
La-Reunião Preparatória da 4.a Sessão Legislativa da 
4. a Legislatura em 10 de março de 1962 

PRESlD~CIA DOS SltS.: MOURA ANDRADE E GILBERTO MARINHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Paulo Coelho- Mourão Vieira- Cunha Mello - -Vivaldo Lima_- Pà.ulo Fen
der - Zachartas de Assumpção - Lobão da Slivelra - Vlctorlno Freire - EUgênio 
Barros - Mathlas O!ymplo - Joaqnim Parente - Fernandes Távora - Menezes 
Pimentel- Sérgio Marinho- Dix-Hult Rosado-- Argemiro de Figueiredo --Ruy 
Carneiro- Novaes Filho- Jarbas Maranhão -Barros Carvalho -Afrânio Lages 
-- Ruy Palmeira - Silvestre Péricles - Lourlval Foiltes - Heribaldo Vieira -
Ovídio Teixeira - Lima Teixeira - Ary Vianna - Jefferson de Aguiar - Paulo 
Fernandes -Arlindo Rodrigues - Gilberto .Marinho - Affonso Arinos - Benedi
to Valadares - Nogueira da Gama - 1\.:!i.Iton Campos_-_ Moura Andrade - Lino de 
Mattos - Padre Calazans - Pedro Ludovico_ ..,....- JoãO Villasbõas - Filinto Mi.iller 
- Alô Guimarães - Gaspar Velloso ---':-_Saulo Ramos -- Irineu ~>qrnhausen -
Daniel Krleger - Mem de Sá - Guldo Mondln. 

O SR. I'RESIDENTE (Moura Andrade) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 47 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a 
sessão. --

O Sr, Moura Andrade se aUsenta da presidênCia, assumindO-i o Sr. 
Gilberto ~larinho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Reúne-se o Senado, hoje, a fim de 
dar inicio aos atos preparatórios da 4.a. sessão legislativa ordinária da 4.a. legis
latura, a instalar-se no dia 15 do mês em curso. 

A matéria é regida pelas seguintes disposições regimentais: 

Art. 2.0 A sessão legislativa ordlnárta será· precedida de reuniões 
preparatórias, que obedecerão às seguintes normas: 

a) realizar-se.-ão às 14 horas e 30 minutos, com o qrio-rum mínima de 
16 senadores; -- - - - · 

b) a direção dos trabalhos caberá à Mesa que houver sido eleita para 
a sessão legislativa anterior 

d) as reuniões preparatórias terão iniciO no dia 1.0 de táVereirO- lia 
começo de legislatura e no dia 10 de març-o-nas sessões legislativas subse
qüentes à primeira; 

e) nas_.s_essões legislativas subseqüentes à primeira da -legislatura far
se-á a ·eleição do Presidente na primeira reunião preparatória e a dos 
demais membros da Mesa no dia sE>gulnte. 

Caberá ao Senado, pois, nesta reunião p_repªr~~~ia, etegez: o seii presidente, 
cargo cuja.s funções até setembro do ano passado eram exercidas pelo Vice-Presi
dente da República, que deixou de existir em virtude da Emenda Constitucional 
n.O 4. 
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Antes de se passar aos trabalhos da eleição, a Presidência comunica à Casa 
que se acha presente o Sr. José Feliciano Ferreira, suplente convocado para subs
tituir o Sr. Senador Juscelinó Kubitschek de Oliveira durante a licença concedida 
a esse ilustre representante do Estado de Goiás no dia 23 de fevereiro último. 

Estabelece o Regimento, no seu art. 5.0 , que a posse pode .ser prestada em 
reuni~_ preparatória_ e_ n9_ _ê-I·t~_ ª-.0, __ § 2.~, que o compromisso do Suplente só será 
pre.stadb pot"6Ca'sião aa primeira convocãçãO. Nãs- seguintes o pres1dente comuni
cará à Casa a Süa""'_ Voltá a.o-~exer_cicid _d<Y tnan.dato_ e_ri corividai'á a- tomar lUgar no 
recinto. (Pausa.) ~ 

. P- Sr. JOsé-Feliciano vem pela_.segunda vez exercçr o .mandatp_ .. O_ seu __ cpm
promis.so foi prestado ao ensejo da oonvocação anterior. S. Ex.a passará, pois, a 
parti·cipar dos trabalhos da casa a partir de hoje, independentem-ente de novo 
compromisso. _(Pausa.) 

Sobr.e a el!;içãq dos membrps~ da ]_{esa _o R~Elm~nto_ ~$ti pula, em seu art. 56, 
cuja radaçãp fOi alterada pela ResoluÇão li.O 75í61, o seguinte: ~.. ~ 

''Art. 56. --A eleição dos n:iêmb.ros da M-esa far.....ge-á -P<J.t escrutínio 
seereto;.e..:n:Utioria de votos. dos -selladõres--presentes. 

§ .L0 --A eleição~- -obs-ervado -o disposto no art. 72, far.-se-á em cinc_o 
escrutínios, na .seguinte ordeffi: 

t - para o Presidente; 
JI - para o Vlce-Pfesidente; 
Itt -<Pàfa o 1.0 e '"2.0 .secretários; 
IV - para o 3.0 _e 4.0 _ -Secretários; 

V - para Ós SUplentes de- Secr-etá!ló-." 
Nesta reunião, POr força da alínea e do art. 2.0 , há pouco citada, só se fará a 

eleição do Presidente. 
· Acham-se presentes na ·cas~e- o -númerO de senadOres -stiflcleílte -para as deli

berações, na forma do estabelecido no art. 42 da Constlttiição e no art. 176 do 
Regimento. --~ 

A chamada se· fará do norte para o suL 
Ao ser chamado. cada SenadO!- depOSitaiã. na Urn~--~ :5-~breca~t~, C-ontendo a 

cédula com -o seu.vbtoL 
(Procede-se à chamada). 

Vou suspender a sessão por· cinco mi:rluto.s, a fim de que os Senhores Sena-
dores possãtn munir-se _das cédulas_ para a votação. · 

(A sessão é suspensa às 14 horaS e 45 minutos e reaberta às 14 horas 
e 50 minutos.) ____ __ _ _ _ . . 

o SR. PRESIDENTE (Gilberto l\larinho) -Está real>erta a sessão. 
O Sr. 1.9- Secretário Vai .proceder à chamada dos Sr.s. senador·es, do norta 

para o sul. 
(Procede-se à chamada). 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto MarinhO) - Votaram 47 Srs. Senadores. 
o~.nú:me'to de sobrecartas coincide com o número de votos~-
Val se prOceder à apuraçãO. (Pa~a.) 

(Procede-se à apuração)~ 
O SR. PRESIDENTE (GilbertQ Ma,rinho) - Foram encontradas. 47 cédulas 

«>m .o ·~nome do Senador Moura Andrade. 
Proclamo eleito -.Presidente do Senado Federal o Sr. senador MoUra An

drade. 
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Convido S. Ex.a. a assumir o seu lugar à Me.sa. 

(S. Ex.a assume a presidência). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Senhores Senadores, agrad·eço o 
sufrágio do meu nome. 

Recebo, com respeitoso reconheeimento- aos Senhores Senadores, a investi
dura de Presidente do Senado Federal. Ptom•to~exercê-la na plenitude da auto
ridade que acaba de me ser conferida como alta magistratura, consciente das 
responsabilidades que ela me impõe parante o Congresso, a Nação e o Regime. 

Ficam v. Ex.a.s convocados para a segunda reunião preparatória a realizar
s_e, amanhã, domingo, às 14 horas e '30 minutos, para conclusão dos trabalhos 
de eleição da Mesa. 

Serão_ amanhã eleitos, em escrutínios separados, o Vice-Pre.sidente do Se
nado Federal, os Secretários e os Suplentes da Mesa. 

Antes de encerrar esta sessão, desejo dizar aos Srs. Senadores que, no cum
primento dos deveres desta investidura, a Presidência procurará ser absolu
tamente fiel à delegação qua acaba de !'leceber, no sentido de defender e pro
clamar sempre a autoridade desta Casa, o seu prestígio e, acima de tudo, a 
fidelidade com que ela tem cumprido a.s sua.s responsabilidades institucionais. 

Ao mesmo tampo, de&ajo dizer a V. Ex.as que, no enc_erramento da Sessão 
extraordinária, tivemos a oportunidade de fazer um breve relatório das ativi
dades exercidas no ano anterior. Cre'o que aquele relatório satisfez aos Srs. 
Senadores tanto quanto era de se esperar na parte administrativa. Também 
na parte das responsabilidades política.s que cabiam ao Senado F'ederal, esta 
Casa foi extremamente feliz no des.empenho delas, particularmente durante o 
período da grave crise que ameaçou a Nação, no mês de agosto e principias 
de setembro do ano passado. Essas rasponsabilidades aumentam este ano. To
dos nós temos a preocupação, da unidade, da firmeza do reglme, da sua esta
blli-dade e, -acima de tudo, temo.s. que nos convimcer de CíUé realmente estamos 
vivendo instantes de grandes reformulações no processo sociológico e no pro
cesso -econõmico do nosso País. 

Es.sas raformulações terão de ser enfrentadas por esta Casa e seremos acen
tuadamente chamados a sobre elas nos pronunciarmos exatamente no corrente 
ano. Do equilíbrio e da e-nergia dos Srs. Senadores poderá resUltar uma legis
lação que atenda a essas imperativos, de nossos dias e concomitantemente asse
gure toda.s as virtudes da Democracia. 

É com esta esperança e com esta alta confiança noota Casa que recebo 
a Presidência do Senado e prom€to exercê-la com a plena responsabilidade que 
o cargo impõe, para tanto usando de toda a autoridade que me é delegada, 
porque no exercício da Presidência nada mais sou do que a própria exp-ressão 
do Senado Faderal, particularmente agora que acabo de ser honrado pela una
nimidade de votos dos nobres Srs. Senadores. 

COnto com a colaboração dos Srs. Líderes e particularmente com a cola
boração de cada um dos eminentes senadores. Estou certo de que essa coope
ração não faltará, em nenhum instante, a mim e aos demais componentes da 
Mesa que deverão sar eleitus amanhã. Principalmente, congratulo-me comigo 
próprio pela oportunidade que o Senado me dá de presidir uma Mesa na qual 
serão representados todos os partidos componentes desta .Casa. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Sr. 1.0 -Secratário irá proceder 
à leitura de comunicação, encaminhada à Mesa. 

11!: lida e vai à publicação a seguinte comunicação. 

Excelentissimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Os infra-a.ssinados, nos termos do art. 59 do Regimento Interno do Senado, 

vêm comunicar a Vossa Excelência que designaram para llder do bloco par-
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lamentar, que constituem, no d·ªcu_rsç. __ da sa-%SãD legislativa a se iniciar a 15 
do corrente, o Senador .roão Vlllasbôas. 

Senado Federal, 10 de março de 1902 - Da:Ricl Kriegér, Líd·e .. r da UDN 
Lino de Matos. Lider do PTN - Mem de Sá, Líder do PL. 

O SR. PRESIDENTE (Moura An.Urnde) - Ficam os Srs. senadores 'ConVo
cados para a seSsão- pr-epa.ratói'ia d-e amanhã, às 14 horas e 30 minutos. 

Declaro encerrada a presenta sessão. 
(Encerra-se a sessãO às 15 horas e 20 minutos.) 



2.a Reunião Preparatória da 4.a Sessão Legislativa da 4.a 
Legislatura, em 11 de março de 1962 

PRESIDI!:NCIA DOS SRS., MOURA ANDRADE, RUI PALMEIRA E 
GILBERTO MARINHO 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Há número regimentaL Está aber
ta a reunião. Vai ser lida a a ta. 

O Sr. 2.0 Secretário- lê a ata da reunião anterior, que; posta em 
discussão, ê aprovada s,em debates. _ _ __ _ _ _ _ 

o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Destina-se ~•§ta segunda reunião 
preparatórta à eleição_ com que se _deverá conipletar a. Mesa do Senado para 
a 4.a sessão legislativa ordinária da 4."' legislatura. -

Na forma do disposto no § 1.0 do art_ 56 do Regimento _Interno. alterado 
pela R~es.olução n.0 76, de 1961, qU:S:tro deverão s_er os--escrutinfos a realizar: 

um para. o Vice-Presidente; 
um para. o Primeiro e Segundo S.zcretário.s; 
um para o Terceiro e Quarto S.ecretáriõ.S e; 
finalmente, um para os Suplentes de Secretário. (Pausa.) 
Estão na Casa 21 Srs. Senadores. 
A Presldêncla irá suspender os. trabalQos por 30 mfnutos, a fim de que_ se 

complete o quorum ind"isPen.o:ável para que· s~ realiz-éiD: as vot~ões _pr?gra·ma:das: 
Es:t.á su,s:,pensa a reunião. 

(A reunião é suspensa às 14 horas e 35 minutos e reaberta às 15 
horas e 5 minutos.) 

As 15 lloras ·e 5 minutos. acham--sã presentes os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira - Paulo Coelho - Vivaldo Lima·- Paulo Fender - Zacha
rias de Assumpção - Lobão da Silveira - Victorino Freire - Sebastião Archer 
- Eugênio Barros - Le:ônidas MelLo. - Mathias Olympio ~ .Joaquim Parente 
- Fausto- Cabral - Fernandes Távora --Menezes Pimentel ---:- Sér_gio Marinho 
- Dix-Huit Rosado - Argemiro -de Figueir-edo - Ruy- Càrnelto -;;.....:,_ ·Novae.S Filho 
- Jarbas Maranhão -;-- Barros Carvalho - Afrânio Lages - Ruy Pãlmeira -
Silvestre Pér!cle.s - Lourival Fonte.s - Eleribaldo Vieira - Ovídio Teixaira -
Lima Teixeira - Ary Vianna - .Jeffer.ron de Aguiar - Arlindo Rodrigues -
Gilberto Marinho - Benedito Valadares - Nogueira da Gama - Milton Cam
pos- Moura Andrad-e - Lino de Mattos - P_edro Ludovico --J"oSê'FeliclanO 
- .João Vi!lasbôas - Flldnto MUller - .Alô _Guimarães - Gaspar .Ve!lo•o -
Sauio Ramo.s - ·rrjneu Bornhauseri - ].(fem de Sá - GU.Tdo- Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Estão presentes 48 Srs. Senadores. 
Está reaberta a r-eunião. 

Reabertos os trabalhos o Sr. Moura Andrade deixa_ a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE <Gilberto Marinho) - A lista de presença acusa o 
comparecim-ento de 48 Srs. Senadores. 
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Passa-se à realização do primeiro escrutínio, referente à eleição para V!ce
Presldente. 

A chamada será feita do sul para_ o nõrte. Ao rer citado cada senador 
colocará na urna a ..sobrecarta contendo a cédula. 

O Sr. 1.0 Secretário vai proceder à chamada. 
(Procede-s_e à chamada.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Ma.rinh<>) - Votaram quarenta e cinco Srs. 
Senadores. Vai-se proc-eder à apuração. (Pausa.) 

Procede-se à apuração 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Foram encontrados na urna 45 
votos para o Senador Ruy Palmelxa. 

Proclamo eleito Vice-P.residente do Senado, -para a 4.a Sessãp Ordinária da 
4.a. Legislatur:a, o sr. Senador Rtiy Palmeira, a quem cori.Vido para assumir a 
direção dos trabalhos desta Casa. (Palmas prolongadas.) 

(Toma assento à mesa e assume a direção dos tra.balhos o Sr. Se
nador Ruy Palmeira, Vice-Presidente do Senado Federal) 

O SR. RUY PALMEIRA - Srs. Smadores, sou grato à honra com que aca
bais de dls~tingulr-me, elevando-me a uma das posições mais altas da República. 

Nesta oportunidade, cabe-me _dizer, apenas, com meu agradeclinento mais 
comovido, que procurarei corresponder à confiança que o Seil.ado em mim depo
sitou. 

li: realmente honroso, representante _de um pequeno Estado assumir a Vlce
Presidêncla do Senado, onde os mais eminentes homens da República têm 
tomado assento. _ 

Meu agradecimento _é .sincero, profunda a minha emoção. Procurarei, como 
o em.in.ente Presidente Aura de Moura Andrade, que tam honrado esta Cadeir~ 
oorre_spon.der a -essa_ confiança através de um trabalho constante, rem:pre com 
a preocupação de que a autoridade desta Casa saja cada vez mais reconhecida 
e proclama<!a pelo povo brasileiro. 

Muito obrigado ao Senado! 

Prosseguiremos os trabalhos com a realização do segundo escrutínio, desti
nado à eleição dos 1.o e 2.o Secretário.s. 

Vai-se proceder à chamada, do norte para o sul. 

Procede-se à chamada 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Foram encontradas na urna 46 cédulas, 
que conferem com o número de votantes. 

-vai-se proceder à apuração. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Os nobres Senadores Argemiro de 

Figueiredo e Gilberto Marinho receberam 46 votos, respectivamente, para 1.0 e 
2.0-Secretários. 

Em face do -resultado, proclamo-os eleitos. Convido S. Ex.&s a assumirem 
seus lugares na Mesa. 

(Tomam assento à Mesa os Srs. Senadores Argemiro de Figueiredo 
e Gilberto Marinho, respectivamente, z.o e 2.o Secretários.) 

-pa.ssa-se ao tercziro escrutínio, 3.0 e 4.0 Secretâri.os. 
Serão utilizadas duas cédulas: uma para o 3.0 e outra para o 4.o Secretário, 

na mesma sobrecarta, a qual deverá ser depositada na urna à medida qtie forem 
sendo chamados os Srs. Senadores. 



Tendo sido a Chamada anterior de norte para" b sul, esta será de sul para 
o norte. 

O Sr. 1.o Secretário irá proceder à .chamada. 
Procede-se à chamada 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) ~~ Foram encontradas 46 sobrecartas. 
Confere com ·a ·número de votantes. 

Vai-se proceder à apuração. 
(Procede-se à apuração) 

O SR. PRESibENTE (Rui Palmeira) -_Foram encontrados 46 votos para o 
Senador Mourão Vieira para- 3.0 S-ecretário, e 46 votos para o Sena:dor Novwãs 
F'-llho, para 4.0 Secretário. 

Declaro e!eito ~3.0 Secretário, o Sr. Semador Mourão Vieira. (Palmas.) 

DeClaro ele.!to 4.0 SecNtário, o Sr. Senador Novaes Filho. (Palmas.) 
Convido os Srs. Senadores Mourão- Vieira e Novaes lnlho a virem tomar 

posse de seus lUgares. 

(Tomam assento à Mesa os Srs. Senadores Mourão Vieira e Novaes 
Filho, respectivamente, 3.o ~ 4.0 Sec~tárioS~) 

O SR. PRESIDENTE (R!li Palmeira) -Passacse ao qWlito escrutínio. Re!ere-se 
à eleição dos SuPlentes da Mesa, _em núrnero de três. A vo_tação_ se fa,rã, portanto, 
com três cédulas, cada uma ·com a- indicação do cargô a que se refere, e deverão 
ser depositadas· na mesma -sobrecarta. 

A chamada será feita do norte para o sul. 
0 Sr. 1.0 secretÁrio irá proceder- à bh~inada.-

(Procede-se à chamada) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Votaram 43 Srs. Senadores. 
Vai-se proc-eder- à apuração. 

Procede-se à apuração. 
Foram encontradas 43 cédulas que, apuradas, dão o seguinte resultado: 

Para 1.0 Suplente, Senador ll.fathias Olymplo. 
Para 2.'?_ Supient3, Senador -GUido Mõhdâ.n, e 
Pata 3.o--supl€nte, !3·e~~~Çlr" Jdã{IU~in P~te.. 

O SR. PRESIDÍlNTE (Rui Palmeira) -Proclamo eleitos para 1.0 , 2.0 e a:0 -Su
plentes, respectivamente, os Srs. Senadores MatWas Olympio, Guido Mondin e 
Joaquim Parente. Convido S. Ex."' a vir~m á Mesa tomar posse. (Palmas.) 

Completada .a composição da Mesa, i Õport~o lembrar- aos Srs. Lideres as 
providêhclas que se faz.em necessárias para a organização das Comissões Perma
nentes __ que_ deve-rãO atuai na sessão legislativa .prestes a inaugurar-sê. 

Recomenda a Lei Interna, no arL 73: 
~~Art. 73 - No dia imediato ao em que se completar a elei_ção da Mesa, 

reunir-se-ão os.. Lideres ·dos parti_dos representados n_o _Senado para o 
fim de fixarem, na forma da _Constituição Federal, a participação-de cada 
bancada nas Comissões Pm·manentes. 

§ 1.0 --Estabelecida, assim, a representação das bancadas nas Comis
sões, os Líderes entregarão à Mesa, nas 48 horas subs_eqüentés à instala
ção da .sessão legislativa, as respectivas iodicações nominais. ~ 

§ 2.0
- Em caso--de não-c_umprime!].to do disposto no parágrafo 

anterior, a eleição se farã. por_ escrutínio secreto, mediante cédulas con
tendo tantos nomes quantos os lugares a preencher, sendo_ eleitos os mais 
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votadas e_ assegurada, sempre, a representação partidária proporcional, 
na forma da Constituição e do disposto neste Regimento. 

§ 3.0 
- Concluída a organização das Gomissões, por um ou outro 

processo, a Mesa proclamará o resultado." 
A Mesa, como de costume, fará distribuir aos Srs. Lideres um folheto mimeo

grafado,- contendb dados que "1hes serão ·uteis_ pãrã--a orga.D.izãção- -das listas dos 
nomes, que deverão representar as respectivas bancadas nos órgãos consultivos 
da Casa. ·· 

Espera que essas listas lhe sejam entregues dentro do prazo -regimental, a fim 
de que possam as ComissÇ)es eptrar~ em função logo que se iniciam os trabalhos 
da sessão legi$Iativa em apr_eçd. - .,. -·---·- -·· · ·- -- --- --

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) -Sobre a Mesa ofícios que vão·ser lidos. 

São !Idos os liegufntes 

OF'fcros 
Em H de marçu de 1962 

Senhor Presidente: 

Tendo--em -vista a exigência constante do art. 57 do Regimento Interno~ o 
Bloco da Maioria vem trazer ao conhecimento de Vossa Excelência a lista dos 
seus Lfderes __ e-vice-Líderes na sessã"e5 legislativa a instala.r-se a 15 do corrente: 

Líder - Filinto Müller - Vice.-Líderes'--::-___ -Lima' Teixeira - -Nogueira da 
Ganta - Lobão da Silveira - Victorino Freire - Jefferson de Aguiar - Guido 
Mondin - Jorge Maynard - Saulo Ramos. 

Atenciosas saudações - Barros Carvalho - Benedicto Valladares. 

Senhor presidente: 
Em lide março de 1962 

Atenden-do· ao qUe determli:La o Reg:iili.éhto, no ·s-eu art. 57, a bancada do 
Partido Social DemoCrático tem a- honra de con;mnicar a Vossa Excelência os 
nomes dos dirigentes que escolheu para a sessão Iegislat1va ordinária a instalar
se a 15 do corrente: 

LídEú·,'Benedito·vallàdares - VúJe-LídereS, Ga5Pãr -VelOso, Victor.ino Freire e 
Alô Guimarães. 

Atenciosas saudações . ...:.:. Benedito Valladares -c Gilberto Marinho - Moura. 
Andra:de - Guido Mon({in - Victorino Freire -- 1\-Ienezes _Pimentel - Pedro 
Ludovico - Gaspar Vêllósri -.....:.:·Paulo Co€-Iho - Alô Guimarães - Lobão da 
Silveira- Silvestre Péricles - Sebastião Archer- -José Feliciano- Ary- Vianna 
--Jefferson de Aguiar. 

Exm. 0 Sr. Pre.síclente do Senado Federal 
Os infra-a-ssinados;~ _integrantes da bancaÇ.a ___ da--~uniãO- Democrática Nacional 

- UDN - no Senado Federal, comunica a V. Ex.a, para os_ fins regimentais, que 
designaram par~ Lfder da bancada, n·o ·cte·curso da sessãO Iégisla.tiva~ que se inicia 
a 15 do mês corrente, o Senador Daniel Krieger. 

Senado Federal, 10 de março de 19"62. - -Jóão Villasb_ôas _:-Heri'63J.do Vieira. -
Irineu Bornhauseli - --JOaquim Parente - Ovídio Teixeira - Fernandes Távora 
- Sérgio Marinh<> - Rey Palmeira - Afrâni<> Lages -~ Zacbarlas de Assump
ção - Padre Calazans - Mourão Vieira -- Afonso Arinos - Mlltom campos. 

Em 10 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Em cumprimento ao disposto no art. 57 do Regimento Interno, a bancada da 

União Democrática Nacional tem a honra de -·comunicar a··-vossit ·Excelência que 
escolheu para seus Vice-Lideres os Sr-S. Senadores AfOnso "Arinos, Afrânio Lages e 
Padre ~calazans. 
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Atenciosas saudações - Daniel Krieger - João Villasbôas - Ruy Palmeira 
- .Joaquim Parente - Padre Calazans - Sérgio Marinho - Milton Campos -
Afrânio Lages - Ovídio Teixeira - Afonso .Arinos - Fernandes Távora - Herf ... 
baldo Vieira. 

E1n 11 de março de 1962 

A bancada. de Partido TrabalJ:li.st~ Brasileiro no Senado Federal tem a honra 
de comunicar a_ Vossa ·EXcelêncía; para as· f"1h.S r-e!gime!itais, que escolheu para 
liderá-la na 4.• Sessão Legislativa Ordinária da 4.• Legislatura os seguintes das 
seus componentes: 

Li der, BiirrõS Carvalho - Vice-Líderes, Fausto Cabral - Arlindo Rodrigues 
- NelsOn Maculan. 

Atenciosas saudaçõe.s--.=..--1\fathias O.Iympio - Nogueira da Ga..ma - Fausto 
Cabral - Arlindo Rodrigues - Barros Carvalho - Argemiro de Figneire<ID -
Saulo Ramos - Vivaldo Lima - Lima Teixeira - Lourival Fontes. 

c C c Em" 11 dé -março de -1962 
Sr. Presidente: 

- -o --

Para os devidos fins, comunico .. que a repre~ent8.Qií6_ do PaTtidci~ Lib-c;rtactO_r: 
nesta Casa, indica o Sr. Senador Mem de Sá para !!der. 

A. de Novaes Filho - Mem de Sa. 
O SR. PRESIDENTE (Ruy PaliÍlclra)- A Mesa fi_ca inteirada. (Paus:t,) 
Agradeço aó.S Srs-:.- Senador o- campai-echnent6 a estes trabalhos, qlre se cõ!i-

cluíram dentro do Clii::ila -de harmonia, entendimento e unanimidade q'!le acaba de 
ser demonstrado pelo Senado, na votação de todos os Srs. Membfõs- COínponentes 
da Mesa. 

Réalmelite, as duas -sessões preparatórias têm grande ~te&sã9. junto à 
opinião 1do Pais. Coincidiram num sábado e num domingo e o Senado_ deu magni
fica demonstraç-ão de .suas respónsaQUid~_-4-Q-c.umprill'l:ento dos deveres que 
lhe são afetos, counparecendo de máneira maciça p~ra executar as elelções previs
tas pelo Regimento. AO mesmo tempo, o S~?rlo realizou-as por u_ma forma que 
é realmente bela demonstração de esjúito-cívico, de profundo apreço pela vota
ção e contribUi, hoje, poderosamente _j;)ar?- a consolidação das instituições da 
República brasileira. -- - - -

Ao declarar terminada a eleição da Mesa,- t.enho a satisfação de convidar os 
Senadores e Ex.m. as famílias para a sessão solene de instalação do_ Congresso 
Nacional, a ser realizada soq a,_ -àireção .da,:Mesa do Senado F~derai, no _plenário 
da Câmara dos Deputados, no próxlino dia 15, às -15 hor,l!Sc__ _ __ : ·-·-, , _ -

Como de hábito, a sessão será reVéstida da maior solenidade, oom ~a prestaçãO 
de todas as honras devidas aos Srs. Congres~t~., 

Agradeço mais uma vez a presença dos_ _Srs._ S_enadqr~·--- _;:.:___ 
Nada mais bavendõ que -tratar, declaro ellcerrada a sessão. 

(Encerrawse a sessão às 16 horas e 5 minutos.) 



1.a Sessão da 4.a Sessão Le~lativa, da 4.a Legislatura, 
en1 16 de nruarço de 1962 

PRESIDENCIA OOS SítS.: MOURA ANDRADE, RuYPALMEIRA 
E ARGEMIRO DE FIGUEIREDQ 

As 14 hor"-" e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: Maurão 
Vieira - Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Paulo Fender - ~ Zacharias de AS
sumpção - Lobão da Silveira - Sebastião Archer - Mathias O!ymplo - .roaquim 
Parente -Fausto Cabral - Fernandes Tãvora. -..:.._ Menezes Pimentel - Argemiro 
de Figueiredo - Jarbas Maranhão - Barro-s Carvalho - Ruy Palmeira - Sil
vestre Páricles - Lourival Fontes - Herlbaldo _Vieira - ~ Ovídio Teb<eira -
Lima Teixeira - Ary Vlanna - Gilberto Marinho - Benecllto Valadares - No
guelra da Gama - Milton Campos - Mourn~ Al!àrade ~.:...•Lm.o ãe ~ Mattos - Pe
dro Ludovico - José Fellciano. - Filinto Müller - Gaspar Vello.so - Nelson 
Maculan - Saulo IRamos -' Irineu Bornhausen - Daniel Krleger - Mem de Sá 
- Guido Monclln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A lista de presença acusa -o co:m
pare_cimento de 36 Srs. S_enadore.s. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a a ta. 

o Sr. 2.0 .:.Secretário procede à~leitura da ata da sessão antetior1 que, 
p9sta em discUSBão, é sem: debate aprovada. 

O Sr.-1.0 -Secretário dá coilta -do --seguirite 

EXPEDIENTE 

Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições: 

--oPXOjeto de ·Lei da (~~mãra n_.o---1.00_8/59~ "que "ãlltcii-iza 6 Páde"t E.iêcutivo 
a abrir -ao- Ministério da Educação _e CUltura Ó' orédito especial de .... : . .... , .. 
Cr$ 25.000. 000,00 para planejamento, construção e aparelhamento da Casa dos
MuniclPios em Brasília, e dá outras- providências: 

- da Cámara Municipal de Icó, Cl't; 

- do Prefeito Municipal de Angicos;~ RN; 

- da Cámara' Municipal dEf Londrina, PR; 

- do Prefeito Municipal de São Paulo, SP; 

-da Câmara Municipal de Porto Alegre, RS. 

- Projeto de Lei da Câmara n.O 3.374/61, que concede a todo em~regado, 
no mês de dezembro, salário em dobro; 

- da Associação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação do Estado 
do Rio de Janeiro, RJ; 

- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Artefatos de Couro de 
Curit!ba, PR; 

- da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio do Rio de 
Janeiro,. GB; 
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- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Massas Aliment!cias de 
São Paulo, SP; 

- do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Produtos_ Químicos 
para fins industriais~ de Produtos Farmacêuticos, Tintas e Vernizes, de Curitiba, 
PR. 

-Projeto de Lei da Câmara n.0 3.727/61, que proíbe a matança"de gado 
eqüino e muar e suprime o funcionamento de açougues qUe trabalham com 
carne de cavalo: 

- da Câmara Municipal de Bilac, SP; 

- da Câmara Municipal de Cosmorama, SP; 
- da Câmara Municipal de Glicério, SP; 
- da Câmara Municipal de Guararapes,-SP; 

- da Câmara Municipal de Itapecerica da Serra, SP; 

-da Câmara Municipal de Quatá, SP; 
- da Câmara Municipal de São Catetano do SUl, SP. 

Comunicação de eleição e posse: 
- do Prefeito Municipal de Tamaniquá, AM; 

- da Dfretoria da Ação Social Beneficente da Praça 14, de Manaus, &VI; 

-da Associação Rural de Irituia, PA; 
- do Prefeito Municipal de Nossa Senhora dos Remédios, PI; 
- da Diretoria da Federação Alagoana de Desportos Universitários, Maceió, 

AL; 
- da Diretoria da União Beneficente_ e Cultural dos ArtificeS de Bonfim, 

Senhor do Bonfim, BA; -- -

- da Diretbfí:i da Cooperativa de ConsumO de Joi!úileirõà de Salvador, BA; 

- da Diretoria do Aero Clube de Aquidauánli, M'l';" " -
- da Diretoria da Sociedade Campograndense de AssiStência aos~- Lázaros e 

Defesa contra a L"epra, :MT; 
- da Mesa da Câmara MunfCipai de Três LagOas, -:MT; 
- da Diretoria da Sociedade Pró-Melhoramento Fama e VIla Operária de 

Goiânia, GO; . 

- da Mesa ·aa Câmara Municipal de Jel'ônimo Monteiro, ES; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, MG; 
-da Diretoria da Sociedade -RUral-do Triân~IÕ __ ~ineir9} em-Uberaba, MG; 
- da Diretoria da Liga Operária Viçosense, Viçosa, MG; 
- da Diretoria da Associação Rural de Araçoiaba da Serra, SP; 
- da Diretoria da Assodação dOs. Cronistas -Esportivos de ~~~aquara, SP; 
- da Diretorla da Associação dos Advogados de São Paulo, SP; 
- da Diretoria da Associação do Vale do Rio Grande, Barre_ios, SP; 
-da Mesa da Câmara Municipal de Brõdowskl, SP;_ ~-
- da Diretoria da Sociedade União dos Aposentados e Pensionistas de Bau· 

ru, SP; _ _ 
- da Mesa da Câmara Municipal de Buri, SP; 
-da Mesa da Câmara Municipal de Gananéia, SP; 
- da Dlretoria da Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo, SP; 
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- da Diretoria da Associação Rural da Franca, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Guaimbé, SP; 

-.da Mesa_dã. Cãinará. MuniclPáf-de Itapec_erica da Ser~~· SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Mirassol, SP; 

--da -Diretoria- do Centro._Acadêmico ('Luiz de QueiroZ'', SP; 

- da Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas FerroVlái:ias 
de São Paulo, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, SP; · 

- da Mesa da Câmara Municipal de Sarutaiá, . Sl?i 

- da Mesa da Câmara Municipal de Valparaiso, SP; 

- do Prefeito Municipal de MareChal Cândido RoridO:tl, PR; 

- da Diretoria da Uniãó Operái-iá. Benéiicie:Õ.te de BÕa Vista, Rio Branco; 
--do Subsecretário de Estado das -Relações Exteriores do Rio de Janeiro, 

GB; 

- da Diretoría da Confederaçãq dos ServidoreS PúbllCOS do -Brã.Sll; dÕ Rio 
de Janeiro, GB; 

- da Diretoria da Sociedade Pastoril, Agrícola e Industi'iã.l -de -Jabuafão, RS; 
- do Procurador-Geral dá Justiça do Distrito Federal, Dr. Miranda Lima; 

- do Prefeito Mnnicipal de Fênix, PR; 

- da Diretoria do Centro EStuâantil "Fernando Amaro" de Paranaguá, l?R; 

- do Prefeito Municipal de Marmeleiro, PR; 
- do Prefeito -Municipal de Vitorino, PR; 

- do Reitor da Universidade de Santa Catarina, Florian6polis, _SC; 

- do Prefeito Municipal de Miraselva, PR; 
- do Prefeito Municipal de Saudades, SC; . 
- da Diretoria da Associação Comercial de Lajeado, ruo Grll.tlde do Sul, RS; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Canela, RS; 
- do Prefeito Municipal de Flórida, RS; 
- da Diretoria da Associação dos Amigos do Bairro de NOSSa --S.erihora da 

Penha, Ijuf, RS. 

Manisfestações ·ravo_ráveis à aprova,ção do P1·ojeto de Lei d~ Câ-mara n.O 94/61, 
que dispÕe sobre o Esta tu to do Trabalhador Rlll"al e dá outras pro-vidências: 

- da Câmara Municipal de CosmópollS, ~; · 
- da Câmara Municipal 'de Guararapes, SP; 
- da Câmara Municipal de Jacateí;-sP; 
- da Câmara MWtlcipal de Pedemeirã.s, SP; 
--da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, gp; 
- da Câmara MuniCipal de Ribeirão Preto, SP; 
- da Câmara _Municipal de São Ca..=tano do Sul, SP; 
- da Câmara Municipal de São CarlOs, ·ap. 

Prestação de Contas da cota do Imposto de Renda recebida das Prefeituras i\-lu
nicipais: 

- do Prefeito Municipal de Bicas; MG; 
- do Prefeito Municipal de Bom Jardim de Minas, MG; 
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- do Prefeito Municipal de Cipotânea, MG-; 

- do Pr~feito Municipal de São JoãO NépOmUceno, MG.-
Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições: 

- Projeto de Lei da Câmara n.0 LüOff/59, que autoriZa o Poder Executivo 
a abrir ao Ministério da Educação e Cultura o crédito especial de Cr$ 25.000.000,00 
para planejam,ento, construção e- aparelhamento da Casa dos Municípios em Bra
sília, e dá outras providênc!as: 

- do Prefeito Municipal de Pinh2iro, MA; 

- do Pref€ito Municipal de Matias Olímpia, PI; 
- da Câmara Municipal de Jucurutú, RN; 
- da Câmara Municipal de Livram·ento do Bruma do_,_ BA; 
___:-do- Prefeito Municipal de Porto Seguro, BA; 

- do Prefeito Municipal de Alfredo Chaves, ES; 
- do_ Prefeito Municipal d~ Ecoporanga, ES; 

- da Câmara Municipal de corumbá- de Goiás, GO; 

- da Câmara Municipal de Luziânia, GO; 

- do Prefeito Municipal de Pires dó Rio, GO; -
- da Câmara Municipal de Tupirama, GO; 
- d_a Câmara Murücipal d·e Araraquara, SP; 

- da Câmara Municipal de Angra dos ReiS, RJ; 
- da Câniara Municipal de Paiva, MÓ; -

....:.._ da Câmara Municipal de Imbituba, SC; 

- da Câmara Municopal de Penha, SC; 

- da Câmara Municipal de Araucária, PR; 

- da Câmara Municipal de carazinho, RS; 
- da Câmara Municipal d~ S. LoUleilço d6--Sul, RS. 

- Pi"oj.;:to de_L.ei da Câmara n.0 3.537/57, que dispõ·e sob:;--e 9s _mOnl,l.Inentos 
arque·Ológlcos e pré-históricos. -- --_ 

- da Câmara Municipal de São Paulo, SP. 

-Projeto de Lei da Câmara n.O 4.389/57, que institui a refol:ma agrãria: 

- do Vice-Prefeito de Belém, PA; 

-~do Centro de Recuperação Agrícola d·e Recif.e, PE; 

- do Sindicato dos Empregados do Cofuércio de Bauru, SP; 

- da Câmara Municipal de Campinas, SP; 

- da Diretoria da Associação _do::: Condutores de Trem da E. F~ Central do 
Brasil, do Rio de Janeiro, GB; =-

- do Diretór!o do Partido Social Progre&Sista do Estado do Rio de Ja...J.ei-
ro, RJ; 

- da Câmara Municipal de Belo Horizonte, MG; 

- do Núcl·eo da Frente de Libertação Nacional de ParariávaJ, PR; 

- da Câmara Municipal de Bagé, RS; 

- da Câmara Municipal de caraZinho, RS. 
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Observaç-ões e sugestões sobl'!e Projetos em curso no CGngresso: 
- Projeto de Lei da Câmara n.o 36/53, que dispõe sobr• o Código Brasileiro 

de Radiodifusão: -

- da Assembléia Legl.slatlva do Ceará; 
- da Cla Telefónica do Pará de Minas, MG; 
-da Cia. Telefónica de Poços· de Caldas, MG; 
- da Cla. Telefónica de Clâud!o, MG; 
- da Cia, Talefônica de Barão de· Cocai.s, MG; 
-da Cia. Tra.nsmaco Tm. Comuntca"Ções, de Sete Lagoas, MG; 
- da Cla. Telefónica do Litor-al PauliSta, em S. ViOOnte, SP; 
--da Cia. Telefónica de Borda do Campo e--Empresas Telefónicas de Santo 

André, SP; 
- do Sindicato da Indústria de Aparelhos Eletrõnicos de São Paulo. 
-Projeto de Lei n.0 3.374/61- Concede a todo empr-egado, no mês de de-

zembro, salário em dobx_o: 
- da ASEociação- Comercial de São Paulo, SP; 

- do Sindicato das Empresas d-e Transportes de Passage.tro.s de São Paulo; 
- do sr. Camilo Ansará, de São Paulo, SP; 

- da Federação das Indústrias de Belo Horizonte, MG; 
- da Associação Comercial de tCarazinho_, RS; 
- do Sr. Aloisio Ribeiro, de Porto Alegra, RS; 
- da Associação Comercial de Pelotas, RS. 

Solicitações e sugestões para apresentação de proposições: 

- que disponha sobre o imposto de consumo sobre filme clnamatogrâfico 
impresso; 

- do Grupo Executivo da Tndústriã. CinematOgráfica do Rio de Janeiro, GB; 

- que con~ para ef,eíto deapo~~:entadoria o tempo pelo qual o associado con-
tribuiu facultativamente para o rAPI, bem como a outros Iiisfitutos_;_ 

- da Câmara Municipal de São Carlos, SP. 

Diversos assuntos: 
Manifestações. .contrárias ao impedimento da criação de novos m unicip1os 

no País: 
-do Presidente da Comissão do Distrito de Timóteo, de Ac·eslta, MG; 
-da comissão Pró-Encampação do Distrito de Med-eiros, de Campos Altos, 
~; -

- do sr. Cristóvão Cipi"iano, da Cana Verde, MG; 
- da Associação Rural de Inhapim, MG; 
- da Comissão Pró-EncampaÇão do Distrito de Ipatinga, MG; 
- da Assembléia Legislativa do Geará solicitando providências no se:.ntido 

de ser manifestada ao Premier Kruschev, a repulsa do Brasil ao desejo do 
Ditador russo de fazer explodir uma bomba atômlca de 50 megatons; 

- do prefeito Municipal de Senador Sá, CE, manifestando apoio ao trabalho 
elaborado- pelo SENAN, sobre a administração municipal nacional; 

- da cãmara Municipal de Recife so!lcitando revogação do art. 50 da Lei de 
Contravenções Penais vigente, na parte re:Iativa ao "jogo do bicho"; 



- da Câmara Municipal de Recife __ PE, fazendo apelo no sentido da doação 
do ~difício 1da _Fa~n.~ldade de Direito da Universidade do Recife, para insta
laçao da sede proprla do Poder Legislativo; 

- da Câmara Municipal de Carliaru; PE, fazendo apélo no sentido- de ser 
consignado no orçamento da Ullião uma subvenção de Cr$ 1.000.000,00 
(um milhão de cruzeiros) para a Campanha de Recuperação e Assistência 
a Menores Abandonados; - - - -

- da Câmara Municipal de Escada, PE, Iriári.ifestando--se solidária com a 
majoração do preço do açúcar, cujo produto é a base económico-social de 
Pernambuco; · 

- do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da- Extração do Petróleo no 
Estado de Alagoas, enviando cópia de exposição de motivos que faz aquele 
sindicato sobre as necessidades dos trabalhadores brasileiros; 

- da Assembléia Legislativa de Alagoas, lamentando o pavoroso incêndio 
do Gl'an~Circo Americano em NiteróL RJ; 

- da Câmara Municipal de Jequié, BA, manifestando-se favorável à estabi
lidade dos __ o_cupantes de cargos nas diretorias dos sindicatos; 

--da Câmara Municipal de Mogi daS Cruzes, SP, fazendo apelo para a con
clusão imediata das obras da segunda pista da Rodovia Presidente nutra, 
dado o número in_calculável de acidentes ali ooorrid'Os; 

- da Câmara Municipal de Sorocaba, SP, fazendo apelo para a instituição 
do abono de natal aos trabalhadores; · 

- da Câmara Municipal de Guaratinguetá, SP, manifestando-se_a_favor da 
delimitação da remessa de lucros de eapitais estrangeiros para o _exterior; 

--da Câmara Municipal de São Paulo, SP, fazendo apelo no seritido de um 
regulamento- especial para frequência à Praça- de Esportes dos Clubes nos 
Estados, para o combate à delinqüência juvenil. 

Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes propoSições: 

- Projeto de Lei da C.!.mara n.0 3. 618/61, que regulamenta a participação 
dos trabalhadores nos lucros das empresas; 

--do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecãnicas e 
de Material Elétrico ~~o Estado--da Guanabara; - ---- -

- Projeto de Lei da Câmara n.0 189/61, que diSciplina a aplicação de capital 
estrangeiro e as rem:essas de valores para o exterior, e -dá outras provi
dências; 

- da Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimeritàção do Rio de 
Janeiro. Nlterói, RJ. · · -· · ·-· 

Observações e sugestões sobre proposições em curso no Congresso: 
- Projeto de Lei da Cimara n.0 94/61, que dispõe sobre o Estatuto do Traba-

lhador JRural e 1dá outras providências: 
--da Câmara Municipal de Platina, SP; 
- da Câmara Municipal de Vera Cruz, SP. 
-Projeto de Lei da Câmárã. n.0 2.465/60, que revoga os Decretos~Leis 

n.os 915, de 1.0-12~:38 e 1. 061 de 20~1~40, que dispõe sobre a Cobrança do 
imposto de vendas e consignações : · · 

- da Assembléia Legislativa do A•mazonas; 
- da Federação do Comércio- de SalvadOr, BA; 
- da Pref.eitura Municlpal,de Arujá, SP; 
- da Câmara Municipal de Caçapava, SP; 
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- da Câmara Municipal de Mococa, SP; 
-da Câmara MuniciPal de_Pindarllói.thani;aba, SP; 

- da Camara Municipal de Mandaguaçu, PR; 
-o da C!l.rnara Municipal de Getúlio Vargas, RS. 

Comunicação de eleição e posse: 
- do Presidente do Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do 

Estado, Brasília, DF; 
- do Diretor da Carteira de Crédito Agrícola e Industrial do Banco do 

Brasil, S.A.1 do Rio de Janeiro, OB; 
- do Presidente da Confederação Nacional Ida Indústria do Rio de Janei

ro, GB. 

Diversos assuntos: 
- do Professor Zacarias de Feitosa Costa, sugerindo modificação na segun

da parte do nosso Hino Nacional; 
- do Presidente da Associação Comercial de Coroata, MA, solicitando provi

dências no sentido do funcionamento do Ramal Ferroviârio coroa ta Inde
pendência; 

- do Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região de Reci
fe, P-E, fazendo apelo no sentido ·cta inclusão_ da magistratura no projeto 
de aumento de vencimentos do funcionalismo civil; 

- da Assembléia Legislativa de Pernambuco • .solicitando providências para a 
construção de cisternas destinadas ao --abastecimento Ide água em diversas 
regiões naquele Estado; 

- da Assembléia Legislativa de_ Pernambuco, solicitando providências para 
a ampliação do Serviço Nacional de Assistência aos Municípios; 

- do Secretário Particular do Govern-ador do Estado da Bahia. comunicando 
haver recebido o discurso :a Convenção ·uctenista de 1959-; 

- da Campanha de Auxilio às Vitimas da Seca, de Vitória da Conqutsta, BA, 
solicitando auxilio para o problema da seca -no Norte e Nordeste do País-; 

- do Sindicato dos __ Tra.balhadoras __ em Empresas Ferroviárias da ZOna Mo
giana, Campinas, SP; faz-ando ap_elo no sentido de eliminar o limite de 
:idade para a aposentadoria aos 30 ou 35 anos de serviço; 

- da S_ociedade Rural Brasileira em São Paulo. SP, fazendo apelo no sentido 
de não facilitar desapropriação de imóveis rurais (modificação do § 16 
art. 141 Const.) ; 

- da União Católica Intemacioilal do Serviço Social, São Paulo, SP,_ fazen
do apelo para a instituição no País do salário-família; 

- da Associação dos Geógrafos Brasileiros, São Paulo, SP, fazendo apelo no 
sentido de ser regulada a Profissão de Geógrafo; 

- da Câmara Municipal de São Carlos, fazendo apelo no sentido da solução 
do problema da moradia no Pais, criando o Instituto de Habitação; 

- da Comissão Executiva ,;a Associação Rural de Presidente Prudente~ SP, 
fazendo apelo no sentido da criação de uma Faculdade naquela localidade; 

- do SindicatO dos Trabalhadores na- Indústria de Alimentação de Campi
nas, SP, mailifestando-:-:se favorá~el ao abono natalino_ do trabalhador no 
País; 

- da Cia. Brasileira de Calçaios "'OObl'Mil" enviando memorial com refe
rência à reforma tributária; 

- da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado de São Pã.u~õ. -~nviando 
o programa daquela federaç-ão; 
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~ do Prefeito Municipal de águas da Prata, SP, fazendo aPelo no -sentido 
da liberação da cota do imposto de renda devida àquela localidade; 

- da Associação dos Advogados de_ São Paulo, ·manifestand,o-se contrária à 
criação de mais 3 Tribunais Federais de Recursos, com j uri.sdiçã.o sobre 
todo o território nacional; 

- da Câmara Municip·al- de- São Carlos, SP, sOlicÚand? PrOvidências para a 
contenção do custo de vMa; 

- da Companhia Telefónica ·cto Litoral Paulista, fazendo apelo no sentido 
da aprovação do art. 42, do Projeto n.0 3. 54~, que "ameaça a existência 
livre da empresa telefônica; 

- da As.wc!ação Rural de Flores da Cunha, _RS, e do. Çâmara -Munici
pal de Caxias do Sul, RS, manifestando-se contrárias à nova taxação do 
Imposto de Consumo sobre Vinho; 

- da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, RS, fazendo apelo zlo sentido 
de ampliar a dotação orçamentária destinada -à-a:gricultura; 

---das c_âmaras Municipai.s de Gramado e MãiaÚ, tã"Zendo apelo para o 
urgente enquadramento doS Agentes Municipais e . demais funcionários 
do IBGE, dada a precarfssima situação dos mesmos- _com vencimentos 
antiquados; " 

- das Câmaras -Municipais de Mai-au, RS, Canela, RS, e Cruz· Alta, RS; ll'l:R
nifestando-.se favoráveis à iniciativa que isenta as prefeituras Ido paga
mento atrasado da cota de previdência social; 

- da Prefeitura Municipal de Pelotas, RS, manifestando-se favorável à 
criação da Superintendência da Recuperação da Baixada sul-rio-gran-
dense; -- . 

:__ da -câmara Municipal de Bagé, RS, fazendo apelo no 'sentido- da :feVisão 
na legislação vigente sobre o trabalho dos men.ores; 

- da Câmara Municipal de catazinho, RS, mariifestaildo-se contrária ao 
feriado aos sábados para o funcionalismo federal; 

- da Cãmara Municipal de Triunfo, RS, solicitando providências para o 
barateamento do pão; 

- da Cãmara Municipal de Triunfo, RS, solicitando providê.ncias para a 
suspensão da cobrança obrigatória da parte doo empregadores que está 
sendo feita pelos Institutos; 

- da Câmara Municipal de Cangussu, RS, solicdtando providências nô sen
tido de que sejam amparados os ex-combatentes do Brasil; 

- da Câmara Municipal de Santo Angelo, RS, enviancto cópia da lei que 
cria a taxa de rodágio e. dá outras providências; 

- da Câmara Municipal de S. Sapê, RS, fazendo_ apelo no sentido !da eleva
ção para 200 milhões a dotação destinada à Universidade de Santa 
Maria, RS; 

- da Câmara Municipal de Torres, RS, manifestando-se contrárta à pena 
de morte no Pais; 

- da Câmara Municipal de Ijui, RS, mallifestando-.Se- _corit:fária- à· restau
ração do Partido Comunista no Brasil; 

- da Associação Rural de Farroupilha, RS, solicita:rudo auxílio para aquela 
região, aos agricultores, que foram prejudicados _em suas lavouras, pela 
violentissim-a. chuva de pedras caída naquela loc-alidade~ 

- da Cãmara Municipal de Pedro Osório, RS, fazendo apelo rio- sentido de 
que sejam respeitados os dispositivos da Emenda Colistitucional n.o 4; 

--da Câmara Municipal de Pedro Osório,-RS, mS.nifestándo-.se -favorável à 
instituição do salário-família; 
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- da Câmara Municipal de Pelotas, favorável ao ab<lno de natal aos traba
lhadores do País. 

Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proposições: 

PL/3.078/61, que altera o art. 1.0 da Lei n." 3.2oo,~~deí5-7~57 e dá outras 
providências (reestruturação dos cargos de Tesoureiro) : - _ 

- da Câmara Municipal de Itapetinlnga, SP; 
PL/1 ASl/60 ........ que efetiva os interinos do serviço público: 
- da Câmara Municipal de Lorena;~s-P:' 

Observaf:Ões e sugestões sobre proposições em curso no Congresso: 
PL/95/~9 ~-Assegura ã..ôS servidor.~ dos eXtintOs ·serViços- de Maiáriã, Peste 

e Febre Amarela, hoje incorporados ao- -uepartamento Nacional de Endemias 
Rurais, aposentadoria com vencimentos integrais aos vinte e cinco anos de servi
ço público: 

- do Conselho Administrativo d'a COnfederação dos Servidores Públicos do 
Brasil, no Rio de Janeiro, GB; 

PL/2. 038/60 ·- Regula o exercício da profissão de geólogo: 
- do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura, !Rio, GB; 

PL/3.628/61 - Esterude o salário-fam!lla ao trabalhador e dá outras pro-
vidências: 

- da Câmara MUnicipal de ArrOio _Grande, RS; 

'- da Câmara Municipal de Caxias do Sul, RS; 
- da Câmara Municipal de Flores da Cunha, RS. 
PLC/94/61 - dispõe sobre o Estatuto do Trabalhador Rural e dá outras 

providências: 
-~da Câmara Municipal de Taubaté, BP; 
PLC/189/61 - Disciplina a-apUcição -de capital estrangeiro e dá reinessas 

de valores para o exterior e dá outras providências: 
- da Câmara Municipal de Campinas, SP; 

- da Câmara Municipal de Gotia, SP; 

PLC/24/58 - Regula o direito de greve, na forma do art. !58 da ~Constituição 
Federal: 

- da Câmar-a Municipal de Ribeirão Preto, SP;· 
- do II Congresso dos Trabalhadores nas· Indústrias Metalúrgícas, Mecâni-

cas e de Material Elétrico do Estado do Pará; 
- do Sindicato da Indústria do Papel no Estado de São Paulo, SP; 
- da Câmara Municipal de Santos, s.P; 
- da Câmara Municipal de Taubaté, SP; 
- do IV Congresso Regional dos Trabalhadores Metalúrgicos do Estado de 

Minas Gerais, em Belo fforlzonte, MG; 
- do Sindicato dos Bancários do Rio de .Janeiro, GB; 
-da Federação dos BancárioS da- Guanabara; 
- dos bancários cariocas, fluminenses e capixabas; 
- da_Câmara Municipal de _Cachoeira do Sur, RS; 
- da Câmara Municipal de Santa Maria, RS; 
- do Sr. José Ademar Sarmento de Paula e outros (memorial com 127 assina-

turas), de São Leopoldo, RS. 
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Diversos assuntos: 

- da Ordem dos Advogados _da Secção do Á..Ttlazonas; manifestando seu pro
fundo pesar pelo falecimento do senador C1mha Melo; 

- da Câmara Municipal de Anhangá, PA, fazendo aP.elo no sentido das imu
nidades parlamentares dos Prefeitos e Vereadores; 

- da Câmara Municipal de Bom Jesus do Itabapoana, RJ, manifestando-se 
favorável ao desconto de 10% dos- subsidies para pagall'!ento da dívida 
externa do país; 

- da Câmara Municipal de Volta Redondã, RJ, solicitando a encampação 
da Rio-Light; 

- da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indú.strla;·RJ, Solicitando 
a criação de duas Juntas de Conciliação e Jtilgaroertto em· Recife; 

- da Sociedade_ Amigos de Afonso Celso, fazendo apelo na substituição de 
frase do _Hino _Nac_ional; 

- do Sindicato Nacional dos Aeroviários fazendo apelo no sentido da regu
lamentação de inv:estimento de capital internacional na a•1iação comercial; 

- da Câmara Mtmicipal de Paranaguá, PR, solicitando anistia para os esti
vadores do Porto de Paranaguá; 

- da Câmara Municipal de Campo Mourão, PR, solicitando a revogação 
do art. 58 da Lei Eleitoral; 

- da Associação de Proteção aos Meilores ne.Samparados- da Comarca de 
Ubá, MG, enviando convite para lançamento da pedra fundamental do 
Pavilhão do Patronato São José; ~~ ~·· ~ 

- do Lar das Meninas, Divinópolis, MG, solicitando recebimento de verbas; 
- da Câmara Municipal de Juiz_ de Fora, MG, fazendo apelo para sustar o 

fechamento da usina at.ômica em Poços de Caldas; 
- da Câmara- Muiiicipal de Curvelo, MG, congratulando-se com o Senado 

pela posse do Dr. Juscelino Kubitschek como- Senador da República; 
- da Prefeitura Municipal de Conceição de" Ipanema, -MG, remeterido lei orça

mentária para 1961; 

- da Câmara Municipal de Belo Horizonte, MG~ manifestando-se contrária 
aos crnncursos para dentistas e· nTédicos do IAPC. 

Apelos no sentido da rápida aprovação das seguintes proPosições: 
Projeto de Emenda Constitucional n ° 3/61 - altera o § 1.0 do art. 191 da 

Constituição FederaL (Aposentadoria aos "30 anos- de serviço público). 
- da Associação de Engenheiros da Central do Brasil, Rio, GB; 

- dos Ferroviários reunidos em II Convenção no Rio de Janeiro, GB. 

Projeto de Lei da Câmara n.0 383/59 (Deputàdo último de Carvalho) que 
dispõe sobre gratificação mensal aos oficiais do Registro Ci't:il, e dá outras 
providências: 

- da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 

Diversos assuntos: 

- da Câmara Municipal de Aracajú, SE, solicitando anis.tia para -l·adioma
dores; 

- da Cia. Carangolense de --Telefone, Carangola, MG, manifestando--se con
trária ao Código de Telecomunicações; _ -

-- da Assembléia Legislativa de Goiás solicitandO providências pãta a con
cessão aos deputados estaduais de franquias· postais-telegráficas; 
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- da Confederação Nacional das Indústrias do Rio de Janeiro, _GB, manifes
tando-se contrária à participação que os agentes Q.e inspeção_ do trabalho 
têm nas multas decorrentes de inf:ração; 

- da Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Cabo Frio, RJ, congra
tulando-se com o Senado pelas cotas concedidas pelo InStituto Brasi
leiro do Sal, para as Usinas de Sal a vácuo; 

- da Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, de Volta Redonda, 
RJ, solicitando pára que o-s preencbimentos dos cargos de direção nas 
empresas industriais de economia mista sej aro subordinados ao critério 
de capacidade administrativa e não de_simples ind).caçij.o politico-partidá
ria; 

-- da Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, GB, apresentando as 
reivindicações da I Convenção Nacional dos Servidores. P~blicos fe_derais, 
autárquicos, estaduais e municipais; · 

- da Câmara Municipal de Araraquara, SP, :(azendo. apelo no sentido de 
estender aos agrimensores formados no regime do Decreto-Lei nP 20.178 
de 12-12-45, após o ano de 1956, os direitos reconhecidos aos profissio
nais de Agrimensura; 

- da Câmara Municipal de Bilac, SP, fazendo apelo no sentido de que todos 
municípios tenham '1Ti:ros de G1,1erra"; ·-

- da Câmara Municipal de Alvares Machado, Sp, congratulando-se com o 
Congresso pela aprovação da Emenda Constituci.Qn<\1. n.0 5, de 21-11-61; 

~da Prefeitura Municipal de Avaré, SP, convidando os Parlamentares para 
as solenidades comemorativas do 1.0 Qen:ten,á;rio da Cidade de Ayaré, SP; 

- do Sr. José Teix.eira de Almeida, de Baurú, fazendo apelo no sept~do. de 
ajuda a lavoura cafeelra paulista; 

- da Câmara Municipal de Campinas, SP, fazendo apelo no sentido da não 
infiltração dos ''trusts" na indústria do petróle.Q_:Q.rasileiro; 

- do Centro Acadêmico XVI de Abril, congratulando-se com o Congresso pela 
aprovação das diretrlzes e bases do .ensino nacional; 

- da Comissão Organizadora do VII Congresso Nacional de Campinas. SP, 
enviando convite para a realização .do . conclave d_a_quela _organização; 

- da Câmara Municipal de Cesário Lande, SP, solicitando providências para 
que não seja reconhecido pelo Governo Federal, a legalidade do Partido 
Comunista no Brasil; 

-da Câmara Municipal da Estânçi"a de:·~:mparo, SP~_m.an.ifestando se"':! apoio 
à pretensão da Câmara Municipal de Bragança Paulista, da ligaçã.o dire
ta da Cla. Moglana de Estradas de Fetr:o à Capital do Estado de São Paulo; 

-·da Câmara Municipal de Dracena •. .SP; fazendo apelo no ,SeiJ.tido da apre
sentação de relatórios da:;; _ativiQades de todas a::s. Câmaras Iviuni_cipals para 
divulgação da atuação dos representantes das mesmas; 

- da Câmara Municipal de Estância de Atibaia, SP, manifestando· seu pro
fundo -pesar pelo falecimento do Sena,Ç.or Cunha Mello; 

- da Câmara Municipal de Flórida Paulista, fazendo apelo no sentido da 
unificação dos Institutos; 

-da Câmara Municipal de Grtaratinguetá, SP, solicitando providências para 
a abolição da Instrução 204; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Pires1 SP, manifestando-se contrária à 
atitude de deterrniQados grupos que pretendem importar milho, prejudi
cando à agricultura no país; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Pires, SP, manifestando-se contrária 
ao regime parlamentarista sobre a eleição do Presidente da República; 
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- da Câmara Municipal de Ribeirão Pires,_SP, solicitando p~ovídências pa~a 
a modificação na_ legislação soci_al _brasileira; 

--da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP. fazendo apelo no sentido de 
uma revisão das leis trabalhistas, principalmente com referência aos ban
cários; 

- da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, SP, fazendo apelo para ser su
primido o art. 686 do código civil; 

- da Câmara Municipal de RibeirãO Preto, SP, fazendo apelo no sentido da_ 
regulamentação das transferências dos bancários; = 

- do Centxo Acadêmico Armando de Sales Oliveira, de São Carlos, SP, 
fazendo apelo no sentido de ser revogado o art. 12, alínea "b' da Lei 
n.0 3.855 de 13-12-69. · · ' 

- da Câmara Municipal de São Bernardo do Campo; ·sp, ·fazendo apelo 
para a transferência para os Tribunais Estaduais a competência para 
julgamento e aprovação das- contas dos Prefeitos _Mun~cipais; 

~da Ordem dos Advogados do _Brasil, Seção de São Paulo, congratu
la.ndo-se com o Congresso pela aprovação do projeto que di.3põe sobre a 
aposentadoria dos advogados; 

- da União Nacional _Evangélica, de São PaUlo, SP, manifestando-se fa
vorável à obri_gatoriedade da assistência religiosa às forç·as armadas; 

- do Sr~ José_ J. Santiago, e ou~ros fazendo a :pelo :para que __ os trabalhado
,res do campo tenham melhores salários; 

- da Câmara Municipal de Sa.ntos, SP, solicitando providências a fim de 
serem apuradas as causas motivadoras da renún-cia do ex-Presidente 
.Tânia QuadrQs; 
- da Câmara Municipal de Santa Lúcia, SP, fazendo a:pelo para que a 
classe _média tique is.ent.ª do imposto de_ renda; 

- do Grêmio Cultura ·Jackson de Figueiredo, SP, congratulando-se com 
o Congresso pela aprovação do projetO sobre diretrizes_ e bases do ensino 
nacional; 

- do CentJ;o Português de S·antos, agradecendo o apoio prestado por Portu-
gal, quando da agressão indiana contra Goa; ·-

- da Câmara Municipal de São Paulo; SP: fazendo apelo no .s·entido de 
ser aprovada com a maior brevidade a Convenção n,0 87, firrilada pelo 
Governo brasileiro, na Conferência Internacional do Trabalho reali .. 
zada em 1948, em São Francisco da Califórnia; 

- da Câmara Municipal de São Paulo, SP, lançando na ata dos trabalhos 
daquela Câmara um voto de prof_undo pesar pelo falecimento __ há três 
anos, do notável político_ Nereu Ramos; 

- da Câmara Municipal de Tambaú, SP, manifestando-se contrária ao uso 
indevido que alguns Deput-ados e Senadores vêm fazendo do telégrafo 
nacional; 

- da Câmar_a Municipal de Taquaritinga, SP, fazendo apelo no __ sentido 
de não ser cortada na Comissão_ de Orçamento_ do. S.enado a verba des
tinada à construção do prédio dos- Correios e_ Telégrafos daqu~l~ lo-
calidade; · · 

- das Câmaras Municipais d~ São_Gabriel, RS; lbirubá, RS; ljui, RS; Marau, 
RS; fazendo apelo no _sentido d,a ievisão da legíslação_ vig~nt_e que _regula 
o ,trabalho dos menore_s;· 

- da.s Câmaras Municipais de carazinho, RS, Getúlio Vargas, RS, fazendo 
apelo para a aprovação- do projeto que dispõe sobre a cota de previdên-
cia recolhida ou não pelas prefeituras; · 
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--da Câmara Municipal de Marau, RS, -solicitando colaboração contra a 
a inclusão do vinho na Ji,sta de produtos isentos de tributos; 

--da Câmara Municipal de Getúlio Var.gas, RS, fazendo apeio para a 
aprovaçãO da abertura de crédito de 200 milhões pelo Ministério da 
Saúde para aqulsiçã.o de ambulãnclas; 

-da Câmara MUnicipal de Jaguar!, RS, S9!icftando providências no sentido 
de mandar efetuar o pagamento dos restantes 50% aos Agentes Recen
se:<dores de 1960. 

Apelos no sentido da rápida aprovação das segtJ.intes proposições: 
-Projeto de Lei da Câmara n.0 2.908/61, que declara estatal o seguro 

contra acidentes do trabalho e dá outras providências; 
- dos trabalhadores metalúrgicos de Barão de Cocais, Mo; 
- da Câmara Munlclpal de Belo Horizonte, MG; 
-Projeto de Lei da Câmara n.0 3.411/61, que elia. a carreira de Radio-

telegrafista e dá outras proVidên~las; 
- da Câmara Municipal de Ceres, GO. 

Diversos assuntos: 
- da Comissão Permanente da 1.a.. Conferência de Trabalhadores do médio 

São Francisco, em Jti:aiefro, BA, dando conhecimento ao Senado .das reso~ 
1uçõe.s tomadas ·na .Sua- l_l:t- corifer.êncta~ 

- da Câmara Municipal de CaChOeira, BA; Solicitando aUxilio para o flage
lo causado pelas enchentes .e a fixação da sede d-a Petrobrás para o 
Estado da Bahia; 

- do··prefeito Munlclpal de Paraúria, GO, solicitando do Senado a apro
vação do anexo da Saúde com melhores dotações :Para o próximo 
exer.cíclo; 

- da Federação das Associações Rurais do Estado dé-- Goiás, enviando ma
nifesto ,definindo a pos!çãQ das- Clas.s_es Rurais em. decorrência de uma 
representação da -sociedade Goiana de Pecuária; 

- do Prefeito Municipal de Luziânia, GO, solicitando auxílio para a cons
trução de escolas naquela localidade; 

- da 1.• Festa do AbacaXi em Monte Alegr.,, MG, convidando os parla
mentares para a .$Oleni_dade de abertura oficial do.s f.estejos daquela loca
lidade, região mais produtora daquele fruto no Triângulo Mineiro; 

- do Sr. Lourival Batista, -comunicimdo que a Comissão de OrÇamento 
aprovou seu parecei com relação à suplementação de verba do ano 
corrente;_ 

- da AssociaÇão Prof:!z.sional de Friburgo, RJ, Solicitando- apoio para as 
:reivindicações dos Identificadores do Mlnlstér!o do Trabalho; 

__ das Câmaras Municipais de GUaiarâpes; SP
1 

e RÍbaii-ão Pires, SP-, hipo
tecando ·-apoio à iniciativa ·de apresentação de- Telatório das .atiVidade.s 
dos representantes do povo de todas as Câmaras do País; --

- da Câmara Municipal de CUDatão, SP, ·raz.endo apeio para a concessão de 
-anistia ao revoltosos p-olíticos; -_ _ - - --- -

- da Cânütt3. Municipal de s3.nta LúCia, SP, marii!ZStando-.se contrária à 
importação de milho; · 

- da Câmara hl'uniéipal de Santos, S_fl, taz.endo cOnstar dos a:Úais daquela 
Câmara um voto congratulatório pelo 13.0 aniversário da-Declaração uni
versal dos Dlr<ltos Rumano.s pela Assembléia Geral das Nações Unidas; 

-da As.-embié:a Legislativa de .Alagoas, solicitando providências no sentido 
de estender os benefícios da reclassificação e paridad-e aos -agentes de 
estatística do IBOE; 



- da c~mara Municipal de Ribeirão P~eto, SP, fazendo apelo no sentido da 
unificação dos IAPE'S; 

- da câmara Municipal de Vera Cruz, SP, man!fe.s:,tando-se favorável a 
transferência da Petrobrás para Salva_dor, BA; 

- da Câmara Municipal de Itaúna, MG, congratulando-se com o Congres_so 
p.=la aprovação da Emenda Constitucional que- aprova nova discriminação 
dt' rendas para os municípios; 

- da Legião de Ensino R.ural de Eugenópolis·, _MG,_ comunjcan_do s_ua ins
talação naquela local\da<ie; 

- da ASsociação Brasileira de Odontologia, 8eção de Minas G?rais, SOlici-
tando o rápido restabelecimento dos cóncursõs Piibllcos p_ara O se:tviç_Q 
público federal •e autárquico; mamif~.s_ta.-se con_trâria à $Uspan,s:ão do 
concurso de dentista do IAPC; -

-~da Câmara Municipal de Itapagipe, MG, fazendo~ apelo no .centldo da 
região do Triângulo Mineiro ser considerada integrante do Plano ~da 
CODEC; 

- da Câmara Municipal de Itaúria, MG;_ rttánifé_$tal1do:..se .-contr.~ia ~ au7t_ 
mento do_Jmposto de __ consun:w; 

- da Câmara Mun'eipal da Pe!otas, RS, manlfestanQo-s:e favorável ao abono_· 
de natal aos trabalhadores; 

- do Instituto dQs Advogados do Rio Gratide_ do s.ul, manifestando-se _favo-
rável à federalização da Ju.Sti,ça; - -

- da Câmara Municipal de Ca;DinzaL SC, manifestando-Se ·favOrável ao 
pleb~cito __ soPre .. a emenc:la par.Iam·e:~tarj,sta; 

--da Câmara- Municipal de C_uritiba, PR, __ comunicando_ ,a inserção em ata. 
de um voto- de saudade e .. reconb._ecimento ao Dr. Getúl_:o vargas pelo 
transcurso de mais um anive~sá;rio _ d·e seu fal-ecimento; 

- da_ Assembléia Legislativa de Santa Catarina fazendo. apelo no santido 
da criaç_ão do Serviçç_ de _ÃSsi~tê~c!a _ e Segpro_ SoC:Iai_ ~çlos __ Empregados _do 
Banco_ do B~a.sil; -- ~ - - --

- dos universitários do Paraná manifestando-se ·contrário-s- :;~.Os- çortes de 
verbas com r·eferência às univ·ersidades; · - · .. 

- da Federaç&o d_a_s_ Cong:t'e15ações. M:;tr:iana~ .ele. Cudtip~, ~~·- mfJ.nlfestando-
se contrária" à infiltração comunista ho País; _ 

-da As.sociação_
7
dos Aposentado~"-~- Pensio;o.i,st~s,de., Itajaí, SC,, ..::()Ucitando_ 

providências para .amparo aos ~x-combatentes; -- -- -- -· · 

--da Câmara Municipal _de C_arazinho,_ RS, fazB;ndo apelo no sentido de que 
a ex;ploração .da Loteria. F;~dera~ s.eJa feita_ ditetam~ri~~ pelo Governo 
federal; ~ · ~ - · 

- da .Câmara Munici_p!;iJ- d~, p::;:Eaz~hp, . RS, manifestando-se favorável a 
manutenção do sistema presiçlencla1i.~~à.; _ - - -

- da Câmara Municipal de Flores da Cu:p.ha, _RS, manifes.tando-se favorá-
vzl à is-enção do Imposto_ de Renda; -·- - - --

- da Câmara Municipal de Pedro Osório, RS, fazendo .apelo para a criação 
da Superintendência da Baixada sul-rio-grandense; : 

- do Sindicato da Indústria da Construcão C1yil e EntiQ:~des congêneres, 
de Porto Alegre, RS, Sblicitando atenÇão espeCial ""Para o problema da 
habitação; -

- da Câmara Municipal de Viadutos, RS, solicitand.o facllidad.os para aqui
.sição da pequenas propriedades com ·a--diminuição do _tributo da renda 
imobillária. ·- · · · - -
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MENSAGEM 

DO. SR. PRESIDENTE DA REPúBLICA 

- N.0 76 (número de origem -z:n, de 26 de fevereiro ....:..: Agtã:decé a· comuni
cação de haver sido aprovada a e.scolha do Diplomata Josias carneiro Leão para 
a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do- Brasil jrmto ao 
Governo da Indonésia; 

- N.O 77 (número de orig~m 26), de 26 de fevereiro - Agradece a comuni
cação de haver sido apz:ovada a escolha do Diplomata Altamir de Moura para 
a função de Embaixador Extraor<Unàrio a Plenipotenciário do Bras!! junto ao 
Governo da República Domini,cana; 

-- N.0 78 (núm-ero de origem 27), de 26 de- íé'v~reiro - Agradece -a,:-OCoinunica
ção de haver sido aprovada a escolha do Diplomata Arnaldo Vasconcelos para 
a função. de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao 
Governo êia Bolívia; · 

- N.o 79 (número de origem 29), de 2 de março - Agradece. a com~nicação 
da aprovação do veto presidencial ao ProJeto .de Lei n.0 2.970, de 1961, na Cã
mara e n.0 127, de 1961, no Seriado, qUe e-Stima a Receita e fixa a ne-spesa da
União para o exercício de 1962; 

- N.0 80 (número de o_rigem 30), de 2_ de ill.ãi·ÇO ~ Ag;adece a ~omu;icação 
de haver tido aprovada -a é&C<>lha do Diplomata Luiz Aranha Pereira para a 
função de Embaixador Extraordinário e Planlpotenciário do· Bras!! junto· ao Go
verno do Ceilão; 

- N.0 81 (número de origeffi 31), de i de março - Agradece a- comuilicação 
de haver .sido aprovada a escnlha do Diplomata Maury Gurgel Valent·2 para a 
função de Embaixador Extra-ordinário e .Plenipotenciário do Brasil junto ao Go
verno da Polónia; 

- N.0 83 (número· de origem 32); de 9 de marÇo- Restitui autógrafos do Pro
jeto de Lei da Câmara n.0 179, de 1961, sancionado, que estende aos servidores da 
Superintendência do Serviço de Profilaxia da Lepra no Estado de GOiás, os bene
fícios das Leis n.~st.765,_de 18 de dezembro de 1952 e 2.412, de 1.0 d€ fevereiro 
de 1955, e dá outras providências. 

DO llR. PRESIDENTE DO. CO.NS:EL'ii'O .DE MINLsTlWS 

- N.0 - 2, de 1962 (sem número de origem), d~ 27 de_ fevereiro - Comtmic_a_ 
haver sido encaminhado à Superintendên~ia _do D~..s~nvolvlrnento do Nordeste 
o Requerimento n.0 18, de 1962, do Sr. Senador Afrânio Lage.s; · -

--N.0 3, de 1962 (núiilér() de oljgem lOJ, .. de 27 de fevereiro - Agradece a 
remessa de um dõs aUtógrafos da Emenda Constituclonal n.0 5. 

MENSAGEM N.0 82, DE 1962 
(N.0 35, na origem) 

Senhores Membros do Sena-do Fedeial: 
De acordq-__ com_ o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à apro

vação de Vossas Excelências a -designação qUe desejo fazer do Senhor Josué 
Apolônio de Cu.tro para eJrercer a funç~o de Chefe da Delegação do Brasil em 
Genebra, nos termós. do art. 23, § 1.0 , da Lei n.0 3.917, de 14 de julho de 1961. . . . 

OS méritos do Sanhor Josué Apolônio de castro que me induziram a escolhê
lo para o desempenho dessa elevada função, constam da anexa infonnação do 
Minl.s tério das ·Relações Exteriores. . 

Brasília, 13 de março de 1982. - João Belchior MarqueS Goulart. 
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CURRICULUM VITAE 
PROFESSOR JQS_UÉ APOLONIO DE CASTRO 

1. Nasceu em Recife, P.?:rnainl:uoo, no --dia 5 de setembro de 1908. Doutor 
em medicina, pela Faculdade Nacional de Medicina, da Universidade do Brasàl, 
em 1929. ncu_tor em Flloosfla, pela Faculdade de Filosofia, da Unlv~rsidade do 
Brasil, em 1938; Curso de pós-graduaçã.o nos Estados Unidos, em 1930. Professor 
de Geografia Humana, da Faculdade_ N.aclonal de Filosofia, da Univ-ersidade do 
Brasil, desde 1939. Diretor do Instituto de Nutrição, da Universidade do Brl'Sil. 
Professor_ de Nutrição, do CUrsO de Saúd·e Pública para médicos, do Departa
mento Nacional de Saúd~ Pública, d~d·e 1939-.- P.fofessor de Alim-e;ntação e Nu
trição, -dos cursos de ·pós-graduação, da Faculdade de Medicina da Universidade 
do Brasil, desde 1940. Presidente da Sociedade Brasl!eira de Nutrição, desde 1942. 
~mbro do Conselho Universitário, da Universidade do Brasil. Deputado Fe
deral. Presidente da Associação Mundial de Luta Contra a Fome --Ascofan. 

2. O Professor dosué de Castro- exerceu ainda aS- &eguint~s funções: Pro
fessor assistente de Filosofia da Faculdade d• Medicina do Recife, desde 1932; 
Professor Catedrático de Geografia Humana, da Faculdade de Filosofia e Ciên
ciais SocLais, do Recife, de 1933 a 1935; Vice-Diretor da Faculdade d3 Filosofia e 
Ciências ·saciais, do Recife, de 1933 a 1935; Professor de Antropologia, da Univer
sidade do Distrito F·ederal, de 1935 a 1938; Professor visitante das Universidades 
de Roma e Nápoles, em 1939, ministrando um curso de conferências, sobre "Ali
mentação e Aclimatação nos Trópicos"; Organizador e P.dmeiro Dlretor do Saps; 
ex-Presidente da Comissão Nacional de Ali_men_tação; Chefe do Departamento 
Técnico de Alimentação, da Coordenação dá Mobilização Económica, durante a 
guerra, nos .anos de 1942 a 1944; Membro da Comissão Organizadora da Univer
sidade do Recife; Presidente da Coml.ssão Nacional do Bem-Estar Social; Presi
dente da Segunda Conf•rêncla Latino-Americana de Nutrição, reunida no Rio 
de Janeiro, em 1950; ex-Presidente da Organização de Alimentação e Agricultura 
das Nações Unidas, FAO. 

3. O Professor_ Josué Apolônio de Castro _é membrO honorário e c.orrespon
dente de vária.s a..-;sociaç5es dedicadas a estudos relativos a Nutrição, Medicina, 
Socio~ogia e_, Demografia, possu,indo numerosos prêmioS por' trabalhó.s publicados 
sobre esses assuntos. como: Prêmio da Associação Brasileira de Escritores (Geo
grafia da .Fome); Prêmio Franklln D. ROosevelt, da Academia- Americana _de 
Ciência Polític_a_ (Ge_ografia da Fome) - J935; Prêmio Int;!rnaéion·ãr ·da Paz -
1955; contemplado com a "Grande Medalha da Cidade de Paris"; O !leia! da 
Legião de Honra da França. ~·- - - - - · 

cada~·: O Piofe~?r _ J~~~é _ Ap<?lônio d·e Ca~~;-o_ te_m os seguil"!-t~~ trabalhos publi-

"0 Problema de Alimentação no Brasil". Rio. 
"Condiçõ_es de vida das classzs op-erárias no Recife"~ 1935. 
"Salário mínimo", 1935. 
"Alimentação e Raça", 1935. 
"Do_cumentário do Nordeste", 1937. 
"Alimentação Brasileira à Luz da Geografia Humâna", Ú}37. 
'~Science et Tecnique", 1938. 
''A Festa das LetrasJ·;-em ·eolãbol-açãci com Cecília Meirelles, -193fl~:-
•tFisiologia dos Tabus", 1939. 
•tGeografia Humana", 1939. 

"Geografia da Fome", 1946. 
"Alimentação e Aclimatação -Hun;:ana-noS Tró:PicoSJ•, MilãO, 1939. 
"Alimentação nos Trópicos" México, 1946. _ 
5. O Professor Josué Apolônio de Oa.stro, atiutlménte ileputlÍdo Federal 

pelo Estado de Pernambuco, é indicado para exercer a função de Chefe da Dele-



gação do Brasil em Genebra. :-:---~ Jorge -d'Escragnelle Tarmay, Chefe da Divisão 
do Pessoal. 

(A Comissão dli Relações Exteriores.) 

AVISOS 
~N.0 86, de 14 de mat~o • .do Sr. Ministro da Aeronáutica ---=--Transmite o_pro

nunciamento daquele Ministério, solicitado pelo senado, sobre o PrOjeto 
de lieí do Senado-n.-o 2s,-·de 195s-,-que-revoga dispositivos da Lei n.o 1.316, de 
20 de janeiro de 1951; 

- N.o 199-R, de 2 de março, do Sr. Ministro da Justiça e Negócios Interiores -
Comunica já haver sido encaminhado ao SenadQ o_ parece_r .do ConsUltor Ju
ridico ~daquele_ Ministério sobre o Projeto de Lei do S_enado n.0 39, de 1960, 

con!orm_e cópia que remete. 

OFíCIOS 
DO SR. 1.0 -SECRETARIO DA. CAMA.RA. DOS DEPUTADOS 

N.0 s 167, 163 e 168, respectivamente, comunicando haver aquela Casa apro
vado emenda do Senado aa-Projeto de Lei que concede pensões especiais a 
Maria do Amparo Medeiros Parente e Licia Costa Perllgélro;· e elicahllnlj.imdo 
autógrafo dos seguintes projetas: · ·· · · · 

PROJETO DE LEI DA CAMARA, N.0 5, DE 1962 
(N.0 1.534, de 1960,ona Câmara) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir, pelo Ministério da Guerra, o 
crédito especial de Cr$ 8.000.000,00, para atender às despesas decorren
tes de tratamento, ambulatório e hospitalização dos -ex-integrantes da 
Força Expedicionária Brasileira, nos nosocômios do Exército. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. I. o-- AutoriZa o POder Executivo a_~_a.brir. pelo Ministério da Ouei'ra o 

credito especial de Cr$ 8.000.000,00 (oito milli(ies, de cruzeiros), para atender às 
despesas decorrentes de __ tratam_ent_o, ambulatórfo e hospitalização d·os ex-inte
grantes .da Força Expédiciónária_ Brasileira,_ no decorrer de 1960, nos nosocô-
ri:lios oo- ExérCito. _ . . " . , -. ' .... - ... . . 

Art. 2.o ·- Esta lei entrará em \rigOr na data de_ sua publicação, revogadas as 
disposiÇões_ em contrário. 

(A ComiSsãO de Finallças.) 

PROJETO DE LEI DA CAMARA. N.0 6, DE 1962 

CN.0 3. 600, de 1961, na Câmara) 

Determina marcaÇão de preço de venda em mercadorias postas no 
camércio, e dá outras providências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - Ficam obrigados os produtores a fixarem nos produtos o.- preço de 

venda da mercadotia. ao. comércio. 
Parágrafo único-- A marcação deverâ ter eXpressa o val(lr real da venda, não 

podendo mais ser usada a e:&pressão "até" antes_ dQ _valor declarado. 
Art. 2.0 - Na regulamentaçãO- da presente_lei o goVerno determinará no 

praz-o máximo de sessenta dias, quais os produtos que, nfu:Y podendo--ser incluidos 
no artigo primeiro desta lei, deverão ter seus prec;os aflxa::io-S- na·s ~Sacarias, caixas~ 
tambores ou outras embalagens. 

Art. 3.0 -.Esta lei ~ntr<3,rá em vig~r n?- ~ata de sua p~blicação. 
(À Comissão de Economia.) 

O SR. l'RESIDENTE. (l\1:!>ura Andrade) ~ Do Presidente do Grupo Brasileiro 
f~~do_-à Urt~~~- ~terpatiãhlentar ã. Presidência do senado recebeu expediente em 
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que comunica ·a reunião, de 23_ a 26 de _abril próximo, em Roma, do .. Conselho 
Interparlamentar e: pede _a de.signa:çiio. de-quatro Senadores, a fim .de integrarem, 
com os; Srs. Senadores Filinto Müller e Ruy Palnieira - aquele como membro do 
Conselho e este como Vice-Presidente do Grupo Brasileiro - a· Delegação ao:m 
que esta Casa do Congresso .deverá concorrer para a representação brasileira. 

O sr. PrimEüro-SeC:retàrió -proC-ederá à leitUra- d'O expedierite- alõ.dido.'

É lido o seguinte 

OFíCIO 
Of. n.0 4/62 

Brasil!a, 13 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Na qualidade .de Presidente do Grupo Brasileiro da União Iriterparlamentar, 

informo a--v. Ex·.a que se realizará entre 23 _e 26 de abril próxim.a_, ein""Rorna, a 
Reunião do ;Conselho Interparlamentar. -

2. Comuniõó, outrossim, na fohna .do art. 24 do Regimento Interno deste 
Grup:J, que diz: "O número de dbmpOrtentes da DelegaÇãO serã fixado pela Comis
são Executiva, dentro das p_ossibilidades_or_çamentárias do_Grupo", que a Comissão 
Executiva do Grupo fixou em 6 (seis) o número de representantes de cada Casa 
do Congresso. 

3. Assim sendo e levando em consideração a obrigatoriedade da partici
pação dos Senhores Senadores Filinto Müller, na- qualidade de membro do Cori
selho da União, e Ruy Palmeira, c-omo Vice_-Presidente dQ Grupo Brasileiro, 
solicito a V. Ex.a a designaçã-o _dos quatro ___ demais representantes do S~ado. _ 

Aproveito a_-oportunidade para reiterar-lhe os meus protestos de alta estima 
e distiilta consideração: - Sat_urnino __ Braga, Presidente _do. Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Das Lideranças a Presidência re
cebeu as listas tríplices que deverão serv:ir de base às designações a fazer. 

São as seguintes 
Em 16 de março de 1962 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de, em obediência ao Regimento do Grupo ·Brasileiro da Asso
ciação Ihterparla·mentar, ãiiréseutar a Vossa Excelência a lista tríplice -para a 
escolha do representante do Partido Social Democrático que participará da Dele
gação do mesmo Gi'upb à:--:(eliil}ã:õ_ -do Co:ü,selho __ da Uni.ã.o, a realizar-se proxima .. 
mente em Roma. --- · - -

Senadores: Gilberto Marinho - Menezes Pimentel - Alô Guimarães. 
Atenciosas saudações - Benedito Valladares. 

Of. 013/61-62 - UDN Brasilia, 28 de fevereiro de 1962 

Excelentíssimo Senhor Senador Auro Moura Andrade 
MD. Presidente do Senado Federal 

Na forma do art. 23, parágrafo único, dos Estatutos do Grupo Brasileiro da 
União Interparlamentar, venho indicar a li,sta de nomes de senadores, desta 
Bancada, dentre os quais es_colherá VoSsà Excelência o nosso representante na 
Delegação- que irá à reUnião do ConSelho da União a realizar-se em Roma, no 
próximo mês de abril. 

1 - Senador T!hléu Bornhausen; 
2 - Senador Zacharias da Assumpção; 
3 - João Arruda. 
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Aproveito a oportunidade para· reiterar a VOSsa Excelência meus protestos de 
alta estima e distinta consideração. - Daniel Krieger, Líder da UDN. · 
Senhor Presidente: 

Nos termos do art. 23, parágrafo único, da Resolução n.o· 9, de 1955, do Senado 
Federal, tenho a honra de submeter à alta apreciação de Vossa Excelência a_ lista 
tríplice do PTB, pã.ra escolha do seu representante na Reuti.ião do conselho Inter
parlamentar, a realizar-se em Roma. 

Senadores: Fausto Cabral- Caiado de Castro- Arlindo Rodrigues. 

Sala das Sessões, 28 de fevereiro de 1962. - Barros Carvalho, Líder do PTB. 
Senhor President_e: 

Nos -termos do art. 23, parágrafo único, de Resolução n.0 9, de 1955, do senado 
Federal, temos a honra de submeter à ~lta apreciação de Y. Ex. a. a lista Tríplice dos 
Pequenos Partidos paTa a escolha dO seu repre-sentante na Reunião do Conselho 
Interpã:i-Iamentar, a realizar-se em Roma. - -

Senadores: Miguel Couto - Jorge Maynard - Paulo Fender. 
Jorge Maynard - Paulo Fender - Mem de Sá.. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - No uso das suas atribuições, a 

Presidência designa os Senhores Senadores: 
Gilberto Marinho - do Partido Social Democrático; Irineu Bornhausen - da 

União_ Democt'ãtica Nacion-al; Fausto cabra! - do Partido Trabalhista Brasileiro e 
Miguel Couto - dos Pequenos Partidos. (Pausa.) 

Ao terminar a sesão legislativa anterior -havia -três vetos _pl"eSid.enciais penden
tes de solução~ referentes às seguintes proposições; 

-Projeto de Lei <n.> 2.222/57 na Câmara e n.0 13/60 no Senado) que fixa 
as diretrizes e··bases da educação nacional; -,_ __ __ . 

-Projeto de Lei (n.O 1.174-B/59 na Cãmara e n.0 75/61 no Senado) que 
autoriza o Poder Executivo a abrir~ pelo Ministério da Educação e Cultura, o 
Crédito especial de Cr$ 20.000. 000,00, destinado às obras e equipamentos da Escola 
Politécnica de campina Grande, Estado da Paraíba. 

-Projeto de Lei (n.O 3.319·B/61 na Câmara e n.o 1/62 no Senado) que toma 
extensivas aos servidores das Secretarias dos Tribunais Regionais Eleitorais dispo· 
sições das Leis n.0 s 3.780 e 3.826, de 1960, e dá outras providências. 

No primeiro caso, houve ·neCe"sS1Cfádé de Se cancelar a sessão conjunta em que 
devia ter início- o seu estU.do, no_ dia, 27 de fevereiro; nos dois últimos, a Presidência 
teve ensejo de comunicar ao PlenárlO que não marcaria desde logo as datas para 
sua apreciação-;-ei.n ·virtude da impossibilidade de ser observado o prazo Constante 
do art. 45 do Regimento Comum. 

O prlmeiro ·veto compl'eende-26 itens de votação, o segundo e o terceiro, cada 
qual um item. -

A Presidência, de acordo com os entendimentos que teve com a Mesa da 
Câmara~ marca as sessões conjuntas para os dias 27 e 29 do corrente més1 3, 5, 10, 
12 e 24 de abril próximo, às 21 horas e trinta riiinutos~ 

Nas cinco primeiras se deliberará sobre o -primeirO vetO; na última sobre os 
demais. 

A fim de participarem das Cômissões- MiStas que deverão relatar o segundo e 
0 terceiro, úniCOS sobré ÔS -ijtiãis--ainda Iiãb- foi toma:~ eSsa- ~tovidência, designa: 

- quanto ao segundo, os Srs. Senadores: 
Jarbas Maranhão <PSD) - Afrânio Lages (UDN) - Fausto Cabral (PTBJ. 
- quanto ao terceiro, os Srs. Senadores: 
Paulo Coelho (PSD) - Mourão Vieira (UDN) - Barros carvalho (PTB). (Pau· 

sa.) 
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Sobre ·a mesa requerimento que vai ser lido. 
l!: lido e deferido o segulnte 

REQUERIMENTO N.O 61, DE 1961 
Senhor Presidente:-

Requeiro, na forma regimental, que se oficie ao Ministério do TraBalho e _Previ~ 
dência Social no sentido de informar: - -

a) qual o montante das contribtúções em atraso dqs Iapes ao SAPS até dezem
bre de 1961, isoladamente _pot instituição; 

b) se referidas autarquias estão satisfazendo pontualment~. este ano, o reco-
lhimento das contribuições devidas ao SAPS, na forma da lei; ---

c) caso contrário, indicar de maneira positiva, os motivos que preponderam 
sobre a .procrastinação da assistência devida pelo SAPS aOs trabalbaaOres, perma
nentemente vitimas da incúria e irresportsabilidade dos dirigentes_ previdenciários. 

Sala daa Sessões, 16 de março de- 1961. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -=--Há orá:dores inscritos. 
Tem a pàlavra o nobre Sehadot Paulo- Cdelho. 
O SR. PAULO COELHO - Senhor.Presidente, nobres Senado~~. a marinha 

mercante nacional não vem acompanhando o desenvolvimento econômico·financeiro 
por _que atravessa o BraSil nos-últimos tempos. 

o mesmo sucecte, em relação aos portos- -arcaicOs e_ det-i~itários; no reVelar 
acentuada deficiência na execução dos serviços _de- sua exclusiva responsabilidade. 

outrora. possuía o Brasil uma bem desenvolvida e organizada fr()~ mercante~ 
que na época, Cdm avOlumada tonelagem, ainda assim, nãO Satisfazia às necessida· 
des de uma população, em proporção; qúã.S'e niêtãde da atual. -

- -- -

os portoS, cóiil. --hiSfgnificantes me~horamentos introduzidos somente _no N_or
deste a Sul do País, permanecem com seus red .. uzidos armazéns-ãntüiuà.doS e ·sem 
o aparelhamento, ainda que rudimentar, existente àquela remota época. 

Há poucos átioS; leis- foram baixadas, instituindo- a· Taxa de Renõvaçã.o da 
Marinha Mercante (TRMM) e Taxa '<lér Melhoramento dos Portos (TMPJ; ·entre
tanto, a respeito_ nada se sabe e nada se conhece de positivo e de concréto com 
referência à aplicação de seu montante, a não ser em planejamento e nada mais. 

O estado de insolvência em que se encontra ·a- in.S.rinha mercante, deSde- longa 
data, tem sua hasê e seu fundamento, exclusivamente, na falta de diretriz do 
competente órgão governamental. Acontecendo o mesmo, qúá.iito·à pteCária situa· 
ção dos_ portos nacionais, embora pertinente_ a outro setor também inoperante da 
pública administração. 

A par desses fatores. deve-se ainda o -aniquilamento da marinha mercante 
aos pesados ônu.s e -en_cargos determinados pelo- governo federal, conseqüentes 
da imprevisão e iiicapacidade do órgão a que competé a &ua orientação e super
visão. 

Concorre, igual!m.ente, para· O esfacelamento da-~marinha mercante o indes
mentível e lastimável desaparelhamento dos Pc>ttos, em crol1séqüêncla da falta 
de assistência dos órgãos técnicos do governo, sem ã fiscalização estabele_cida 
em_ preceitos legais, notadamente _quando- em jogo úiteresses de entidade pare 
ticular oonces~ionária de porto, como sucede na- Capital do meu E.sta.do. -

O Amazonas, meu berço natal, como toda a Amazônia, vive, cada dia que 
passa. apenas sequioso de ser o Eldorado descrito em célebres lendas. 

Governos passam, governós se SUCedem e·o_1egendário Amazona-s-reSiste aos 
engodos, e permanece confiando em todas as pi'6tnêSSàs -~tniraboiantes, emh<Jta 
nãó- deixando de ser o Amazonas esperanÇosO de dias m_~!hores para-sua sofrida 
gente. 
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Mantém o governo da U.niã_o várias empre_sas de navegaçã_Q, _ explorando 
cumulativamente os ramos de: 

a) longo curso; 
b) cabotagem; 
c) fluvial; 

d) lacu.stre; 
e) estaleiro. 
O ideal .seria possuir uma única, dOtada de supeli.ntendê!icias de: 
a) longo -curso; 

b) cabotage~; 

c) fluvial; 

d) lacu.stre; 
e) estaleiros. 
Com essa '];:itõVidência;· casO ·tomada, evitar-se-ia a acúmulo de administra

ção, isto é, um .diretor ou dirigent~- co_!llissionado para cada empresa governa
mental; ficariam. reduzidos os _pesados_ ônus que tanto sobrecarregam o orça-
mento da T.i'nião. - · · 

No atual sist~ma, permanecem as empres'as~çle navegação éStâtais em situa
ção deficitária, vivem e mantêni-se de subvençõ:ers ast)ronômicas, em pé de 
igualdade às ·concedidas às empresas partictilares.-ll: o tesouro público a financial 
·indefinidaméhte, como resultante da desorganização e falta de orientação do 
órgão controlador, .disciplinador_ _e fis.caliZ~clor, _c_omi.ssão çle __ Marinha .Mer!:ante . 
. Não_ são elaborados Plã.nos nO SentidO--de faze_r __ cessar os assoberbantes prejuízos 
que pesam sobre a União - ~m reflexos dir-etç,s para o povo em gl!:)ral~ que 
sofre pela !noperância da autoridade responsável pela fiscalização das atividades 
marítimas; e não se providencia no sentido de exting~~ de sua cúpula o per
·nlcioso- ·grupo _que :tri:l'hdbra, filandã. é de:Smaíid'ã.. em-, nome· de seu- dirigente maior. 
Bastaria, ·para tanto, como medida- saneadora inicial, reformular o sistema de 
comandam.ento .. ou _deliberação da ComJ.ssão de Marinha Mercante_, __ impedindo-se 
o predoro!nlo de elementos que a ut!!;!za·m no jogo dos ..aus lntere.s.ses parti
culares. 

Não há estudos no sentido configurado e muito meno.s-quanto à incorpo
raçãO _das empresas estatais_ em uma única e .. se, existem,- resultBJios_ práticos e 
.positivos nãóapãrecem; eternizam-se em poder__de "estudiosos~· interessadas com-
p_ro:Vadamente no aniquilamento de tais empresas de navegação. - -- · 

o:..-. meu -Estado, o ·oabandonado e esquecido Amazonas, como já me referi, 
vive de_ promessas e _esperanças infindáveis, não sendo lembrado pelos governos 
que se .sucedem na -união. 

O Sr. Lobão da Silveira --Permite V. Ex.• um aparte? 
O slt: PAUW COELHO .:..._ Com prazei-. .. -

O ,Sr •. Lobã~- da Silveira_ - V. Ex. a._ está_ focalizando assunto da mais alta 
importância para 'cre-g!ã;o-·am-azõruca qual seja o do desaJ.lãpilliãi)lento dos nos~ 

1~S_"J;,qrto~_- e·:..:::_ deficiência da navega~ãb e.!n. óti_tr~s fegiões,- o_ quê-dlficlilta IlãO 
. ap Çl importa-çao comu-também a exportaçao de ·matérias-primas~_ Fui m·ror.m.a:-do 
·recãnteipellte! de ·que_ O, .Estabelecimento _Rural de Tapajós, Município de sa:n
tarém, no Parâ, produz ·grande quantidade -de ·ratex que é enviada para são 
Paulo. Diante de tanta dificuldade de transporte para os mercados ao Sul a 
remessa do produto :fica prejudicada, bem corno- os -pió"d.UtórBs que se Vêem Jna 
contingência de receber o J.)agamento da mercadoria com atri\.So e _com evidente 

· p_x:ejuizo .também para aquela regiãó produtora da- borracha de que _tanto care_ce 
;o iJ.oss:o Paú;. 
·· o SR. PAULo COELHO - Multo obiigado ·pela oooperação Kl.e v. Ex.• 
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Poucos- ·e rariSSlmos são -os navios -que aportãm à s"Ua Capital, Manãus, e 
seus portos principais: Itacoatiara e Parintin.s. Ainda a.Ssim, ·quando tal ocorre, 
nestes últim:o_s, escalam- apenas navios· das empresas ·estatais, omitindo-se mais 
utna ·vez a Comissão- de Marinha Mercante, quando não determina: escala de 
navios iJarticulares nos portos compr-eendidos entre Manaus e -Belém porque 
sobre serem portos deficitários, por isso mesmo e n-a razão- disso, são ·reservados 
para os navios do Governo federal, pela citada 'Comissão que, pela mesma cúpula 
ou grupo escuso já mencionado, prima- pai" deturpar suas elevada$ finalidades. 
Tal privilégio é concedido pela Comissão <le Marinha Mercante l!JlS navios par
ticulares, que nâó- eStão Obiigãdos a condUZir cargas de itrfport~ção-·:Para os 
portos compreendidos entre as capitais referidas. Entretanto, tal critério não 
é adotado quanto à exportaç-ão' de bons prOdUtos, na escala -de -regresso, entrando 
em concorrência os navios particulares,- interessados_ nos·· :fretes compensado
res que superam os prejUizos --sofr1l:los·-peios naVios da.s aut3.l'<fulas, ttuando na 
viagem. de subid.a ~onduzem _importação onerosa para os referidos destinos. :!!: o 
próprio governo, por intermédia da Comissão de- Marinha Mercante, . a,niqUi· 
!ando as suas autarq1llas, -erri benefício c;le grupos de empres-:~ i;>a:rticulares, 
interessados na extinção das empresas estatais: -- -~ " 

Qruindo saliento o_ abandono â.o Ama2Jonas, enquadro toda a abandonada 
Amazônia, regiãO completamente desprovkl:a de transportes, a- ciespeito de seus 
caudalosos rios desafiarem os responsávei.s pelos destinos _do -~asil. 

Hã longOs ·e intermináveis ano·s, ·o Amazonas claina por navios transporta
dores de gêneros- alimentícios. E <:>" seu grito n~o- ·el!_cçmtra eco o_u ressonê.ncia, 
pois que desaparece· n'â 'VOragem do tempo-, à semelhança da fwnaça; que sempre 
nos escapa das mãos. Em conseqüência fica a· praça desprovida de gêneros; prin
cipalmente alimentícios, entrando_ em ação elemenf.c:>s Íl1Saciáveis na ex~or,são, 
abusando _da lei_ da oferta e da prucura, com at:"entuacto gt'"ãV:Une··paTã o bolso 
de meus conterrã.neos, já esquáli<dos pelos graves p~oblemas e dificuldades que 
-.n:frentam, sem ó conforto geralmente desfrutado em· outras ·regiões brasileiras. 

o binterlandlano_sofre e _o responsável pelo seus sofririlentos é o governO 
da União, pela incúri~ de seus auxiliares, _q~e ~ão proporcionam meiqs ade
quados à sua sobrevivencia. 

~ é_ para o atual governo da União, em quem ainda -assim co_~fiam_ os" ãllia
zonenses, qtie -me_- àirijo desta tribuna, formulando veemente e patriótico apelo, 
no sentido de _acudirl conf>ÇJrme as_ sugestões abaixO, o~ maior _Estado da Federa.:.. 
ção: em território, em pobreza, em abandono e pas necessidaJdes de seu povo 
exausto de sofrer: 

1) promova a unificação ·das empresas~~de nàveg~ao-~e$ta~i_S; dótãndo-~ ,Cie 
navios capacitados ao atendimento de transportes de gêneros; 

2) adote melos cap-azes e imediatos-de. reaparelhar os partos; objetivando 
rápida descarga e- çarreg_a:m:ento de nav:i,os; -

3) determine rápido e permanente abastecimento da região ainaZõn!ca, em 
pro_por_ç_õ_e_ILQ.Ue viSem o barateamento do custo de vida; 

4) ordene escala de navios nos portos compreendidos entre Belém e" Mana.us, 
exterminando-se· o regime de favoritismo atualmente em yigor na Co:qllssão de 
Marinha Mercante; --

5) detennlne ao órgão competente fiscalize os serviços do cbrícess1on:ário do 
porto de Manaus, extinguindo os processos . de engõdo l}til!zados, quanto ao 
mecanismo· em- prátwa no que tange ao pagamento de salãrto-fome sem tone
lagem para os pt>rtuãrios de-Manaus!. cdm TefléXos IJ:l'ejudicl_ais tam.b~m para 
os estivadores e·-empresas de navegaçao; 

6) exija da autoridade competente que obrigue o concessionário do porto 
de_ Manaus a trabalhar durante todas as noites, bem como domingos e ~feriados, 
sabido que _tal entidade, no expediente noturno, trabalha .-oménte a~ às 23 
horas~ -p-aralisando os· Sétviço.s nos_ donúzi"gOS e férladbs, 'com ·acentuado pr.ejuizo 
financeiro para os pOrtuários, estivadores e empresa-s de' tn:avégação. · · -
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Estas, Sr.--Presi'tiente e nobres Senadores, as razões que me "levaram a ocupar 
a tribuna desta augusta casa: fazei sentir a0 Excelentíssimo Senhor Chefe do 
Governo da República, as mais prementes necessidades que afligem a minha 
espoliada terra, certo e _convicto de que minhas palavvas merecerão acolhida, 
pela delegação que me foi c®fiada pelos meus conterrâneos, os ·quais atestam 
os maieficio!f causados aos trabalhadores e mais e mais assioalados prejuízos às 
empresas de navegação cmm reflexos perturbadores para a economia de meu 
Estado e da própria União. (Muito bem!) 
. O SR.. J.>RESIDENTE (Moura Andrade) - Tem a palavra o nobre Senador 
Lino rele Mattos. 
. O SR. LINO DE MATI'OS ~ Sr. Presidente, o Partido .Trabalhista Nacional, 
que tenho a honra de chefiar no Brasil, acaba de encerrar a sua Vl. ConvençãO 
Nacional Extraordinária de 1962, realizada em Brasília. 

PaSsou desp_ercebido, para mu1ta gente, inclusive nos meios políticos, esse 
conclave petenista. No entanto, ali ocorreu um fato singular na vida politico
partidária brasileira, que virá a marcar,_ Cõm o tempo,_ uma nova etapa em 
nossa evolução política. - - - - -- --- -

A Cori.Verição =pet_eplsta aprovou um mapife.sto doutrinário, definindo uma 
Ideologla Nacional Trabalhista. Pela primeira vez, em nossa história, um partido 
democrático define- uma doutrina, tári1.-a- uma posição ideológica, apresenta um 
corpo de ideais fundamentais e r·esolve lançar-se à sua pr·egação. Dos velhos e 
habituais programas- -rotineiros, inexpressivos, apenas para efeito de regis:t~o 
elej.toral, passa-se para concepções básicas a respeito do Homem, da Vida e da 
Sociedade_. :m uma· revolução nos .quadros partidários nacionais. 

Até-agij!:a, somente possuíam uma filosofia social, os partidos totalitários
comunismo e nazi-fascismo e integralismo; daí, sua organicidade e seu poder de 
sedução, diante de um meio ideologicamente desorientado. Agora, o PTN, vem 
provar que a democ:raeia, também, pode e deve ter definições doutrinárias sobre 
os __ problemas que inte_ressam ao homem, em geral, e, aos brasileiros, em par
ticular. 

o .manifesto_ aprovado na histórica c_on_venção petenista apresenta um novo 
trabalhismo, baseado _ num_a concepção inte_ncionalista da vida e na Dialética 
Iiitencional, _contraposta à Dialéti,ca marxista. __ É um documento que tem sua.s 
~;f!#~s na Antropologia Cultural, mai.s moderna e tem inspirações nas correntes 
fúosóficas contemporâneas, mais fecundas e atuantes: Fenomenologia, Axiolo
~a~ ;personalismo e):!~pstencialismo espiritualista. Q manifesto conclui com a 
idéia de uma civilização do trabalho . ~ ~ ~ ~- · · ~~ 

Seja qual for- a atitude que_ se possa .tomar, ante a doutrina nacional tra
balhista que surge, é forÇoso re'Conhec_er_ que_ se trata de uma atitude nova em 
nossa vida politica e que vem ao encontro dos reclamos gerais da opinião 
pública. 

Era, Sr. Presidente, o que eu desejava dizer. (Muito bem! Muito bem! 
.Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -- Tem a palavra o nobre Senador 
I'a ulo Fender. 

O SR. PArLO FENDER- Sr. -Presidente, Srs. senadores, ouvimos a comu
nicação que fez ao- Senado o-- nobre colega Senador Lino de- Mattos sobre- a 
Oonvenção do -Partido Trabalhista Nacional, que se vem -de realizar. Acena 
S. Ex.a. para a democracia _brasilei-ra com o que classifica de f_ilosofia trabalhista 
a constituir a alma do Partido Trabalhista Nacional. 

Aplaudimos, desta tribuna, os noss_os correligionárioS trabalhistas porque, 
rend<J a causa uma só - Partido Trabalhista Nacional, Part!d<J T~abalhlsta 
Brasileiro, Movimento Trabalhlsta _Renovador e ainda outros partidos_ -q_ue pos
sam ter, na sua .. sigla, o trabalhismo ~ a cond.l:,ção -de correligionários :SU.be:X:iste. 
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O Pru:lldo Trabalhista Nacional esposou uma fllosufia de trabalho que é, 
sem dúvida, normativa para suas ativldades ma.s que --hã, necessariamente, de 
enquadrar-se no esquema geral do trabalhismo onde quer- que· ele exista. 

Hoje, sr. Presiden·te, trabalhismo --e naciórÍãJ.iSffió -s_e -co:Õ.tllll~ie~ e· a ban
deira nacionalista tem sido, neste Pais, desfraldada por homens que não temem 
conseqüências e ,que se dedicam à ca.usa com· _muito patriotismo, sem !;!'mbargo 
de inquinações suspeitosas a respeito de idéias que não professam.. 

Ainda há Poucos diru3, lemOs em· um dos~ Principais jornais d-~ ~n:tig.a Capital 
da República, se não nie engano· o ___ Correio da Manhã, u:m protesto _formulado 
pelos homens todo-poderosos da_ conhecida instituição antinaclonallsta que se 
chama Associação Com.e.rciàl do Rio de Janeiro_. _ ~ 

O presidente dessa entidade, Sr. RUS Gomes de Almeida, que está a toda 
hora na televisão, no rádio e na imprensa bem pagos --a fazer alarde da. sua 
condição de homem de direita e de defen.sor das direitas, manifesta, no citado 
documento, estar a Associação Comercial do Rio de Janeiro ~-órgão ingênuo e 
cândido dentro da conjuntura econômica, política e social. brasileira - estar
recicla, simplesmente estarrecida cliante da atitude vir!!, patriótica e nacionalis
ta do Ministro Gabriel Passos, decretar princípios normativos que estava a 
exigj.r, sem mais delongas, a economia brasileira, para exportação. do n:;ú.IJ.ério de 
ferro. 

Diante do pronunciamento das chamadas direitas brasileiras, que surgem 
no relevo política com ameaças;· entre estas _a- de: Q,üe--estão· ~~~ãlP.an_do fundos 
para constituir o que_ chamam um CongressO_ democrãtiC6, como se··não se inse
risse na pauta da. Democracia- mais legitima o trabalhismo ou o nacionalismo. 
Estão essas for!tas de direita assim procedendo é, portanto, ·metec-e:i:ido que os 
patriotas, de centro ou de esquerda más patriotas brasileiros, venham opor sua 
contradita, venham dizer-lhes_ que estamos arregi_mentados para a luta política 
que se travará em outubro pn)ximo e da g_ual há de resW.tM um Cpngresso, c-omo 
se espera e como não se podei-ii deixar_ de . esperar, simplesmente democrático, 
porque o regime Quê vige no Bra.sil é o democrático! 

E este Congresso é demoCrático tanto quanto os qUe mais o sejam. Têm, 
por conseguinte, pleno cabimento e plena· oportunidade as palavra--.s· que acaba
mos de ouvir do nobre Senador Lino der·Mattos, quando dá contas à Nação :-e 
ao· mundo democrático da notável Convençãó" N-acional que acaba de _realizar 
seu Partido, pelo que ofereço, desta tribuna, as congratulações do MOvimerito 
Trabalhista Renovador. 

outro assunto, ~r~- ~residente3 - que me traz a esta -tribUna, e multo contra 
meu feitio, é_ o -de_ re:n,der homenagem:- a" um· -~ólega_ db_S )ilais einürentes desta 
Casã.. Mas re'ndo esta liõmenagem menos ã S. Ex.a do que ao exemplo que tem 
dado entre nós de quanto pode o ·ao:ngresso Nacloil'al, através da a'!iuação de· 
qualquer dos seus membros. - - - - - - - -

Refiro-me ao nobre Senador Gilberto Marinho, e_ passarei a ler para ·o Sena
do, a fim de que seja consignado em nossos An.a.!s, o que sobre S. Ex. a disse, no 
Correio da .Manhã, edição do dia 11 de março transato, o ilustre _jornalista Ali 
Right, na sua festejada coluna: 

"REELEIÇÃO QUE SE IMPõE 
Foi lógica a resolução do PSD local pela reeleição de Gilberto Mari-

nho para o Senado Federal. -
Trata-se, realmente, de um representante que tem sabido desem

l]enhar o mandato a contento de quantos o elegeram há _oito anos. 
Sempre na estocada em defesa dos interesses do hoje Estado da Guana
bara, jamais ~ olvidou, igualm~nt_e, _dM reivindicações do _povo_~(!arioca. 
Estão aí os Anais para comprovar essa ~~erç~o . " 

Não há tui'la· só conqufsta desta unidade naciona1- ·e â.OS seus- habi
tantes, nesses oito anos de senàtória desse sempre jovem·-político 



militante, que não tenha passado por suas mãos. :m um trabalhador atento 
aos .seus compromissos e que, inegavelmente_desfruta de gerais simpatias. 
Digo_ gerais, porque, candidato do PSD_, a verdade é que dispõe. de_ votos 
de todos os partidos. Parà a sua eleição em 55~ COmo sé sabe, ~uito 
contribuiu a UDN, hão tendo motivos de arrependimento, pois, no- ·exerci
cio do mandato,- sempre cf.tie êstava em causa o interesse- tlo pom carioca, 
jamais se deixou levar pela discriminação partidária. 

Conhacendo bem a lndole de nossa· gente, Gilberto ·tem se portado 
de tal forma, que não constitui nenhum favor apontá..:.lo como um ver
dadeiro, autêntico representante desta heróica cidade. O PSD, portanto, 
fez bem apontando-o à reeleição. É um candidato de -todos, cuja vitória 
não te!14o nenhuma dúvida- em vaticinar des-de jâ, tal é a repercussão 
favorável que __ tem m_erecido nos diversos :Setores das atividades_ sociais 
desta metrópole. 

No cie-cdrer do ano pássado, foi o serrador que mais ÓCu:Pou a tribuna 
e seus discursos se caracterizaram pela objetividacte·, dévEmdo-se ·ressaltar 
a sua luta pela conquista de v~:rbas, ·no Or_çainento, pâra serviços neste 
Estado, que o governo féd6rãl, ao retirar-se·ctaqui, deixou no--mais cruel 
abandono. Até hoje, com efeito, dec_orridos praticainente dois anos dá 
mudança, às cáileladas, da Capital da República para a ·solidão do Pla
nalto, a cidade invicta não teve o menor auxilio do antigo hóspede, 
enquanto para outros Estados, a ajuda federalnun~ Çlej2-!:0u.de _funcionar. 
O Rio tem vivido como pode, da·s suaS próPrias réiidas, .cron1 dificu,ldad,es 
mil, inclusive_ durante os sete irieseS .de_ .Jãnio; qüeo niiiit_O"· pr6ineteu mas 
acabou não fazendo coisa algumã:-_ Gilli_erto_ Marinho ~ais.,çte_ uma vez 
focalizou a situação em se~ discurso.s. Pai_ ei;'tã:s e Outras é que sua 
reeleição se impõe. · - _ _ 

PróVavelmente- haverá outros candidatos, porém duvido que- apareça 
algum com a soma de serViços por ele prestados a ·esta terra. o-eleitorado 
está ciente disso, e saberá dár o seu ·vo'úi a queim de fato o mereÇa. 

A!l Right" 
Sr. Presidente, com.o disse de inicio; -nesta segunda parte da minha oração 

não é ó nobre Senador Gilberto Marinho que -está em causa, - é o Senatlo da 
Repúbllca, é o reconhecimento público de quantc:fpbde um parlamentar, nesta Casa; 
de quanto, pela vigilância e pelo interesse em' _torno dos assuntos, da terra que 
representa, pode fazer dentro do Congresso democrático __ t:;iue _ ãí está, porque 
S.-Ex.a. o_ eminente Senador Gilberto -.M:arinho, a _quem não tem faltado o modesto 
concursO dos meus apartes quãndo- profere alocuções nesta Casa, às vezes con
cordandO ----e_ estas em m.aior-ntiniEü·ó -_às vezes a cdn.tragnsto diScordando de 
S. -Ex. a, tem sido, é forçqSo. reC.onheCéi~sê, -'Uni--parlamentar atento que eleva o 
nome do Sénado·aa República ... 

0- Sr. Lima Teixeira - Permite_ V~ Ex.a um aparte? 
o SR. PAUW FENDER - ~~".-. e será de toda justiça sua recondução a ·esta 

Casa, porque S. Ex.a é um exemplo de democrata, trabalhadm_: e -éficiente. 
O Sr. Lima Teixeira - Muito bem. 
O Sr. Heribaldo Vieira - Permite o ~-nobre-- óradór Um- 'apirt8?

0 

O SR. PAULO FENDER - Tenho a honra de~ conceder· o· àparte ao nobre 
Séllador Lima Teixeira. :Cago após ouvirei com prazer o ilustre Senaaar·Heribaldo 
Vieira. 

O sr. Lima Teixeira - Têm rtiais traloi ri comen~ári-o,_ porque- il.ão- se trata 
somente de um observador,_ de pessoa que ·não tivesse cantata com esta Casa. O 
artigo que-v. Ex.e. acaba-de ler é de autoria de Aderson· Mâg~fiãSs~ antigo fnncio
nário do Senado Federal, que acompanhava· atentamente os ·trabalho-s- -parlamen
tares. O depoimento p_or ele prestado a reSpeito das a.tividades_ do Senador Gil
berto .Marinho, é, realmente, muito justo. Esse nosso eminente- colega, temos de 
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reconhecer~ entre muitos nesta Casa, tem sido um batalhador na defesa dos 
interesses dO Estado da Guallabara e rio ir!Stante em que B:.·-~:x:~~ Se" çândidê-t?o_ à 
reno'Vaçãcr do mandato, é natural que aqueles que c_onviv:em co~ s. __ E~ a nesta 
Casa e- acompanham d _ traball1o_ pertinaz e_ constante desse Uustr.e xepresentan~ 
da Guanabara, manifestem também sua soliçiariedade_ ~s expressões e c_o~cei~os. 
emitidos pelo Sr. Aderson Magalhães_ que repr~sep.ta, não há neg~r:. Ul11 pre~tC)_ 
de justiça a quem, realmente, .faz jus à sua recondução~ a esta Casa~ 

o SR. PAULO FENDER - Agradeço a solidariedade de V. Ex.• Tenho agora 
a honra de ouvir o nobre Senador· .Heribald_õ Vieixa. 

0 "Sr. Heribaldo Vieira- Nobre Senador, pedi _vêp.~a para intervir IJ,d_-discut'_SO 
de V. Ex.• ... 

O SR. PAULO FENDER- Com multa honra para mim. 

o-sr. Heribaldo Vieira-- .. -. para dar depoimento-pessoal sobre o nobre 
Senador Gilberto Marinho. S. Ex.• é um dos Senadores mais ativos desta Casa 
e -dos mais Interessados na defesa de tu!lo que dlz resp'lito .ao Esl<ado Jta, Gua
nabara; mas a operosidade incansável do Hep.ador. G:.!Iberto Marl,_nhp não--.Objetiva 
apenas aos interess.es_ .da. _Gyanabara; tudo o que_ di2!-_ res~_eito ___ aQ._f~ctO:n~smo 
público do Pais, tudo o que diz respeito aos_ !ntereses do .Jg_a,ii!l_efu .qW.:lguer aos 
seus quadrantes encol'!tra sempre um adyogado pertinaz, constante~ dedicad~t inte-_ 
ligente na pessoa do ilustre representante da Guanabar:a. Acresce qtie ó ·senador· 
Gilberto Marinho,_além dessa_ operosi~Çle,_ te~!:! para dominar seus companheiros 
no plenário e obter dele.s,_a solidariedade, a s!mpatiai>ess~~' a bondade cativante 
que caracteriza __ .s11a ..P~:rsona}id;3.de, faz~nçlo CQl.ll- q~ caQ.a \1m. @s_.__..senadores 
esteja sell;l,pre pronto a levar sua ajuda aos seus magníficos esforçQs em :pr_ol 
do Estado que representa e do País, de que ele é um dos repr~sentáhte_s maiores. 

O Sr. Paulo Coelho - Multo bem. 

O SR. PAULO FENDER - Muito obrigado Senador Heribaldo Vieira, que 
trouxe palavras cintilantes na oolldariedade que dá ao -mocle.sto relato_ que _fiz 
das atividades do _meu ilustre colega e· que está se transformando numa consa
gração a S. Ex. a - -

O Sr. Sebastião Archer - V. Ex.• dá lleeuça para wn aparte? 

O SR. PAULO FENDER - Com multa hopra. 

O Sr. SebastiãO At"cher -_Quero declarar a V. Ex.a que a B:w.cada do Mara
nhão está solidária corit os·- conceitos emitidos por V. Ex.a. sobre o Senado:t GU~
berto Marinho a quem Jellcito pela simpatia. pelo trabalho e pelos, esforços com 
que vem agindo nesta Casa, des_de longos anos. - -

O SR. PAULO FENDER - Multo obrigado a V. Ex.• por ·esta contribuição 
preciosa ao reconhecimento do mérito do Senador O'll)lert!l Marinho que, nesta 
Casa, representa não só o EStado da Guanabara mas o Brasil, porque - c_omo 
bem disse o nobre Senador Her!bal,do Vi'llra :-. s. Ex.• está att]Q.!<> a todos os 
problemas_ na.clo_nais corp.o figura das mais. atuª':r;:ttes deste ~!Wá!10~~ · - __ 

Sr~- Presidente·, a consagraçãõ·· em que -se ·está tratrsformando a pequena ho
menagem que vinha 'Prestando ao me-u nobre colega, envolve todo o senado da 
República, porque demonstra neste Congresso dem.oc,.ata, o quanto pode fazer 
qualquer de nós, senadores, pelo Brasil e pelas Unidades federativas que aqui 
representamQS,_ 

Está de parabéris -esta· Casa, coro- o de-staque que acaba de merecer a atua-· 
ção--tlo representante carioca, atuação que_ desfiguro da _pesso~--de S. Ex.. a, q11e 
despersonalizo para atribuir a todo-o ·Parlamento brasileiro que ·oom ·ei·e··se· con
funde n.o merecimento e na atuação constante em_ que coloca o -espírito fr.ente 
as coisas do Brasil. 

O Sr. Guido Mondin ~Permite V. EJ{.~ .um. aparte? 
O SR. PAULO FENDER - Com muita honra. 



O Sr. Guido Mondin - Sou dos que se alegram quando ouve, vê e assiste 
a manifestações tendentes_ a exaltar o merectdot o hom, o verdadeiro, o exato. 
Este é um desses momentos.. Quero, por isto, em meU ilom-e e no do ilobre Sena
dor_-Paulõ Coelho, solidarizar-me oom o elogio_ puro que V. ,Ex. a faz à atu~ção 
do nosso_ prezado colega, Senador Gilberto Marinho. Como membro da Mesa, 
tenho talvez mais oportunidada de nele observar um -dinam.o em constante _ação. 
O Seriador Gilberto Marinho _é dos que hão rejeitam setores para agir. Ele se 
completa em si mesmo, na sua capa_cidade de atender e atentar para tudo que 
diz respeito-à .a.tividade de um Senador que cumpre, integralmente, o seu man
dato. Isto faz llem- .faz. bem ver, faz bem ouvir. Nest<> Instante em que V. Ex.• 
rende esta homena,gen1, lnesperada lUas tão mer_e~da, fl.:O S~na.dor -Gilberto Ma
rinho, todos Ms, seU.s éo!egas, · coilg'ratwa.lido-nos com esta manifestação .decla
ramos que, para nós, este é um Instante feliz, nesta tarde. 

O SR. PAULO FENDER - Muito obrigado às palavras sinceras, justas e 
repa.ssadas, como -era de se _esperar, de poesia do nobre Senador Guldo_ Mondin, 
em apOio à homanagem que se presta ao Senador Gilberto Mar!nh~o. 

1!: realmente uma felicidade, Sr. Presidente, para o Estado da Guanabara, 
contar, n-a-alvorada da su::cinstituclonalização jurldico-política, oom um- Sena
dor do vult-o do senador Gilberto Mar1nho. (Muito bém! Muito bem! Palmas.) 

o SR. PRESIDENTE (Moura Aliiirâde) - Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEffiA - Sr. Présidente, li há poucos dias na imprensa 
norte-americana comentários nada abonadores ao governo do BrasiL E esses 
comentários provêm do fato de haver o Governáddf dri -Rio Gii:fude do Sul, enge
nheiro Leonel Brizola incorporado à Companhia Telefónica, que é de capitais 
norte-americanos. Há um fato ·que· deve ser registrado: -o Senado norte-ameri
cano, através de um dos seu.s representantes f~zara um comentário _em que colo
cava o nosso país numa posigão de e.ubalternidade da qual nós não J:J.os "'Con
formamos. Nos· ooínetftário.s feitos em torno daquela encampação, o represen
tante norte-americano manifestou-se pela suspensão de quaisquer empréstimos, 
especialm_ente a_o_ Brasil e aos país.es _que não respeitassem_ os investimentos 
Ianques. 

Sr. Presidente, tive sempre _oportunidade _-eLe _salientar, nesta Casa, a alian
ça Brasil-Estados Unidos, que- todos prezamos. Sou, poiS, insuspeito para, desta 
tribuna, menos porque entenda que e.sses comentários veicula-dos na imprensa 
norte-americana representem o pensamento do_ povo amigo, defender _meu pon
to de vista, neste momento. SO-~os um País sõJ;>erano e, dentro das leis que 
nos regem, nada impede, o Governo, seja o federal, sejam os ;estaduais, de- in
terferir em qualquer companhia estrangeira que fuja das:- n·orma·s, em que as 
enquadra a própria legislação nacional. - -- --- -

Em tempo, o Presidente .Tohn Kennedy. - e até pór coincidência no Ins
tante em que o Presidente .roão Góulart vai visitar o Pais amigo - antecipou
se ern prOnunciamento dos mals judiciosos e justos á.o- ilosso PaíS e ao ilo.Sso 
Governo. Referindo-se aos comentários feitos no- S&lado dos Estados Unidos 
da América do Norte sobre -o assunto, o presidente americano aconselhou aque
les __ parlamentares a volverem suas vista.s para o mapa do mundo, o_ que os 
levaria a r_econhec_er a importância do Brasil no_ conjunto da.s nações. 

Este fato foi salientado num artigu muito judiciow do jornal O Globo, do 
qual destaco algüns- OOlhentártos, ·:porque_ se ajuStam perfeitamente à noosa ín-
dole e à nossa indep·endência. O pronunciam-entq do grande vespertino ___ ê isento-
de paixões, pois_sabemos que o Governador Lermel _Brizola _é >por ele muito cri
ticado. Analisando os fatos com ã.bsoluta isenção de ânimo O _Globo salienta, 
sobretudo, a posição do_ Brasil, que realmente deve estar diante dos_ acon_tecl-
mento.s narrados. _ -

1!: o seguinte o artigu a que me refiro: 
«As veementes declarações feitas pelo Presidente ciós ES:tãdos ·Unidos 

a respeito do nosso pais, contrariando a proposta apresentada por um 
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senador republicano a fim de que fosse cortada a ajuda económica ao 
Brasl4 como represália ao ato do _Governador Leonel Brlzola tentando 
expropriar por pouco mais do custo histórico os bens da Companhia Tele
fônica Nacional~ de Porto Alegre, que é_ -subsidiária de uma empresa nor
te-americana, valem pelo reconhecimento do que representamos perante 
homens públicos da categoria do mais alto magistrado da grande demo
cracia do Norte. 

Kennedy não se limitou a uma negativa formal. Homem· -de larga 
visão-e de aguda sensibilidade política, disse aos jornalistas: '1olhem para 
o mapa:-·e Se cbilipénetrem· da vitalidade do Brasil." 

Esse reconhecimento não nos enChê de fatuidade~ porqUe certamente 
o merecemos. E os laços de amizade interessam tanto a nós quanto a 
eles. Não nos fazem nenhum favor em colaboraz: para ç. nossg d~envol-
vimento e para o êxito sócio-_ec_onõmico_ desta nação: Países do talhe do 
Brasil, por sua pótencialidade, pela capacidade de seu povo, por sua 
unidade espiritual e cívica, por sua tradição nacional, podein - é _o que 
nos acontece - atravessar dificuldades e crises, mas não constituem peso 
morto na vida do continente e do mUlldo. - -

Ao contrário, já beiramos as imediações em que se situam os grandes 
da terra. 

Abandonar-nos nesta altura seria um erro maior para eles do que 
mesmo para nós: Aliás~ cada dia que passa mais se afirma a noção _da 
interdependência entre os Estados. Essa -idéi~ proclamou-al em 1936, 
falando aqui à Câmara dos Deputados, o Presidente Franklin D: Roosevelt. 
E a guerra posterior e suas conseqüências tornaram: ainda mais acentuado 
o grau daquela interdependência. Basta ver a Europa Ocidental que cami
nha a passos rápidos para unificar-se, sem quebra das soberanias locais. 

ora, constituiria uma autêntica loucura se os Estados Unidos se 
atrevessem a tentar submeter-nos a um castigo ou relegar-nos ao aban
dono só porque o Governador dé um dos n:osSos Estados praticou um 
ato_ contrário aos preceitos da_ eqilidade e _às _regras da boa vizinhança. 
Ademais disso, o processo da expropriação ainda se acha snb judice, 
sendo precitado e injusto .culpar desde já o Brasil pelo ocorrido. Tanto 
mais quanto o Govemo Federal não deu mão forte -ao dírig€!-itte gaúchO 
e, embora com discrição, sem ferir desnecessariamente melindres políticos
ou suscetibilidades pessoais, busca encontrar a fórmula que atenda às 
reclamações, desde que procedentes. 

Trata-se, pois, de um simples episódio no curSo de qua$ia .Século e 
melo de 6timas r<ilações. 

Kennedy, ein suas decla:tações.~:nada omitiu: •_•_é essencial não perçJ,er: 
o senso das proporções e não prejUdicar· o'S--iiitei"esseif vitais do BrasiJ, 
que são _também os dos Estados unidos". E com a mesma linha de equi
líbrio, ajuntou: "nada poderia ser mais insensato do que tentar conseguir 
a aprovação de um projeto dessa natureza',, --

Não vingarão, assim, os propósitos divlsionistas perseguidos por alguns 
políticos norte-americanos e de outros nossos compatrícios. 

A hora é de estreita cooperação entre S:s Repúblicas deste heniisfério. 
Urge colmatar a pequena brecha que nossa diplomacia tentou alargar _com 
sua inexplicável conduta em Punta del Este, 

O Presidente Kennedy pôs um ponto final no debate. O tempo fará 
o resto." 

Sr. Presidente, são comentários judiciosos, pois defendem os foroS de- -sobe
rania do Brasil com a mesma- independência cmn que estamos acostumados a 
defender os !nter~esses. de nossa Pátria. ~ 
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Não esmolarrios ·recursos- e·-o- Presidente Kennedy bem ·o cOihprE!êndeu, vindo 
em nossa defesa~-- Aliás, já o ex...:PresldeiJ.te Juscelino Kubitschek de Oliveira, ao 
recUsar, certa feita, proposta de empréstimo do Fundo MonetáriO Internacional, 
acentuou --não aceitá-la por nãó se ajustar à nossa soberania. 

Precisamos de_awdlio, é verdade __;; e- a Aliança para o Progresso_ foi criada 
justamente com essa finalidade ~mas temos de resguardar, sobretudo, a digni
dade nacional e os nossos foros de nação independente e soberana. 

Faço estes reparos no Senado ,da RepúQUca do_ Brasil, em contradita aos 
comentários do senador rep_ublicano, no Senado dos .Estados_ Unidos-- da América 
do Norte. 

Fico satisfeito ao verificar que o chefe da naçã-o- amiga antec,pou-se na 
nossa defesa e colocou nos justos termos e __ nas justas proporções o incidente 
que, felizmente, foi sanado ·sem que fosse neCessáiia -atitude mais enérgica. Em 
tempo, o PreSidente ametic::mo~ dando_provas-"do- ~_espeito_-'e d_Q a_cata:r;nento que 
merecemos __ daquele pais, encerrou a _questão-._ · - · 

Eram essas as considerações. sr. Presidente, que desejava- fazer, até porque 
julguei necessário, no instante em que o Presidente João ·aoulart viaja para os 
Estados ~unidos da América do Norte, em visita de cortesia, apreço-e~ simpatia a 
esse pais, que nós outros tanto admiramos pelo seu progresso, pelas suas ati
tudes, pela grande força espiritual _desenvolvida e, também, pela grande peleja 
que manteve e __ dEt_que,_ nós também, compartilhamos em de~esa da Libe_rdade e da 
Democracia. (Muit_o bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Está esgotada a hora do Expediente. 

Não-bá matéria para ~a Ordem do Dia: 

Hã oradores inseri tos. 

Tem-a palavra o nobre Senador Barros_ Carvalho. 

O_SR. BARROS CARVALHO - Simhór Presidente quero ~agradecer deste 
Plenário, a minha recondução na liderança da bancada do Partido Trabalhista 
Brasileiro. Faço-o,,__-desvanecido e até orgulhoso, pois é altamente honroso me
recer _de homens tão digno_s, tão_._cap_azes, tão operosos ·e tão -cônscios de ,sua 
responsabilidade, a primazia dessa liderança. 

Tive ensejo, Senhor Presidente, de elaborar e ler na reunião da bancada, 
realizada no~ dia. 10 do mês, a sfntes!f do rela. tório dos trabalhos da bancada. 
e devo informar, de público, no .cenáii.o, mesmo, ·dê nossas ·atividades; para bem 
ju.stlf!car o~ conceito que todo o Senado faz da bancada trabalhista, uma pequena 
estatística de suas atividades em 1961. ~ ~ ~ 

Valendo-me- dos dados ·que enriquecem ·o r_elatótio di Mesa_ ·nrretO;t:a desta 
Casa, conclui-se que, -dos- 1_.253· dlscursos, aqui proferidos, mais de um terço 
deles, ou seja 461 o foram por -s-enadores trabalhistas; dos 781 pareceres sobre 
projetos_ __ de lei, lidos nas_ diversas comissões téCiiicas, 22_8 foram_ da lavra dos 
Senadores d"ollleu Partido. Eles, a.inda, apresentaram 14 projetas de lei e 3 
substitutivos e 2.193 emendas à.s várias prOpOSições oriundas d~ .Câmara dos 
n·epu"tados. E a nossa; Secretaria- expediu, para todo o P&ís, no decurso da 
a.a Legislatura, 5-.128 ofícioS, cartas e telegramas sobre c;on$ulta$, sugestões, 
emendas, andamento de projetas, pedidos de colocação, etc. 

o rentlimentõ' de nossos trabalhos justifica cr~ conceito de que,_desfruta a 
bancada, a confiança que inspira aos nossos correligionários, c:mmprindo-me, 
por isso mesmo, assinalar-o meu desvanecimento e até o meu orgulho, ·em h~ver 
cooperado, modestamente é_- verdade, como- simples Senador- -e: como I:!ider, ao
lado de tão cllgnos colegas para a consecução dessa produtividade. 



~ o qQe_ de-sejava dizer; Senhor Presidente, com _os agradecimento~ ~.Plais 
sinceros à Vossa Excelência, -à Mesa D:i,ret.qra, aos diri,gentes administrativos 
da Casa e aos ·.seus bons funcionários pela coop·eração- Sempre· exata,- pela sempre 
pronta ajuda que nunca nos regatearam. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade)~·- Tem~ a palavra o nobre Senador 
Guldo Mondln.-

0 SR. GUIDO MONDIN - Sr. Presidente, o telegrama que estou recebendo 
por certo estará sendo recebido também por __ out;-os ~~np.o_r:es. _S_en~or~. _ Q apelo 
que ele me traz, não_ é_ novo. Há IriáiS de ano, pelo menos, venho recebendo 
apelos idênticos, não apenas do meu Estado, o Rio Grande __ do Sul, mas de 
inúmeras outx:_a.s unidades da Federação. -o telegrama se refere ao fato de que 
os recenseadores, particularmente os qu~ atuaram --no censo· de 1'960, o último 
lev,antado no País, até hoje não receberam- um- ceitil por esse- s-eu· trabalho. 

A respeito do censo de 1960, e hoje estamos em março de 1962, não t~inos 
maior conhecimento dos seus resultados senãO -pOr algumas :PublicaÇõeS-;ésp·arsas, 
não nos fornecendo _elementos, -principalmente a nós Congressistas, para argu
mentarmos~ em nossos discursos, sobre _este ou aquele problema brasileiro. 

NO caso particular dos recens-eadores-, parece-me-:·q-ue ·esta mais __ do que na 
hora de ser providenciado o pagamento pelo seu trabalho. Não scei quem o !ará> 
se o ffiGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística se,._o :Ministério 
da Fazenda, mas alguém deverá fazê-lo. Não é po~fsível que õs recenseadores ,e 
quantos fizeram o recenseamento _de __ l960 fiquem sem a justa retribui_ç_ão _do seu 
trabalho. ~ ~~ 

Veiculo o pedido apenas para juntá-lo a reclamações feitas, mesmo porque 
acredito que algum pedido de informações já terá sido apresentado por outro 
Senador;·- no sentido de saber por que até hoje não se fez esse pagamento. 

Leio, a seguir, telegrama que m:e endereçõu o recerueaQ:or .Sr .. Paulino Alves, 
da Cidade de Santo Angelo, no meu Estado: 

"Senador Guído Mondln,~ ~ 

Senooo· Federa.!, Bra;sí!ia. 

Solicito a intervençãa de V. Ex.•, em Plenário, exigindo o Imediato 
__pagamento aos re_c..enseadores que continuam esperando receber__o pa
gmnento de sellll trabaliros, desde 1960, o qual tem sidO" sempre protelado 
sab várias desculpas Inaceitáveis. ü Prefeito~ bem como ~~as Assoda
ções de Cla.sse~e os receiJ.Sell.dores inçlus~ve o ]l!gnatário deste telegrafa
ram ao Exm.o·-sr. Presidente da RepúOiica -e- ão- ST. --Primeiro-Ministro 
em fevereiro último. Outras Comunas tDmam idênticas providências em 
virtude do descaso com que é tratado este. _assunto do _interesse _de 
modestos patrícios. - Paulino Alves." 

Assim, Sr. Presidente, já não falarei sobre a faita de ~dados-ou o desconheci""'
mento, se não completo quase 1ptal, dos~dados colhidQS 119 <;.~o~ de . .),96,0;- para 
desejar que pelo menos dele ~não resulte e;;te aspecto, que classificarei de doloro
so, de não se tér ·pago; até hoje, aos recenseãdores qUe ãtuaram naquele levan
tamento: 

Por isso, nesta __ r4_pida_ interv~nção, jup,to .rn.eu _ apeio . a- quem 'de direito, à 
autoridade respon.sáve1·-para-·qué;- de inlédiato, providencie- verba a -fim de serem 
pagos_ os _recens~~d9re~ que atuaram no levantamento demográfico realizado em 
1960. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Não. há mais oradores inscritos. 
(Pausa.) 
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Há, sobre a mesa, expetl~ente que vai ser-lido pelo Sr. Lo-secre~io. 
Sãó~ líilasos seguintes_~ofíclos: 

Senhor Presidente, 
Em 10 de março de 1962 

Tenho a honr.i-de--cÚmunicar a Vo-&sa-EXCelência, de a~ordo com..-~ art. 3.8 do 
Regimento Interno, que me au.sentare! do território nacional a partir do dia 12 
do corrente. ~ 

Atenciosas saudaÇões. -Alô Guimarães. 
Em 10 de março de 1962 

Senhor Presidente, 

Tenho_ a honra de comunicar a Vossa Exí:elência, de acordo com o art. 38 do 
Regimento Interno, que me ausentarei~ do território nacJonal a partir do dia 13 
do corrente. 

Atenciosas saudações. ~Momo Arinos de Mello Franco. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O.S oficlos Irão à publicação. 

-Há, ainda, úffià -co.inunicação 3: ser- Ieita ao Plenário. -

Determina o Regimento, no ! 1.0 do art. 73,~que nas 48 horas suhseqüentes 
à instalação da sessão legislativa, os Líderes_ entregarão à Mesa !IS listas dos 
Senadores que representarão as-, re.specUvas bancadas nas Comissões Perma-
nentes. ---

A presidência re~Stra, ·com satisfaÇãO, Que essa proVidência já foi tomada: 
&3 listas entregues vão ser lidas. 

São lidas as seguintes 
Em 16 de março de 1962 

Senhor Pi€sideúte, 
Temos a horira de comunicar _-à_ Vos.sa -:EXcelência que acordamos em que 

as sobras ··existentes nas Comissões sejam- adjüdicadas na fo~a abaixo: 
Comissão de Finanças - --~ União Deto.oct:átiea Nacional; 
Comissão de Constituição e Justiça - uma à Uniãn- _UeiD.ocrática Nacional 

e a outra ao Partido Ll.bertador; - · 
Comissão de Economia - à União Democrática Nacional; 

Comissão de Legislação Social - ao Partido Trabalhista Brasilelxo; 
Comissão dos Projetas do GOverno-- -ao Partido Libertador; 
Comissão de Relações Exteriores - a<> Pàttldo Líbertador;~ 

Comissão de Agricultura - uma ao Partido Social Demo·c'râtioo e outra ao 
Partido Trabalhista Brasileiro; 

Comissão de Educação e Cultura - mD.a ao Par"tfdo Liberúid:Or e outra ao 
Partido Trabalhista Brasileiro; ~ 

Com..issã"o de Ségurança Nacional - uma aó Partido Social Democrático e 
outra ao Partido Trab~alhlsta Braslieiro; ~ ~~ ~ ~ ~-~ ~ 

ComissãO de Serviço Público Civil --Uma aú- Partido Trabalhistã Brasileiro 
e outra a<> Partido Libertador. 

Atenciosas sáudaÇões·-·.:.......-Fiiúlto Müller- Daniel Krieger --Mem de Sá. 
Em 16 de março de 1962 

Senhor Presidente, 
Em obediência ao disposto no art. 73, ! 1.0 , do Regimento tnternó; ~venho 

trazer a Vossa Excelência os nomes do.s Senadores que o Partido Social Demo.:. 
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crático indica para os lugares que lhe deverão caber na constituição das Comis
sões Permanentes: 

São os seguintes: 

Titulares 

Ary Vianna. 
Eugenio Barros 
Paulo Coelho 
Gaspar Veloso 
Lobão da Silveira 
Victorlno Freire 

COMISSAO DE FINANÇAS 

Suplentes 

_ Silvestre Péricles 
Rizy- Carneiro 
Jarbas Maranhão 
Menezes -pimentel 
Pedro Ludovico 
Filinto Müller 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E- JUSTIÇA 

Titulares 

Jefferson de Aguiar 
Silvestre Pé:ricles 
Ruy Carit€1ro 
Lobão da Silveira 

Titulares 

Gaspar venoso 
Paulo Fender 
Alô Guimarães 

Titulares 

Ruy Carneiro 
Lobão da Silveira 
Menezes Pimen tel 

Suplentes 
_ Ary Vianna. _ 

Benedito Valladares 
Gaspar Veloso 
Menezes Pimentel 

COMISSAO DE ECONOMIA 

Suplentes 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Ary Vianna 

COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 

Suplentes 
Se bastião Archer 
Silvestre Péricles 
Eugênio Barros 

COMISSÃO DE PROJETOS DO GOVERNO 
Titulares 
Filln to Müller 
Benedito Valladares 
R uy Carneiro 

Suplentes 

Menezes Pimentel 
Lobão da Silveira 
Ary Vianna 

COMISSÃO DE RELAÇOES EXTERIORES 
Titulares 

Benedito vanadares 
Flllnto Miiller 
Gaspar venoso 

Titulares 

Eugênio Barros 
Alô Guimarães 
Paulo Fernandes 

Titulares 
Menezes Pimentel 
.rarbas Maranhão 

Suplentes 
Menezes P!mentel 
Jefferson de_ Aguiar 
Alô Guimarães 

COMISSAO DE AGRICULTURA 

Suplentes 

-- -- -- Pedro Ludovico _ 
- Jefferson de Aguiar 

Sebastião Archer 

COMISSAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Suplentes 

Lobão da Silveira 
Alô Guimarães 



Titulares 
Jefferson de Aguiar 
.rarbas Maranhão 
Silvestre Pérlclés 

COMISSÃO DE ~SEGURANÇA~NACIONAL 

Suplentes 

__ _ ll.lJ-Y Carnetro 
Jorge Meynard 
Vlctorlno Freire 

Titulares 
COMISSÃO DE SERVIÇO PUBLICO CIVIL 

Suplentes 
Jarbas Maranhão 
Silvestre Péricles 

Titulares 
Alô Guimarães 
Ary Vlanna 

Titulares 
Alô Guimarães 
Pedro Ludovico 

Titulares 
Jorge Mayn-ard ~ 
Victorino Freire 

_ Ruy Carneiro 
Benedito Va!ladares 

COMISSÃO DE REDAÇÃO 

Suplentes 

R uY Carneiro 
Lobão da Silveira 

COM!S:Slio DE SA'úDE 

Suplentes 

Euiênio Bãi-rOs 
Jarbas Maranhão 

COMISSÃO DE TRANSPORTES 

Suplentes 
Jefferson de Aguiar 
Paulo Coelho ~ ~ 

Senhor Presidente, 
Em 16 de março de 1962 

De conformidade com-a. determinação reginiental, venho trãZer -a Vossa Exce
lência os nomes dos senado:fe.s que, na sessão legislativa ordinária- de 1962, repre
sentarão a União Demucrática-Nacionai--nas-comiSsõe:S Permanentes, a saber: 

Titulares 

Daniel Kr.Jeger 
Irineu Bornhausen 
Fernandes Távora 
LOpes da Cosfa 
Llno de Mattos 
DIX-Huit Rosado 

COMISSÃO DE FINANÇAS 

Suplentes 

Coimbra Bueno 
Zacharias .de Assunção 
.João Arruda~ ~ 
Milton Campos 
.João Villasbôas 
Del Caro 

COMI:SSAO D& CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA 

Titulares 

Milton Campos 
Her!baldo Vieira 
Afonso Arinos 
Afrânio Lages 

Titulares 

Sérgio Marinho 
Fernandes Távora 
Dei Caro 
João Arruda 

suplentes 

Joãri--Villasbôas 
Daniel Krieger 
Sérgio Marinho 
Lopes da Costa 

CO!UISSAO DE ECONOMIA~ 

Suplentes 

Irlneu Bornhausen 
~ Ovídio Teixeira , 
- Zacharias de Assunção 

Sérgio Marinho 



Titulares 
Afonso AritioS 
Lopes da Costa 
Afrânio Lages 

Titulares 
Daniel Krieger 
Milton Campos 
Sérgio Marinho 

Titulares 
João Vlllasbôas 
Afrànio _Lages 
Heribaldo Vieira 

Titulares 
Lopes da Costa 
Ovídio Teixeira 

Titulares 
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COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 

Suplentes 
Dix-Hult· Rosado 

_Padre Calozans 
Heribaldo- VIeira 

COMISSAO DE PROJETOS DO GOVERNO 

Suplentes 
Afrànlo Lages 
Irineu Bornhausen 
João Vlllasbõas 

COMISSÃO DE RELAÇõES EXTERIORES 

Suplentes 

Milton Campos 
Sérgio Marinho 
João Arruda 

COMISSAO DE AGRICllLTURA 

Suplentes 
De! caro 
Irineu Bornhausen:-

COMISSAO DE-EDUCAÇAO E CllLTURA 

Suplentes 
Reginaldo Fernandes.___ Coimbra Bueno 
Padre Calazans Llno de Mattos 

COMISSÃO DE SEGURANÇA NACIONAL 

Titulares 

Zacharias de Assunção 
Sérgio Marinho 

Suplentes 
João Arruda 
Afrânio .Lages 

COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL 

Titulares 
Padre Calazans 
Coimbra Bueno 

Titulares 
Sérgio Marinho 
Afonso Arinos 

Suplentes 
Sérgio Marinho __ _ 
RegJnaldo Fernandes 

COMISSAO DE REDAÇAO 

Suplentes 
Padre Calazans 
Herlbaldo Vlelra 

COMISSÃO DE SAúD-E 

Titulares Suplentes 
Regina! do Fernanda.!! LOpes da Costà-
Fernandes Távora Sérgio Marinho 

COMISSJiO DE TRANSPORTES, COMUNICAÇõES E OBRAS PÚBLICAS 

Titulares Suplentes 
Coimbra Bueno Sérgio Marinho 
João Arruda Llno de ·Mattos 

Atenciosas saudações, DaDlel Krieger. 
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Em 16 de março de 1962 
Benhor Presidente, 
Tenho a honra de, e~ cumprimento ao disposto no art. 73, § 1.0, do Regi

mento Interno, apresentar a Vos,sa. Excelên-cia a lista dos uomes que represen
tarão o Partido Trabalhista, Brasileiro nas Comissões Permanentes que atua
rão na sessão legislativa a instalar-se a 15 do corrente: 

Titulares 
Fausto Cabral 
Nogueira da Gama 
Saulo Ramos 
Barros CarvalhO 

CON.USSÃO DE FINANÇAS 

Suplentes 
VivaJdo Lima 
Arlindo Rodrlgues 
Calado de Castro 
Lima Teixeira 

COMISSÃO DE CONSTITlJIÇAo E JUSTIÇA 

Titulares 
Lourival Fontes 
Nogueira da Gama 

Titulares 
Nogueira da Gama _ 
Fausto Cabral 

Suplentes 
Barros carvalho 
Lima Teixeira 

COMISSÃO DE ECONOMIA 
Suplentes 

Lima Teixeira 
Saulo Ramos 

COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO SOCIAL 

Titulares 
Lima Teixeira 
Calado de castro 
Arlindo Rodrigues 

Suplentes 

Barros Carvalho 
Lourlval Fontes 
Nelson Maculan 

COMISSÃO _DE PROJETOS DO __ GOVERNO 

Titulares 
Barros Carvalho 
Nogueira da Gama 

Suplentes 

Fausto Cabral 
Lima Teixeira 

COMISSAO DE RELAÇõES EXTERIORES 

Titulares 
Lourlval Fontes 
Vlvaldo Lima--

Suplentes 
Nogueira da Gama 
Barros Carvalho 

CON.USSAO DE AGRICULTURA 

Titulares 
Nelson Maculan 
Fausto Cabral 

Suplentes 

Caiado de Castro 
Lima Teixeira 

COMISSAO DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

Titulares 
Saulo Ramos 
Arlindo Rodrigues 

Suplentes 
Calado de Castro 
Lima Teixeira 
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OON.USSAO DE SEGURANÇA NACIONAL 
Titulares 

Calado de Castro 
Arlindo Rodrigues 

Suplentes 

Saulo Ramos 
NeLson Maculan 

CON.USSAO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL 
Titulares 

Calado de Castro 
Fa u.sto Cabral 

Titular 
Lour!val Fontes 

Titular 
Saulo Ramos 

Suplentes 

Nelson Maculan 
Lour!val Fontes 

COl\USSJiO DE REDAÇAO 
Suplente 

Caiado de Castro 

COMISSãO DE SAúDE 

Suplente 
Arlindo Rodrigues 

CQMISSAO DE TRANSPORTES 

Titular 
Fa u.sto Cabral 

Senhor Presidente, 

Suplente 

Nelson Maculan 
Em 16 de março de 1962 

Cumprindo o disposto~ no art. 711 do Regimento, o Partido ~Libertador apre
senta a Vossa Excelência, a s.eguir, os nomes _que indlca para preenchimento 
dos lugares que lhe deverão caber nas Comissões Permanentes, em 1962: 

CON.USSAO DE FINA;NÇAS 
Titular Suplente 

Mem de Sá Aloisio de Carvalho 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

Suplente Titular 
Aloisio de Carvalho • Mem de Sá 

COMISSAO DE PROJETOS DO GOVERNO 

Titular 
Mem de Sá 

Suplente 

Aloisio de Carvalho 

COMISSÃO DE RELAÇõES EXTERIORES 

Titular Suplente 
Aloisio de Carvalho Mem de Sá 

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA 
Titular 

Mem de Sá 
~tenelosas saudações - Mem de Sá. 

Suplente 
Aloisio de Carvalho 



Titulares 
.AJ:y Vianna 
Eugênio Barros -
Paulo COelho 
Gaspar Vello.So 
Lobão da Silveira 
Victorino Freire 

Daniel Krieger 
Irineu Bornhau.sen 
Fernandes Távora 
Lopes da co.sta 
Llno de Matos 
Dlx-Hult Rosado 

Fausto Cabral 
Nogueira da Gama 
Saulo Ramos 
Barros Carvalho 

Mem de Sá 

-46-

COMISSõES PERMANENTES 
COMUESAO DE FINANÇAS 

PSD 
Suplentes 

Si! vestre Pérlcles 
- Ruy Carneiro _ 
•arbas Maraxúlão 
Menezes Pim;el1tel 
Pedro Ludovico 
F!lln to MüUer 

UDN 

PTB 

PL 

Coimbra Bueno 
Zacharias de _Assunção 
João Arruda ---- ---
Milton Campos 
João Villasbôas 
Dei Caro 

Vi va!do Lima _. __ 
Arlindo Rodrigues 
Calado de Castro 
Lima Teixeira 

A!oyslo de Carvalho 

COMISSAO DE CONSTITUIÇAO E JUSTIÇA 

PSD 
Titulares 

Jefferson de Aguiar 
S!lvestre Péricles 
Ruy Carneiro 
Lobão da Silveira 

Milton Campos 
Heribaldo Vieira 
Afonso Arinos 
Afrânio Lages 

Lourlval Fontes 
Nogueira da Gama 

Aloyslo de Carvalho 

Titulares 
Gaspar venoso 
Paulo Fender 
Alô GUimarães 

Sérgio Marinho 
Fernandes Távora 
Dei Caro 
João Arruda 

Nogueira da Gama 
Fausto Cabral 

Suplentes 
Ary Vianna 
Benedicto Va!ladares 

·"GasPar Velloso 
Menezes Pimen tel 

UDN 

PTB 

PL 

João V1llabôas 
Daniel Krieger 
Sérgio Marinho 
Lopes da Costa 

Barros Carvalho 
Lima Teixeira -

Mem de Sá 

COMUESAO DE ECONOMIA 

PSD 

UDN 

PTB 

Suplentes 
Eugênio Barros 
Sebastião Archer 
Alô Guimarães -

Irlneu Bornhausen 
Ovídio Teixeira 
Zacharias de Assunção 
Sérgio Marinho 

Lima Teixeira 
Saulo -Ramos 
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COMISSAO DE LEGISLAÇAO SOCIAL 
PSD 

Titulares 
Ruy Carneiro 
Lobão da Silveira 
Menezes P!mentel 

Afonso Arinos 
Lopes da Costa 
Afrânio Lages 

Lima Teixeira 
Calado de Castro 
Arlindo ROdrigues 

UDN 

PTB 

Suplentes 
Seba.stião Archer 
Silvestre Pérlcles 
Eugênio Barros 

Dix-Hnit Rosado 
Padre calazans 
Her!baldo Vieira 

Barros Carvalho 
Lourival Fontes 
Nelson Maculan 

COMISSAO DE PROJETOS DO GOVERNO 
PSD 

Titulares 
Filinto Müller 
Benedicto Valladares 
Ruy Carneiro . 

Daniel Krieger 
Milton Campos 
Sérgio Marinho 

Barros carvalho 
Nogueira da Gama 

Mem de Sá 

UDN 

l'TB 

PL 

Suplentes 
Menezes Plmentel 
Lobão da Silveira 
Ary Vlanna 

Afrânio Lages 
Iri:neu Bornhausen 
João Vllla.sbõas 

Fausto Cabral 
Lima Teixeira 

Aloysio de Carvalho 

COMISSAO DE RELAÇõES EXTERIORES 

PSD 
Titulares 

Benedicto Valladares 
Filinto Müller 
Gaspar Velloso 

João Vi!Iasbôas 
Afrânio Lages 
Herlbaldo Vieira 

Lourival Fontes 
Vlvaldo Lima 

Aloyslo de Carvalho 

UDN 

PL 

Suplentes 
Menezes Pimentel 
Jefferson de Aguiar 
Alô Guimarães 

Milton Campos 
João Arruda 
Sérgio Marinho 

Nogueira da Gama 
Barros Carvalho 

Mem de Sá 

COMISSAO DE AGRICULTURA 

PSD 
Titulares 

Eugênio Barros 
Alô Guimarães 
Paulo Fernandes 

Lopes da Costa 
Ovídio Teixeira 

UDN 

Suplentes 
Pedro Ludovico 
Jefferson de Aguiar 
Sebastião Archer 

Del Caro 
Il'ineu Bornhausefl. 
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Fausto Cab"l'l 
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Caiado de Ca.stro 
Lima Teixeira 

COMISSAO DE EDUCAÇAO E CULTURA 

PSD 
Titulares 

Menezes Plmen te! 
Jarbas Maranhão-

Reginaldo Fernandes 
Padre Calazans 

Saulo Ramos 
Arllndo Rodrigues 

Mem de Sã 

UDN 

PTB 

PL 

Suplentes 

Lobão da Silveira 
Alô Guimarães 

Coimbr:a Bueno 
Lino de Mattos 

Calado de Castro 
Lima Teixeira 

A!oysio de Carvalho 

COMISSAO DE SEGURANÇA NACIONAL 

PSD 
Titulares 

Jeffers.on de Aguiar 
Jarba.s Maranhã6 
Silvestre Pérlcles 

Zacharias de Assunção 
Sérgio Marinho 

Caiado de Castro 
Arlindo Rodrigues 

UDN 

Suplentes 

Ruy Carneiro 
Jorge Maynaxd 
Victorino Freire 

João Arruda 
Afrânio Lages - -

PTB 
Saulo Ramos 
Nelson Maculan 

COMISSAO DE SERVIÇO PúBLICO CIVIL 

PSD 
Titulares 

Jarba.s Maranhão 
Silvestre Pérlcles 

Padre Calazans 
Coimbra Bueno 

Caiado de castro 
Fausto Cabral 

A!oyslo de Carvalho 

Alô Guimarães 
Ary V!anna 

Sérgio Marinho 
Afonso Arinos 

Lourival Fontes_. 

Suplentes 

RuY Carneiro 
Benedlcto Valladares 

UDN 
Sérgio Marinho 
Reginaldo Fernandes 

PTB 

P.k 

Nelson Maculan 
Lourival Fontes 

Mem de Sá 

COMISSAO DE REDAÇAO 

PSD 

R uy Carneirõ · 
Lobão da Sllvelra 

UDN 

PTB 

Padre Calazans 
Heribaldo Vieira 

Caiado de Castro 



Titulares 
Alô Guimarães 
·Pedro Ludovico 

Reginaldo Fernandes 
Fernandes Távora 

Saulo Ramos 

Titulares 

Jorge ~ynard 
Victorino Freire 

Coimbra Bueno 
João Arruda 

Fausto Cabral 
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COMISSãO DE SAúDE 
PSD 

Suplentes 

Eugênio Barros 
Jarbas ~rarülão 

UDN 

Lopes da Costa 
Sérgio Marinho 

PTB 
Arlindo Rodrigues 

COMISSãO DE TRANSPORTES, 

VIAÇAO E OBRAS PúBLICAS 

PSD.-
Suplentes 

Jefferson de AgUiar 
Paulo Coelho 

UDN 

Sérgio ~rlnho 
· Lino de Mattos 

PTB 
Nelson Maculan 

Dispõe a Lei Interna da Casa: 

"Art. 81. Dentro de cinco dias~ a contar da sua composição, cada 
Comissão, Permanente ou EsPecial, exceto a Diretora e as mistas, se rewúR 
rá para instalar os trabalhos e eleger. em escrutfnio secieto, dentre os 
seus membros; um Presidente e· um- Vice-Presidente." 

A Presidência toma a liberdade de formular um apelo aos SrS. ·senadOres desig~ 
nados para as diversas Comissões no sentido de se r-eunirem dentro do mais curto 
prazo possível, para o preenchimento dã- formalidade da eleição dos Presidentes e 
Vice-Presidentes respectivos, de modo- a que ess-es õrgãos possam entrar em fun-
ção sem _qualquer perda de tempo. · · · · · · · 

Através de comunicação do Sr. Presidente da República~ teVe esta Pi-esidência 
conhecimento do- seu desejo de que na- Comitiva cóm que vfajará proximamente 
em visita aos Estados Unidos e ao México figurasse o Líder da Maioria do Senado. 

De_ssa manifestação a Presidência deu ciência ao Sr. Senador Filinto Müller 
em carta nos seguintes termos: 

Eminente amigo, 
Senador Filinto Müller. 

Brasília, 16 de março de 1962 

Incwnbiu-me o- Senhor Presidente_ da República de manifestar-lhe o agrado 
com que o veria designado, em atendimento ao convite que acaba de_ dirigir ao 
Senado, para integrar a comitiva que acompanhará Sua Excelência em sua próxima 
viagem aos Estados UIDdos e ao México. 

Faço-o com a maior satisfação, na certeza de que com a sua designação o 
Senado terá uma alta repre&.entação naquela honrosa missão. 

Com a cordial estima e a sincera admiração do Auro Moura Andrade. 
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Em resposta, acaba a Presidência de receber a seguinte carta do Sr. Senador 
Filtnto Müller: 

Brasília, 16 de março de 1962 
Exm..0 Sr. Presidente Aura Moura Andrade. 
Tenho o prazer de acusar o recebimento da carta, datada de hoje, em que 

me transmite o desejo, manifestado pelo Sr. Presidente da República, de que eu 
figure na Comitiva que o acompanhará na viagem que vai fazer aos Estados Unidos 
e ao México. 

Sou muito grato ao Sr. Presidente da República por essa- rna.nlfestação e a 
V. Ex.& por me haver dado conhecimento dela. 

Lamentando, entretanto, achar-me inteiramente impossibilitado de aceitar a 
honrosa missão, para a mesma me permito, na qualidade de Líder da Maioria do 
Senado, sugerir o nome do nosso ilustre colega, Senador Barros Carvalho, Lfder 
do Partido Trabalhista Brasileiro. 

Com a estima e o apreÇo de sempre, o arrugo e- ·admirador - Filinto Müller. 
Acolhendo a sugestão, a Presidência fudica para a referida misSão o Sr. Senador 

Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Nada mais havendo que tratar, vou 
encerrar a sessão, designando para a próxima a seguinte -

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em discussão única, da redação final das emendas do Senado 

ao Projeto de Lei da Câmara n.o 82, de 1961 (n.o 4.801, de 1959, na Casa de 
origem) que retifica, sem ônus7 a Lei Orçamentária para o exercício finan
ceiro de 1958 (redação oferecida pela Comissão de Redação- com seu Pare
cer n.0 31, de 1962). 

2 

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.0 6, de 1962, 
de autoria da Comissão Diretora, que nomeia José Argemiro Batista para 
o~ cargo vago de Guarda de Segurança, símbolo PL-9, do Quadro da Secre· 
taria do Senado Federal. 

3 

Discussão única da redação final do Projeto de ReSohiÇão n.0 5, de 
1962, que altera os arts. 40, § 1.0 , e 45, n.0 III, do Regimento Interno (reda
ção oferecida pela Comissão de Redação em seu Parecer n.O 42, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) __: Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 3 minutos.) 

Brasl!ia, 16 de março de 1962 



2.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 19 de março de 1962 

PRESID:IlNCIA DOS SRS. ARGEMIRO DE FIGUEIREDQ E GUIDO MONDIN 
? 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Senhores Senadores: 
Vivaldo Lima - Zacharias de Assumpçãa - Lobão da Silveira - Sebastião 

Archer - Mathias Olympio - Joaquim Parente - Fausto Cabral - Fernan
des Távora --Menezes Pimentel - Dlx-Hult Rosado - Argemiro de Figueiredo 
--Afrânio Lajes - Silvestre Péricles - Lourival Fontes - .rorge Maynard -
Heribaldo Vieira_ - Ovidlo Teixeira - Lima Teixeira - Aloysio de carvalho 
- .Tefferson de Aguiar - Benedito Valadares - Nogueira da Gama - Lino de 
Mattos - Gaspar Velloso ~ Saulo Ramos -'- Irineu Bornhausen - Mem de Sá 
- Guldo . Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) - A lista de presença acusa 
o comparecimento de 28 Senhores Senadores. Havêndo núme_ro legai, d=eclaro 
aberta a sessão. -

Val ser Ilda a ata. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura da ata âa. .sessão anterior 
que, posta em dls~ussão, é sem debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) - NãO há expediente_ para 
leitura. 

Sobre a me.sa requerimentos que vão .ser -lidos. 
São 1ldos e _deferidos os seguintes 

REQUERIJUENTO N.o 62, DE 1962 

Senhor Presidente: 
Requeiro, na -rorma regimental, qu-e se oficie ao Sr. Ministro da Justiça, 

solicitando as seguintes informações: 
a) qual o dispositivo legal que autoriza fiscalização __ alfandegária nos aero

portos das Capitais dos Estados do Norte e Nordeste. em aeronaves de linhas 
domésticas, lmpllcando em aberturas d~ maletas de bagagens de passageiros ao 
des:emp~_carem, .sem qualquer explicação, apenas acobertada na expressão 
.!'cump_ri_mento_ de ordem superior"; 

'b) se inexistente disposição legal, quais as providências tomadas para evitar 
o~_ ve_~ames que -·sofrem os passagéiros, notadamente do sexo f-eminino. 

Sala das Sessões, 19_ de março de 1962. - Paul<> Coelho. 

REQUERIMENTO N.0 63, DE 1962 

Senhor Presidente: 
Requeiro, na forma regimenta~ que se oficie ao Sr. M!nlstro da Fru:enda, 

sollcitando as secguintes informações: · 
a) qual o dispositivo legal que autoriza flscalizaçã,o alfandegária nos aero

portoS das capitais dos Estados do NOrte, NOrdeste, em aeronaves de linhas 
domésticas, implicando em- aberturas de maletas de bagagen;s ·de passageiros 
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ao desembarcarem, sem qualquer explicação, apenas acobertada na expressão 
"cumprimento de ordem superior"; 

b) se inexistente disposição legal, quais as providências tomadas para evitar 
os vexames que sofrem os passageiros, notadamente do sexo feminino. 

Sala das Sessões, 19 de março de 1962. - Paulo Coelho. 

REQUERIMENTO N.0 64, DE 1962 

Senhor Preside.n te: 
Requeremos, nos termos do 

Excelentisslmo Senhor Ministro 
Informações: 

Regimento em vigor, sejam solicitadas ao 
da Viação e Obras Públicas, as seguintes 

't 
a) s_e já se acha- construido o "ferry boat" a ser utilizado pela Rede Fer

roviária Federal para a trave.ssla do rio São Francisco, entre as cidades de 
Porto Real do Colégio - Alago as e Pr6'priá (Sergipe); 

b) em caso afirmativo, quando o aludido serviço começará a funcionar; 
c) .se e~tã_.o_ sendo tomadas- providê:ncias Para a construção da :Paite": iódofer

roviár:!a que unirá as referidas ,cidades de Porto Real do Colégio e Propriá. 
Sala das Sessões, 19 de março de 1962. - Mrânio Lages. 

O. Sr. Argemiro de Figueiredo deixa a Presidência, assumindo-a o 
Sr. Guida Mond!n. 

O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) - Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Limo de Matos. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Gilberto Marinho: (Pausa.) 

Não o e.stá presente. 

Tem a palavra o nobre Senador Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEMlRO DE FIGUEIREDO - Sr. Presidente, antes de chegar às 

modesta.s palavras que proferirei, na- sessão de hoje ein discurso já elaboradG 
sou forçado a dar conhecimento a V. Ex.a, à casa' e ao Governo -do texto dÕ 
tel~grama que . acabo .Cie receber do meu Estado, enviado pelo Sr. Deputado 
Inac!o .Tosé Fe1tosa, Presidente da Assembléia Legislativa da Paraíba: 

''Acabo de regressar do Município de Monteir_o, na Região do Cariri 
paratbano, onde observei- que a ausência de _chuvas vem ocasio!iahdo 
acentuado flagelo da fome e a falta de meios de sobrevivência da _popu
lação pobre que deseja trabalho nas estradas e at;udes. apelandO; por 
meu intermédio, para os altos poderes, provMências urgentes. A situação 
atual acelera calamidade e precisa realmente ser atendida porque o fato 
se estende, praticamente, a todo o Estado _e: _a_· _Estad_os vi~inhos, não _tendo 
a população do Carl.r:l onde se arribar. Espero confiante as providências 
de V. Ex:.a. Atencisas saudações. Inácio José Feitosa." 

:Sr. Pi'esidente,- não sei a quem possa dirigir-me solicitando as providências 
indispensãveis ao at..endim:ento dessas necessidades reais da _-popúlação do meu 
Estado e do Nordeste. Não sei se devo dirigir-me ao sr. Presidente da República, 
aos Srs. Membros do Gabinete ou à autoridade que Sêja competente no caso, 
porque durante três anos seguidoS pedi a atenção do Congresso e_ do Governo 
para o problema da região nordestina. Chamei a atenção para a· circunstância. 
de que_ .ninguém, nenhwm homem, e só Deus, seria capaz de estruturar a. econo
mia daquela parte 1do território nacional sem primeiro_ encaminh;:t.r-se_ no sen
tido de proporcionar à sua população os meios de_ escapar aos efeitos_ das secas. 

Clamei desta tribuna o quanto permitiam minhas forças físicas; apelei para 
o bom-senso ~de todos e para o patriotismo do Congresso, e agora, como que por 
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castigo da própria providência, verifica-se qüe aquela gente passa fome e sede, 
exatamente porque o órgão que recebeu do povo brasileiro o mandato solene de 
redimir o Nordeste - a Sudene - orienta-se. quase exclus'ivamerite no sentido 
de preparar, naquela região, os planos de- SUbversão da. ordem social, abandonan
do o homem do campo e promovendo a. conceritração do proletariado nos cen
tros urbanos. 

O Sr. Afrânio Lages- Permite V.~Ex.• um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEffiEDO - Com muita honra. 
o Sr. Afrânio Lages- Não sei se V. Ex. a tem conheclmeÍlto de que -a Suaene 

entregou ao Prefeito da Cidade de Recife, cerca de cem milhões de cruzeiros para 
a abertura de poços na Çapital pernambucana. Esse dinheiro, segundo me foi 
informa:do pelo GoVernador do Estado, era destinMio à perfuração de poços n:a 
zona do Polígono das Secas. Esse fato é -de enorme gravidade, de vez que, como 
ora ob.servam'IJs e- como muito bem salienta V. Ex. a, enquanto o sertanejo nor
destino morre de sede, a Sudene aplica em Recife as verbas destinadas a aber
tura de poços na zona da.s secas, entregando-as·....:_ o que é mais grave ainda - à 
Prefeitura tdaquela cidade, que não explora o Serviço de Aguas, porquanto este é 
serviço estadual. Mais uma vez solidarizo-me com V. Ex.a denunciar à Nação 
fafx:ls dessa natureza e, como nordestino, uno minha vDz à de V. Ex.a, para juntos 
pedirmos aos pOderes competentes as· necessáiias- ·providências no sentido dê 
ajudar ao nordestino, que continua ctesassístido, apesar do noticiário eXagerado 
em que se exalta um trabalho que até agora vem sendo feito simplesmente no 
papel. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Agradeço a oportuna solidariedade 
que V. -Ex. .a, me empresta, trazendo ao conhecimento da Nação uma denfincia de 
gravidade excepcional. 

sr. Presidente, estou certo de que se a. Sudene - que b.á_ cerca de três anos 
vem funcionando e .recebeu da Nação, oomo disse no inicio, o mandato solene de 
erradicar os males causados pelas secas no Nordeste brasileiro - tivesse boas 
intenções e pretendesse efetivamente, livrar a população sertaneja das cr!se.s 
climáticas que a afligem_ periodicamente ter-se-ia en·c-aminhado para os campos~ 
perfurando poç-os~ acumularidó água ·e irrigando ter.ras. Os efeitos das secas são, 
já o disse centenas de veze.s~ a causa única da desordem económica e social do 
Nordeste. 

Estou certo de que se tivesse havido ação continuada da Sudene nesse rumo~ 
a estas horas os homens do sertão do .Cariri e de toda a· zona compreendida no 
Polígono das Secas não estariam reclamando providências desse tipo~ do Governo 
da República. 

sr. Presidente, comentado o telegrama~ que me referi, passo à-leitUra do meu 
modesto discurso de hoje. 

Para mim, um dos fatores que mais empobrecem, desvitalizam e destroem 
a personalidade humana, é o medo. De ~certo, rião pensarei em deter-me nessa 
pertu·rbação que avassala o e.spirito ante a idéia de um perigo real ou aparente 
que possa minar a resistência da alma, sob o temar de periclitar a intezridade 
física ·cto_ homem. Não falo, assim~ do guerreiro que teme a morte ao encãminhar
se para os campos de batalha. E menos direi des.se m,z-do .subjetivo, o pavor .dos 
fantasmas, das almas do outro mundo, que aterrorizam o espírito débil das crian
ças. Quero referir-me, Sr. Presidente, a esse te-mor que oo vai generalizando 
neste Pais, como ameaça profunda e grav:e à estrutura moral da nação brasileira. 
li: o medo-de falar; o receio de dizer; a covardia ao dever da denúncia; a omis
são à verdade; a infidelidade ao pensamento; o receio de desgostar. Quando 
_esse estado de espirita- se .agrava nos Sa-us earMter.es de morbidez, incidindo na 
pessoa do homem ·ou de honiens, há o recur~o dos sanatórios. E não é impossível 
a recuperação pelos pro·c-essos científicos e- especializados, no tratamento das 
moléstias narvosas. Ma~:, se ele. atinge à uma- nação inteira não há sanatórios 
que possam corrigir. 
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Eu também tenho medo, Sr. Presidente. 
O maior de todos os medos, porque é o medo de ver o Brasil transformar-se 

num Pais decadente, vencido, flutuando ao capricho dos ventos como uma nação 
.sem fé, sem vontade e sem rumo. 

Que será doe nós .se o medo avassalar o Congres.m Nacional? Que será do 
;povo se o medo amesquinhar e comprometer a integrid.a@ I[I.Qral de@Se .J?oder 
da República? Que será de- nóS se· o medo fiZer tténfer à .Justiça?· Que será da 
segurança individual e colettva; que será _da ordem jurídica; da ordem: social e 
económica; que .será das instituições; da liberdade; da democracia e- _da repú
blica s_e minguar ou anulax-se, pelo temor, o espírito da autoridade? 

E volto ao Congresso, Sr. Presidente. É ele .qua preside os rw:nos da nação. 
É ele que detêm as mais altas prerrogat-ivas constitucionais, para ser livre e 
forte. :É sua., bem sua, a hora em qu·e vivemos. Ele está c.onvocaQ.o, por um impe
rativo da Hi&tória, à uma afirmação solene de sua existência. Grelo na visão e 
no patriotismo dos _,seu,s co_mponent.es. Já o dlsse muitas vezes~ Mas, sinto que 
há necessidade de um cuidado maior; de uma franqueza mais dura; de uma 
resistência mais definlda ·e de uma atitude irreversível em face dos ·mares e dns 
perigu.s que ameaçam subverter as instituições nacionais e minar as bases mo-:.. 
rais de civil!za:ç_ão .o_cidental. Percebe-se. em todos o.s . recanto_.s de§)ta naçã,o a 
influêncla penetrante de uma. propaganda sábia, no ângulo da técnica, visando a 
inquietação, a revolta e a desordem popular. A pregação nacionalista Vai per
dendo o _cunho dos grand•es moviment-o.s nacionais que objetivam a estruturação 
da independência política, social e econômica dos povos. Sob o pretexto de eman
cipação do Brasil de quaisquer dep-endêncjas estrangeiras, funciona _ativamente o 
pensamento de submeter o Pais ao domin!o e .a:.<J império da grande nação sovié
tica. E esse trabalho vai szndo forte. int_enso, avassalador. Ele e.stá na imprensa, 
no.s comícios, nas escolas, nas faculdades, nas fábricas, nas oficinas, nas cidades 
e nos campos. E marcha com intolerância do:gmática. Para os S~eus líderes, não 
são nacionalistas o.s que pregam uma leal convivência pacífica eom todos os 
povos do mundo, sem discrimin'ações ideológicas. Nadonalisnio, -para eles,- é o 
repúdio e o ódio aos Estados Unidos da América do Norte~ É a. nossa aproximação; 
a aproximação sempre ·maior, das fronteiras da Cortina de Ferro. 1!: o rompi
mento de nossas tradicionais relações de amizade com __ aquela poderosa nação do 
continente. É o apoio à tirania sanguinária de Fidel Castro. É a política co..."'ltra: 
ditória e bifronte que defende o critério da não intervenção dos povos do mundo, 
no.s domínio.s da ação soviética, quando se escravizam nações soberanas e cultas. 
É o resguardo do principio da autodeterminação dos povos para justificar o im
pério de tiranos. ~ a defesa da Rússia quando esta viola a soberania de Estados 
livres esmagando a vontade popular e o amparo simultâneo às nações coloniza
das que lutam pela emancipação. 'É essa política, Sr .. Pre.sida-nte, louca e _su~ve_:t;
siva que afugenta o capital e.strange!ro necessário ao processo natural d-e nossa 
própria emancipação econômica. É o planejamento traiçoeiro que nega aQ· Nor~ 
deste as condiçõ•es el·ementares de vida. Essa política qu_e não sente __ e _n,ãp vê, 
porque n~o convém ver nem sentir, que a desgraça da região flagelada_pelas 
.secas só poderá >extinguir-se com. água e irtigação. Ess-a qqe_ nãO __ ÇuVe, nesta 
hora, o·-grito do.s baianos. p·edindo ao céus o milagre das chuvas porque os go
vernos não lhes deram ao:: grandes barragens que os acautelassem na fase da 
calamidade. l1: ess:a que ainda agora, oomeca a destruir a economia privada de 
vinte milhões:. de nord-estinos, que, P·~la carência d'água acumulada vão ficando 
sem meios de sobr;evlvência. 11: e.s~;a que inflama a.s ingénuas e nobres massas 
campon-esas contra os proprietár!os rurais, numa· preparação psicológica per
versa e desumana· para aplicação no Brasil doo métodos subversivos_ d-e Cuba. 
'É essa que ·está preparando, Sr. Pr.o...sidente, a sovietização deste :Pais, pelo prq
cessn criminoso de desuovoar os campo.s e s..uperpovoar a.s cidades. 1!: essa que 
vai semeando a fome e ·a miséria para conduzir as populações rurais ao desespero. 
É preciso denunciar este crime. Denunciá-lo sem. temor, porque não podem temer 
os que e.!?tão ce-rto.s de que .~rve-m à Pátr1a~ De certo não será o governo que ái 
está. a causa originária da catástrofe que ge provoca. Mas, ele passará à hlst!)ria 
com a responsabilidade de não tê-la evitado. Creiam na sinc-eridade do meu 
patriotismo. E é em nome dele que eu invoco_o patriotismo do governo. n-o honra_-
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do Chefe do Estado, chamado, em~ plena mocidade a di.r:!gir o.s destinos desta 
naçã01 na hora da ·crise. Ele, o ·gaúcho nobr_e __ e forte, doe alma aberta aos. recla
mos e aos sofrimentos das massas. Tenha o Presidente Goulart o pulso forte do 
estadista, r~,s.oluto ·e finne~ na oondução dos no.ssos rumos. Dê sentido v!goro.Eo e 
marcante ao_princípio da autoridade governamental e restaure a ordem finan
ceira, social e 'econômica de que precisamos. 

Re::rruarde :a. segurança, a tradição e a c.onfiança de nossa politica ·externa, 
para que possamos ln.spirar respeito nas relações com os demais povos do mundo. 
Maior o meu apelo ao Jlu.stre conselho de Ministros, comandado pelo talento, 
habllidade e patriotismo do grande brasileiro que é o Sr. Tancredo Neves. Ali 
estão também o.:: ins.ígnes ·chefes de nossas gloriosas Forças Armadas. Em suas 
mãoS-repousa a segurança das instituições nacionais. Ninguém, neste País, po
derá discutir a honra imaculada de sua farda. Ninguém poderá admitir que, um 
dia, as armas do Brasil guardem o império das tiranias. Mas, sentimos a neces
sldada de uma maior vigilância pela tranqüilidade da família braslleira. É pre-
ciso evitar a desgraça da luta entre irmãos. O desamparo_do governo· _às Populações 
rurais desta nação já se tornou intolerável. No Norde:Ste, a fomec ameaça todos 
os lares pobreS. O preço das ·utllidades vai tornando impossível a sobrevlvéncla 
dos que ainda não d~sé-rtaram dos- --campos. Falta produção e ninguém fomenta 
a produção. A mecanização dos processos agrícolas é incipiente e inacessível 
aos pobres. Minguaram os campos de experimentação oe multiplicação de semen
tes. Não há economia agrlcola estável de subs_isténcia. Se a chuva não cai. a semen
te não medra. Se chove a làvoura é destrufda peiã.s pragas. Faltam os inseticidas e 
pulver~zadores. Faltam os reservatórios, os açudes, os p_oços·tubulares; falta a irri
gação. Faltam esses elementos~indispensáveis à fixaç_ão do homem ao meio e à pro--:
teção de sua eeonomfa agrícola e pecuária na ocorrência das secas. Falta a a.ssi:s
tência técnlca e financeira. Falta a assisténcia médica. E ninguém, Sr. Presiden
te, pOde rebelar-se contra essa desgraça que vai subverter a ordem social e eco
nômica do Nordeste braslleiro. Ninguém pode denunciar os crlmlru:>sos da Stidene 
que abandonaram o.s ·camponeses_ LemOram-se __ ~?les dos la-vrador.es-.ã:p-enas para 
irumflar, através das_ Ligas Camponesas~ tãO- légítima..s e patrióticas nas suas. in
tenções, mas já hoje infi1txadas de comunistas; insuflar a luta de_ classe, a guerra 
entre patrões e trabalhadora& A guerra que já vai custando o sangue de irmãos, 
-como ocorreu, nos últimos dias, no meu próprio Estado. 

E ninguém, quero repetir, poderá chegar à ár€a soberana daquele órgão, 
p-ara lhe mudar o sentido subversivo dos seus rumos. Nem· oS parlamentares nor
d-estinos sentem-se livres. para discutir o. problema. El;l_pX:óprio, por t-entar fazê-lo, 
sofri a espetacular punião do Reclfe. - --

0 meu crime foi .singul_ar. P~-di água para combater os efeitos das secas. Pedi 
irrlgaç_~o para assegurar a vint-e milhões de brasileiros uma- econOrhia agrícola 
capaz de amparar o homem na fase do flagelo climático. Pedi Instrumentos agri
colas que minora.ssem Os sofrimentos dos camponeses. Pedi poços tubularP....s que 
dessem ãgua ao agricultor e aos seus rebanhos nos -período.s de cris-e_ P.edi semen
tes e inseticida.s. Pedl assi.stência técnica e financeira. Pedi a instalação__rle postos 
do Sandu, nos municípios desprovidos de assistência médica. E porque tudo feria 
à soberania da Sudene; porque tudo isso perturbava os planos premeditados da
quele órgão que a nação irá ainda conhecer, fui cruelmente castigado e punido. 
Fui, simbolicamente, sepultado vivo pelos comunistas do Recife. 

Sr. Presidente. Não .sou homem tímido e nunca fui dema-gogo. Não exagero 
nem alarmo. Mas declarO ao Senado e à naçãb- que eoh-Sidero grave-, pelas razões 
que expendi, .a .situação do Brasil e do_ Nordeste. Possivelmente ainda agora não 
serei ouvido. Quero, entretanto, registrar a minha respeitosa e sincéra advertên
·cia ao Governo. Não vejo _mais _tempo para os inacabãvais planejamentos de ga-
binete. ~ ~ - ~ ~ 

A na:ção precisa tranqiülizar-se. Precisa sentir a ação vigorosa da autoridade, 
disciplinanào- -as -forças soe!ats- e-imprimindo- orâem à Vida fina;nceira, .social e 
econômica deste Pais. Precisa de ação imediata, prática e objetiva. 1!:: necessário 
deitar fora a influência dogmática das teorias, que nem sempre vão ao-encontro 
dos interesses reais da coletividade. Ainda agora estamos ·em face de uma situa-
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ção angustiante que não comporta providências tardias. Desapareceram dos 
m-ercados nordestinos gêneros de primeira necessidade. O pnuctr qu~-sé Vê é como 
se não ·existisse - tal a elevação dos p·reços. Há fome nas cla.ss.es --pobres. Falta 
a farinha de mandioca·, falta o milho e ain:da o feijão. Impôa-~e -um abasteci
mento urgente e por via aérea, se não quis-ermos precepitar os acontecimentos. 
Es.se é ô ·quadro da população pobre do· meu Estado. 

E para não mais s·entirmos esses axemplos de desordem, atire-.se o Governo, 
re..solutam•ente, à política da produção nacional. Mobilize todos os meios e instru
mentos de amparo ao lavrador. Evite a Vergonha e- a desgraça de vermos deba
tendo-se nas garras dã Iil.iSérfa ·a_s homens qUe constroem, na vida dos •camP9s, 
a grandeza das naçõés. -- - - - - --

Era o que tinha a dizer. (1\luito bem! Muito bem! Palmas.) 
O SR. PRESIDENTE (Guido Mondin) - Tem a palavra o nobre Senador 

Lima Teixeira. 
O SR. LIMA TEIXEffiA - Sr. Presidente, não é a primeira vez que tenho a 

ventura de receber correspondência do Sr. Governador Leonel Brizola. S._ Ex.a 
ainda há pouco remeteu-me telegrama dando noticia de que no Estado do Rio 
Grande do Sul não houve invasões de propriedades. 

Após respondei- a- S. Ex.a., S r-ettficar a informação perante este Pleriário~ o 
eminente Goveinador do Rio Grande envia-me ofício acompanhando de uma 
síntese da refonna agrária que pretende levar a efeito naquele Estado e de su
-gestões, das qilais me pede dar conhecimento ao Senado ·como·-- subsídio_ para esta 
Casa, quando aqui for debatido o projeto de reforma agrária. · · -

Há seis meSes recebi do Governador de São Paulo, Sr. Carvalho Pinto, uma 
carta_ na qual S. Ex.a. expôs os planos sobre a reforma agrária naquele Estado;-e 
que tive ensejo de fazer transcrever nos Anais da Casa. MoStrei-me apologista da 
reforma agrária levada a efeito pelo GoVernador paulista. Agora, é o -a-overnador 
Leonel Brlzola quem me honra com a sua carta, vazada nos seguintes termos: 

t'Governo do Rio Grande do Sul 

Porto Alegre 26-2C1962 

Senhor Senador: 

Tenho a honra de encaminhar a· vossa Excelência as_anexas sugestões 
do Governo do Rio Grande do Sul, da Federação das Cõoperativas Tri
tícolas, das Associações dos Vinicultores, dos Orizicultores e dos Agri
cultores sem--Terra deste Estado, relativas à questão agrária e· ao 
problema das populações urbanas sem casa. 

DesnêCesSário sei"á encarecer a VoSsa Excelência o i-elevo que ciãmos 
às aludidas sugestões_ e aos problemas a que elas- se referem; para diminuir 
as . tensões existentes, de ordem ec·onôt.nica e social no campo e nas 
cidades. · 

ESpera o Governo e_ o povo ·nograndense que Vossa Excelência en;~...:
preste às referidas sugestões a autoridade do seu elevado_ apoio e as 
considere para o- fim de incluí-las no projeto de iniciativa governamental 
que será submetido ao Egrégio Poder Legislativo 

Devo dizer-lhe, finalmente, que âs sugestões agora apresentadas pro
curaram corresponder ad --espfrito solidarista que se traduz na Constituição 
da República para a organização de uma ordem politica e social com, 
pativel com a dignidade da pessoa humana e com a valorização do homem 
através do trabalho de sentido- social e cristão. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos 

de consideração e apreço. - Leonel Brizola, Governador do Estado." 
Sr. Presidente, resumirei as sugestões do Governador Leonel Brizola. 
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Desde Ioga, porém, quero deixar consignado nos Anais do Senado que venho 
acompanhando, pari passu, a atuação desse correligionário à fr.ente do Governo 
rtograndense. O ilustre engenheiro Leonel Brizola - é sempre bom __ que se men
cione este fato - numa das horas mais difíceis para· a nacionalidade, quando 
estivemos a braços com uma das nossas- maiOres· crlses Político-militares, deu-nos 
um --exemplo dos mais edificantes, com a sua· atitude desassombrada. Só não 
enveredamos pelo caminho erróneo das soluções extralegais graças a esse ilustre 
Governador. Se ainda hoje continuamos nesta Casa devemos, _em grande parte, à 
atuação de S. Ex.a O_ Goveitrador Leànel Brizola alertou e preparou o povo 
riograndense para defender- a legalidade, quaisquer que fossem as clrc_u._nstã~çias, 
se porventura tivéssemos descambado para ulfia solução ·que não a democrática. 

Faço este registro como homenagem ·ao ilustie GovernadOr, antes-- d8 entrar 
na aptéCiação das sugestões com que S. Ex.~ me honra, as quais _lerei desta Tribuna 
para que sejam consideradas quando elaborarmos aqui, o projeto de Reforma 
Agrária, em face do trabalho que nos for enviado pelo Conselho- de Mízlistros. 

São as seguintes: 
Sugestões do Governo do Rio Grande do Sul visando encaminhar a questão 

agrária e o Problema das popula~ões urbanas sem casa própria. 
-1. AoB.efonna Agrária é um complexo de normas jurídlco-sócio-econô~cas, 

visando a racionalizar a distribuição das terras, aumentar a prodUção e a estabe
lecer um ambiente de justiça social para as p_opulações rurais .. que resulte na 
constante elevação de suas condições de vida. Os principias em qtte se funda a 
Réforma Agrária preconizada pelo __ Governo gaúcho estão inscritos no texto da 
Constituição do Estado (artigos 173, 174, e seus parágrafos) e na Carta Magna 
da República (artigo 145 e seu parágrafo). 

1'A ordem econômica deve ser organizada conforme os princípios da 
justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa cont a- valorização de 
trabalho humano (art. 145 da Constituição Federal)." 

"A todos é assegurado trabalho que possibilite existência digna. O 
trabalho é obrigação social (art. 145, parágrafo úrúco, da Constituição 
Federal)." 

"O Estado prestará assistência aos trabalhadores urbanos e rnrais, aos 
pequenos agricultores e às suas organizações legais, propo!cionando-Ihes, 
entre outros benefícios, meios de produção e de trabalho, crédito fácil, 
saúde e bem-estar (art. 173 da Constituição do Estado)." 

"O direito à propriedade é inerente à natureza do hOmem, dependeng.o 
seus limites e seu uso ·cta· conveniência social (art. 174, da Constituiçao 
do Estado)/' 

"O -Estado combaterá a propriedade improdutjva, por melo de tribu
tação especial ou mediante desapropriação {§ 1.0 do art. 173 da Constitui
ção db Estado)." 

"Atendendo aos interesses so_clais, o.Estado poderá, medfante desa
propriação. prover à just_a distribuição, da propriedade, 'de maneira que 
o maior número possível ~de famílias venha a ter parte em terras e meios 
de produção (§ 2.o do art. 174 da Constituição do Estado)." 

"O E-stado promovera plah"oS -especíais de· colOziiziÇãO, visando- às 
finalidades do parágrafo anterior, sempre que a medida f.or pleltea~a
por um mínimo de cem agricultores sem terras, de deterrmnada regiao 
(§ 3.0 do_ art. 174 da Constituição do Estado)." 

Verlficamos que assistia razão ao Governadót' Leonél Brizola. 
"O Estado facilitará a -fixação do homem à têrra, estabelecêndo planos:~ 

de colonização ou instalação de granjas cooperativas, com o aproveita
mento de terras públicas ou mediante desapropriação, de terras partícula-
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res, de preferência as socialmente não aproveitadas (§ 4.0 do art. 174 da 
Constituição do Estado)." 

'~oderá também o Estado Organizar fazendas coletivas, orientadas 
ou administradas pelo Poder Público, destinadas à formação de elementos 
aptos às atividades agrícolas (§ 5.0 do art. 174 da Constituição do Estado)." 

Sr. P:resldente, ao _ter conhecimento das-primeiras providências do Governador 
Leonel Brizola, pareceu-m-e -que S. Ex.a se excedia. Diante, entretanto, dos artigos 
da própria constituição estadual, vejo que o ilustre dirigente rio-grandense 
pautou seus a tos pelo que rege a Carta Magma:--do -seu Estado. -

O Sr. Mem de Sá- Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com muita honra. 

O Sr. Mem de Sá - O Go_vernador Leonel Brizola já teve oportunidade de 
declarar de público, que são de minha autoria os artigos da Constituição Estadual 
que V. Ex.a. acaba de ler. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - É verdade, faz justiça a V. Ex.• 
O Sr. Mem de Sá- Devo diZer, porérii~ que riãO -são)ntegralrilente da minha 

autoria, são mais da autoria Ida Bancada- do Partidõ Libertador de que eu era 
membro, ainda. houve emendas de outros eminentes constituintes. 

Os princípios -que aí estão, bidiscutivelniente, são ··princípios que todo bom 
democrata esposa e aplaude. O que se criticou, nos episóddos rio-gr~dense.s, foi 
o processo através dos quais se procUrOu atirigir essas finalidades, finalidades 
que podem e devem ser perseguidas mediante um plano sério, organizado com 
base financeira. Esse plano somente depois de bem amadurecido e estruturado 
deve entrar na. fase de execução. O que se criticou, repito, foi a subversão do 
processo, iniciado com a adoção de medidas criadoras de B.mblente de verdadeira 
apreensão e inquietação social, sem qualquer preocupação ~!11-- que o~ artigos da 
Constituição_ fossem cumpridos. --

0 SR. LIMA TEIXElRA - V. Ex.• vai-me permitir que traga também ao 
conhecimento da Casa a criação do Instituto da Reforma Agrária. 

O Sr. Mem de Sá--A-criação desse órgão foi -posterior aos episódios criticados. 
O SR. LIMA TEIXEIR..4. - Foi em fevereiro de 1962. 
O Sr. Mem de Sá- Nos últimos dias de fevereiro, "depois dos episóCÍio.s11 é que 

foi. criado esse Instituto, com o objetivo de elaborar planos. _ _ 

O SR.. LIMA TEIXElRA- No documento que esiou lendo, o Governador Leo
nel Brizola justifica sua posição e nas sugestões que traz ao Senado da República 
dá o exato sentido das medidas que anteriormente ~dotara. 

Como tle inicio acen tuei1 eu mesmo tinha a impressão de que S. Ex. a estaria 
se excedendo. Verifico, porém, com especial agrad0 1 que um dos co1aboradores da 
constituição rio-grandense, utor dos dispositivos aqui destacados foi o eminente 
Senador Mem de Sá. Aliás, parece-me que o próprio Governador Leortél Brizola, 
em certa entrevista concedida no Rio G:rande, fez menção à; circunstância. de que 
se baseava em artigos da lavra do- nobre .Senador Mem dE!i Sá. 

o Sr. Mem de Sá - Mas nobre Senador, não se critica-m os artigos, e sim 
os processos de .execut~-::los. 

o SR.. LIMA TEIXEIRA - ll: impossível que o Governador, sentindo como 
todos nós a necessidade de, o quanto antes, se implantar a reforma agrãria, 
tenha-se antecipado com a ado.çã.o de d_etenninadas medidas, no Rio Grande. E 
v. Ex. a. não se: iluda - tais roed.idas estã_p também influindo para que cuidemos 
de que já é tempo de o Congresso Nacional dar ~ma solução ao problema da terra. 

o Sr. Mem. de Sá - Mas se tal solução não tiver como bãse medidas amadu
recidas e estruturadas, haverá balbúrdia, inquietação e apenas se -âlstribuirá 
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miséria. Atirar homens à terra sem quãlquer preparação, sem aSsistência e sem 
qualquer meio para que possam realizar a produção agrícola, será o mesmo que 
lançá-los a uma situação pior do que aqUela _em que se encontram. 

o SR. LIMA TEIXEIRA - Certo. :El também a rnlnha opinião, transmitida 
em telegrama ao Governador Le-Otfél Brizola. Acentuei ainda julgar o assunto 
amadurecido suficientemente, no decurso de_ tantos anos, ·e o Congresso Nacio
nal já em condições 1de deliberar sobre o Estatuto da Terra, adotando :medidas 
capazes de bem atender às reivindicações dos que lutam e •mourejam no campo. 

Continuo a leitura da exposição do Governador do Rio iliande do Sul. 

A Reforma Agrária deve realizar a democratização da propriedade e permi
tir o acesso e fixação do homem à terra, como ptbprietário e não como servo, 
inclusive dos trabalhadores rurais, que além disso, devem .ser, -inldispensavelmen
te, amparados por um regime de garantias jurídico-sociais. O processó de demo
cr.,atização da propriedade deve ter em vi.sta, especialmente, a difusão da pequena 
e média propriedade, organizações cooperativas, planos de produção e todo um 
conjunto ide nortrtas ·que venhaiii evitar e corrigir os ·aspectOs -negativos do 
minifúndio. 

2. Entende o Governo do Rio Grande do Sul. que caberá à União, por seus 
Poderes Legislativo e Executivo, oferecer as diretrizes gerais e a legislação bá.si-
oa para a Reforma. Estabelecidas a.s d.iretrfzes gerais Cplanejamento), aos Esta
dos __ deve _caber, assistidos pela União, a elaboração e ex""êcUçãà dos programa:.~( e· 
projetos de Refonna Agrária._ Inclusive, deve ser permitido aos Estados e Muni
cípios legislar, complementaJ.mente, sobre a matéria. Se ocorrer a inexistência ou 
precariedade de condições locais para a execuçãO- 1da reforma, o GoVetrio Federai 
realizará diretamente _os programas e projetas adequados a região. A est:tutlli'ação 
do_ mecanlsmo de execüção é um problema de técnica de organização, parecendo 
fundamental a existência de um órgão nacional com adequada flexibilidade 
atuando em articulação- com os órgãos estaduais correspondentes . 

.3 ~ __ _:a_ questão básica da !Reforma Agrária reside nos fatores terra-recursos. 
O Governo do Rio Grande do Sul propõe a instituição de um "Plano de Obriga
ções Sociais", na bas_e de empréstimos internos e compUlsórios, objetivando equa
cionar- e resolver o problema. Além disto, deve-se levar em consideração a possi
bilidade de se conseguir outros recursos através de empréstimos específicos· (Alian
ça para o Progresso, por exemplo). 

4. Fundamentalmente para realização de um pfõgrama de intensidade pro
gresSiva, em ·matéria ,de Reforma Agrária, necessitaria o Governo ou as entida
des por ele credenciadas, dispor de amplas áreas, localizadas adequadamente 
(alguns milhões de hectares ) e de grandes recursos financeiros para atender as 
inversões .correspondentes aos programas e projetas de Reforma Agrária a serem 
executados. 

5. __ O problema Terra .seria resolvido_ pelo lançamento de um empréstimo 
(Obrigações Sociais) interno e compulsório -(15 anos) sobre qs proprietários rurais 
e de áreas ou loteamentos urbanos, acima de determinado IlliniJ::gç-, e, correspon
dente a 10% do valor real da propriedade. Es'Se empréstimO cõlnpulsório poderia 
também- ser pago em terras. 

6. _ Ao enquadrar os lotes urbanos no Plano de _Obrigações Sociais, tem em 
vista o GOverno do Rio Grande do Sul esboçar um início de Reforma_ Urbana, 
eis _que muitas áreas urbanas e suburbanas, esperando valorização ou inaprovei
tadas __ p_ela inércia de seus proprietários, representam abuso ao direito de proprie
d·ade, não menor do que os grandes latifúndios. U"'ns e outros são anti-sociais e 
anti-econômioos . .Há, ainda, a acres_centar como vantagem dessa medida, o pro
p6sit_o _ _de evitar uma "corru:Ia" de populações já urbanizadas e sob muitos aspec
tos_ já sem condições de cultivar a terra, para os novos núcleos de colonização. 
Tais_ populações devem ser- encanllnhadas para as atividades da indústria, que 
deverá sofrer um ·grande impulso em seu desenvolvimento em razão da Refonna 
Agrária. 
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7. A contribuição dos proprietários rurais e urbanOs, destinada a re-solver 
o:-problema terra, deve ser na forma de um empréstimo à base de_ 10% (rdez por 
cento) sobre o valor real do imóvel, pagável em terra.s ou lotes~ respectivamente, 
ou em dinheiro, observados os seguintes limites e condições: 

a) Proprietários rurais de extensões superiores_ a 1.000 ba., ou aque
las abaixo deste Umite cujo valor, considerada a ~ua localização, for aci-, 
ma de 500 vezes o salário míriimo mensaL da região. 

b) Proprietários de áreas suburbanas cuja extensão, no mínimo, for 
igual a 3 ha., ficando isenta aquela cuja exploração, feita em toda a sua 

plenitude, concorra diretamente para_ o abastecimento dos centros popu
lacionais e onde seu proprietário trabalhe diretamente a terra. 

c) Areas urbanas loteadas ou não, cuja extensão total seja igual ou 
superior a 10 vezes U'm lote urbano, considerado como tal o adqta,do pelas 
municipalidades. 

8. O problema Recursos Financeiros .seria resolvido através de um outro 
empréstimo interno e ·compulsório sobre a grande indústria, o alto comércio e 
bancos (Obrigações Sociais) de tal modo que possa render cerca de 50-bilhões de 
cruzeiros por ano, durante 10 anos, totalizando um montante superior a 500 
bilhões. Quanto à forma e execução deste empréstimo são problemas que cabe 
aos órgãos técnicos 1d0 :Ministério da Fazenda estudar. E ainda mais, o Governo 
brasileiro _deveria solicitar ao programa "Aliança para o Progtesso", uma contri
buição mfnima de 300. 'lllil.hões de dólares, no decurso de determinado período. os 
recursos provenientes do empréstimo incidente sobre a propriedade- devem per
manecer nos Estados de origem. Os demais re_cursos deverão ser redistribuidos 
mediante um critério proporcional à população rural de cada Estado. 

9. É necessidade inadiável, em nome d'OS ·princípios so-ciaiS_ e da fraternida.:. -
de cristã, regular através de legislação competente, as relações de trabalho no 
campo. O Governo do Rio Grande do Sul apela ao Congresso NaCional para que 
seja aprovado um dos projetas em curso, estendendo a legislação do trabalho aos 
nossos irmãos do campo, bem co•mo os benefícios da Previdência Social. 

10. Quanto aos problemas do arrendamento e da parceria agrícola, propõe 
o Governo do Rio Grande do Sul, as seguintes normas: · 

a) quanto aos arrendamentos rurais, não devem exceder á 5% (cinco 
por cento) do valor da terra prorrogando-se, quanto ao prazo por mais 8 
(oito) anos, os atuais contratos e fixando-se igual período para os novos 
contratos; 

b) quanto à parceria agrícola, com idêntica prorrogação de prazo, e 
de tal modo que a percentagem atribuída ao proprietário-não deve exceder 
de 10% (dez por cento), quando somente a terra é cedida, ficando para a 
legislação complementar dos Estados a fixação de outras percentagens 
de participação, quando o Proprietário além da terra proporcionar ou
tros fatores de produção; 

c) estabelecer a obrigatoriedade do cultivo agrícola da terra para 
produtos de consumo humano, animal ou industrial, no '.tnÍllimo em- 20% 
(vinte por cento) das áreas territoriais elas propried:W.es rurais, podendo 
a legislação estadual complementar, e estabelecer~ reduções deste limite 
conforme as peculiaridades locais. 

11. _-0_ Governo do Rio Grande do Sul propõe, ainda, que os- Poderes da 
República, através da reforma constitucional ou, se possível, de legislação ordiná
ria, adotem- normas visando limitar a extensão da ptopriédaide rural para tim 
mesmo proprietário, guardadas as peculiaridades locais e regionais, localização, 
bem como a natureza e tipo de exploração agropastoril a que se destina. - Leo
nel Brizola, Governador do Estado --Oimiro Simões Pires, Presidente da Federa
ção das Associações Orizícolas do Rio Grande do Sul, sem prejuízo de outras su
gestões - Edgar de Almeida Perez. Presidente da Federação das Cooperativas 
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Triticola.s do íRio Grande do Sul CFecotrigo), sem prejuízo de outras sugestões -
João Giugliani Filho, Diretor Executivo da Associação dos Vinicultores do Rio 
Giahde do Sul, sem prejuizo. de outras sugestões - .Milton Serres Rodrigues, 
Presldent.,_d.?s_ Associações dos Agricultores do Rio Grande do Sul .. (Ma!;ter), sem 
prejuízo de outras· sugestõ_es. 

Essas sugestões, que trazem as assinaturas que acabo de ler, eu as trago, 
com muita honra, ao conhecimento do Senado, por solicitação do Governador 
Loonel Brizola. · ·· 

Aprovei to a oportunidade para pedir ao Conselho de n.finistros que não 
retarde o envio, a esta Casa, do trabalho elaborado por uma comissão de técnicos 
e economista.s e por aqueles que trabalham no amanho da terra, para que assim o 
Congresso t_enha, o quanto antes, ocasião de apreciar a matéria, resolvendo.-a com 
a necessária brevidade. · 

Lembro-me bem que já se aventava a hipótese da reforma agrária quando 
iniciei meu mandato, há cerca de oito anos. Meu primeiro discurso foi, aliás, 
sobre essa matéria. 

Decorrido tanto tempo, aincla não entregamos à Nação um trabalho que 
atenda às necessidades das populações dos diversos rincões do Brasil e dê solu
ção ao problema da terra e do homem que nela habita. 

São sumamente interessantes as sugestões do Governador eleito, pelo Parti
do Trabalhista Brasileiro no Rio Grande do Sul, que à frente do seu Estado traba
lha com denodo· na magna tarefa de .soerguimento da economia brasileira, reve
lando bravura, destemor, franquez·a e seriedade no encarar ·os problemas nacio
nais. 

Influenciado pela invocação do Governador Brizola, solicito ao Conselho de 
Ministros remeta o quanto antes; para o debate do Congresso Nacion~ o projeto 
de refonn·a agrária, a fim de que tenha solução, mesmo que não constitua remé ... 
dio para todos os males <i.a agricultura neste Pais. Não se trata, de fato, de 
panacéia para todos os males da agricultura no· nosso Pais, mas será o primeiro 
passo para movimentar, dinamizar a agricultura nacional, dando possibilidade 
de acesso à terra a quantos queiram nela trabalhar. 

Sr. Presi_<ien.te, trata-se .de dar a. cada um a possibilidade de possuir um 
pe<iaço do Brasil, para ser mais brasileiro. Sim, um pa.daço de terra do Brasil 
para ser ll'lJlis- brasileiro, porque é mais bras:Ueiro_ quem possui um pedaço do 
território nacional. Quando aprecio a disposição do Governador Br!zola de cola
borar na execução de uma reforma. agrária, é com prazer que apelo, em --nome 
da Maioria _desta Casa, em cuja liderança me encontro, ao C_on.selho de Min:istroo 
para que não retarde mais a_ rem_essa :do projeto da reforma agrária a esta casa. 

Era a que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

o Sr. Guido Mondin deixa a Presidência, reassumindo-a. o Sr. Arge
miro de Figueiredo. 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) - Tem a palavra o nobre 
Senador Mem de Sá. · 

O SR. MEM DE SA - Sr. Presiderite, s:rs. Senadores, o acontecimento capital 
da semana finda- não. foi a meu ver, a instalação do Congress_o, nem a Mensagem 
Presidencial, nem o decepcionante discurs_o _do Sr. Jânio Quadros, mas sim a reu
nião dos dirigentes partidários, com os Mirústros e o Chefe de Estado, em que fi
cou assentado o -esquema das medidas_ imediatas_ para- enfrentar o aterrador déficit 
orçamentário dó· e»erciclo. Oficialmente ficou a nação sabendo que o desequll!
brlo potencial do Tesouro, no corrente ano, monta à cifra. astronómica de 329 
bilhões de cruzeiros, ou seja, quase 70% da receita prevista. 

Importante é aSsinalar que o Conselho de Ministros, diante da calamidade, 
com o compromisso dos Partidos nacionais, assentou um plano de emergência 
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q~e_, --se. não' t-em _a virtude de' corrigir a situação de foz:ma definitiv-a, promete 
dnninmr __ a prop·orções suportáveis os i•mpactos inflacionários que nos ameaçam. 

: ~Cumpre, portanto, registrar dois pontos de fundamental significação. Pri
meiro: - o Podet Executivo fez o que dele se reclamava, estabelecendo as provi
c;Iências cabiveis para o momento. Se elas não erradicam as ~usas_ dp1 flagelo, de
monstram, pelo mt?nos, que _o Governo e~tá _ di~posto a agir. Segundo: -·cabe_ 
agora ao Congresso a imensa responsabilidade de realizar a sua parte da tarefa, 
pois dele depende a outorga dos instrumenots de ação .solicitados. Precisam por
tanto, Câmara e Senatlo, agir e agir depressa, na elaboração das diversaS leis, 
indispensáveis para o modesto objetivo visado. São quatro as leis para a· ação 
imediata e urgente. do Governo, mais duas para aplicação no exercício vindouro. 
Aquelas ~que sã-o !lledicina sintomática--dizem respeito ao_ awnento dos depó
sitos compulsórios dos Bancos. na SUMOC, já em fase final na Cã.mara, à apro
vação .do plano de economias orçamentárias, no montante de 60 bilhões de cru
zeiros, ·e à aprovaçãó_doS pi'ojS.tos referentes aos enipréstim-os compulsórios e aos 
facultatiVos, os primeiros estimados em 20 e- oS-últimos em 90 bilhões. São pois, 
diplomas que permitirão diminuir em 170 bilhões, se a sorte nos favorecér ou 
portanto ,em mais de metade, o déficit temido. As duas outras leis_ que o Óon~ 
gress:o _tem sob a sua responsabilidade se revestem de maior importância, pois 
mediante elas será possível, no 'ano vinl:touro, ataçar o mal de forma mais _pro
funda e permalJ.ente. Refiro-me, como é evidente, à reforma tributária e à ela
boração- orçamentária. 

Nestas -é que se fará passivei dar bases ao saneamento" financeiro do Brasil, 
se nossos homens públicos tiverem a dose de juízo necessário para esta façanha 
digna do herói mitológico. 

O que me traz hoje à tribuna é, assim, acentuar e encarecer: a tremenda res
ponSabilidade que nos pesa neste ano atribulado de eleiç_ões. Não sei se o Con
gresso terá tempo- para dar à Nação o-que se convencionou chamar reformas de 
base. Mas continuo afirmando que debelar a inflação constitui a ba.se de qual-
quer--reforma .de base. Sem ela; tudo será' inviável _e, portanto, inútil. ora, esta 
parte do programa: pode e tem de ser cumprida este ano e nollsa, exclusivamente 
nossa, será a culpa se não for feita. 

Sr. Presidente. Tem-se dito que o inglês só se torna bravo e-oclisP-osto a todos 
os heroismos, ·quando fica com medo. Assim o dem:onstrou a Inglaterra, sob o 
comando glorioso de Churchill, durante a última guerra, quando, diante do peri
go de perder-se, a si mesmo se salvou e à civilização den:ro~ática. CreiQI que qual
quer homem n_ormal assim também procede, seriipre _que, para sobreviver, recorre 
às últimas reservas de energia e ·_do instinto de_-_9onsãrVaçãO~ _ífupõe-s_e, ·por isto, 
infundir medo aos- brasileiros, convencendo-os· tle que é mortal o _risco em que 
se encontram. Padecemos do mal de ·excesso de esperança, otimismo, confiança 
em nossas possibilidades, fé na Divina Providência. Cumpre assustar a. todos, 
Pré&dente, -:Ministros, congressistas, dirigentes, p·olíticos, homens do povo. As 
notícias que cada dia chegam do Nordeste, sobretudo, devem bastar para a 
todos convencer __ que não há ~-gero, esforçO retórico, trapo de eloqüência, quan
do se 1diz que a ordem, a paz social, as instituições e a de!l:locr~a pód~ni_ ser 
tragadas pela avalanche inflacionária. J'á existe fome, já se morre de fome, já 
se mata por fottre· na Terra de Canaã. E daqui para o pior, quando um ·quilo de 
carne seca custa 350 cruzeiros para um -trabalhador que ganha menos de 200, 
por dia, daqui_ para pior tudo pode acontecer e a qualquer momento. 

Sim, Sr. Presidente, minha esperança reside agora na fecundidade __ do medo. 
E, ~por ·wm, s6 me causa temor verülcar que: nossos- homens públicos ainda não 
estão- devidamente tUlSust_ados. Ainda continuam _agindo~ falando, -discutindo, 
como se não tivessem se dado consciência do perigo, çomo se irr:acionalmente oon;..
tassem aom soluçõesJIIHagrosas. -independentes de sua ação _e de sua vontade. 
C'omo·se a hora não fosse ·a de salvar o barco _em que todos navegamos, ~deriva, 
no mar tormentoso dos dias que correm. · 
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Exemplo impressionante disto me deu a Mens:tgem -ao Sr. Presidente da 
República, vasada, de_ resto, co•m:· sobrieda.de e~ moderação dignas de I·ouvor. Pois 
nela se vê que o' Chefe de Estado não está devidamente compenetrado da imi
n-ência de um- naufrágio, tanto que, de ·coração leve e despreocupado. exprime a 
esp-erança da realização precipitada de um plebiscito que a Constituição, por ele 
solenemente jurada e de que ele se fez guarda e defensor, faculta seja reali
zado só em -1965. Assim fazelliÕ.o, -não se limita S. Ex. a. a demonstrar que conti
nua inconfo:fmado com a situação que aceitou e a Constituição que jurou, mas, 
especialmente, comprova ~e isto, a meu ver, é sóbremodo grave - que nem 
ainda se apercebeu plenamente da supina exasperação do perigo em que nos con
sumimos, nem -mesmo compre~n~u. e111 façe da realiclade, que os seus próprios 
interesses--e sua prõpria posição pes.soal na· República são _os prilneiros a desa.;. 
conselhar o---retorno ao Sistema de governo almejado pela ambição de mando. 

Nem me detenho neste tópico da Mensagem Presidencial para não incidir 
no erro e· na atitude que condeno. Não o discuto e critico porque estou .bastante 
alarmado com_ o_ quadro _da vida nacional~ para não me perder em debates ociosos 
que só :Poderiam concorrer para a agravaÇã6 a._o-_mal e a perturbação de um povo 
no limiar do desespero. Verdadeiramente o que eu lamento é que o Presidente da 
República não _esteja tão assustado com a situação quanto ela o merec_e e_ até 
exige. E 1 no momento. devemos simplesmente pedir a neus-Ulli]ncorpado e ss.Iu
tar medo para que Ele~ ao mesmq tempo~ nos dispense a coragem de encarar e 
vencer o perigo mortal que o- justifica. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem! Palmas.} 

O SR. PRESIDENTE (Argeiniro de l'igueiredo) - Tem a palavra o nobre Se
nador Guida Mondin, n_os ~rmos_ do § 2.0 , do art. 163, do Regimento Interno. 

o SR. GUIDO JUONDIN - Sr. Presidénte; o vespe~tlno últnna Hora de São 
Paulo festejou, ontem, o seu décimo -aniversário de existência. 

É, para nós, parlamentare.s, motivo de satisfação toda -vez que a nossa iro
pensa reg'stra _faia que assinala sua op~rosidade, sua presença &.tu_ante~ como 
agora ocorr,e_ __ C·:Jmo aniversário de última Hora. ----

Tem~se diLo que parlamento e imprensa vivem irmanados na mesma luta e 
até no rriesm.o destino, como tão bem -assinalava, há poucos -dias, o -nobre Presi
den~ desta Casa e:rn discurso na instalação dos trabalhos do Congr~..so Nacional. 

É, pois, com satisfação _que 1lenho à tribuna desempenhai-me da incumbên
cia de em nome de vár:os Senhores. Senadores, J.er a moção de aplausos a última 
Hora, no ensejo em que ~s~ _jornal tão vivo, tão vibrante e _tão atuante festeja o 
s_eu déci_mo aniversáriõ:-- - - -

Diz a p1oção: 

"Sr. P~eSldente: 

O papel desempenhado pela Imprensa no engrandecimento do E.stado 
de São Paulo, em todos os setores de- sua atividade, projetando~o como 
a unida:de líder da Federação brasileira, é um fato digno da- admiração 
d·e todo o Pais. É através-"da imprensa, testemunha permanente do labor 
do Estado e porta-voz de_s.eu povo, que _Se espãlha o vertiginoso desenvol
vimento band-eirante. 

Entre os mais prestigiosos órgãos da imprensa paulista, destaca-se 
a última Hora, cujo aparecimento, em São Paulo, foi um marco na histó
lia do Estado~ introduzindo inova·ções hoje incorporadas ao patrimõnio 
do jorna.Ilsmo brasileiro. n:gnu de nota é o empenho e a vibração que 
empresta às suas ~campanhas em favor das legítimas aspirações do povo 
paulista, capitalizando para si a simpatia e a confiança da qplnião pú-
bllca. · · · · -
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-No momento em que a última Hora de São Paulo festeja seu décimo 
a:uve:sário, queremos _congratular-nos c.om sua equipe - desde a alta 
d1reçao da .empresa até seus mais modestos funcionários ~ pela data. 
ontem assinalada, formulando votos para que noVos trlunfos marquem 
sua linha ascenctonal de.veículo identificado c_om os anseios do povo pau
lista. - Guido Mondin - Jorge Maynard - Lobão da Silveira. - Mem de 
Sá --1 Zacharias de ASsumpção - Benedito Valadares - Heribaldo Vieira 
- Sebastião. Archer - Ovídio Teixeira. - Afrânio Lages - Argem.iro Fi-
gueirêdO/' · -· 

Era o _.que -queria d.l:Z.er, Sr. ~-e.sidente,_ com. ate iria~ -e.in relação aõ transcurso 
do-_décimo anivers.ário do vespert_ino última Hora. Valendo-me da minha presen..:
ça ne;sta tribuna, e quando me sobram ainda alguns minutos antes da Orde:tn do 
Dia, registro fato ontem divulgado pelos jornais cariocas. Parece~ à primeira vista, 
caoo isolado, algo individualizado. Na verda-de, porém~ por trás dele talv.ez deze
l_las, quiçá c_entenas ou milhares de fatos _idênticos, se verificam em nosso País . 

. ~reclsamente porque a publicação data d.a ontem, é- ·que .,oito a comover-me 
C:9-m a ·Incidência "de outros fatos que oonheçn. - _ -- - - -- -

~ ··No -Brasil, não dispomos ·àinda de instituições destinadas à recuperação de 
invâlidos, de-·m:utilados, de criaturas que tendo· sofrido algum acidente, ficam 
parcialmente impossibilitados de trabalhar. Estes encontram todas as dificulda
des para ganhar seu pão, e o fato que· ora··as-.sinaló é bem a Prova evidente do 
que afi:r;mo. - ---

No transcurso da Segunda Guerra Mundial, quando navios brasileiros eram 
torpedeados em· nOS$a.s próprias água.s;-=entre os sobreviventes de um deles e, cujo 
nome não iné'~recbrdo, havia uma ·senhora e, com ela, conseguiu salvar-se uma 
criança, hoje adulta. De __ certo não será ne_cessário dMcraver toda a tragédia 
Vivida por ambas, na tentativa de salvação.-

Em decorrência da luta para sobreviver ._a senhora, Dona Nair Café
1 

s-ofreu 
deformação- na espinha dorsal. Depois de longos e penosos tratamentos, parece 
<lüe ·con.se--guiu recuperar-s-e, prim-eiro- tratada por médicos p~trícias no.ssos, e 
posteriormente em hospitais norte-amerHmnos. -Finalmeb.ta -em ·c.bndições de 
trabalhar, voltou ela para a pátria. Aí é que se verifica a pre_cariedade de nossa 
assistência.: _não __ t-emos um instituto para esses atendimentos e _s_aquer temos 
ainda, o que é. mais triste, sensibilidade Para aceitar esses casos isolados, provi
denciando sobre_ eles, no sentido de proporcionar trabalho àqueles que, ·embora 
mutilados ou sofrendo desta ou daquela cto·enç·a; s-e acham em condições de prover 
a própria subsistência. 

Nossa patrícia em vão bateU em várias portas. NâO-- lhe:._quise!ã.m dar traba
lho. Ela, qua t:nha a experiência da vida 'nos Estados Unidos, entendeu que pode
ria prestar serviçqs ao País fazendo propaganda d~ nossas ;.cog;~~. pa~ticul~p_len-
te o café. E not-e-s.e a coincidência de seu nome 4'Nair Cafe". No- entap.to o Insti
tuto Brasileiro do Café, uma das portas a que elã. bateu, não aceitou seu ofere
cimento. 

-_É esta. _a_ notícia, Sr. -Presidente, e é isso o qu_e lamento; uma criatura, viti
ma da gu_erra, embora sem ser combatente, consegue sobreviver a uma tragédia, 
recup_er.a-se e. .. qu_er __ trabalhar. E nós simplesmente lhe negamos! 

O Sr. Vivaldo Lima ~ Permita V. Ex.• um aparte? 
O SR. GVIDO MQffi>IN - Com multa honra. 

. o·s.r. Vivaldo Lima-- Ouço,· -Com· toda a atenção;<:> discurso d.e Y. Ex. a. A pes
soa _exu_ causa _ _é urila dos ·sobreviventes de. to-rpedeamentos durante a guerra pas
sada .. Qua!fdo desembarcou no Rio de Janeiro, foi internada n<YHospltal da Cruz 
vermelha Brasllzira. Eu chefiava, naquela -época, o-serviço de Traumato-Ortope
dla do nosocômlo daquela instituição, da qual sou hoje presidente. Coube-me 
assisti-la. Durante meses, cuide! dessa Infeliz brasileira, que sobrevivia com gra
ves lesões corporais. 



Orientei o tratamento sempre no intuito _de conservar-lhe o físico intacto; 
não foi passivei. A certa altura, para:~que- a.·vida lhe não fugisse, fui levado a 
executar o_peração mutiladora, naqUela infortunada brasileira, que. foi. também 
heróica. A permanência, por longas horas, na água _ítia, tendo agarrada ã sua per
na outro sobrevivente, - uma:;llee.espzraâa meruna --fê-Ia sofrer lesõ-es va.scula
res muito graves que impediram a conservação do membro. E-eis qu~ aqui e-stou, 
agora num mandato _de Senador da República, a escutar as palavras de V. Ex. a, 
embora ontem também tivesse tido a oportunidade de ler esse no_tlc_iário do 
O Globo. Veriflquel, pelo retrato, que Nair Café ,está fiSica e_ m:oralmoent•e re
cuperada. Mutilada, não obstante, ela está capacitada a exercer muitos miste
res em benefício de sua Pátria. O seu tratamento, entretanto, não pode ser 
completado no Brasil por falta de melas - e V. Ex.• aludiu o fato até com 
certa revolta, formulando cabroso apelo_ no s-entido de ser resolvido o problema 
- porque não dispúiihamos de um .!;1-erviço de fisioterapia com equipamento à 
altura de nossa condição de p_aís altamente situado nas esferas c!entíncas, para 
atender à complementação do seu tratamento~ Com. a ajuda do Governo da então, 
foi aõs Estados Unidos para receber o tratamento adequado_ para preparar-se 
a fim de rec_eber uma prótese, um membro inferior artificial, e a reçuperação 
das articulações, que Sofreram a angústia da imobilização ne_cessariamente pro
longada. Com satisfação. inteirava-me que Nair Café se._ recuperava satisfato
riamente, praticamente se curara e já se dispunha a prestar serviços pessoais, 
para não viver, como disse, e reafirma V. Ex.a., de esmolas. Queria receber 
alguma coisa, dando em troca seu trabalho, demonstrando que fisicamente :POde 
dispensar ao País o exercício de uma função qualquer. 

Não queria-viver de uma pensão, de -um favor, de uma-Cáridade. Retoma ao 
Brasil._ E o instantâneo de o O Globo mostra que se acha em boas condições, 
robusta._ reint_eg_rada._ Voltou, mas está perplexa porque, aqui, não encontra quem 
lhe dê O- esperado amparo, uma atividade condigna, ao menos, no ex~r_cíclo de 
uma função em entidade governamental. Lá, nos Estados Unidos, tem a promessa 
de ingressar numa organização comercial no setor >de relações públicas. 

O SR. PRESIDENTE (Argerniro de Figueiredo) - (Fazendo soar as cam
painhas) -Sou forçado_ a solicitar a v. _Ex_.!L-_, Sr._Senador Vivaldo Lima, resuma 
seu aparte, por quanto esgotado já se _encontra o tempo de que dispõe o nobre 
orador! 

O Sr. Vivaldi> Lima - PeQo desculpas ao Orador por ter-lhe roubado tempo 
tão precioso quão necessário. Estava, apenas, prestando meu depoimento para 
ilustrar s_eu discurso, uma vez que se e.nco:q.t:ra aqui quem, em primeira mão, tra
tou da Sra. Nair Café, encami.iJ.liãnd,o- seu tratamento, e que, inf~Jizmente. teve 
de mutilá-la. E, agora, regozija-se por vê.-Ia na pleriftude da saúde, apenas pre
cisando de amparo pecuniário, que ela aceita em troca de serviços que pode pres
tar à Pátria. E não sendo poSsível, aqui, disso se ocupará no estrangeiro, jamais 
esquecendo sua Pátria, que sempre amou. -

O SR. GUIDO MONDIN - Sr. Senador, não apenas por angústia do tempo, 
eis que devemos ser, particularmente nós da Mesa, respeitadores ·cto nosso Regi
mento, mas verifico que V. Ex.a. completou o meu discurso. v_ Ex.a esclareceu a 
Casa - e com qUe atuação! - quanto sabe _em torno desta ocorrência ·v. Ex. a, 
portanto, participa desta minha intervenção~ como numa interpretação a quatro 
mãos. Valem, Senhor Senador, o esclarecimento de_ V. Ex. a. e minha angústia 
por constatar fatos desta natureza, e a esperãnçà de que Nair Café possa regres
sar à sua Pátria e que sua Pátria a assista porque pode. o seu caso certamente 
não será isolado: quantos não ocorrerão?! Que eles nos sirvam de mais um motivo 
para a nossa batalha incessante em favor daquilo que é por demais precioso na 
texra - o homem. (Muito- bem! Muito- bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) - Está ftnda a hora do expe
diente. 
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Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Os dois primeiros itens da Ordem do Dia dependem de_ 'votação. Sendo, po
rém. evidente a falta de número, fica adiada a vo_tação. 

Passa-se à terceira matéria 1da pauta. 
Discussão única da .1-edàÇ[Q "f.iilal do Projeto de ReSolução n.O 5, de 

1962, que altera os arts. 40, § L 0, e 45, n.o m,·do" !Reglme:nto Interno 
(redação oferecida pela Comissão de .Réêl.ação erlf seu Parecer n.o ·42, de 
1962). 

IDm discussão. (Pausa.) 
Não havendo- qtteni peça ·a palavra;_ declaro-ã encerrada. 
Fica adiada a votação opor falta de número. 
O SR. PRESIDENTE (Argerniro de Figueiredo) ~ Está esgotada a matéria 

constante da Ordem do Dia. - -- -- -

Não há oradof inscrito para esta oportunidade. (Pausa.) 

Nada mais haverido que tratar, vou encerrar a Sessão desigríandÓ para- a de 
amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em ctiscussã:o única, da reCfação nD.ãY dáS ~ãiliéndas do §~ado 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 82, de 1961 (n:o 4.801, de 1959, na Casa 
de origem) que retifica, sem ónus, a Lei Orçainentã.ria pará o· exercic~ 
!lnanceiro de 1958 (redação oferecida pela Comisl@)-de Redaçíio com seU 
Parecer n.0 31, de 1962). 

2 
Votação,- em- discussão única, do ProjetO cte· Resoluçã.O n.-o 6,_ de 1962, 

de autoria da Comissão Diretora·, que nomeia José Argenúro Batista para 
o cargo vago de Guarda de Segurança, sim bolo PL-9, do ~uadro de SeCre
taria do Senado Federal. 

3 

Votação, em discussão única, da redação final do_ ~:r;ojeto ___ ~e -~esÇ):-
lução n.0 5, de 1962, que altera os arts. 40, § l-~~ e 45, n_.:> _:rp:, do Régimentl;l 
Interno -(redação oferecida pela ;Comissão de Redáção· em Seu Parecer 
n.o 42, de 1962). 

Estã encerrada a sessão. 
<Encerra-se a sessão às 16 horas e 10 minutos.) 



3.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 20 de março de 1962 

PRESIDI':NCIA DOS SRS.: RUY PALMEJ,RA E ARGEMIRO DE FIGUEffiEDO 

As 14 horas e a_o minutos acham-se presente_s _os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira - Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Zacharlas de Assumpção 
- Lobão da Silveira - Sebastião Archer - Eugênio Barros - Math!as O!ymp!o 
- Fausto Cabral - Fernandes Távora ~ Reginaldo Fernandes - Argemiro de 
Figueiredo - Afrânio Lages - Rui Palmeira - Silvestre Péricles ~ Lourival 
Fontes - Jorge Maynard - Heribaldo Vieira - Ovídio Teixeira - Lima Teixei
ra -- Alo:ysio de Carvalho - Jefferson de Aguiar - Arlindo Rodrigues --Bene
dito Valadares -Nogueira da Garoa- Pedro Ludovico- José Feliciano~ Gas-_ 
par VeUoso ~- Nelson Maculan - Irineu Bornhausen -- Mem de Sá - Guida 
Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) -A llsta de presença o registra o compa
recimento ·cte 31 Srs. senadores. Havendo número legal, declaro ·aberta a sessão. 
Vai ser !Ida a ata. 

O Sr. 2.0-Se.Cxetário lê a ata da ·sessão anterior que-, posta em dis
cussã-o, é aprovada sem debates. 

O Sr. 1.0 -Secretário dá conta do seguint~: 

EXPEDIENTE 

OFíCIO DO CEEF$ DQ. GABINE'J:'E DO ES'l'ADO-MAIOR DAS FQRÇAS 
ARMADAS: 

Ofício n ° 172-Gab 
Rio dE< Janeiro, 14 de março de 1962 

Do Chefe do Gabinete do Estado-Maior das Forças Armadas ~ 

Ao Exm.o Sr. !.O-Secretário do Senado Federal 

Assunto: Cessão de telefones 

Existindo nos 2.0. 3.o e 4.0 pavimentos do Palácio Monroe diversos telefones 
de emprego interno, mantidos e conservados pela Firma _Erics~on _do Brasil. 
solicito a Vossa Excelência autorização _para que o Estado-Maior das_ .Forças 
Armadas_ faça uso dos mesmos, a título precário, passando para a responsabilidade 
deste órgão as despesas que vierem decorrer no ~aso de atendida a presente 
solicitação. 

Aproveito a oportunidade para reiterar a V. -Ex.a segurança de minha estima 
e consideração - Edson de Figueiredo, Coronel --Chefe do Gabinete. 

(A Comissão Diretora) 
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OFíCIO N.O 175, DO PRESIDENTE DA ASSEMBLÊIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAíBA, NOS SEGUINTES TERMOS: 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que esta Assempléia aprovou, 
na sessão hoje realizada, o Requerimento n.0 94/62, de autoria do Deputado Vital 
do Rêgo e outros, cujo teor é o seguinte: 

"Requeremos, na forma do Regimento -Interno;_ em- regime de urgência, seja 
dirigido um veemente apelo ao Sr. Presidente da República e Primeiro-Ministro 
Tancredo Neves, no sentido da concessão do indispensáve_l aval pelo Banco Na
cional do Desenvolvimento Econômico à operação de importação da Tugoslávia 
de tratores agrícolas, perfuratrizes e equipamentos rodoviários, pelo Governo da 
Paraiba, tudo na forma do Processo n.0 623/61/SMC. sem o que ficará o nosso 
Estado, invariavelmente, privado de proceder-a·sua ·re·cupeiação económica, nesta 
fase de completa restauração dos seus coStumes administrativos. 

Requeremos, ainda, este Poder testemünlio sua solidariedade e aplausos ao 
Governador Pedro Gond!m pela lisura e correção de atitudes no encaminhamento 
da citada operação. 

Requeremos, finalmente, a Mesa da -assembléia transmita inteiro teor desta
proposição ao Presidente João Goulart, Primeiro-Ministro e integrantes do 
Conselho de .Ministros, Governador do Estado, Presidente do BNDE, Presidentes 
do Senado e Câmara e Superintendente da Sudene. 

Sala das Sessões, 13 de março de !962. - Antônio Vital do Rêgo - Clóvis 
Bezerra Cavalcanti - Severino Ismael - Francisco Souto Neto - José Cavalcanti 
- João Feitosa Ventura - João Batista Brandão - Alvaro Gaudêncio - Antônio 
Gadêlha - José Teotônio - Saráfico da N"óbrega - Lniz Ribeiro Coutinho -
José Pereira da Costa - Francisco Pereira - Joacil de Brito Pereira - Eduardo 
Ferreira - Jacinto Dantas Filho - Antônio Montenegro - José Ribeiro de 
Farias - Antônio Cabral - Llndolfo Pires". 

Aproveito a oportunidade para renovar a VosSa ExceÍÍicia o testemunho do 
meu elevado apreço e especial consideração. - Inácio José Feitosa. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - O expediente que "'caba de ser !Ido 
vai à publicação. (Pausa.) 

Sobre a mesa, requerimentos que vão ser lidos pelo Sr. 1.0 -Secr.atárlo. 

São !Idos e def<>ridos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 65, DE 1962 

Sr._ Presid<>nte: 

Requeremos, nos termos do Regimento em vigor, sejam solicitadas à Supe
rintendência do Desenvolvimento Econônúco do Nordeste, por intermédio do Ex
celentíssimo Senhor Presidente d_o Conselho de Ministros, as seguintes infor-
mações: --

a) se a Sudene entregou à Mun,icipalidade do Recife, mediante convênio, 
verba destinada à p-e.rturação de poços e, em caso-- afirmativo, qua.l o valor da 
dita verba; 

b) se a Sudene tem programada a abertura de poços artesianos ou tubu
lares nas zonas rurais do Nordeste, discriminando-se o custo de . tais obras, 
localização e o sistema adotado para a construção. 

Sala das_ Sessões, 20 de março de 1962. - Afrânio Lages. 
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REQUERIMENTO N.• 61>, DE 1962 

Sr. Presidente: 

Requeiro, na forma regimental, que_ se otlcie ao Sr. Ministro do Trabalho 
e Previdência Social, solicitando a seguinte informação: 

Qual o montante das despesas de _administração de cada Lo\P de r_e.spon.sa
bilidade da Un_ião, em cada .exercício firianceiro e se vem sendo recolhido regular~ 
mente, no sentido de -evitar permaneçam aquelas instituições sem proporcio
nar meios adequ_ados_ de assistência social aos seus segurados. 

Sala das Sessões, 2-o_· de março de 1952. - Paulo Coêlho. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Pahneira) - Sobre a mesa, novos requerimentos, 
cuja leitura será feita pelo Sr. 1.0-Se.cretário. 

São lidos o.s seguinte.~ 

REQUERIMENTO N.0 67, DE 1962 

Sr. Presidente: 
Tendo sido .convidado a participar, como chefe substituto, da Delegação do 

Brasil à Conferência do Desarmamento das Nações -unidas, a se reunir pro
ximamente em Genebra_ --:- _ Suiça, SQUclto, nos termos do art. 49 da COnSti
tuição- e do art. 40 do Regimento Interno do _Sena-do Fe-deral a autorização ne
cessária para aceitar ·~ exerc-er -es.sa m!ssão, -que deverá ter a duração de cerca 
de 80 dias. 

Sala das Ref:~õ,es, 10 de março de 1962-. """"- _Monso Arinos. 

REQUERIMENTO N.0 68, DE 1961 

Sr. Presidente: 
'11endo sido convidado a _acompanhar os trabalhos da C<:lnferência sobre 

Educação e DesenvQl_y_imento EcQnômi_co e So-cial na Am.érjc_a Latina a reali
zar-se proximamente __ em Santiago do Chile._ solicito do Senado a necessária 
autorização nesse sentido, de acordo com o disposto no art. 49 da Constituição 
e no art. 40 do_ Regimento Interno. Esclareço que a missão em apreço terá 
a duração aproximada de 15 dias. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1962. - Alô Guimarães. 

REQUERIMENTO N.0 69, DE 1962 

Sr. Presidente: 
Tendo sido designado para participar da Comitiva do Excelentíssimo Senhor 

President-e da República na viagem que vai realizar aos Estados Unidos e ao 
México~ solicito do Senado Fed-eral a nece.c:;sária autorização para~- a:ceitar e 
exercer essa missão, de acordo com o disposto no art. 49 da Constituição e no 
art. 40 do Regimento Interno. 

Sala das Sessões, 20 de- março de 19"62. - ·Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - De acordo 100m o disposto no art. 40, 
§ 1.0 ,- do Regimento Interno estes requerimentos serão remetidos à COmissão de 
Relações Ex_te.rim::es, deven:âo ser s-Ubmetidos à consid·eração _do Plenário ain_da 
na pre-sente sessão. -- - - - , 

Na lista de membros das Comissões Permanentes organizada de acordo 
com as indicações enviadas à Mesa pelos líderes figurou duas-·vez.es o nome do 
Sr. senador Alô Guimarães, como titular e suplente na Comissão de Economia. 

O indicado para a 3.a. suplência do Partido Social DemOcrático é O Sr. Se
nador Ary Vianna. 

Há-oradores inscritos. 



Tem a palavra o nobre Senador Líno -de Mattos. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a- palavra o nobre Senador Nelson Maculan. 

o SR. NELSON .1\lACULAN - _Senhor !'residente, Srs. Senadorés, no dia 18 
de março, através da ultimação de um depósito no total de duzentos milhões 
de cruzeir_os __ e com._ a i!" ... sti_tuiç.ã,o do Grupo Executivo das Tetr~- do· Sudoeste 
do Paraná ficou definitivamente encerrada a litigiosa situação em que -se ·einron:: 
travam as' ref,.eridas terras, numa área aproximada de trezentos mil hectares, 
onde oitenta e dois mil p_osseil'os d_e há. .muito_ penetraram, vindos principalmen-
te do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina._ _ - - -

Homens inteiramente dedicados a atividades da teraa, com sacr.ificlo seu, 
de suas es:r-osas e filhos, estabeleceram-se naquelas terras dadivosas e __ férteis 
do Sudoeste paranaense em busca de- melhores- dias. -

Entretanto, é de todos sabido que firmas inescrupulosas, através da compra 
de direitos discutíveis, procuraram fazer prevalecer tais direit_os sobre essas 
terras, levando o pânico, a desonra e a destruição, a daz.enas de lares. A situa
ção eulminou com_ a revolta de 1957 q,uan.do um bravo número de _pioneiros 
gaúchos, já completamente desiludidos __ ~das providências oficiais, r_esolveraii), 
naquela ocasião, enfréntar a se_u modo aqueles _potentados que, escudados no 
governo estadual, através de um núm._er.Q fantásti~~o de jagunços, procuravam, 
incendiando-lhes as casas, expulsá-los para reaver a_s _terras que nada tinham 
feito para valorizar. - · ·· 

Felizmente, Sr. Pi'-esidente e Senhores, Senadores, o decreto e as_ providên
cias tomadas pelo Presidente João Goulart, em boa hora assistido pelo Sr. Minis
tro da Agricultura, Dr. Armando Monteiro, pela IvTJ.nistro da Fazenda-, Dr. Waldir 
Moreira Salles, e também p·elo Presidente do InstitUto--Nacional d·.e Imigração 
e Colonização, Dr. Ivan Luz, solucionaram definitivamente .situação difícil em 
que se ·encontravam aqueles agricultores. 

Foi empolgante o· entusiasmo com que três-·mu e tantos pioneiros, reunidos 
na cidade de Pato Branco; -homenagearam o Si'. Presidente ·cta Hepública. Posso 
afirmar que sábado passado-·a ·sentente de- uma reforma agrária em terras per
tencentes à Ui:Liãó foi lançada no--Par-anã.: K!5õta f)õdêtão--estar ti'à.nqüilos os 
agricultores daquela vasta região. 

Também posso afirmar aos ilustres Senadores que os municípios recém
criados na faixa de fronteira do Sudo-e·s_te parªn:a_ense com a solução do litígio em 
suas terras, tenderã:a _a desenvolver-se. Ali serão f€-itos investimentos pelos 
próprios agricultores ,que, antes daquela data, ou seja, sábado passado, dia 
dezesseis, não tinham a menor idéia do que lhes poderia acontecer num futuro 
bem próximo. -

Era o que tinha a dtzer. (Multo bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Tem a palavra- o nobre Senadol' 

Argemiro de Figueiredo. 
O SR. ARGEl\URO DE FIGUEIREDO - Sr. Presidente, no- modesto discurso 

que tive a oportunida.de de proferir nesta Casa, em s~âCLjt~térlort- ~qyefti 
respeitosamente o Governo, · e.spedalmente o honrado- conselho de :Ministros, 
-a quem cabe a responsabilidade pela política e p-ela administração do País, 
para as prbvidências ime-diatas que .se impunham no setor da ordem econômica 
nacional. Pedi as vi.stas governamentais para os perigos _evidentes que- ãm.eaçam 
a vida social do Brasil, em dec_orrência dQ_desajustamento financeiro e econômi
co de nossa Pátria~ Realcei a necessidade__ de nos lançarmos -com ·todo_~ vigor 
numa política de fome11to à produção brasileira e de amparo_ à valorização do
homem do ,campo. Deixei entender que o fenômeno econõrnico é o mais grave e 
inspira maiores 1CUidados da a:;dministração de que os que dizem respeito aos 
problemas de ordem, financeira e ·aos dogmas Clássicos do equilibrio orçamen
tário. Não adianta decisivamente uma -política intensiva de desenvolvimento 
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industrial; de bom "Comportamento do Estado ncr ângulo orça.mentárlo; de 
fortaleclm€nto_ do poder aquisitivo da moeda~ .sé há desórdem·etonômica no -P-áís. 
Ninguém ignora que uma nação põde atingir às raias da miséria e da fome, 
mesmo dentro -dos quadros de ·um Estado rico e·-cte uma muecra valorizada. Que 
vale possulr o dinheiro forte &e não há o que adquirir nos mercados? Não vale 
a jactância de se haver conquistado o mais imponente dos pâfqU:es industriais, 
.se a produção das matérias-pr~mas e dos géneros essênciais à .subsistênc_ia huma
na mingua ou se anula nos campos. São Paulo, é sem dúvida, o Estado líder 
da Federação. o· :Pocter- e o prestigio que ele conquistou, pela visão arguta dos 
seus estadistas, a riqueza pública e privada que o éhãltece _perante à Nação e 
mundo civilizado, tudo, Sr. Presidente, emerge a um só teinp_o, do- funciona
mento ·orgânico e da march-a p;araJela simultânea, equilibrada entre o desen
volvimento do parque industrial e a expansão -vigorosa de sua agricultura. A 
política de abandono· Quase comp1€a;o da- produção nacional é, para mini tãO 
grave e louca:. que eu .a consideraria um crime se não a explicasse pela euforia 
contaminadora de se conquistar, para o Brasil, um título de emancipaçào_,_ u.os 
iingulo.s de -sua vida industriaL A preSc1·ição doe atnpa.r'o govétnàrhental S. que 
se vai atirando o homéin do campo· significa decretar para o Brasil o império 
da miséria e da fome. Não vaiem as 'tninhãs IS'alãvras, yalham, pelo ménós; 
os fatos. Ai está'-~0 Nordeste gritando-de sede e_ fome: Os gove:ii:ladores e prefei
tos de vários Estados formulam, nesta hora, os apelos mais dramáticos ao Go-
verno federal, em face da situação angus~iante do infeliz povo da região flagela
da. Eles não solicitam a instalação_ de inçi(lst:ri_as, em s~orro à,s_ populaçôes .. Re
clamam, em desespero, águã :Par·a ·os· rebanhos e alim-ento para os homens. A 
escassez das utlUdades essenciais à sobrevivência e o alto custo dos raros pro
dutos que ainda aparecem nos mercados-· explicam-se, sem dúvida, pelo desajus
tamentO"· econômico em que o vive a Nação. __ .Pélo. desamparo_ cruel e irracional a 
que se relegqu a __ classe ruraliSta_ do Brasil. Pela ausência brutal às iniciativas 
de fomento e exp~7ll:!ã..O- ágtíc-ola da nossa grande terra. Que esperá o CongressO_? 
QUe -a·sp_era·:o_ horira-dO Conselho de--Ministros? Que podemos nós esperar de.s.s.e 
descaso -governamental" ein ~relação aos homens do campo, de ~uj9 bezp.-estar 
e prosperidade depende a grandeza de todas a.s nações? Que poderemos esperar 
dessa polítlca, que, em última análise, é a polít1ca-âa miséria e da fome? Minto? 
Exagero? Ouçam, então, o clamor da Bahla, da :1'araiba de Pernambuco do
Nordeste enfim, denunciando os altos preços e a falta ·de- gêneros alimentícios 
para sobrevivência de suas populações. Não desperta _o_ Gabinete a notícia dos 
assaltos que se estão verific3.ndo? Os assaltõs à propriedade privada, pi'aticados 
à luz do sol, pelas ·massas· famintas? Não pr:eocupa aos- honradOs chefes de 
nossas Forças Armadas a previsão de um des-espero gen-eralizado que .subverta 
a ordem social? Não seria melhor preveulr a catástrofe? Não seria mais acertado 
que os nossos militares tangessem à ponta de espada os -criminos-os da Suderte 
e os mandassem -dos- gablne.tes para os campos combater a miséria; fomentar 
a_ produção; amparar os agricultores pobres; fornecer-lhes_ s;enientes, inseticl
das, instrumentos agrico1as e lhes dar a assist-ên~ia médica e técnica de que 
tanto precisam?- Não seria ·melhor que eles _fossem_ obrigados a combater os 
efeitos c'La.s secas na região flageíacta? NãO seria justo que eles fossem dar aos 
nordestinos barragens, açudes poços tubulares, água e irrigação~ meios únicos de 
assegurar a esSa gente uma produção certa e fecunda, mesmo· no período das 
crises periódiCas? Será que se pensa reprimir pela força bruta a eclosão do 
desespero, quando ele emerge d,a fome? Será que se ~ta po.s.síve~ utilizar 
as _anna.s da República -contra homens.- mulheres e crianças __ que~ _per_dem a 
paciência e o senso comum no impacto da miséria? S·erá que se pretenda ainda 
negar a evidência, diante do clamor de todo Nordeste_ Pedindo água· e 'irrigação 
par_a __ o P91ígon_o _das_ Secas? Será que_ ainda haja neste País qu~m não veja e 
não sinta, diante do,s quadros atliais, _e diante da experiência de tantos anos, que 
é impossive.l estruturar a economia do Nordeste sem começai' a obra pelo combate 
vigOroso aos efeitos das secas? ~Sein- recõrrer aos trabalhos preventivos de acumu
lação d'água para formação inicial de uma economia de ·subsistência? Onde 
está, S:r._ Presidente, a representação __ do Nordeste que me deiXa quas:e sozinho 
nessa peleja que me vai impondo sacrifícios tão grandes? Os que conhecem_ 
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a região, os que vivem o problema, os que sofrem o flagelo? Onde estão os 
delegados desses vinte milhões de brasileiras que deixam a Sudene delapldando 
os dinheiros públicos favorecendo comunistas, e ajudando politicas do Recife 
como foi denunciado nesta Casa, por um. brilhante -ª brq.vo representante do 
Estado de Alagóas? Onde estão eles, que _me_ .deixam, assim; a clamar no deser
to? A clamar em defesa dessa infeliz população rural que passa fome e sede, 
quando os recursos destinados a savlá-Ia, através -daquele órgão, são emprega
dos até no financiam-ento à instalação de fábr1~as de "cachaça" ou de bebidas 
semelhantes? J"untem-se a mim os valentes. e _cultos deputados nordestinos e me 
ajudem a lutar sem temor .em defesa de patriotas abandonados. Iniitem o exem
plo do eminente Deputado Fernando Santa,:qa que teve a eoragem de. dizer à 
Câmara e à Nação que o sofrl:mento ·da grande população -baiana, era acossada 
p-ela seca, resulta da deficiência das barragens que_ não tinham acompanhado 
o crescimento vegetativo ~ população. Afirmo a V. ~x.a, Sr. Pxesldente, que 
não me move nesta ~campanha o niã.is leve esPll-lto de animosidade contra o 
Sr. Celso Furtado. Ele próprio sabe bem qu-e nunca _tiVemos razõ.es para tanto. 
A miJ?.ha luta é contra o seu plano. Errã.do e _crlmin~o._ Cr~~- e subve_rsivo, 
porque é o plano de semear a desgraça, a- !hlsérla e a fome, nM populações 
rurais e levantá-Ias pelo desespero. E- a fome já está campearido nos lares 
pobres. A seca que se esboça completará o processo da ebulição sociaL E qii€! 
fazem os Ministros nordestinos, Sr. Pr-esidente? Não .chega ao recinto dos seus 
Gabinetes o clainor dos seus patrícios? Têm medo? 

O Sr. Fernandes Távora ---Permite v. Ex.~ um aparte? 
O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO - Com multo gosto. 

O Sr: t:ernitndes. Távora. - G~ranto a V, Ex.•. que o M:lnistro da. Viação e 
Obras Pubhcas tem feito tudo ao ·s·eu alcance _para amparar a r.egiãó nordes
tina, quer .em matéria de _novas obras quer em auxiUos diretos, por intermédio 
do Departamento Nacional de Obras contra as Secas. _Digo~ com toda sinceri
dade que estou satisfeito com a ação de S. Ex. e. em relaç_ão ao_ Ntii'de:ste. 

O SR. ARGEMIRO DE FIGUElltEDO - Agradego o- dapoi,;,_enro' do nobre 
Senador Ferna...'lldes Távora. Apraz-me vertficar que S. Ex.a. o Ministro da Via
ção e Obras Públicas, dentro do âmbito. governamental, cuida dos -problemas 
reais do Nordeste hrarileiro. -

o Sr. Fernandes Tivora - Muito o~rigado a _V.- ~x.a.= -- -_ -

O SR. ARGEMIRO DE FIGUEIREDO- Negam a: verdade_ do problema? Re
ceiam perder OS votos dOS e'·qUerdistas, dos comunistas, às vé_speras de. um pleito 
eleitoral? Será que se apavoram diante das ProCessos de es_cândalo, de c_onfusão 
e de terror, com que a Sudene vem punindo os parlamentares que lhe apontam 
os crimes, os erros e o pensamento d'e. subversão da ordem _.!:()cial? 

Então, cOmo irão escrever O seu nome na História? Acordem, Srs. "Minis
tros, ouçam o· rugido que se aprox;ma das massas rebeladas._ DOs homens, das· 
mulheres e das crianças que foram_ abandonada:s. Dos qti.e d·esespetarn: pela fome 
e pela sede. Dos qüe pédiram-ce não foram ouvidos. Dos que reclamaram trata
mento humanó e recéheram o chicote das bes.tas. Dos que invocaram fraterni
dade e não tiver-am a justiça social. Despertem, Srs. Ministros, o barco é Comum 
e· o naufrágio do poder e da.s institui<~ões não poupará ninguém. Nele, .apenas 
uma difer:enca - -õs Tr_acos morrerão para· ·sempre é oS fortes resu.scitarão no 
juízo da Hfstórla. -

Era o que tinha a diz.er. (l\-luito bem! 1\luito· bem! Palmas.) 
O Sr. Ruy Palmeira deixa a Presidência, assumindo-a o Sr. Arge-

miro de Figueiredo. _ _ _ 
O SR. PRESIDENTE (Argemir() de Figueiredo) - Tem a palavra o nobre_ 

Senador MoUrão Vieira. 
O SR. MOURiiO VffiiRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a princípio, che

gavam-nos telegramas mais ou menos confortadores,- dós m·embros do. Gabinete, 
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prometendo, para breve, providências acerca das reivindicações que fazíamos 
desta tribuna. 

O- teffipo foi -passando, Sr~ Presidente, e os telegramas lião vê:n:i mais. Ao 
Sr. Presidente da República, ao Sr. Presidente do Gabinete de :Ministros, ao 
sr. Miilistro da Agricultura, ao Sr. Ministro da Fazenda e ao Sr. Presidente do 
Banc-o do Brasil S/A dirigi despachos telegráficos, retratando, <eom fidelidade, 
a situação da futicultura na Amazônia. 

Sr. P..r_esidente, esta tem sido a minha principal preocupação durante o 
exercicio do meu atual mandato de Senador e de mandatos anteriores, quer 
na Câmara Federal, qu.er _ na M..~embléia Legislativa do meu Estado. 

Esta pertinácia, eSta COnstância na defesa d-a Jüta, para muitos afigurou
se obstinação. Para mim, no entanto, a certeza de que com a produção dessa 
fibra se fundamentaria a ecunmnia da- região amazônica. 

Hoje, Sr. Pr.3Sidente, cento e _cinqüe-nta mil pe.-:;soas - das setecentas niil 
que haMtam o meu Estado - dedicam-~·e, exclusiv~ente ao plantio da juta. 
Quarenta por cento da população do Estado empregam suas ativldades na cul
tura da hévea -e -na extragãd da borracha e os quarenta por Canto restantes, 
s~ dividem entre os que têm outros afazeres e os que residem na Capital e nas 
&edes dos MUnicípios. 

A princíp:o, vinham os_ telegramas-C1l·aios de_ esperança, -ante a perspeCtiva 
de que o Governo realizaria, dentro das_ suas· possibilidades, os planos_ de ação 
já iniciados, e __ praticamente r.a.s-Dlvidos; porque todo.s, na realidade, haviam 
sido encaminhados às repartições_ competentes. E a prova insofismável _e pal
pável dessa pr'meira providência reside ~no Decreto Presidencial do ex-Presi
dente J.ânio Quadros fixando os pr·eços mínimos para a niálva e a juta da re
gião amazônica_,_ em julho de:_ 19-61, _e revigorado :pDr outro De"cretQ_Pre.sidencia~. 
jã no a.tual Go_villnO do Sr. Presidente João Goulart que tem demonstrado real 
inte·resse ·e-m solucionar nossos problemas. - -- ------ - ----

No entanto, Sr. Presidente, houve um erro de .cálculo,_ uma falta de per
cepção da comiss-ão de Financiamento da Produção, que flxo"u em dez ·cruzei
ros, a marg·em entre o produtor e o expottado.t, quando ás .ctesp.e:sas entre esses 
dois setor~s ultrapassa de -de.ze-nove cruzeirOs. E este o impasse: comô é po.sSí
vel o produtor entregar seu produto por prego inferior ao que fixa a lei e o 
exportador pagar um preço --.sup.e;rtor ao que--a lei det_ermina? - · 

Então, Sr. Pi-Midente, há um detalha - perdoem-me o galicismo! --hã 
uma minúcia; há uma peqU·ana nuga que Se -pode resolver imediatamente, num 
expediente comum do Mini&tér!o da Fazenda à Comissão de Finan-ciamento da 
Produção~ 1!: por isso qu.= clamam, Sr. Presidente, cento_ e clnqüenta -mil pes
soas que têm na produção da juta a base de seu sustento e, mais do que isto, 
a coluna vertebral da economia da l'egião amazónica. 

O Sr. Lobão da Silveira - Permite V. Ex.a um aparte? 

O SR. MOUR.I!.O VIEIRA - Com mtilta honra. 

o Sr. Lobão da Silveira. - Ouço com atenção o di.scurso que V. Ex.a profere 
em dafesa da juta e 4_a malva, na região amazónica. Nada mais nos resta, a 
nós, homeru:. da Amazônia, senão nos colocarmos no muro das lamentações. Há 
anos, quando o nosso e.sforgo naquela região se destinava exclusivamente à 
produção da goma elástica da borracha, o.s homens do Sul, da indústria e da 
administração pública, nos acoriselhavam a diversificar nossa·-pro-:-dução. Então 
a Amazônia se ·empenhou no ·sentido de __ criar novas fontes de riqueza na -la
voura. A juta foi das que mais se desenvolveram, e tomou a dianteira sobre 
a produçã-o da borracha, constituindo hoje fonte de riqueza não só da região, 
como do BrasiL M~. ficamos em dúvida se .e,stamos num País de insanidade 
mentaL Reclamamos, todos os. dias. do Governo, das classes produtoras e do 
Sr. :Ministro da Fazenda que nos facultem exportar cada vez maiS; porque, na 
Amazônia, temos trabalhado com ·o Objetivo de produzir mais juta para ex
portar e, ·asim, criar divisas para o Brasil. Acontece, porém, qlie o Banco do 
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Brasil não financia, e o lavrador que mais pro-duz se torna também no mais 
prejudicado, porque o comerciante não pode comprar a juta por preços altos 
sem negociá-la com ,lucros._ excessivos, ·em prejuízo da Nação _e daS classes pro
dutoras. Daí não ·actéditar eu em reforma agrária como_ a que se pretende. No
Sul qualquer um se contentaria com_ um pedaço de __ terra, no Norte, porém, 
dispomos de multa terra para distribuição a quem quer que queira trabalhá-la. 
Unicamente precisamos de dinheiro para_incre_mentar a pr_odu_ção, o qua jamais 
conseguiremos sem a pré-fixação do ·pré:ço · mínimo, pelo Governo-, e· sem _que 
se dote o lavrador, através de financiamentos pelo Banco do Brasil, dos recur
sos financ_eiros que lhe são indispensáveis. Ouvimos as reclamações e queixas 
do nobr-e senador -Argemiro de Figueiredo a.··propósito de nordastinos que mor
rem de sede e de inanição. Sa:bemos que a população do Vale do São Fran
cisco- dedicou-se à produção de cebola e assistimos ao apodra-cimento de grande 
parte da safra à falta de- quem fosse buscá:--la na fonte produtora, enquai).to, 
no Rio de Janeiro, a cebola erã vendida a cinco cruzeiros o quilo. A população 
desesperou e, d2siludida nunca mais plantou, dada a carência absoluta de 
transporte para- a·s mercados de consumo.--~ · 

O SR. MOURãO VIEIRA - Agradeço o aparte de V. Ex.& que vem dar 
substância a minha modesta- oração.--

~ verdade tudo isto e V. Ex.a em várias oportunidades tem lutado por esse 
mesmo objet.ivo que me traz a tribuna: A princípio Sr. Pre.sidoente eram tele
gramas confortadores que vi_nha do Gabinete dos. Srs. -MirifstroS, prometendo 
que estas e aquelas providências --ser!.am tomcdas em beneficio das populações, 
hoje Sr. Pr-esidente, os telegramas ·qu.= dirijo as autoridades já -enumeradas por 
mim há mais -de- d"ez dias Sr. Presidente, 'nenhuma palavra, nenhuma, só esta 
autoridade, até agói'a se dignou· a -responder -~a --u:m: _:repreSentante- dó povo. 
Qtrais as esperanças que de'Vlerá transmitir a s·eu :Povo que se debate na mais 
angustiosa crise .de _todos· o~. tempos, Sr. PreSid-ente, porque a boa-fé daquela 
gente foi Baqueada com a minha conivência, porqu•e lá andei percorrendo rios 
e municípios_ que são -países, pela extensão, dizendo ao po:vo que o Governo, 
desta vaz, iria propiciar à jutlcultura uma situação tal que os tiraria daquela 
miséria coT'..stante. pois, estavam vivendo apenas do que o_ Rio pOdia dar e com 
a _espoliação da flor&.ta. O que .Sé --fazia no ~azonãs_ ·era ··explorar a floresta 
para dela tirar o_ látex, a madeira, as sementes oleaginosas, a castanha e tudo 
o mais que a natul'ieza ofer.ece ao homem sem que ele tiversa_o _trabalho de 
plantar. 

A juta, portanto, a única exp-Briência de a~ricultura racionalizadR :c.o- meu 
Estad01 e-.stá abandonada., com a ·minha conivência, porque prometi_ àquele povo ... 

O Sr. Lobão da Silveira- Dá-ine V. Ex.a_llcériça pal,'a_ um aparte? 
O SR. MOURãO VIEIRA- Pois não. 

O Sr. Lobão da Silveira- Há un.~;''d-ez a.nos, é preciso .convir, o Bra.sil impor
tava juta do Paquistão e da índia, para atender à demanda de sacaria para o 
transp-orte de cereais. Hoje, a Amazônia garante a nec_essidade do consumo, .pro
piciando notável economia de divisas. Mas, parece não desejar o Brasil que ·con
tinuemas -a; 'produzir juta, talvez -e isso é ironia- porque_ impartar a fibra do 
estrang-eiro tah·ez seja mais razoável e mais útil ao pais.-

0 SR. ~lOURãO VIEffiA - Agradeço o~aparte de V. Ex.• Tenho em m.ãos 
um telegrama que desejo deixar transcrito nos nossos Anais. l!: de um ilustre 
conterrâneo de V. Ex. a., meu particular amigo, e um técnico de n::!ine:-a-da, o Sr. 
Caetê Ferreira. Nesse .telegrama, o ilustre _titular do Fomento Agrícola Federal no 
Amazonas faz um apeln _diretamente a mim, onde expressa·: exatamente isso _que 
V. Ex. a está diz_endo. A produção deste ano será o -dobro da do ano anterior. 
Desse modo, ·aquele povo miserãvel e desprotegido terá corres_p-ondido _a um_ apeio 
que lhe fez o.-P.ais __ para a produção_ dessa fibra e..'!l quantidade tal que não só 
nos desse auto-suficiência nesse setor __ como também pudéssemos e>;p.ortar, fabri
cancto divisas, trazendo do exterior esse ouro de que tanto precisamos. 
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Pal.& ã posição do Governo é esta: nem sequer. os telegram:;s de __ um Senador 
da República .são respondidos, a fim de que pudesse levar àquele povo um pouco 
de esperança, -d-es.sá esperança pardida. -

Diz o Sr. Ben€d!cto caetê Ferr-~.i.J:a, cO.i:ir-a r·esPonsabilidade do seu cargo e 
cotn a autoridade_ de técnico em agrfcu1tura, .ROis __ além ele agrônomo· cOrb.lfetente 
é o·Diretor do F.omento _Agríc-ola- F-ederafUa -ÃiiiaZonas, 1iOmeni inclu:~ve conheci-
do dê vário.:: Srs. se-nadOres: - -

"Mais _uma vez venho apelar ao prezado a~IgO, -como defensor da 
jutic_ultura do _Am-a:zcnas, para a -situação calamitosa que se desenha para 
a produção de_juta. 

Sendo a produção do Õo!'.té:tite -anü· f"à1Vez ú'dOhi·O da do ~o_ pàs.Sado ... 
Sr. Presidente, fazendo um parêntese, perguntaria: qti3.I foi o produto que de 

61 para 62 teve sua produção duplicada? FoLo que afirmei há três a.nos,7 ·nesta 
cas·a, que com Os "íúe.smos braÇ'Os, Cúm as mesmas tenas, mas apenas com assis ... 
tên'Cia financeira e técnica, poderíai.tios_ ·triplicar -a produ~ão. E em dois anos· foi 
ctuplicada1 sem assistência ... apena;s--com a prome~a dessa assistência. E infe
lizmente promessa feita c-om minha conivência, porque, cem .o resto de crédito 
que n'!e sobra Junto ao meu povo, andei de casa em casa, de lago em lago, de 
p.ovoado em :PoVOado, de jutal em juta1, afirmando àquela gente que o Govern-o 
mudara d-e orientação --e que, daqui por di~!Ite,~poderi~m-coritl:ir ccrii auxilio ... 

O Sr. Fernandes Távora - Dá.-me V. Ex. a licença para. um aparte? 
O SR. MOURãO VIEUtA- com muito prazer. 

O Sr. Fernandes TávO;ã - lt"" uma sina d>Os nossos agricllitores, depois de 
todos os seus esforç.a.s, s-erem abandonados p-or aqueles -que têm o d·eve.r de ampa
rá-los na sua luta ins.iilu oontta a Ii:l1Séi'ia.'- O AmaZonas, Como -v. Ex.a_ muito 
bem o diz, é wn Estado esquecido; pasta citar dois produtos que c·onstituíram, 
realmente, base_e.con5mf-ca p'ara o "PaiS, e paTã cujo apar-ecimento o Governo- não 
moveu- um dedO::- a_lxirracha e a juta. O Priúleiro jà pereceu pelo al:)andono e 
o SE:gundú vai no mesrno caminlw. será po:S.S.íV.el ·que -u ~_G-overno b,ra.silelro não 
se compenetre de "que deve amparar essa indúStria extrativa que nasceu, pode-se 
dizer, da hoa vontade -de llo!hens sinipl-e.s, rudes e abandonados? .G.:JID--a borracha 
todos sabe-m o que aconteceu; ·os- cearenses, os ·nortistus e n'Ordestinos, enfim, 
todos aqueles que lá- vivem, entraram naquela ir,nensidad-e de água e selva, e 
fizeram surgir em pouc.:Js anos:, o .E:é_gundo produto da.. econorr.La bra..illeira. E 
depois de algum tempo, quando os ingl·e~es e hülanct-e.ses cvmeça::ram a plantação 
de seringais no Oriente, O "Góve.rno· brasileiro sequer deu um passo ll·J sentido de 
ajudar os construtores desta imensa riqueza. Cõ1n a juta -está ocorre-ndo ~ mesma 
coisa; a juta não -foi trazida, não apar-eceu pelo trabalho na.cional, mas sim de 
alguns japoneses que, e.stOicament·e: de dois pés de juta, fizeram o_ colosso de 
jutal que é hoje o Amazona.s. E o G.:J.verno- não. -se -compenetra 'de que deve ampa
rar esta nova prOdtiç.ão .que é, inoonte.:;_tavelmente, um g_rand:e s.-oc·orro_à economia 
do Bra.sill Espero, c-omo V. E:La,- que o Gol•-exno desperte e veja que deve proteger 
a agricultura nacional. 

O Sr. Zacharias de Assumpção - Perril.ite o rl6bre orador u..rn aparte? 

O SR. MOURãO VIEIRA - Multo agradeço o aparte do eminente Senador 
F-ernandes Távora e coQncedo o aparte ao Senador Zacharias de Assumpção. 

O sr. Zacharias d_e Assmnpção - .V.gnho obs_erva.ndo há inuitJ a atuação de 
V. Ex.", nobre Senador "Mourão Vieira. V. Ex,• é grande advogadüda produção 
da juta, não apenas no Amazonas, mas em. todas a.s regiões onde a fibra existe. 
Luta, anualmente, para que o produto obtenhci~me.!_hor preço. V. Ex.a deve _estar 
recordado de que algumas v-eze.s, em _conversa_ c_om_ o ,Uu~U·_e cQlega, -apresentei 
meu ·ponto_ de vista e ..sug-eri que __ enquadrássemos a juta, em _determinado preço, 
a exemplo do que foi feita com-~ cas_ta:n,ha, qu~r para venda interna, quer para 
exportação~ QUatfd-6 Governo no Pará~ depois de muita luta, conseguimos lib_era.r 
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a castanha, que passou a ter o preço de acordo_ com o mom-ento. Quanto à juta, 
além -do problema do preço, há ainda o do transporte. Lembro-me de que fizemos 
apelos dramátlcos à Comissão de Marinha Mercante. No local onde estava insta
lado este érgão, uma série de __ requerimentos aguardava o despa-cho_ do .respon
sável pelo serviço, um cidadão· bastante idoso. Enquanto issO a juta ia ficando 
esquecida, armazenada nos municípioS pl'odutbres, leVançro o de1rêSperb aos com
pradores da fibra que agUardavam os naviô.S para tran_sp_artá-Ia para São Paulo: 
os problemas prevalecem. Não m-e consta que o Lóíde Brasileiro' tenha aumentado 
sua frota de navios; _pelo contrário, há um decréscimo bem acentuado, e os 
navios do SNAPP não ·podem transportar a juta até Belém. continua crítica a 
situação, muitc embora, conforme V. Ex.n declarou a produçãu tenha duplicado. 
Que adianta duplicá-la? Para ficar armazenada, como pr€.senciei em óbidos? É 
preciso que as providências sejam. coordenadas no sentido de que ·t.aja não só a 
fixação do-preço núnilno como a obrigatoriedade de os navios. irem à região, em 
determinadas épocas ·cto anõ, para transportax-··a juta para o Sul, porque do con
trário ela será adquirid.a_ no_ ·exterior. O trabalho que todos nós devemos realizar 
é pleitear junto ao ·ao~rno a fixação do preço mlnimo .e o ·esbhelec.imento dessa 
obrigatoriedade. Assim_ não haVeria nece;S.Sidade de fazermos apelas dramáticos 
ao G·overno, no .~:rentido de enviar navios dO Lôide Bra.slleirQ para o transporte da 
juta dos portos onde está armazenada até os_ centros _consumidores. 

O SR. JHOURAO VIEIRA -Agradeço o aparte de V. Ex.•, mas devo declarar 
que, no momento, o problema tein outra situação. Desde que nós, da Amazônia, 
consigamos a fixação do preço-mínim·o, com a _ _contpra obrigatória pelo Banco do 
Brasil, realment-e--estaremos assegurando os demai3 passos a s-erem dados, para 
que a juta venha para: o Sul, porque já é um .produto d!o Governo federal e a 
ele. compete transportá-lo. 

o que de maiS~ graVe' eXiste--rio momerito é que Uãô comPeius·a a dif-erença .. ~ 

O Sr. Zacharias de Assumpção- Não--há necessidade de o Governo·c:o:tfiprar 
a juta, que é ve_ndida ntr Sul para a confecção de sa:caria. A_compra é feita dire
tamente por elementos representantes de industriais Paulistas e embarcada para 
o Sul. A questão é fixar o preço. _ _ _ ~-

0 SR. l\iOURAO VIEIRA- O momento é düerente e mais grave ainda: existe 
O--decreto quê obriga a·compra do produto;_p-€lo __ preço mínimo. O qu-e nãb há é a 
margem entre o produtor e o exportador e disso resulta, naturalmente, 9 _desinte
res.se por part-e dos compradores do Sul do País. 

O S_r. Lima Teixeira - V. Ex. a. permite um aparte? 

O SR. MOUR!í.O VUllRA - Pois não. 

o Sr. l..ima- .Teixeira - Estou ouvindo com bastante atenção o discurso de_ 
v. Ex .. a que, aliás, tem .sido um defensor intransigente dos__ interesses ·cta Amazô
nia. Por isso mesmo o aconselharia a dirigir-se ao Sr. Pr_asidente da República, 
para, em audiênc_ia, expor-lhe a situação que acaba de delinear perant_e o Senado. 
v. Ex. a conhec·e bem o Presidente Jcião Goulart. Sabe que S.- Ex. a tem senSi
bilidade para, conhe_c,endo a situação que V. Ex. a ora expõe atender, tanto quanto 
possível, o EStad::l do AmaZonas. Oonheço ca.sCIS de situações semelhantes que, 
ex:po.st_as ao Chefe da Nação, foram satisfatoriamente solucionadas. 

o SR. MOUR!í.O VIÉIRA - Agradeço o alvitre de V. Ex.• Tenho conf'o Sr. 
Eresidente da República as melhores relações -pessoais e_ ep.J.o na··s:ua boa vçmtade 
em_ relação ao. meu Estado. -

O Si:~- Lima Teixeira ,_ S-ei dtiis_o . 

o SR_. _MOU~O_-Vmi~-:~_-Qons_i9?r9~P __ um patriota permeável a qualquer 
dessas SUgestões; mas ·esta -tribuna é a nossa arti-culação com os órgãos executivos. 
1!: daqui que podemos solicitar ao_s organismos federais e ao-Presidente da -Repú
blica e é daqui que somos ouvidos por todos. 
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Realmente, nada desaconselha a que convers_e com o sr. Presidente da Repú
blica, mas a substância do apelo está na ressonáncta desta C.asa que prezo demais 
p_ara jogá-la em segundo -plano. Conto, certamente c_om o-- aUXilio_de v. _Ex. a que 
tao dignamente em outras oportunidades tem ajudado a Amazônia. Mas o apelo 
está feito, mesmo que_ tenha oportunidade de me avÜ!tar oon:t. o Sr .. Preslden_te da República. · · ·· ·· ···· 

AqUi vai o alvitre que não é só meu, é do Dlretor do Fomento Agrícola do 
Amazonas, cujo telegrama continuO a ler: 

uAliviaria a situação se o Banco do Brasil pagasse o preço mínimo 
de .setenta mll cruzeiros, sem obrigação de pagamento_ de taxas, impostos, 
tal como e•tá redigido o decreto de preço m!nimo. Espero qUe o prezado 
amigo, maJs uma vez, venha interceder junto aos· Poderes pàta .solução 
imediata do problema_. Saudações. -As.) Caeté Ferreira." 

No telegrama, que endereço ao Sr. Presidente da República, ao Sr. 1.0 

Ministro, ao Sr. Ministro da- Agricultura, ao Sr.- Mnistro_ d~ Fazeilda ~ ao 
Presidente do Banco do Brasil. além _ de repetir ~ugestão que recebi agora, 
alvitrei que o Banco de C.rédito da Amazônia, por adiantamento, fizess~ as 
transações de rotina, e depois, com a reforma do decreto - que- se faz mister 
-- o Banco cuidasse das compensações. 

Assim procedi porque o Presidente do Banco de Crédito da Amazônia, Sr. 
Raimundo Filgueiras, bancário esclarecido está de acordo com essa resolução, 
desde que o Governo federal faça os depósitos necessários a que se faça- frente 
a esse movim._ento, em que na hora da _safra, _como é a-·afual, exige quantias 
muito grandes._ 

De il:ianeira que, ao alvitre du Sr. Caeté Ferreira junto o meu anterior, 
contido_ no telegrama por mim assinado _e_ máis 17 Srs. Senadores. 

Além da correspondência que _acabo. de_Ier, tenha em- mãos um.- resumo de 
mais de duzentos telegramas, sobre a agricultura da- região, procedentes de 
homens ·que, para passar um telegrama, afastam-se muito da residência, levando 
às vezes horas remando para chegar à Manacapuru, a Paritins ou à Itacoatiara. 
Homens que fazem quotas para passar um telegrama. Tenho essa documentação 
toda,- e ainda, para que fique mais ilustrado, desejo transcrever nos Anais desta 
Casa,- um outro telegrama de vários produtores, com o seguinte teor: (Lendo) 

~'"Os ·abaixo assinados, produtores de "juta deste Estado e represen
tantes de centenas de familias, que labutam no interior amazónico, ape
Iam, veementemente, ao ilustre homem público e brilhante figura nacio
nal. 

Até na redação são eles excessivos na benevolência . 
. . -·seu máximo empenho e toda força do prestígio de sua posição 

no sentido de que a Comissão_ de Financiamento da ProdUção, autorize o 
Banco __ db BraSil, através da sua agência local, a que eleve o preço esta
belecido, incalculável, e provocando verdadeiro pânico nas zonas .produ
toras, pois em face do desinteresse dos exportadores, diante do preço não 
lhes proporcimtar re·sultados, mas apenas prejuízos, pois o valor corrente 
por qullo não compensa sequer a colheita e o transporte do produto de 
Manaus: esperamos, ansiosamente, proVidências urgentes de V. Ex.a pois 
estamos ante a contingência_ de abandonarmos nossas Plantações, em 
procura de trabalho que compense noss-o grãfide esfõrÇO" Ef Vérdadelro safri
fíc!o que significa nossa vida .. , 

Pela contextura do telegrama que· desejo··transcrever na sua essência, verf
_fica-se--que é, realmente, uma transcrição desses homens simples que não dizem 
tudo quanto pensam, na pobreza da sua expressão mas -sim na riquEtza do seu 
apelo e do seu drama: (ContinUa lendo) 
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Respeitosas saudações Farid Mady, Hilário Pereira, Wanderlsy Queiroz, 
Elspe-Saraiva, Waldir Queirós, Raimundo Damasceno, Alu!zio Gonçalves, 
Plácido Gomes, Getulio Ribeiro, Nestõr Câmara, Donato Barreira, Alirio 
Carlos Linra ·e seguem mais de duzentas assinaturas!' 

Sr. Presidente, a principio os telegramas ·cto gãbinete eram animadores, eram 
esperançosos, traziam aos representantes da Amazônia a promessa de providên
cias que iam ser tomadas. Hoje, Sr. Presidente, os telegramas· são escassos, e Sr. 
Presidente, com- perfeito conhecimento do_ que estou dizendo, responsabilizo o 
Conselho de Ministros pelo que possa ocorrer de grave a respeito da juticultura 
na Amazônia. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Argemiro -de Figueiredo) - Tem a palavra o nobre 
Senador Afrãmo Lages. 

O SR. AFRANIO LAGES- Senhor Presidente, senhores Senadores, o eminente 
Senador Argemiro Figueiredo em discurso pronunciado, ontem, nesta Casa, cha
mou a atenção dos· órgãoS cómpetEmtes da administração- nacional para a trágica 
situação. em que se __ encontra. o Nof'deste~ assolado, mais uma vez, por uma 
inclemente estiãgem e com sua :r;:;opulação carent~ de ·alimentos para a subsis
tência. A oração de· Sua Excelência é tun brado de alerta contra o que se vem 
ali preparando ·para: a--derrubada das instituições demdcráticas do Pais. Uma 
massa rural desassistida e desajudada, presa- Pelo desespero, perderá, Sêm dúvida, 
iniciar a prática de ates de violência e dai para a revolução aberta será apenas um 
passo,_. Assim aconteceu na China, com M::to Tse--'rung, e em Cuba, com Fidel 
Castro.-Em aparte qu__e lhe dirigi quando criticava a Sudem~ pelo descaso que a 
mesma tem voltado aos campos, revelei _que, segundo infol'mes que me- haviam 
sido prestados, uma verba destinada à perfuração de poços havia sido na sua 
maior parte entregne à MUIÚcipal!dade do Recife, com o objetivo de abertura 
de poços em- bairros recifens_es, apesar do serviço de àgüas que abastece ã.quela 
cidade ser explorado pelo Governo Estadual. A atitude da Sudene, deixando de 
aplicar a dotação específica na abertura de poços nas zonas assOladas pelas 
secas, dê certo que __ bem_ comprova o que afirmou o ilustre senador paraibano. 

Vale reprodnzir, nesta oportunidade, artigo dlL lavra desse grande brasileiro 
--Assis -Chateáubriand -, publicado no Correio Braziliense, edição de 10 do 
mês em curso, sob o· título- ''Canaã". 

"O nosso problema essencial consiste em armazenar umidade. Se 
conseguirmos retê-la, e mais com a adubação adequada, quê dermos à 
planta, é pussfvel obter o tipo de lavoura, para as regiões semi·áridas, que 
constitui o nosso método". 

Assim me falava, na Pensão Landy, em Recife, o fazendeiro do 
W:Vomlng. 

Isto se passa.··-no -âüo ·cte 1913. 

Havia-o Contratado, na Amé~ica, Pedro Toledo, ministro da Agricul
tura de Hermes ãa Fonseca, a fim de _nos ensinar o sistema, que pusera 
em voga- no seu Estado, de proteção aos solos semi-áridos. 

Rec.ebendo-_o em Pernambuco, a primeira etapa da sua excursão ao 
Nordeste, não_ tomamos precaução de saber até aonde chegava a sua téc
nica de assistência às áreas, dotadas da baixa densidade pluviométrica. 

Para o brasileiro do ·Rto e do Norte, o Dr. Cooke era o mágico de 
uma técnica Rgronôml-ca revOlucionária. Estava disposto a dar vida nova 
às nossas lavouras tradicionais. Apressaram-se em chamá-lo "o pai da 
lavoura seda". Divulgou-se logo que o seu processo exClt.lía o· emprego da 
água, fosse_ das chuvas, do solo ou do· subsolo. 

Eu trabalhava, com veemente vocação- de repórter, no J ornai Pequeno. 
Quem o- assistia, p-elos governos, o federal e o estadual, na região da sua 
visita, era um amigo, dos mais -chegados que eu tinha. 
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Ao ouvir do nr-. Coóke notei-o alarmado com a Sbnia de poderes 
avassaladores, de que-- fora investido_ no Brasil, para fazer agricultura, 
independente de água. Não compreendia como tinha sido po~~lvel ter-se 
dado tttn tal equívoco. ·- · --·· · 

Convidei o Dr. ManoeL-Paulino Cavalcanti, que dirigia a Es_cola Agrícola 
de Socorro, em Perhambuco, parª _1;16~ d_oLs_ restabelecermos, aos olhos dos 
nossos compatriotas. a -exata posição cientifica do fazendeiro do Wyoming. 
No Jornal Pequeno e no Diário de Pernambuco explicou-se o que ele vinha 
fazer: aumentar o rendimento das terras negras do Pais. 

Assim:, viu o Brasil, no come~o ·do séCulo, um perito do que agora o 
IBEC faz em escala maior. -

Conhecem as coberturas mortas, que pusemos em prãtica_ nas t•Fazen
da~ A~socladas" de São Paulo? 

São --considerávela o~ resultados, que tiramos. Armazenam o líquido 
durante meses. Foi o Dr. Cooke quem nos deu a receita, no ·:mo de 13, de 
acordo com os experimentos por ele realizados, na América seml-árlda. 

Por que a SUDENE, antes de lançar-se a um plano de llidustrlalízação 
intenso, em torno das ·cidades mais popUlosas do Norte, não se atira de 
preferência aos "ariscas" e 4~taboleiros" do Nordeste, empregando- os mé
todos de prO_dução econômica, que õs irmãos Rockfeller aplicam_ ept 
Matão, na estrada de ferro Araraquarense, sem-finalidade de lucros, pois 
que o mEC não tem objetivos comerciais e, sim, educativos? -

as horizontes, que o IBE'C Vem rãSgãndo aOs paulistas, ai-rasam com 
a superstição,-já superada, de solos fracos· e improdutivos. Na-fazenda 
Cambuhy, aqui _em São Paulo, onde ela se encontra com as suas expe;.. 
riências, os resultados ultrapassam a lavoura de subsistência, p_!i.ra oferecer 
resultados profícuos também com o algodão. - - -

Con~itando a SUDENE a não ezn.pregar o grosso das verbas, que terá, 
em manufaturas, desejo chamar a atenção dos nossos compatriotas para 
estes dois fatos, sendo que, um- .a.rues; ·côinptovei, faz pouco, no Eglto. 

Refiro-me às descobertas de abundantes lençóis de água subterrânea, 
em regiões seças. Até braços, que se supõem sejam do Nilo, têm sido 
achados. Autênticas Canaãs se improvisam, graças à multipllcaçlto dos 
poços artesianos para irrigação. 

Há poucos meses, meu velho amigo e copatoquiano Baslleu Gomes 
mandava--me dizer que fez cem furos no sertão da Paraíba. Encontrou 
água em noventa e seis. Está edificando _um corpo de faz~nda J:!Q meio 
destes mananciais inespe_rados. - ------ -- --

Já tem pastos excelentes, _todo ano, para aten~er _a Um gado leiteiro 
de primeira ordem, como_, o· sertão que não se sustenta com os recursos 
ordinários das sua.s fazendas, onde não existe irrigação. 

Isto é o que Basileu Gomes, diretor-tesourelio da Refinaria de 
Capuava, tem de seguro e garantido na sua estrutura agropecuárla, por
quanto o lençol subterráneo, que alimenta os açudes de irrigação, dispõe 
de volume d'água abundante, para atender a qualquer necessidade. 

No nosso âssoclâ.do O Diário de Borborema, editado em ·campina 
Grande, o luminoso articulista Lopes de Andrade dá depoimetno idêntico, 
em outra região paraibana. Ele descreve um ninho de verdura, com lavou
ras e pastos, obtidos por obra da água captada pelas sondas a.rteslanas. 

Esta propriedade está situada próximo do Boqueirão .de Cabaceiras. 
Será então--necessátiõ fazer o sertanejo vir dar as car::o;-de tão longe, 

à procura de um cereal, que encontra na porta de casa? 
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:Deixemos o massapê ·para- outras fornadas de coisas finas, que não 
estejam no paladar dos homens da terra.'' 

ili este um depoimento insuspeito de um homem que merece nosso respeito 
e •admiração. 

Impõe-se urgentemente uma modificação nos métodos empregados pela su
dene, prestando ela ·assistência Objetiva à agricultura nordestina e sem a elei
!;ao de zonas 'privilegiadas, como tem sucedido até àgora. Por que a sua Supe
rintendência não elabora novo Plano :mretor e submete à apreciação <!los Pode
res competentes? Temas· c<rnt.ra· hós o f'ator tempo e já é hora de se passar do 
,t~renç. de infindáveis planejamentos __ para a e~ecuç~o .. danç!o-se à vaSta região 
nordestina algo de concreto e de definitivo e não apenas Qroviclência.s de cará
ter emergencial. O nordestino não implora um óbulo mas exige e tem o direito 
de exigir que se lhe preste a ·ajuda necessárla para sair do subdesenvo1v1mento 
em que se acha. Quer que as verbas com finalidade especfflca postas à dispo
sição da auden.e tenham justa aplicação e I).Ue não sirvam para premiar os que 
batem palmas· aos tlesacertos daqúele órgãQ em detrimento dos áltos interesses 
naclon!ils. · · 
. Não se interpretem as palavra.s_ que aqui estou proferindo como de ataque 
à Sudene.· Mais UlÍla vez repito desta tribuna não sou cónt.ra a Sudene nem 
tão pouco contra o Sr. CelsO- Furta9:o. O , _que aspiro, como nordestino, é que 
esta, reformulando o seu pfugr'a.J?la de trabalho e assegurando à_ atividade agrí
cola uma posição de __ rell?VO esp~c1al, traga para a massa rural dlas melhores 
e para a regiãi:) onde vive a segurança de uma economia forte e p_rodutiva. 

Era o que .tinha a dizer .. (M:uito bem! Muito bem!) 
O SR. PRESIDENTE (Argemlro de Figueiredo) - Está esgotada a hora do 

Expediente. 
Sobre a mesa dois requerimentos de urgência que vão ser lidos pelo Senhor 

1.0 -Secretário. 
São lidos os seguintes 

REQUERIMENTO N.0 70, DE 1962 
NOO ·termos do art. 330,- letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência 

para o Projeto d<e Lei da Cãmara n.0 4, de 1962, que dispõe sobre a efetivação 
de servidores interinos, e dá outras providências. 

Sala das Sessões, 20 de março de 1962. - Mrânio Lages - Gilberto Marlnho. 

REQUERIMENTO N.0 71, DE 1962 

Nos termos do art. 3301--letra . do RegfmentO Intern9~ Tequer9mos urgên
cia para o Projeto de Lei da Cãmara n.0 ·128, de 1959, que autoriza o Poder 
Executivo a abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três mlihões de cru
zeiros) em favor do Hospital Espirita André Luiz, de Belo Horizonte. 

Sala das Sessões, 20 de março d<> 1962. - Lobão da Silveira. - Pedro Ludo
vico - Lima Teixeira. 

REQUERIMENTO N.0 71, DE 1962 

Nos termos do a.rt. 330, letra c, do Regimento: ~nte,rno, _ requeremos 'urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.0 -128, ã.e 1959 qtte autOriza 0--_Poder EXecUtivo 
a abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três mllhões de cruzeiros) em 
favor do Centro Espirita André Luiz. _ -

Sala das Sessões, 20 de março dé 1962. ~ Lobã.o da Silveira :.__ Pedro Ludo
·vico - Lima Teixeira. 

o SR. Im.ESIDENTE (Argemiro de Figueiredo) - Os requerimentos que 
.acabam de ser l.itdos serão vo_~dos, nos termos do Regimento Interno, no final 
da Ordem do !:)ia. · 
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Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Em face da falta de número a matérja constante da Ordem do Dia e outras 
anteriores anunciadas, terão sua Votação adiada para a sessão _çl.e amanhã. 
(Pausa.) · 

- -- -

Foram lidos, na l!óra dq ExPediente, os RequerimentoS- n.0s _67_,_ 6!l e 69 em 
que os Srs. Senadores__ Barros-carvalho, Afonso -Arinos e- Alô=-Puim1}.rãe&_ pedem 
autoriZação ao Senado para fazer parte de missõeS nó __ extenqr._ E#:&~ reque
rimentos de urgência, lidos na hora do expcidiénte. _<~aiiSi.) -
liminarmente, o parecer do relator indicado pelo presidente da Comissão de 
Relação Exteriores, o nobre Senador Vivaldo Lima. 

S. Ex.'\ entretanto. preside n~ momento a uma remiiãó. _ ~iL Ç~são de 
Relações Exteriores e, por isso, está impossibilitado de co'!'parecer à_ !J}epário. 

Nestas condições, a matéria será debatida na próxinla s""são._ .(l'a!JSa.) 
Por falta de quorum deixam cté ser· ·vaiadas, nesta Oportunidade~_os reque

:clmentos de urgêncd.a, lidos ma hora do expediente.- (Pausa.)" _· · _ · -

Tem a palavra o nobre Senador Linia Teixeira, orador inscrito. (.Pausa.) 
Não está presente. 
Não há mais oradores inscritos. 
Nada mais havendo a tratar, encerro a ses-sã<>, designando, pa:t:_a a· Próxima, 

a seguinte · · 

ORDEM DO DIA 
1 

Votação, em- discussão única, da redação final das emendas do Se
nado ao Projeto de Lel da Câmara n.o 82, de 1961 (n.o 4.801, de 1959, 
na Casa de origem}, que retifica, .sem ônus, ,a Lei Orçamentt\_ria para o 
exercício financeiro de 1958 (redação oferecida pela Comissão de Reda
ção com seu Parecer n.o 31, de 1962). 

2 

Votação em discussão única, dÓ Ptojeto de Resolução n.o 6, de 1962 
Ide autoria da Comissão Diretora, que mrmeia José Argemlro Batistá 
para o cargo vago de Guarda -de Segurança, .símbolo PL-91 do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal. 

3 
Votaçª'o __ em discussão única da redação final do Projeto de Reso

lução n.0 5, de 1962, que altera os arts. 40, § 1.0 , e 45, n.o m do Regi
mento Interno (redação oferecida pela Comissão de Redaçã'o em seu 
Parecer n.o 42, de 1962). 

4 

Discussão única Ido !Requerimento n.o 67, de 1962, em que o Senhor 
Senador Afon.so Arinos solicita autorização, nos termos do art. 49 da 
Constituição e do art. 40 do Regimento, para aceitar designação para 
participar, como chefe substituto, da Delegação do Brasil à Conferên
cia do Desarmamento das Nações Unidas, reunida em Genebra (reque
rimento dependente de Parecer da Comissão de Relações Exteriores). 

5 

Discussão única do Requerimento n.0 68, de 1962, em que o Senhor 
senador Alô Guimarães solicita autorização, nos termos Ido art. 49, da 
Con.stituição e do art. 40 do Regimento Il:!terno, a fim de aceitar deslg-
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nação para participar dos trabalhos- da Conferência sobre Educação e 
Desenvolvimento Econômico __ e~ SOcial da América Latina (requerimento 
dependente de Parecer da Comissão de Relações Exteriores). 

6 

Discussão única do Requerimento n.o 69, de 1962, pelo qual o Senhor 
Senador Barros Carvalho solicita a11torização, nos termos do art. 49 da 
Constituição e do art. 40 do Regimento, a fim de participar da Comitiva 
que aC~Tmpa:nJlará o Sehhor Presidente da República em su(l, pró;xima 
viagem aos Estados Unidos e ao México (requerimento dependente de 
Parecer da Comissão de Relações Exteriores) . 

7 

Votação em discussão única, do Requerimento n.0 '10, de 1962,- em 
que os-Srs. Senadores Afrânio Lages (LiJder, em exercício,_ da União De
mocrática Nacional) e Gilberto Marinho solicitem urgência, nos- termos 
do art. 330, letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da 
Câ.mar.a n.0 4, de 1962, que dispõe sobre a efetivação de .servidores inte
rinos, e dá outras prOvidências. 

8 
Votação, em discussão única, do !Requerimento n.0 71, de 1962, em 

que os Srs. Lima Teixeira (Líder da Maioria em exercicio), Lobão da 
Silveira e Pedro Ludovico solicitam urgência, nos tennos do art. 330, 
letra C1 do .Regimento Interno, para o ·projeto td.e Lei da Câ.m.ara n.0 128, 
de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 em favor do Hospital Espírita André Lulz, de Belo Hori
=>te. 

Está encerrada. •a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 15 minutos.) 



4.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa da 4.a Legislatura, 
em 21 de março de 1962 

PRESIDl!:NCIA DOS SRS.: MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO 
E NOVAES FU.HQ 

As 14 horas e 30 minutos acham..:.se PreSOO.tél{oifSrs. Senadores: 

Mourão Vieira - Vivaldo Lima - Paulo Fender - Zacharias de Assumpção 
- Lobão da Sllvelra - Sebastião Archer - Eugênio Barros - Math!as Olympio 
- JoaqUim Parente - Fausto Cabral - Fernandes Távora --,- Menezes Pimentel 
-Sérgio Marinho- Dix-Huit R.osado -Argemiro de Figueiredo·'- R.uy Carneiro 
- Novaes Filho - Jarbas Maranhão -:- BarrOs Carvalho ___;.. Afrânio Lages -
Ruy Palmeira - Silvestre Péricles -- LÓÚrl.val Fontes - Jorge Maym:trd- ---Herf.., 
baldo Vieira - Ovldio Teixeira - Lima Teixeira - Aloysio de Ca!:Valho - Ary 
Vlanna - Jefferson de AgUiar - Miguel Couto -. Gi,lberto Marinho - Ben:édito 
Valadares - Nogueira <la Gama '- Moura Ai:tdrade - Lino d~ Mattos - l;'adre 
Calazans - Pedro Ludovico - Jose Feliciano - Gaspar Velloso -Nelson Maculan 
- Saulo R.amos - Daniel .Krieger -oMem de Sá - Gllido Mondim: 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 43 Srs. 'Senadores. HRVEmdo número !eiaJ., declaro aberta a se.ssão.-

Va! ser lida a ata. 
o sr. 2.0 -secretário procede à leitur~ da a~ çla s~são an~e~iOr, qu-e, -pasta em, 

discussão, é sem debate aprovada. · 
O Sr. 1.0 -Seeretãrio lê- o segUinte 

EXl'EDIENTE 

MENSAGEM_ 
N.o 4 (n.o de origem PR. 9.195/-62), de 28 de fevereiro, do Sr. ~sldente do 

Conselho de Ministros - Comunica a remessa, ao Sr .. Ministro da li'az:enda, do 
Requerimento de Informações n.o 23, de- 1~~2. do ~r. Senado_;r Afrâri!o _ L~ges._ 

Comunicação de eleição e pQsse: 

- da Mesa da Câmara MUn1cipal de Bezerros, PE; 
- da Mesa da Câmara MUnicipal de Palmares, PE; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Eeclfe, PE; 
- da Mesa da Câmara Mullicipal de Catalão, GO; 
- da Mesa-da Câmara Municipal de Belo Horizonte, MG;-

- da Mesa da Câmara Municipal de Bicas, MG; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Corinto, MG; 
- da Mesa da Câmara MUUiclpal de Andradina, SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Bebedouro; SP; 
- da Mesa Admln!strativa da Santa Casa de Misericórdia de Barretes, SP; 
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- da Mesa da Câmara Municipal de Burltlzal; SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Guapuã, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Guare!, SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Luiziânia, SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Regente Feijó, SP; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Riolând!a, SP; 

- da Mesa da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, PR; 
- da Mesa da Câmara Municipal de Luis Alves, SC; 
--da Mesa da Câmara Municipal de Santo Cristo, RS. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Está finda a leitura do expediente. 

Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido. 
E lido e deferido o segn!nte: 

REQllERIMENTO N.0 72, DE 1962 

Senhor Presidente: 
Requeremos; nos termos regimentais, sejam solicitadas ao Excelentlsslmo 

Senhor Mlnistro da VIação e Obras Públicas, as seguintes Informações: 
a) qual o número de embarcações em ~tráfego, ~destinadas ao transporte de 

passageiros e cargas~ p~rtencentes ao Lóide Brasileiro e à Cia. Nacional de Nave
gação costeira; 

b) qual o número de embarcações das citadas empresas (Ló!de e Costeira) 
retiradas do tráfego em ou aguardando. obras e, se posslvei, as datas em que 
foram retiradas; 

c) se as embarcações referidas no item anterior são recuperáveis e o custo 
estimativo para a realização dos reparos -em caaa uma delas; 

d) se o Lóide e a Costeira estão utilizando navios de bandeira estrangeira sob 
o regime de afretamento e, em caso afirmativo as Importâncias pagas em 1960 e 
1961 aos donos de tais navios; 

e) qual o número de cumandantes e imediatos existentes no Lólde e na Cos
teira bem como a remuneração mensal média dos mesmos; 

f) se os navios para transporte de passageiros encomendados a estaleiros es
panhóis e iugoslavos serão destinados ao tráfego na costa brasileira; 

g) qual o número de embarcações reparadas ou reconstruídas no último qüin-
qtiênio nos estaleiros das ilhas Mocanguê (Lólde Brasllelro) e do Viana (Costeira). 

Sala das SessõeS, 21 de março de 1962. - Afrànio Lages, 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Há oradores InscritOs. 
Tem a palavra o nobre Senactm•-Lima Teixeira. 

O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr. Presidente, inicialmente, quero agradecer, em 
meu nome, no ·cto ilustre Senador Argemiro- de Figueiredo e no de todos os nor
destinos, as providências tomadas_ pelo Conselho de Ministros no to_cante à assis
tência que vem sendo dispensada ao Nordeste_ através da liberação das verhas 
destinadas ao combate às secas; bem como de outras medidas certamente indis
pensáveis para aquisição de máqnlnas agrícolas, pequena açudagem e irrigação. 

Feito este primeiro comentário à atuação~ do Governo parlamenterista, desejo, 
Sr. Presidente, tecer algumas _considerações a_ respeito_ da§! recentes_ declarações 
do ex-Presidente Jânlo Quadros, ao regressar ao País. Não gosto de tripudiar 
sobre o vencido. Tomei desde o inicio, posição contrária à orientação que o Sr. 
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Jânlo QuadrOs Imprimiu à frente do Executivo. Sobejas razões me levaram a 
criticá-Ia durante sua gestão e mesmo após a renúncia de S. Ex. a. -Agora, quando 
do s-eu regresso ao Brasil, tenho algWls comentários a fazer, menos porque esteja 
no meu desejo investir contra o Sr. Quadros~ pois, para mim,_ S. ~.a. desapareceu 
da vida pública nacional. Seu gesto de renúncia é tão comentado ainda hoje, que 
uma emissora transmitiu uma declaração do P;r<esidente ArtU;r<o Frondizl de que 
não renunciaria ao Governo da Argentina pbrque nãO era J""'anio Quadros. 

De- sorte que o gesto do ex-Presidente da República, m-UitO embora ele o 
considere de coragem, foi para mim de fraqueza diante das dificuldades com 
que se defrontou à frente do Governo. Não teve S. Ex.a- o ânimo necessârto 
para solucionar situação que é sempre encontrada por todos os governantes. 

Faço estas considerações por precisamente verificar a pouca repercussão 
que teve no Pais a declaração do ex-Presidente Jânio Quadros, numa cadela de 
estações de televisão e de rádio, há poucos dias. 

O_êmínente :pr.e.side:Óte renunciante apresentou alguns_ motivos que o levaram 
àquele ato; não logrando, todavia, conv~D:cer àqUeles que ouviram a sua palestra. 
E valho-me, msse il::Lstárite, da opinião de um dos jbrrtais que- se colocaram ao 
lado do ex-Presidente durante sua campanha e após a sua investidura na Presi
dência da República. Tenho lido ultimamente criticas mUlto reais e posso dizer, 
sem receio de erro. •. que realmente, professamos· a demOcracia. A imprensa do 
País· tem-sé- revelado com muita independência. 

Diante dessa independência, estou sinceramente convencido de que, se há, 
às vezes, críticas infundadas, estas são feitas de boa-fé, tal a maneira porque 
situam a posição do ex-Presidente. 

Tenho em mãos um comentário, que_ vou ler para que fique registrado nos 
Anais, pois, como disse há pouc-o; é de um-jornal que apoiou o Sr._ Qua:dros como 
candidato e, posteionnente, como Presidente.-Louvo as Q.eclarações :P.e O Globo 
por_que assim deve pro_cedet a imprensa. O regresso do Br . .Jânio Quadros não 
obteve repercussão politica porque a atitude Impensada de S. Ex.• de se afastar 
da Presidência da República ao primeiro obstáculo encontrado decepcionou os 
seus eleitores. - - - --

Diz o editorial de O Globo: 

"EXPLICANDO O INEXPLICAVEL 

Como era fácl! prever, a explicação do l!ustre Sr. Jân!o Quadros, acer· 
ca das detérl11.inantes ae sua renúilcia, constituiu um segundo desastr(3-
Pior ainda a emenda do-_que o soneto. 

S. Ex.a falou muito? gritou bastante, mas não conseguiu levar a nenhum 
espírito imparcial a noção de que resignara q cargo--:'for_çado por- motivos 
humanamente insuperáveis. 

ComeÇou- S. Ex. a erigindo-se, cariSmaticani~nte, no eleitor_ de si mesmo. 
A julgar por· suas vaidosas palavras;· D:eiihiirn. partido o ajudou a ganhar 
_o pleito; o povo é _que o- alçou ao poder. A realidade não é exatamente 
essa. Basta recórdar que a UDN~ o PTB, o PDC, o PL, os diSsidentes pes· 
sedistas do Rio Grande realizaram, alguns deles, pujantes corivenções 
nacionais a ·que esteve presente e _eloqüente o próprio candidato. _Por que, 
então, ac_eitou aquelas indicações, s_e _tinha as massas Vqtantes -no bolso 
do colete? :É certo que S.o Ex.a sempre aírrniOti -que não ~governaria sob o 
signo -exclusívista das facções. Até aí andou bez;n. _O· BraSil carece de 
colocar a solução dos ·prOblemas de- Sua redenção acima dos registras 
estritamente partidários.- Mas nem' por 'isso_ S. Ex. a.- deixou de receber 
a poderosa contriblligão daqueles grêmios, em propaganda e sufrágios. 
Tanto assim que cófifiou a lideres de vários· deles algumas das Pastas de 
seu Governo. - · 
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O forte do ex-Presidente não é, entretanto, o sentimentó de gratidão. 
S. Ex. a construiu cerebrinamente um Olimp_o, dentro do qual s6. ele 
reina. o·restõ da turba fica lá embaixo para adorá-lo. Curioso é que, nesta 
altura do seu descalabro, S. Ex~ fale em j~amigos que me atraiçoaram e 
abandonaram". A reciproca é que é verdadeira. Ninguém louvaria s. Ex.a 
por dar aos amigos o que eles civicamente não mereciam, como ninguém 
lhe bate palmas pelo que fez de amnésico em relação aos que se dedica
ram de _corpo e alma à sua campanha, inclusive para obrigá-lo a renunciar 
a célebre renúncia da sua candidatura numa das horas mais dramáticas 
daquele tempo, antecipação do que S. Ex.a veio meses depois a repetir 
já no Palácio do Planalto. ~ 

Outra das pseudo-razões invocacias por S. Ex.a- é que não dispunha 
de força parlamentar para consumar as suas reformas. --

A verdade - toda gente o sabe - é qtie o Congresso não lhe moveu 
qualquer hostilidade digna desse nome. A crítica enxergou áté riaquela ati
tude neutra tuna tácita forma de aélesão ao. vencedo_r. nesse __ ponto de 
vista a justificativa de S_. Ex.~ é igual a zero. Impende pOnderar que 
o Sr. Quadros dirigiu São Paulo também sem dispo_r de maioria na As
sembléia. Esse é fenômeno-- corriqueiro depois da institu_ição _do voto 
proporcional. Getúlio Vargas, vencedor em 1950, igualmente não tinha 
a seu favor a maior parte dos congressistas. No entanto, logo disputou 
a colaboração do PSD, nomeando seu Ifder 'o Sr~ Gustavo Capanema: O 
Sr. Quadros dirigiu São Patüo também sem dispor de maioria na As
erro fundamental em relação ão legislativo. Ou então- o que é pior -
pensava em -dissolver a Câmara- e o Senado, coisa a que_ chegou agora 
a aludir como uma das hipóteses consideradas. E S. Ex." ousa falar em 
democracia! 

Mas que desejava o e~-Presidente? 
Um Congresso de castrados? _A ~nim.idade das duas Casas do Con4 

gresso, venerando de joelhos, o salvador da Pátria? A pretensãO é mais do 
que descabida. Nenhum Presidente deix:oq de sofrer tremendas oposições 
às suas diretivas e iniciativas. Todos ·c_om:preenaeram ...:.:-mesmo os mais 
oligárquicos - que o exer•cfcio do regime exige o direito de objeção ou 
de critica. Só o Sr. Quadras entendeu como indispensável o incondiciona
lismo parlamentar. 

Inclusive sua exposição já foi exPressamente coiltestada_ p_elo íntegro 
lider Meneses Cortes, afirmando ·que s6 oito das mensagens enviadas pelo 
Eresidente tinham importância. Todas tiveram _andamento, salvo a que 
versava a lei antitruste. Esta só entrou na Casa dez dias antes da renúncia. 

Como se vê, as alegações do Sr. Quadros sequer não cõrrespond.ein à 
verdade histórica. 

O segu!id.ó capitulo da defesa de S. Ex.a referiu-se às '1pressões exter
nas", equivalente das tais "forças terriveis"1 que o obrigaram a resignar 
a investidura. O tema é velho e gasto, e nesta altura aparecerem como 
agentes da "pressão'' o Embaixador .Cabot, o Sr. A.. Berle, o Secretário 
Dillon _e até o Embaixador da República Federal da Alemanha. Chega a 
ser contristadora a enumeração, pois, enquanto S. Ex.a. se quebm,. daqueles 
diplomatas, seus Governos· prestavam ao Brasil (ao· Brasil presidido por 
Quadros) as maiores_ atenções - ele mesmo as enumerou ....:....: quanto à 
liquidação da nossa dívida externa, não obstante ter S. Ex.a chegado a 
fazer abertas aos comunistas (ia Alemanha Orientai,_ fato que motivou a 
demissão do Embaixador Vasco Leitão da Cunha. Aliás, S. Ex.a coniinna 
o disparate, dizendo que negociaria com· dez Alema:tfuas, se houvesse! 

Feitas as contas, da infundada exposição de S. Ex.a devemos concluir 
- de resto com suas próprias palavras -- que o ex-President.e _se concen:. 
trou em três alternativas: intervir aqui no Estado da Guanabara (não 
ousou explicar o fundamento constitucional da grave medida); ~'voltar-
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me contra a Cânrara, propiclao_do assim o aViltamento de tun pod~r que 
perdera o· respeito das massas''; ou dar o "golpe". 

Ouvindo-se a irradiação ou lendO es-te trecho ninguém se- recusará-- a. 
acreditar na presença, não de um. estadista,_-mas de um criador de f::mtas
mas ou num -dos "filmes--de ho.ttor· de Fratikestein. -

A Nação se achava em sossego, clieia de esperanças no candidato QUe 
elegera, e ~-q~é ·este lá e~tava m?Jlipulando soluÇões extralegais capazes 
de custar ao povo sangue, ·-suor e -_lágrimas. _ 

COncluiu S. Ex.a po-r assegurai- qu~. não quefendo tomar nenhuma 
daquelas medidas, optou pela renúncia. 

Foi ..o único (o caso de -vargas-teve outras tristes origens e ·o de 
Deodorõ representou uma penitência) a abandonar a p6nte de comando. 

Que tremendo contraste fez S. Ex. a com: o Marechal de Ferro enfren
tando a esquadra rebelada; com o ~'biriba n Pruderite de Morais expondo 
bravamente a vida ao 6dio dos jadobinos; com· Campos Salles suportando 
a grita dos interes_ses feridos pela restauração financeira; com o esplêndi
do-Rodrigu.es Alves que se recusou a ·âbando~ o Qatete quando contra 
ele marchavam tropas insurretas C' Aqui é o meu lugar"); com o Mare-. 
chal Hermes, CUja nobre vida privada .tentaram escalar seus ímplancáveis 
contendores; com o luminoso Epitácío Pessoa fazendo face a todas as 
oposiçõ~ escudadas em sua elo.qü.ência e energia pessoal; _com Arthur_ 
Bernardes, que soube durante quadro anos. desbaratar conspirações multi
formes; com O próprio Washington Luis~ que, havendo erradO quanto à 
sua sucessão~ não abandonou o Palácio pelos ftmdos, mas deixou-se pren
der, como um homem, pelas forças da revolução vitoriosa. 

Cercado de _prestígio popular, amparado pelas Classes Armadas, sem 
o menor motivo, o Sr. Jãnio Quadros dese.:r_tQJJ. o _posto que o povo lhe 
outorgara, não sem antes - ele agora· o confessa :.:..._ têT exatnlnado as mais 
criminosas disposições coiltr.a: ·o· regime. 

Toda gente sabe que este jornal sempre formou entrEi os adversários 
do Sr. João Goulart, mas na crise dé ·agosto S. Ex.a deu as melhores 
mostras de espiz1.to de conciliação· e aP?Zfguamento, herdando inespe
radamente do Sr. Quadros os riscos ã.a gtierra civil. 

Nada temos contra.. .o ex-Presidente. Formamos. entre oS mais sinceras. 
partidários de. sua candidatm;a. Razão de _sobra para sustentarmos q_ue 
sua renúncia não teve a mais:_ longínqua justificativa. E, depois de consu· 
má·la, voltou à Pátria .com. o coração cheio de rancores e a b"oca amarga 
de ameaças, quando suas palavras precisavam ungir-se com os bálsamos 
da modéstia e da penitência pera..hte seis milhões de compatriotas decep
cionados. 

Alnda é tenipo de S. Ex.a reintegrar~se -rt"o· ·seio· dà Nação, par~_-Servi-Iã. 
de baixo já que não quis ou não soube co:mandar-1he os destinos, que lhe 
foram imprudentemente confiados. 

Sr. Presidente, é com prazer que leio este editorial para que conste dos. 
Anais desta Casa.. Não é de jornal adversário do ex-Presidente _Jânio .. Quadros, 
mas de um órgão de imprensa que se aliara aos coól"d,enadores d.e sU:a campa
nha e cque o :apo~ou até mesmo no rnumento da renúncia à Presidên.cia da Re
pública. Tém, portanto, isenção de ânimo, liberdade de crítica e independência 
como Jornal reS}leitado e sobretudo acatado )leia opinião pú6liea, para tecer 
judiciosas considerações .sobr-e as· .declarações -do ex-Presidente .a-o _regressar ao 
Brasil. · - 1 

Neste instante, porém, as palavras qUe vou .. proferir têm outro sentido. Não 
mais se trata de criticas, porque já as fiz quando o Sr. Jânio Quatiros·se encon
trava no pótlef e eil sentia que S. Ex_ a, eJ:l!.~Ora possuidor de virtudes, não alcan-

. çaria o fim do seu governo. -
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Se_ me encontro na_ tribuna, neste momento, é para aconselhar S. Ex. a., 
que volta ao Pais como simples cid:ldão, como brasileiro despido dos poderes 
que alcançara em virtude do apQi.O P011-Ular, a prestar sua colaboração ao Brasil, 
evitando criar· um ambiente de desassossego_ e não se insurgindo contra aqueles 
que desejam, realmente, trabalhar pela nossa PátriaA S~ Ex.a não deve pôr .seu 
despeito e seu ódio a -serviço· da desagregação social. 

O b<. Jãnio Quadros é dotado de- virtudes que nhiguém pode negar. De
monstrou, no governo, inteligência privilegiada e sobretudo austeridade. Tem, 
portanto, qualidades para disputar, nas- próximas eleições um -cargo eletivo. 
Eleito e reintegrado na· vida democrática do Pais, poderá S. Ex.a defender, no 
COngresso, seu :!."ápido govern.o- que - digo -em parênteses - descambã.va pata 
a ditadura. De vizeira ·erguida, se puder, dará explicações. ao Parlamento1 qUe 
tanto criticou ·e que o apoiou até os últimos instantes. Quem- não o apoiou foi 
o senador que ora ocupa a tribuna. porque anteviu o fim do seu governo. Acon
selho S. Ex.a a voltar à vida pública; nada melhor do que os -ensinamentos 
que a vida proporciona; nada como a· experiência adquirida no poder. Volte 
o Sr. Jânio Quadros à vida política;- candidate-se_ a deputado ou a Senador; 
venha participar dos debates, pcis dos choques de- opinião· e das divergências 
é que srurge a verdade. Talvez S. Ex. a venha a ser útil ao ·Brasil, reintegrado na 
vida democrática. S.e S. Ex.a regressou à Pátria com a dispos-ição de bem servi
la, não divlda os brasileiros, semeando tlisc.órdias ou incitanâo desordens. O 
e&Presidente fez adeptos e, mercê das-circunstâncias, ainda dispõe-de amigos; 
afirma-o- quen:r mals-=-o-=c-o:mbateu, com autoridade, ·portanto, nes.te instante, para 
dizer-lhe que ainda- ·poderá ser muito útil ao Brasil, pois deixou, no poder, 
traços ma!"cantes de sua personalidaae. Se muito errou, teve acertos que o 
reeomendam a contribuir para que o· Brasil supere as atuais dificuldades. 

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Muito bem!) 

Enquanto discursava o Sr. Lima Teixeira, o Sr. Moura Andrade dei
xa a Presidência, assumindo-a o Sr. G_überto Marinho, 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Lobão da Silvelra. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, ontem o 
nobre Senador MourãQ Vieira debateu longamente- nesta Casa, o-- problema da 
jut-a -amazônia, salientando a necessidade d-a: imediata fixação de prazo míni
mo· para o financiamento daquela ·grande "<fultura, esteio da ec-onomia da nossa 
região. Di.s:cutindo a reforma agrária, verificamos -como é= _déficiente a agri
cultura no Brasil. Em muitas regiões do Sul - como a imprensa noticia - o 
problema .s.e resolve apenas com a distribuição de terr_as, criticada nesta Casa 
por vários colegas. -Na- nossa região,. 1J-o-rém, precisamos--·atender duas necessi
dades fundamentais para a produção: braços e dinheiro. Em continuação das 
observaçõ,es ontem e.xpendidas brilhantemente pelo nobre representante do 
Amazonas, focalizarei hoje um dos problemas da economia do meu Estado, que 
reclama atenção--niais cuidadosa do Governo Federal. Réfiro-me à castanha-do~ 
pará, que no mercado internacional é produto altamente cotado pelo seu ele
vado teor_ vitamínico, sobretudo em protelnaS, a ponto de ser considerada carne 
vege.tal. Os nossos grandes consumidores de c.astanha-do-pá:tá são a- Inglaterra 
e os Estados Unidos. --

Nosso- País deve dispensar melhor _atenção a esse· produto, fazendo .sua pro
paganda em nosso território, pOIS-a castanha-do-pará poderá- ser consumida 
nos quartéis, nos colégiõs e internatos, enflni~ lias mais variados estabele_cimen
tos, com o objetivo de alimentar melhor nossa populaç-ão~ dado-- como disse 
- o alto teor vitamínico da preciosa noz. 

No entanto, posso afirmar que milhões de brasileiros desconhecem a cas
tanha-do-pará, produto grandemente solicitado pelos mercados-inglês e ame
ricano. 
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O Sr. Mourão Vieira - Permite V. Ex.a um aparte? 

O Slt. LOBJi.O DA SILVEffiA - Tem o aparte V. Ex.• 

O Sr. Mourão Vieira - g com muita propriedade que V. EX.& focaliza um 
dos aspectos econômicos mais importantes da nossa :região, a produção da ca.s
ta:nha ,a "bertho!letia exce!.sa". Vindo o Governo Federai ao amparo desse pro
cluto nada •mais fará do que recompensar o grande esforço que fizemos durante 
a guerra. Fui, eventualmente, encarregado de Seção de Estudos da_ .l)maZônia 
do Banco. de Crédito da Amazônia, e tivª o de$p_tazer e a ·anlargura de assistir 
durante quatro safras consecUtivas, aó _apodreciniento da éastanha~do-pará. 
O nosso grande esfoiçn _exigido pela guerra se__concen-trava na borracha, objeto 
das cogitações dos governos e- i:Io próprio _bap.co. A questão não é apenas ampa
rar a castanha mas oferecer_ uma retribuição ju.sta aós--que, durante quatro 
safras, perderam a sua produç_ão, desviando suas atividad.es _ p~a a _ extxação 
da borracha, como contribuição ao esforçQ_ de __ gUerra e171 ptol da vitória. os 
prejuízos foram irrecuperáveis porque, como V. Ex.a sabe, a castanha deterloc 
rada- pata nada mais serve._ É, pOrtanto, com todo o _meu apoio e1 mai.s do que 
isto, com entusiasmo que trago •minha modesta colaboração ao brilhante dis
curso do ilust~e colega, que focaliza problema que merece. s·er agitado pelo atual 
Governo Federal. 

o SR. LOB!íO DA SILVEIRA- V. El!;.• acaba de oferecer juàlcloso comen.
tário sobre a economia !da iio.ssa região de modo geral desprezada pelo \.Juverno 
Federal. 

Ao n-osso grande saõrlfício durante a f;uerra entregando a .bO.~~a.cha abaixo 
da paridade internacional, oom ó --óbjetivo de a)uuar as Nações_ zyí)idas no 
esforç-o--de gttet:ta, ainda não foi _dada uma justa compensação por pàrte do 
Governo da República, como também por parte de organização das · Nações 
Unidas a· quem- auxiliamos à custa de prejuízos até das nossas popUlações. 

Vale salientar que as :p;>pulaçi'ies tia . região amazônica -não se de.Stina.ul 
apena:s a ocUpar aque1a área territorial; constituem sim, ·a defesa da s-oberania 
naciOnal. São- ;sel'ingueiros, castanheiros, homens abandon_ados, c·erca de --trê"s 
milhões de brasileiros que defendem a .soberania pátria contribuindo com o 
seu esforço pará mã.nter aquela região sob a nossa ban_c:ieira. 

Enquanto o Governo- Federal não -oria"ruza um plano' ~tenso de propaganda 
da castanha, considerada de alt_o: _teor nutritivo, Outros países __ como a Ingla
terra e os Estados Unidos publicam folhetos, .com receitas e maneiras de .apli
cação e emprego da castanha, o que demonstra o in_egável valor do- nosso pro
duto, oferecendo-nos desta forma, uma regular contribuição para a sua expan
são. 

o sr. 'I'auio Fender - Permite v. Ex.• um ap'arte? 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA --Pois não. 

o sr: -PiuiÓ Fender - V. Ex}~ poderia aduzir que durante a guerra a ativi
dade principal da Rubber Deve1opment Corporation na Amazônia, se destinava 
a extrair o latex a fim de exportá-lo para as Nações Unidas. 

Aquela companhia fi_nco.u sua bas_e no Pará__, e..PC!ua11to a borracha interes
sava às Naçõ:eS Unidas. Era dã espe:rãr, pe1o- ri:tenOs, que co.ritinlla.sse no Paxá 
depois de cessado o conflito mundial, como contribuição. _ _ao -Brasil, pela ajuda 
efetiva à paz. A produção 1da _borracha _tem sofrido muitas crises. como V. Ex. a 
sabe. Hoje, com a --fabricação da borracha sintética, fica ela, _cadâ _Véf; mais 
relegada ao ·desestimulo. Voltando à castanha-do-pS.Tâ, V. Ex. .a referiu-se ao 
seu teor vitamínico, salientando ,um aspecto importantisslmo dessa nos~a riqueza. 
Sem embargo de ser uma das nozes mais nutritivas, não como_ vitãrnina, mas 
nutritiva no sentido calórico. a castanha-do-pará é a mais oleaginosa das nozes. 
Tem um poder oleogênico muito grande, é um óleo nobre, riquíssimo em ergos
terol, em vitamina B-2, anti-.raqtútico. Se tivéssemos maquinaria .suficiente, 
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instrumental de laboratório para extrair o ergosterol da castanha .... do~pará, 
poderíamos atender a milhares de crianças raqUíticas brasileiras, --neces.sltadas 
dessa vitamina. Este o aparte que, éomó médiCo e profesSor1 desejava dar a 
V. Ex.a 

o SR. LOBAO DA SILVEIRA - Muito grato a: V. Ex.a, que vem evidenciar 
a justeza das minhas palavras quando aludi, no inicio, à necessidade cte iniciar 
o nosso Governo ·uma propaganda intensa sobre o benefício do consumo da 
castanha-do-pará, nos- colégios e nas··Força.S Armadas.- - -

O Sr. Mem de Sá~- Permite V. Ex." um aparte? 
O SR. LOBAO DA SILVEIRA - Com muito prazer. 
O sr. Mem de Sá - Estou fmens-amente agradecido ao_-_Senador Paulo Fen

der por ·m-e haver esclarecido sobre os -benefíciOs da castanha-do-pará que 
mUito apr_ecio. Creio que, no Senado, nãD há mhlor conledor de c~tanha que 
eu; considero-a superio~_ a qUalquer outra noz, amêndoa ou avelã. Como disse, 
faço dela uso diário. EstO"u enca-ntado com o que o Senador Paulo Fender acaba 
de dizer. Sinta~me livre do- raquitismo .. ,_ 

O Sr. Paulo Fender- v. Ex. a é uma robusta inteligência nesta Casa! 
O Sr. Mem ,de Sá - . . . e estou convencido de que1 satisfazendo ao meu 

paladar~ presto inestimável serviços à minha saúde. Des_eiJp, com este tom, 
embora jocoso~ dizer que, a meu ver, ·a Brasil tem; na castanha-do-pará~ uma 
riqueza imensa ·que deve ser altamente explorada. Devidamente cuidada e reme
tida para a Europa e a Norte-Amética; encontraria mercados ilimitados e nos 
proporcionaria grande quantidade de divisas. -

o ·sR. LOBÃO DA SILVEIRA- drato a v. Ex.a Posso afirmar que a~cas
tanha-do-patá já contribui, grandemente, com uma soma apreciável de divisas 
para o B.rasil, através da sua exportação para os Estados_ Unidos e Inglaterra. 

Mas, o que me trouxe à tribuna, Sr. Presidente, além de f_ocal!zar o aspecto 
interessante do teor nutritivo da castanha brasileira~ foi salientar a necessidade 
de o Governo financiar, através dO_ Banco do Brasil, os pTodutores- àa castanha 
da região amazônica. · · · -· · 

Há uns trinta dias, calcuiadamente, eu e o Ueputado Armando Correia 
procuramos o Presidente da República para entregar um memorial que nos 
foi trazido pelos Srs . .Plínio Pinheiro, pres:Mente da Associação dos Castanheiros 
do Pará, e pelo jornalista Augusto Morbach, dos Diá:iios_ Associados daquele 
Estado, cujo objetivo era obter do Governo Federal, attãvés do Banéo- do- Brasil, 
financiamento da produção da castanha, a fitn de garantir a nossa exportação. 
Com o financiamento da produção e a aquisição Ida castanha no local, obteria 
o Governo, evidentemente~ grande quantidade de divisas. No ano passado, a 
cotação do dólar e da libra era mais ou menos, .a mesma do ano_ vigente. Acon
tece que o hectolitro da castanha era cotado a quatro mil e duzentos cruzeiros; 
atualmente, com a· mesma cotação do dólar~ a castanha está sendu adquirida, 
nos merca,dos do interior do .A!mazonas~ a dois mil e c_em cruzeir_os, ou seja, 
pela metade do preço anterior. ~ ~ 

E porque não há estimulo_ ao_ pr~dutor, vai-s_e desperdiçar grande parte da 
produção da castanha, cuja colheita é feita, gerahnente, pelo caboclo, no Estado. 
Estamos

1 
pois, na iminência de perder essa grande contribuição, além- de ver 

diminuída a ·apanha pelas enchentes do ToCIDltins no interior do Estado, onde 
se cultiva a castanha. 

Recebi do: Deputa.do Manoel Reis Ferreira, Presidente da Associação Rural 
do Estado do Pará, o seguinte telegrama a respeito do assunto: 

'tSeri.ador Joaquim_ Lobão da- Silveira 
Palácio do Congresso - Brasília Distrito Federal 
Em nome das Classes Rurais do Pará, ·agrs::decemoS "a-·v!niõsa .colabo

ração prestada aa· nosso digno companheiro _de ideal ruralista~ Plínio 
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Pinheiro, Presidente da Associação Rural de Castanheiros do Pará, faci
litando-lhe a entrega de um memorial ao Presidente João Goulart. Ao 
ensejo, solicitamos as bons ofícios do ilustre parlamentar. no sentido 
de enco.ntxar soluQão .satisfatória para as :reivindicações objeto do refe
rido Memorial. Saudações ruralistas. - Deputado Reis Ferreira, Presiden
te da F AREP ." 

Sr. Presidente, este o apelo que nesta hora r,eitero ao Sr. Presidente da Repú
blica e ao Sr. Presidente do BanCo do Brasil, no sentido de ser olhado com mais 
atenção, maior dedicação e elitusiasmo a necessidade do financiamentO imedia
to para a 1castanha. Minha êreivindicação de hoJê, ontem fê-la o nobre Senador 
1\.!ourão Vieira em favor da juta e da malv.a, daquela região. 

O Sr. Ruy Carneiro- Permite V. Ex.'• um' aparte? 
O SR. I,OBAO DA Sll.VEIRA- Com muito prazer.~ 
O Sr. Ruy Carneiro - Há _uns três d13:.s, estive conversando com o Presidente 

do Banco do Brasil, um bom gaúcho que se está conduzindo muito bem na dlre
ção do nosso mals Importante estabelecimento de crédito. Falou-me S. s.• das 
visitas que ora realiza aos Estádo.s, a fim de sentir-lhes ~ ~oeQ as. :q.e9es.sidades 
para propiciar ajuda ao desenvolvimento da.s riquezas do :Eais, atravéS do Banco 
do Brasil. Tanto assim que, com esse objetivo,_ há uma semana, aproximadamen
te, esteve S. s.a em Góiânfa com uma equipe de funcionários do Banco do Brasil. 
Estou certo_ de que o .apeio de V. Ex.a. .receberá, de parte do Sr. Presidente da 
República, do Sr. Primeiro 1\.rinistro e do Presidente do Banco ·do Brasil, a consi
deração que o Estado ·do Pará me:~:ece e a que_ V. Ex.a., oomo brilhante repre.sen
tante_paraense, "faz jus. A produção de castanha do Pará, cOmo do sisai da Paraí
ba, do algodão de Pernambuco e do éleo de oitlclca que estamos exportando, 
precisa ser assishl:da ~Convenientemente a carrear-se düüsas para o País. K cas_
tanha do Pará merece a at-enção do Goverrio e por isso, ·em meU nome :e no 
de meus coleg~ da Paraíba, damos inteiro apoio ao discurso de V. Ex.a. 

O Sr. Paulo Fender- ::Jf: valiosa a -colaboração do nobre S.eil;ador RUy Carneiro. 

o SR. LOBAO DA SILVEIRA - Agradeço ao nobre Senador Ruy Carneiro 
suas palavras de estímulo. ' 

Há me.ses visitei o Presidente do Banco do Brasil de quem: formei a melhor 
impressão. Sei que é homem do interior, acostumado a. Selitir a.s nossas neCes
sidades, diferentes das dos que vivem no asfalto. Como politico, fago distinção 
entre homens do interior e homens da câpital. Aqueles sentem nossas misérias 
e agruras~ enquanto que os homens da capital vivem em outro mundo, alheios 
à realidade brasüelra. 

Julgo o Presidente do Banco do Brasil homem ,criado no ambiente de nossas 
t:ealidades, pelo que espero S. s.a atenderá nossas justíssimas reivindicações. 

O Sr. Ruy C3.rneiro - Permite V. EX.a outro aparte? 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA - Com muita honra. 
O Sr. Ruy Carneiro - Estou absolutamente certo de que o Sr. Ney Galvão, 

Presidente do Banco do BraSil, se enqrradra na classe de homens que sentem 
os problemas brasileiros. " 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA- Concordo com V. Ex.• e transmito ao Sr. Ney 
Gaivão meu vivo apelo no sentido de que as pretensões da Região Amazônica 
sejam encaradas com seriedade, porq_ue não se trata aqui apenas de_um probl,ema 
econômfco da. Região, ou do País, mãs- essencialmente de um ·problema social, 
da população que ali vive e mora, abandonada, m::t.s defendendo as fronteiras e a 
soberania do Bra.sil! (Muito bem! Muito bem! P;:tÜ:IlaS.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Afrânio Lages, por cessão do nobre Senador Guida Mondin. 

o SR. AFRANIO LAGES - Senh9r Presidente, Senhores senadores. Nos dias 
críticos que estamos vivendo a ·exigir de nós o máximo esforço para a salvaguarda 
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das instituições -democráticas, teremos, sem dúvida, de encarar com Seriedade um 
setor de atividades que se situa ~amo um dos pontos de estra.ngulamento da 
infra-estrutura econômica do País. Refiro-me, senhOT Presidente, ao sLstema de 
transportes que, dentro da. desorganização em. que vive, principalmente, no que 
diz respeito ao ferroviário e a.p marítimo, v.em estiolando as iniciativas privadas, 
impedindo o fortalecimento do nosso comércio interno, sugando as_ parcas divisas 
que con.seguim<;~s obter c_Qm_ a colocação_ de_ ;uo_&.sos _produtos no mercado externo 
e que é mais grave concorrendo de maneira incisiva para o crescimento avas
salador da espiral inflacionária através nãO só dos _aumentos das tarifas mas 
das solicitações_ cada vez maiores de suprimento as arcas do Tesouro Nãciomi.I, 
suprimentos que atingem a mais de 20% da receita da UJ;dão. . · 

Na mensagem apresentada ao Congresso Nacional o Presidente da Repú
blica reconhece a seriedade da _matéria_ e a prem.ência __ da reqrgani~ão -e amplia
ção daqueles ~eio_s de- trailsporte, d-e nl.aifeira a obter-se a_ éfici~ll,cia ne_çef?sária. 
Figurando no deficit da União ,para 1962; estimado em 329 bilhões de crnzelros 
pelo :Ministro Walter Moreira Sa.les, eom a respeitãvel parcela de 80 bilhões de 
cruzeiros, co:q,sJ;IttP_ pa-ra -nós motivo de reparo não constar c!C> Plano de Coml?ate 
à Inflação, elaborado- Pelo Ministro da Fazenda e_- aprovado pelo Conselho de 
.Ministros, a adoção de qualquel," providên_ci_a com o objetivo de reduzir a partici
pação elas ferrovi::ts e da h_[arin~a Me~can te_ naquele deficit. 

Não ignoramos, Senhor Presidente, que a matéria é com.p_lexa e que está a 
exigir um planejamento seguro que venha pôr termo ao-descalabro reinante. Mas, 
se com relação_ ~às ferrovias~ a_ Rede Fer.rovi::\ria_ Federal S/ A. e o Départãmento 
Nacional de Estradas de Ferrá, vêm adotáridó com calgum êxito medidas para 
a eliminação gradual dos fãtores negativos .e assentando como pontos básicos 
da recuperação--ferroviária nacional a supressão de ramais antieconôm.icos, a 
racionalização dos efetivOs de pessoal, a dieselização da tração, o transporte de 
minérios e o reajustamento ~r!fá.rio, pouco ou quase nada se tem feito com 
relação ao . transporte sobre _águ_as._ .!}.penas o Fund9 de ~tinha Merc~~ vem 
conseguindo manter em atividade os estaleiros da construção naval enquanto 
o -incansável :Ministro Virgílio Távora, D.()S poucos meses em que se acha à !_rente 
do Ministério da Viação, acelera a -ex€1cuç_ão do. ~la11,_o Portuário N;acion~I. que, 
elaborado- para os anos de 195.9 a 1962, _ int:;xplicavelmente, não vfuba- -tendo o 
desenvo1vim.ento que m~re_ç_ia. -- - -

O_ transporte so):)J,'e águas no Br~il (marítimo, fluvial e lacustre), apesar 
da importância extraordinária que _merece dada a enorme eXtenSão da nossa orla 
marítima e da rede fluvial e lacustre em grandes regiões interiores,_ r.se apresenta 
numa situação de ___ verdadeiro descaJ,abro, convertendo-se a_ riOssa "Marinha 
Mer-cante num cancro das finanças e da economia nacional. O decréscimo da 
tonelagem em serViço, apesar dos lançamentos de nOvas embarcações construi
das pelos estaleiros nacionais, vai ,c;;e tomando alarmante. A Q:)miss_ão de_ M~inha 
Mercante possui dados positivos a esse respeito._ Assirri em janeiro df 1960, a 
tonelagem geral, compreendendo não só o Lóide Brasileiro e- a Costeira, mas duas 
outras empresas particulares, era de 361.881. Abstendo-se dessa cifra a tonelagem 
retirada de tráfego, a tonelagem total em s.eryiQO atingiu .apenas 240:66-1. N'um.e
rosos navios do Lólde e da costeira, principalmente_ do prhileiro, permanecem 
por meses a fio nos estaleiros das_ ilhas do Mocanguê e dQ Viana, aguardando 
reparos que l;!Unca são feitos. Em Julho de 1961, c Lóide possuía em condições 
de navegabilidade apenas 43· navios_ dos- quais a metade estava aguardando 
obras. Dentre tais enü2ra.rcações algumas; como o comandante Capela -e o A.scânio 
Coelho, depois tle gastos enonnes para sua recUperação não Voltaram ao tráfego 
e talvez tomem o rumo dos fornos d-e Volta Redomla. A situaçãç de. lá. para cã 
!lláo melhorou. O Lóide abandonou a navegação de .longo curse, utilizando grande 
número de ,em'bar:cações de band,eira alienígena sob o regime de afretamento 
e pagando em mo ada .. forte. A Costeira, embora. haja recebido tempos atrás 
algun~ _navios novos, não tem exercitado a navegação de cabotagem_ de modo a 
atender às necessida,_des do nosso comérCio tnterno. Se não :!ora: -os- pequenOs 
navios mantidos em trãfego por alguns particulares decerto que estarianiOS a 
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aumentar o desequlllbrlo da. nossa balança cambial rom O!lofxetes pagos a. navio• 
estrangeiros, empregados como __ recur.s_o extremo, na navegação de cabotagem. 

De ano para ailo os _pOrtos brã:Slleii-oS registr~nl- ~~ --~cr~~~~o na freqüêncla 
de embarcações nacionais e alguns deles se vêem excluídos definitivamente das 
escalas. A pequena cabotagem que no Nordeste do Pais se fazia. por melo de bar
caças e iates foi sendo proscrita, pouco a pouco, em face das exigências das cha
madas leis sociais e trabalhistas, acarretando com_ Isso o desaparecimento dos 
pequenos estaleiros s_e_di_a_ctos naquela região. E, .por -incrível que pareça, o trans
porte. rodoviário vem substitulmdQ_-:Q_SOPre águas, levando _mercadortas do extremo 
sul para o Nordeste e vice-versa embora o frete--cobrado concorra para a -elevação 
do preço das mercadorias trailsportadas sem se falar no maior consumo do pe
tróleo que ainda ~não possuimos para as nossas neCessidades. 

o mal vem de longe. Tem-.se dito _que nasceu com _o Lóide ,Brasileiro, em 
1890, quando se çon_stltuiu pela reunião de companhias subvencionadas e cujas 
embarcações apresentavam grande variedade. de tipos e de idade, Jamais se ela
borou um plano completo e adequ!ido de renovação do material daquela empresa, 
ficando aos azares da descontinUidade administrativa, ditada pelas substituições 
de seus dirigentes para satisfação de interesses políticos e pior do que Isso sem se 
preocupar com o aufer,im~to .<:te _r'ªç_ei.m.__s_Uficiente ao c_ustelo_ de se!ls ~erviços. 
Empresa do governo, os Usuários- em grande númerQnão rem_uneravam_ os serviços 
prestados. l\4als tarde, ao Lólde veio juntar-se a Costeira. E de lá para cá, os 
continuas reajustamentos salariais e o =regulsmo selaram de maneira defini
tiva o destino das mesmas. O ~omandante Fernando~ Frota com muito @$pífito 
afirma q1;1e aª_ em.presas oficiais,_ as_ mais poderos-as, se tran_sforrn.aiam em "repar
tições públicas em que acOnteCe haver navios". Vale referirmos de passagem. a um 
fato que bem define a atual situação das empresas oficiais. Ninguém ignora a 
deficiénc!a cada vez mais acentuada no tr3.U$porte de passageiros pelos navios de 
cabotagem. No ano~de 1928, a Costeira oferecia cerca:de~ 3.500 acomodações nos 
21.; __ navios de passageiros que :possuía, sendo a _ ~()-~~ª' _ pppulação, na época, de 
32.000.000 habitantes. Em 1959, reduzida sua frota de navios de pl!Sifag'elrds a 7 
unidades, apenas pôde oferecer L500 acomodações para atender a uma poj)blação 
de cerca de 70.000.000 de pessoas. E o Lólde Brasileiro mantinha, até bem pouco 
tempo, apenas dois, navios de passagelr~os~~=~' o~~rante Aiexan<irino •~o RaUl 
Soares. Dai as filas constantes para ás compras de ~passageiros nos gulcbets dessas 
empresas e o desenvolvlmento do transporte rodoviário através de ,ônibus e dos 
caminhões '4paus de arara"~ sem o mínimo conforte e cobrlndo longas distâncias. 
O :Ministro Lúcio Melra, na exposição de Motivos sobre o Fundo de Marinha Mer
cante, assinalou a importãncia do tráfego de--pasMgeiros, íia cabotagem, àtribulnê.Q 
ao mesmo a "ftinção de elo importante da- Uilidade nacional, e e-sclarecendo que, 
segundo reve1am as esta.tlsticas, para cada. passageiro ·atendido, três outros são 
recusados por falta de acomodações nas empresas da tr'!llllllortes marítl;l!os. Sen
tindo a agudeza do problema, a administração_ passada encomendou a construção 
de quatro navios de passageiros, dois em ·esta,Ieiros da Espanha e os restantes na 
J:ygoslávia. Os navios estão quase prontos e alimentava-se_ a esperança de que 
seriain postos a;~ trafegar, dentro da breve tempo, nas costas brasileiras. Com 
surpresa, porém, nõticlas vêm sendo divulgadas de que aquelas embarcações serão 
entregues - duas ao Ló!de para ·a êstabe!eclmento de Uina linha de turismo c~om 
os Estados Uhldos e as restantes à Costeira, que, seguncio o seu suJ)er!ntendente, 
tem Idéia tembém de estallelecer uma linha de longo ·~éursõ:·· Em te(ltierimento 
que estamos a dirigir ao Senhor Ministro da Viação e Obras Públicas, por inter
médio da Mesa do Senado, pedimos escla.recimentcs acerca de tais_ noticias ~e, se 
comprovada sua veracidade, voltaremos à tribuna desta_ Ç':;tsa. ~ara _ _defender os 
interesses de milhares de brasileiros ~que serão prejudicados com a destinação 
que se pretenda dar. Tais Iinbas, visando disputar a preferência.~ de passageiros 
que se destinem às viagens transatlânticas, não têm sentido, não só porque teriam 
de vencer a concorrência de _empresas estrangeiras econolilicttmente mais fortes 
:tnllll principalmente pela queda que se observa no transporte maritimo a longa 

distãncla, como salienta o magazine T'IDles de 16 de fevereiro último em detrl-



mento do transporte aéreo ao encurtar de maneira sensível as dístâncias. A Tri
buna da Imprensa, edição de 31 de jUlho· do ano passado,- comentava que· exlstlam 
no Lóide cerca de 130 comandantes e 150 im.ediatos. Tal fato, também se com
provado, revelará de maneira mais gritante aínda o descalabro existente naquela 
empresa dado ·que o número de- Seus -n'av1ds 'não S.tínge ·a meia centena. 

Já se tem dito e repetido que de nada vale adqul.rtr navios novos e cuidar 
da construção ·naval, se não se ptdc'eClet- ã coinpleta reforma da. estrUturação 
juridlca e admlulstrativa do Lóide e da Costeira, Ilvrando~se da órbita estlolante 
do serviço público e criando o regime de amparo e incentivo à iniciativa privada. 

Ora, existe na outra Casa do Congresso Nacional o·Projeto de Lei n.0 3.389/61, 
oriundo de mensagem do ex-Presidente Jânio Quadros, autorizando <> Pod,er Exe
eutf.vo a constituir uma sociedade por ações para exploração dos serviços de 
navegaçã<> de cabotagem e longo curso, aproveitandO o acervo do LO!de Brasileiro 
e da Costeira. A referida proposição encontra-se na Colllissão de Transportes e é 
seu relator o !lustre Depufudo Paiva Munlz. Queremos; portanto, depois de tudo 
quanto ficou dito e que aliás é do conbeclmento de·todos endereÇar UlD. caloroso 
apelo ao-digno Deputado Paiva Munlz, relator do Projeto n.o 3.389/6I, que bfereça 
o seu parecer, ·e aos-lídereS· pârtidários para que assegurem a votação de matéria 
de tão excep-cional importância no regime- de- utgên:Ciã, -põSsibilitando ao governo 
a reforma estrutural, juridica e administrativa, d~·órgã()s qúe Vêin a_gravando s 
crise em que nos debatemos quando poderão ajudát- de maneira incisiva a· recupe
ração da- nossa economia e das nossas finanças tão debilitadas. Aqui, portanto, 
o nosso apelo que não visa o intrometimento em assuntos da esfera da Câmara 
dos Deputados mas sim o Interesse da servir à Nação. (Muito bem! Multo bem! 
Palmas.) 

Em meio ao díscurso do Sr. Afrânio Lages o Sr. Gilberto Marinbo 
deixa a Presidência, assumlndo~a o Sr. Novaes Filho~ 

. -------- - - ·- - -

O SR. PRESIDENTE (Novaes F!Iho) - Tem ·a :@l!'vtiÍ lD16bre SenadorDaniel Krleger. · - · · - - · · · · · · 

O SR. DANIEL KRIEGER --Sr. Presidante, Srs. Senadores; faleceu há dois 
dias, na cidade do- Rio de Janeiro, onde se domiciliar..- ·após· longa vida dedicada 
ao comérci<> e_ às duras lides do .campo, o- cidadão Orozlmbo de Souza Bueno. O 
eminente brasileiro era progenitor do nosso dístlnto colega Senador Coimbra 

· Bueno. -

Peço, portanto, a V. Ex.8 , Sr. Presidente, que se dirija, em nome do Senad.o 
da Repúb!lca, ao nosso eminente colega e à sua fam!Iia, dlzenâ<> do nosso profundo 
pesar e da nossa solidariedade na hora .em que sofre _ess~ _dura?- i;rreparável per~a. 

O Sr. Pedro Ludovico :.... Permite V. Ex.8 um aparte? 
O. SR. DANIEL KRIEGER - Pois não. 

O Sr. Pedro Ludovico - Pego vênia a v. Ex:. a páia solldarlzar~me,- em meu 
nome pessoa.! e no do Partido Social nemocr'átlco, à homenagem- que . presta 
à memória do progenitor do nobre Senador COimbra B:ueno; O_ Sr. Oroslmbo 
de SOuza Bueno,- comerciante correto e --digno --viveu mUitos· 'anos. ena .Cid~e de 
Rio _Verde, --~m Goiás, onde era muito estimado. Faz jus, ~orti@ltc).~' à homena
gem que v: Ex. 8 <>Ta presta. · · · - · · · ·. · · · · · · ,... · 

O Sr. Jefferson de Aguiar - Permite o nobre orador unt ·aparte? 
O SR. DANIEL KRmGER.- PGI.s nãO: 
O Sr. Jeffei>•>n de A~ :...:. Nobre Senador- :Daniel Krleger, solldarizocme 

com a manifestação de pesar que v. :mx.a insere nos Anais do Senado Federal, 
pelo infausto acontecimento, irmanando~me_ <X)Ifi. o ·nosso-eminente _e caro cole
ga, Senador COimbra Bueno, no mom:ento cr\iC!al qüé atraves.sa pela jié!'âa lrre-
pará v e! do seu progenitor. · · · · 
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lfá alnda a circunstância - e quero focalizá-Ia para marcar este aparte 
~-de que era espírito-santense- o pai do Semrdor Coimbra Bueno, metnbro de 
uma das mais eminentes famllias capixabas. Assim, por essa circunstância es
pecial, bem oomo pelos dotes pessoais que o caracteriza_vam o ilustre. morto, 
aqw deixo minha solldariedada à homenagem que V. Ex.a presta à sua memó
ria, neste momento. Esta sol!dariedade é não apenas pessoal, mas também 
da Secção estadual do Partido Social Democrático do Espírito Santo. 

O Sr. Gilberto Marinho - Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER - Pois não. 
O Sr. Gilberto Marinho- Trago minha solidariedade às palavras que V. Ex. a 

com a propriedade de sempre, ora pronuncia, manifestando o pesái: e a mágoa 
do Senado da República pelo· falecimento do progenitor do eminente Senador 
Coimbra Bueno. Também a Secção do Partido· SoCial Democrático da Guana
bara associa-se a esta homenagem à memória do chefe da !lustre família, de 
tão alta significação social e cultural no Estado de Goiás. 

O Sr. Paulo Fender - Permite o nobre orador um ap..,te? 
O SR. DANIEL KRIEGER - Pois não. 
O Sr. Pa.ulo Fender - Desejo significar a v. Ex.a .a solidariedade e o pesar 

do Movimento Trabalhista· Renovador, que louva o justo necrológio que v. Ex.a 
ora faz para hOlll-enageãi' __ esse grande brasileiro, pai do .nosso nobre e ilustre 
colega Senador COimbra_ Bueno. _ 

O Sr. Barros de Carvalho - Perrillte o n<>bre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER - Com satisfação. 
O Sr. Barros de Carvalho - O Partido Trabalhista Bras!leir<> associa-se ao 

pesar que V. Ex. • acaba de manifestar perante a casa, com tanta justiça. o 
ilustre morto era, realmente, homem cheio de méritos, chefe de fami!la pio
neira que soube dignificar o Estado de G<iiás, abrindo os primeiros .. cll.ltilnhos 
de sua civilização. Sentimo-nos compungidos __ com esse acontecimento e traze
mos nossa solidariedade às palavras de V. Ex.a 

O Sr. Ruy Crutt1eiro - Permite o nobre orador um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER - Pois não. 
O Sr. Ruy carneiro - Em meu nome e em nome do Partido SoCial Demo

crático _da Paraiba, soli<larizo-me ·com .Vp Ex. a na homenagem que 9ra presta 
à memória do gen1tor do nosso ilustre colega: Senador Coimbra Bueno, homem, 
bom, patriota, muito estimado por todos os seus' companheiros. Sentimos o rude 
golpe que acaba -de ferir o seu coração de- filho dedicado. --Assoclamo-nds, pois, 
à homenagem de pesar que V. Ex. • requer, da tribuna do Senado. 

o Sr. Seb3stlão Archer - O nobre orador permite um aparte? 
O SR. DANIEL KRIEGER - Com prazer: 
O Sr. Sebastião Archer - Asrocio-me às palavras de :pesar de V. Ex.• pelo 

falecimento do pai do nosso !lustre colega Senador Coimbra Bueno. Era um 
velho amigo meu, homem de valor a muito estimado, com quem sempre man
tive as melhores relações. 

o ·SR. DANIEL KRIEGER - Sr. Presidente, agora não m·ais falando em 
nome apenas da Bancada Democrática Nacional, mas em nome de todo o Sena
do da República, pelos expressivos depoimentos que !lustram meu discurso, rei
tero a V. Ex.• o requerimento que lniciaimente formule! no sentido de que se 
telegrafe à famllla enlutada, significando o profundo pesar desta Casa pelo 
desaparecimento do seu elninente chefe. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE .(Novaes Filho) - A. Mesa acolhe a solicitação do Se
nador Druúel Krieger e tomará as devidas providências. (Pausa.) 

Nos termos do art. 163, § 2.0 do Regimento Interno, tem a palavra o nobre 
Senador Paulo Fender. 



o SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, acaba o Brasll de fazer boa ~figu
ra na Conferência de Del;armamento de Genebra, através do Chanceler San
Thlago Dantas. 

N"ao poderia deixar de tecer oomentãrioo. à atuação brilhante da Delegação 
brasileira quando leio nos jomalS às :Primeiros p:ronunéiamentos emitidos na 
Europa pór aquele nosso ilustre patricio. ~ 

Dias antes, de~ conclave, também na imprensa de_ nosso P~ :CQm,@tArlos, 
senão desaifosos, pelo menos reticen"te.S- cõrliorelaçãõ acr Q.ue se- chamou. de atua
ção diferente do Chancel<>r San-Thlago Dantas, atribuindo-se-lhe a mania de 
cliscrepar ou divergir em eonferências internacionais. 

Sr. Presidente, a Conferência era de desarmamento, e o Brasil ali estava 
representando setenta milhões-- d;e ahnas e, mais do que isto, as populações dos 
países chamados, na Conferência, não-alinhados; países- que· tinham a liber
dade de, naquela Assembléia, opinar e formular ap~elos pela paz universal. 

Mas não era somenúe essa autoridade que O Brasil possuía. ll: preciso· que 
S<> diga, Sr. Presidente, que se o Brasil não "é um pais armãi!o- ·atomicamente, 
é, oentretanto, um dos m·aiores país:es uraníferos do mundo. _Por conseguinte é 
país que tem autoridade para ralar numa COnferência de energia atómica. 

Nacionalistas deste Pais, nós temos batido pelá' respêlto ,.:g nossos rei.Írvas 
de minerais a.tômicos, e através dos ciebates que se têm travado no Pârlamento 
e na imprensa, pôde até o Conselho de Segurança Nacional denunciar acordo 
preexistente, que de certa forma prejudicava a política de minerais rad:loa
tivos que o Brasil deveria adotar. 

Assim agindo, aquele órgãó~ --do Governo procédeu, a · :rheu vér,- ao- Ver dos 
nacionalistas, muito ju.stific<>damente. 

Sabemos que a política de energia nuclear que-_ci BraSll há de_necessaria
mente adotar é aquele que se bate pela investigação pertiriãz e minuÇente das 
nossas reservas de minerais ffsseis, e, além- da investigação, a avaliação -dessas 
reservas. Este o primeiro ponto, e o--segundO, quartdo "dispusermos de recursos 
para o importante mister, beneficiar os minerais explorados reduZlndocos e refi
nando-os, a fim de que possamos, at:ravés d~ r~a_tQ:re.s de energia nuclea,r~ tr_ans
formá-los em minerais flssels. 

Essa a politica de .ener~a nuclear por _que se bate o Brasil, muito ante.s da 
Conferência de Genebra. Não somós pais que tenha ido àquela ,conferência 
para, nada tendo a ver com o assunto, dar opinião. Somos celeira dos materiais 
nece-ssários à energia atómica. Temos, por conseguinte, a autoridade fundamental 
a que não se- r-eferiu, na sua modéstia e na sua talvez cautela diplomática, o 
ilustre Ministro San Thiago Dantas. 

Congratulemo-nos_, portan-to, com S. Ex.8 , por mais esta._attlação desassom
brada, por mais -esta demonstraçãO Q.ue dá ao mundO- Cfa· fildepe:hdêriêia e da 
altivez do Brasil. 

Diz S. Ex.8 , numa das suas declaraçõé.S!-

t'SAN THIAGQ_....:.__Jí1 o nosso papel: descobrir que .acordo eles desejam 
fazer, e o acordo que eles desejarem fazer, as naç-ões não alinhadas, aqtii 
presentes, em Genebra, têm o dever d~ favorecer. Então, poderemos ca
minhar nessa direção, poderemos faz~r.com_ qtie __ o m.uíi.cto·se·nvre ae·-uma 
competição extremamente- Perigosa; que é_· _t~vez, o ponto _en1 que mais 
_constantemente se_arrtsca o futuro_ da humaJ+idade.e,- ao m-e.sm:ó~temp_o 
de um_ efeito dallOSO ao futuro da llQ~a espécie-, ·qual ~e,ja a contami
naçãO- da biosfera p_eloS resíduos radioativos que •. no,p~esent_e_ ~tadq da 
tecnologia, são deixados por essas explosões. Q __ BráSU, está, Portanto, 
aqui, consciente do ~eu papel, consciente do seu dever~ ViY,endo _co~Q lhe 
compete, no-seio dis nações que o convocaram pS:ra'traZét a-SUá cOntri
buição construtiva a esta._COnferê~nc!a. Esta contribuição nós a traxemos, 
certos de que ela traduz o sentimento do nosso povo e_ de qu_e, ao apresen;:. 
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tarmos as nossas idéias- e ao oferecermos a nossa bOa vontade, estamos 
fazendo aquilo que de nós espera o povo bra.slleiro." 

Mais acima, na.s sua.s declarações, lê-se também o se;:ulnte: 
"O _QOvemo bra;sileiro não compareceu a Gerrebra para adotar uma 

atitude absenteísta. Se assim fosse não-- teríamos vindo." 

Portanto, Sr. Presidente, foi patriótica, foi lógica a atitude do~ Ministro San 
Thiago Dantas, mais uma vez, em conferências internacionais. A palavra do 
Bra.sil foi bem Duvida. A palavra dQ Bra.sll foi bem meditada. A palavra do 
Brasil foi examinada e foi mesmo muito considerada na Conferência de Genebra, 
.segundo telegramas que Ii em jornais estrangeiros. 

Criticaram o Ministro porque não seguiu uma linha tradicional na diplomacia 
br;l.Sileira, diplomacia até aqui com algumas restrições caudatárias. 

Falta de independência é recuar o Brasil a tempos com-que jã se não com
padece esta era de grandes reivindicações partidas do eoração do povo, da cons:.. 
_ci~nc~ª dq JJ.ovo;_ nã_o :para QS_ brasileiros que _com elas vivem em consonã.ncia, 
fuàs-parâ· écim=-aqueies qUe cõmerciam· oom o Brasil, que negociam aom o Bras11, 
que tratam com o Br;l.SII e que devem respeitar o ~Bra.sfl. 

:'O~ Sr .. Novaes Filho -:Permite V. Ex.• .. um aparte? 
O SR. PAULO FENDER- Com multa honra receberei o aparte de V. Ex.• 

O Sr. Novaes Filho - Associo-me às referências elogiosas que \T. Ex.• estã 
fazendo ao chanceler ~San Thfago Dan tas, de cuja amizade me honro, mas peço 
permissão para fazer re.strição ao que V. Ex.• declarn, sobre o Itamarati fazer 
politica caudatária. Fui Ministro de Estado do eminente Presidente Dutra e 
pos.so afirmar a·v. Ex. a que seu governo ·rrunca: fez pOlítica caudatária; agiu sem
pre~ de acordo _com as tradições dá diplomacia bra.s!leira, sobretudo adotando a 
,PóTítíQa··éle"'defesa_ do- ideal democrático, que sempre animou a eonsciência de 
·todo liom brasflelro. Lembro também a V. Ex.• que o saudoso Presidente mtúlio 
Vargas - eu, pelo menos,-ii.Sliiin o considero - foi Chefe de Estado que se fez 
respeitar pelas suas~ atitudes, pelo seu descortinlo e pelas suas d!retrizes. Assim, 
tamb_ém não ~mereceria -a.··aclli!açãt? de qué, no ·seu rõngo período governamental, 
ter-feito politica~ externa cantlatãr!a. 

. $) J!R,,l'A,ULOJ!'ENDER -Multo obrigado pelo aparte opinativo de V. Ex.• 
Não m<i referi à politica exterior brasileira no que ela tem de louvãvel na linha 
tradicionalista. Respeito e admiro o Barãó -dó Rio Branco, Joaquim~ Nabueo e 
tantos outros mentores dessa linha. 

O Sr. Novaes Filho - Dois homens-programas sem favor. 

O SR. PAULO FENDER- :diz bem V. Ex.• Quando disse caudatária, não fui, 
talyi)Z, multo. feliz naJ>X]lressão. Sou homem de frases aperfeiçoada-s a martelo, 
com oratória às ·-vezes 'üii1 póucó _ãspera,·-.sem:·:;tqi:iela- finesse que caracteriza a 
.I!ngqagenJ, c!QlUllplomatas, mas é evidente que quis aludir à política de bloco a 
.~J} .o:&.Mfl .. Purtantas e tantas vezes S"é tem filiado, quando se discutem proble
·mas- liliiversais sem ·embargo de restrições notáveis que ali se têm registrado, 
como foi, por exemplo, a palavra de Ruy em Haia. 

Sr. Presidente, dizíamos que o Ministro San~ Thiago Danta.s não só defendia 
setenta milhões de brasileiros, como toda a humanidade. Estamos vendo, apenas 
em superfície, o que acontece ao mundo com as experiências atôn:úcas realizadas 
e a r~perc1J!3São na bioesfera dos chamados re.siduos radioativos. 

o -.qúe'se.rã~a- hllmaTiidacié do- f~t~o. se mesnio nãO havendo guerra real, __ haja 
Indefinidamente essa guerra flia, imaginãria, com- que se anieaçam os povos uns 
aos.· btltros7 ·patà 'i8so· exper1Inentam armas a.tômieas que contaminam a 
atmosfera. 
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Dizem os:_jornais de medicina que, na Itália, p-ela pt.imeira vez na história 
da biologia, n..,ceu uma criança sem olhos; havia ausência total de globos ocula-
res nessa criança. -

A que devemos atribuir esta catástrofe embrionária que atinge tão Implaca
velmente a um ser humano? Só podemos atribui-la à.s condições meteorológlc..,, 
às condições cósmicas - digo melhor - à.s condições modificadas necessária e 
compreensivelmente pelas provas nucleares que estão contaminando ·a- bioesfera. 

Foi, portanto, em nome da humanidade que agiu o Ministro San Thlago 
Danta.s e não oomente em nome do Brasil, levando sua Palavra de compreensão 
aos 'POVOs que se digladiam com ·as problemas da energia IiU.Ulear, mãs- em nome 
da paz universal. 

Por conseguinte, Sr. Presidente, congratulo-me com o·Jifin!stro Santiago Dantas 
e com a Embaixada Brasileira que . chefiou, pela brilhante e necessária. atuação 
que teve em Genebra, na Conferência de Desarmamento. (Muito bem! Muito bem!) 

Enquanto discursava o Sr. Paulo Fender o Sr. -Novae8 FnhO delm a 
Presidência, reassumindo..a. o Sr. Moura Andrade. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Não há mais oradores Inscritos. 
Sobre a mesa, requerimento que vai ser lido. 

lli lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 73, DE 1962-

Com fundamento no art. 164 do Regimento Interno, requeremos que ó exjJe
diente da sessão de 2.3 do corrente seja dedicado a comemorar o Centenãrio do 
nascimento do grande brasileiro que foi o Senador AlexandJ;'e: BarbQsa _Lima, que 
tão marcante papel desempenhou no cenário politico brasileiro e tanto honrou 
esta Casa, cOmo -representante do Estado de Pernambuco. --

Sala das sessões, 21 de março de 1962. - Barros Can>alho - Dame! Kriecer 
Novaes Filho - Jefferson de Aguiar - Ary Vianna - Nel!!Pll Maculan -

Gilberto Marinho - Mem de Sá - Jorge MleyJ1a.l:d - Pedro Ludovico. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Nos tennos do. art. 236 do Regi· 
mente Interno, a mat€ria será votada ao fim da Ordem do_ Dia. 

Passa~se à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em d!sciissãci úiiica, da- rii<taÇão -finai -das emend.., do S.ei1Rdo 
ao Projeto de Lei da Câmara n.0 82, de 1961 (n.0 4.801, de 1~59, na Casa 
de origem) que retifica, sem ônus, a Lé! Orçalllentária para o exercício 
financeiro de 1958 (redação oferecl<;la pela Comissão de RedaÇão com seu 
Parecer n.O 31, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A matéria teve sua discussão encer• 
.rada na sessão _de 26_ de _fevereiro último. 

Em votação. 

Os Senhores Senadores que a aprovam,_qu_eirat1J. pennanecer sentados. (Pausa.) 
Aprovatla. - -- -- - ---- - -

lll a seguinte a redação final aprovada, que vai à Câmara dos Depu· 
tados: 
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PARECER N.0 31, DE 1962 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.• 32, de 1961 (n.• 4.801-C/59, na Casa de origem). 

Relator: Ary Vianna 

A Comissão apresenta a redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei 
da Cãmara n.O 82, de 1961 (n.O 4.801-C/59, na Casa de origem), que ret.iflca, sem 
ónus, a Lei Orçamentária para o exercício de 1958. 

Sala das Comlsões, 21 de fevereiro de 1962. - Lourival Fontes, Presidente -
Ary Vlanna, Relator - Menezes Plmentel. 

ANEXO AO PARECER N.O 31, DE 1962 

Redação final das emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara 
n.O 82, de 1961 (n.O 4.801-C/59, na Casa de origem) que retlflea, sem 
ônus, a Lei Ç)r~en_tária para o exercicfo de 1958. 

EMENDA N.O 1 (de redação) 
A ementa. 
Dê-se a seguinte redação à ementa do projeto: 
"Retifica, sem ônus, as leis orçamentárias n.O.s 3 .387, de 3 de dezembro de 

1957, 3.487, de 10 de dezembro de 1958, e 3.834, de 10 de dezembro de 1960, que 
estimam a receita e_ fixam a despesa da União para os exercícios financeiros de 
1958, 1Q59 e t!::na, · :i-es];)ectiVamente." 

EMENDA N.0 2 
(Corresponde às Emendas n.0 s 1 e 2 de Plenário e subemenda · da CJ à 

Emenda n.O 1 de Plenário). 
Entre os arts. 2.0 e 3.0 do projeto acrescente-se mais um artigo com a seguinte 

redação: -
1'Art. Fica igualmente retificada, na fõrm.a ·abaixo, a Lei n.O 3.834, de 10 

de dezembro de 1960, que estima a Receita e fixa a Despesa da União para o exer~ 
cicio de 1961: 

4 -. Poder Executivo . 

. 4.14 - Ministério da Educação e CUltura. 

04 - Conselho Nacional de Desportos, 2. 01.03 - Subvenções Extraordinárias. 
Onde se lê: 

Pará: 
1 - Liga Ersportivá de Braglinha, filil>da !. Federação Paraense de :Desportos 

- Braga.nha - Cr$ 150.000,00. 

2 - _Federação Infanta-Juvenil do Pará - Bélé.t:n - Cr$ 350. 000,00; 
3 - Federação Pernambucana de Desportos - Cr$ 450.000,00. 
Leia,..se: 
1 - Liga Esportiva de Bragança, flliada à Federação Paraense de Desportos 

-Bragança- Cr$ 150.000,00.-

2 - Fe<!Bração_ Infanta Juvenll do Pará - :Bé!éll1--Cr$-350.0ÓO,OO. 
3 - Federação Paraense de -Desportos ....,. Çr$ 450.000,00. 
4 - Poder Executivo. 
4.14.- Ministério da Educação e Cultura. 
Adenda "iEl". 
Fundo Nacional do Ensino Médio. 
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Onde se lê: 
21 -o Rio de J"aneiro. 
Ginásio Municipal Rio diiS Flores~'-' Cr$ 200. ooo,oo; 
Leia-se: 
Ginásio s!lnta Teresa de Rio das Flores - Cr$ 200.000,00. 

4 - Poder Executivo. 
4.20 -·Ministério ~da Saúde. 
Adenda ·~B". 
Subvenções extraordinárias. 
21 - Rio de.Janeiro. 
Oílde s<i' lê: 
Associação dos serviÇos Públicos liO ':Esiàcio do Rio~ d~ ~ J~eírci (Hospital) 

Niterdi- Cr$ 350.000,00; •.· • · • · ~ ~ ~ ~~ : · ~ ~ 

Leia-se: 

Associação dos Servidores~ Púb1ícos do·. EStado do Rio · de Jâne!ro .c.; Cr$ 
350.000,00. 

Ot:íéle se lê: 
Hospital--aos servidoreS Públicos do E~Ú~.d6-dõ Fhõ- êfe· -Jãneir_Õ -_ Niierói -

Cr$ 50.000,00; 

Leia-se: 

Associação dos Servidores Públicos ~ do Estado do~ Rio de JanE>iro - Cr$ 
50.000,00. 

Adenda "D". 

Departamento Nacional de Saúde. 
21 -R!oéle Janeiro. 
Onde se lê: 
liospital dos Servidores da Associação dos Servidores Públicos do Estado 

do Rio - Niter6! - Cr$ 200. 000,00; 
Leia-se: 

Associação dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro - Cr$ 
200. 000,00 . 

. Parecer Pt!b:UcB4o. no Diário do Congresso :Nacional - (Seção II), de feverei· 
ro de 1962. 

O SR. PRESIDENTE (Mqura ~ilr.!de) - .De.signo, pa~a acompariliar a maté
ria nas ComiSsões·- Clórii:Pét8rites daquela casa, o nobre- Senador Daniel Krieger. 

Iteót 2 ~ ~ 

Votação, em discussão única, do Projeto de Resolução n.O -6, de 1962, 
de autoria da-comissão P!retora, ·que nomeia José Argemiro .Batista para 
o cargo vago de Guarda de Segurança, símbolo PLS, do Quadro da Secre
taria do Senado Federal. 

O SR. PRESIDENTE (1\'loura Andrade) - A matéria teve sua discussão encer· 
rada na sessão de 26 de fevereiro último. 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que apro"Vàffi~o··prbjetô ·qUeiram perinanécer sêD.tBdos. 

(Pausa.) 

Está aprovado. 
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l!i o seguinte o projeto aprovado, que_ vai à Comissão Dlretora para 
redação final: 

PROJETO DE RE"SOLUÇAO N." G, DE 1962 

Nomeia José Argemiro Batista para o cargo vago de Guarda de Segn· 
r.mça do Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

O Senado Federal resolve: 
Artigo único - lt nomeado de ·acordo Com O art. $5, tetra:· C,. -itein 2; dÓ Regi· 

mente Interno, para o cargo de Guarda de Segurança, Símbolo PL-9, do Quadro 
da Secretaria do Senado Federal, José Argemiro Batista. 

Item 3 
Votação em discussão única il3. redação ímal do Projeto de Resoluçllo 

n.O 5, de 1962, que altera os _arts. 40, § l.o, e 45, n.o III, do Regimento 
Interno· (l'EfdaÇão oferecida pela Cozn.:Lssão de Redação ém seU Parecer 
n'? 42 de 1962) . · -

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A matéria teve sua discussão encer· 
rada na sessão anterior. 

O presente Projeto de Resolução nasceu em virtude de_parecer exarado pela 
douta Comissão de Constituição e Justiça sobre representação do Governador 
Carlos Lacerda e _da União Démociática Nacional. 

PARECER N.0 42, DE 1962 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 5, de 1962. 

A Comissão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 5, de 
1962, que altera o Regimento Interno do Senado Federal. 

Sala das Comissões, 23 de fevereiro de 1962. - Sérgio Marinho, Presidente -
Ary Via.nna, Relator - Daniel Krieger - Menezes Pimento!. 

A alteração substancial que propõe a comissão ao Regimento Interno é no 
sentido de qUe haverá a convocação do suplente~ sempre que o afastamento do 
exerciclo do mandato for por mais de noventa dias para desempenho de missãO 
diplomática de caráter transitório, ou participação, no estrangeiro, em Congresc 
sos, conferências e mi.ssões culturais. (Const., art. 49) 

Anteriormente~ o Senador, na participação dessas missões, conterêti.cias ou 
no desempenho de qualquer responsabll!dade diplomática, não tinha nece.ssidade 
de .solicitar licença, e não eia convocado o Suplente. 

Em votação a redação final. 
Os Srs. Senadores que. a aprovam, queiram permanecer como se .acham. 

(Pausa.) 

Está aprovada. 

l!i a seguinte a redação final aprovada, que vai à publicação: 

ANEXO AO PARECER N.O 42, DE 1M2 

Redaçáo final do Projeto de Resolução n. 0 5, de 1962 que altera o 
Regimento Interno do Senado Federal. 

Faço saber que o Senado Federal aproVou e eu, Ílos: termos do art. 47, letra. p, 
do Regimento Interno, promulgo a seguinte 

RESOLUÇãO N.0 DE 1962 

Altera o Regimento Interno do Senado Federal. 
Art. 1.0 O 1 1.0 , do art. 40 e o n.0 m, do art. 45, do Regimento Interno do 

Senado (Resolução n.0 2, de !959) passam a vigorar cõm a seguinte redação: 

Art. 40 - ............................... _ ................................ .. 
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§ ~L•~ - O requerimento, que deverã mencionar o prazo de afastamento do 
Senador, será lido no Expediente, e encaminhado à Comissão- competente para 
sobre ele emitir parecer. 

Art. 45- ··'·······'··'·····~ ............. ~ .......... -; ..... ; ............... . 
m- afastamento do exercício do mandato: 

a) por mais ~de 90 (noventa) dias para desempenho de missão diplomática 
de caráter transitório, ou participação, no 10strangeiro, em congressos, conferên-
cias e missões culturais (Const., art. 49); ~ 

b) por qualquer tempo, para desempenho das funções de Miulstro Jle,Estado, 
Interventor Federal, Secretário de Estado ou Prefeito do Distrito Federal (Const., 
art. 51, e Emenda_ constitucional n.0 3, art. 45'). - - ---- -

Art. 20 --Esta resolução entrará em vigor na data da sua pub!Jcação, revo
gadas as disposições em contrário. 
Paralba de um ediflcio público que fosse considerado verdadeiro Palácio dos 
Correios -e- Telégrafos. lfi um prédio grande, e .quem ~onhece_. a capital paraibana. 
há de ratificar minhas declarações. A construção honra .roão 1'essoa. li: situada 
num quarteirão ao ladO da; Praça Pedro Américo. ~-~ ~ ~ 

Sr. Presidente, não se! de quem a culpa, mas a falta de cUidado allada a 
chuvas abundantes, pois na faixa litorânea do Nordeste não há seca, déiXaram o 
prédio em rulnas. 

Venho recebendo reclamações_ a respeito. Ia, mesmo, pedir providências ao 
Sr. Ministro da Viação e ao coronel Dagoberto Rodrigues, Diretor-Geral dos 
Correios e Telégrafos, quando Ii, hoje, no--ucorreio-~azllien~",__um t~legr_~m~ 
procedente de João Pessoa, em ijUe 0 corie.SI)ohd€-nte do jornal diz que o prédio 
está na iminência de desabar, com perigo de vida de seus funcionários. 

O edificio, sendó- inuito· grande, ·comp·ottS: Vãriàs repartiçõeS federaiS~. 

A minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente, teve o intuito de dlrlg!+ um 
apelo ao Miulstro da Viação e Obras Públicas, Sr. Virgilio Távora, e ao_ tllretor 
Geral dos correios e Telégrafos, no sentido de que providências Imediatas sejam 
tomadas. ~ 

Seria aconselhável o envio de um engenheiro da confiança do Departamento 
e do :Ministério, à capital paraibana, a fim de ··examinar as -condições em _que se 
encontra o edifício e salvá-lo, antes que ocorra uma çatás_tr<;>fe com _ _perdas d_e 
vida e prejuízos para. a Nação, o qu~ serla·Uma ·prdfunda"inágOa· pãra·nós -párat .. 
banos. 

Sr. Presidente, solicito encaminhe V. Ex.a ao Sr .. .Ministro da Viação e· Obraa 
Públicas, com .a autoridade que tem a Mesa do Senado, este apelo a fim de que 
providências sejam tomadas em caráter usgente. (Muito bem!) 

Item 4 

Discussão úulca do Requerimento n.0 67, de 1962, em que o Sr. Sena
dor Afonso Arino.s solicita autorização, :pQS termos do art. 49 da com-ti .. 
tulção e do -art. 40 do Régimento, para-aceitar desi1;11ação para partici
par, como chefe substituto, da Delegação do Brasil à Conferência do 
Desarmamento das Nações Unidas, reunida em Genebra (requerimento 
dependente do parecer da Comissão de Relações Exteriores) . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andl1ade) --Tem a palavra o nobre Senador 
Benedito Valadares, para emitir o parecer da Comissão de Relações Exteriores. 

O SR. BENEDITO VALADARES - 0-~nobre Senador Afonso Arlnos enviou 
ao Senado o seguinte requerimento: -

Tendo sido ,oonvidado a participar, como chefe substituto, da Dele
gação do Bras!! à Conferência do Desarmamento das Naçõa. Unidas, 
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a se r_eunir proximamente em Gene_hra, SuÍIÇa, .solicito, nos te_rmos 
do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimento Interno do Se
nado Federal a autorização necessária para aceitar e exercer essa mis-
são, que deverá ter a duração de cerca de 80 dias. 

Sala das Sessões, 10 de março de 1962. - Afonso Arulos. 

Tendo o requerimento, nos termos do parágrafo 1.0, do art. 40 do Regimento 
do Benado, sido enviado à Comissão de Relações Exteriores para dar parecer, 
tul designado seu Relator. Ex vi do § 2. do mesmo artigo, o pare<ler 'Pode ser 
oral. 

De acordo com o art. 49 da Constituição Federal; o senador Pode desem
penhar missão diplomática de caráter transitório. ora a missão para. a qual !o! 
convidado o Senador Afonso Ar!nos é de caráter transitório e. por prazo deter
minado. Assim, a COmissão de Relações Exteriores é favorável à aprovação do 
requerimento. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Parecer da Comissão de Rela
ções Exteriores é favorável ao requerimento .. 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
Se nenhum dos Srs. Senadores desejar fazer uso da palavra, declararei 

encerrada a discussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer como .se acham. 
(Pausa.) 

Eatá aprovado. 

Item 5 

Discussão única do Requerimento n.0 68, de 1962, em_ que o Sr. Sena· 
dor Alô Guimarães solicita autorização, nos termos do art. 49, da Cons
tituição e do art. 40 do Regimento Interno, a fim de aceitar designação 
para participar dos trabalhos da Cofiferêricia sobre Educação e Desen
volvimento Económico e . Social da América Latioa {requerimento 
dependente de Parecer da Comissão de RelaÇões Exteriores). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - ,Tem a palavra oc nobre Senador 
Aloysio _de Carvalho, Relator do Requerimento h.O 68, na Comissão de RelaçõeS 
Exteriores. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Sr. Presidente, na qualidade de Relator 
designado na Comissão de tRelações Exteriores, deixo consignado que a Comissão 
nada tem a opor ao pedido de autorização que fez o ilustre Senador Alô Guima
rães, para os efeitos mencionados no· Requerimento que V. Ex.• acaba de_Ier. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade) - O Parecer da CCmlssão de Relações 
Exteriores é favorável. 

Em discussão o Requerimento. _ 

Se nenhum dos Srs. Senadores desejar usar a palavra, declararei encerrada 
a discussão. (Pausa..) 

Está encerrada. 
Em votação. 
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Os Srs. Seriadores -que a!)r~v:a~ ·o requerimento -queiram· permanecer como 
se acham;--(Pausa.) 

Está apróvaao. 
Item 6 

Di~~ussão única do Requerimento n.o 69, de 1962, pelo qual o Sr. 
Senador Barros de Çarvalhç:. solicita autorizaçãO, nos termos do ai-t. 49 
da ConStituição e do art. 40 do Regimento, a fim de participar da COmitiva 
que acompanhará a·-sr. Presiderite" da· República em sua próxima viagem 
aos Estados Unidos e ao México (requerimento depeOdente de Parecer 
da_ Comissão de Relações Exteriores) . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Mesa sol!clta do nobre Senador 
Vivaldo_ ·Lima_ a designação de relator -para dar parecer- sobre o Requerimento 
n.0 69. . · · -- -

O SR. VIV ALDO LIMA - Sr. Presidente, como Presidente da Comissão de 
Relações Exter~ores, designo o nobre Senador Afrânio LageS~ para emitir parecer 
~obxe o requerunento __ em apreço._ .~- --~~.,.~""--;~:-~ ~-

0 SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) ~ Tem a palavra o nobre Senador 
Afrânio Lages, para emitir parecer, em nome d.a.Coroissào de Relações_Exteti,or·es. 

O SR. AFRANIO LAGES - Sr. Presidente, na qua!ldade cte relato~ ®slgnado 
para opinar-sobre o pe-dido -foriii.Ulado pelo nobre Senado;t Batrris _tle_ Giirvalhó, es
clareço que ·a COmissão de Relações Exteriores nadi:( tem a OPor ã ·qúe s:eja cóh:. 
cedida a autorização solicitada. . 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O parecer da Comlssãode Relações 
Exteriores é favoravel ao requerimento. 

Em disc~são o requeri:m~m;to. _(Pausa.) 

Não havendo quem peça a palaVra, deClRrO encerrada a discussão. 
Em votação. 
O.s S:r.s. Senadores, que aprovam o requerimento, queiram pesmanecer sen

tados. (Pausa.) 
:Está aprovado. 

:E oportuno esclarecer que, tendo tido necessidade de viajar para o exterior 
antes da votação dos requerimentos _que acabar_n_de s~ _aprovados, o_s __ S:rs. Sena
dores_ Alô _Guimarães e AfonSo Ai-ln os combinaram aguardar, para o início do 
desempenho _das missões_ que receberam do -Executivo, Comnnicação - que a Mesa 
lhes fará imediatamente, da concessão, pelo __ Senado, da autorização Ifécessãria à 
aceitação e ao- ex_ercício- des~as_missões. ·· ··· ~·- -- --- - --

Tambérri -é oportunO esclarecer que nos casos em apreço ilão cabt(a SUbsti
tuição dos senadores que se afastam temporariamente dos trabalhos da Casa. 

A orientaçã-o' seguiq& pelo Senado, de_sd~ 194:6/ érà a_ -de nao- se -jaz.er- a '~on-
vocação- dos -suplentes êin casos -aessa natUrez-a. . .--.c. '-- · · · ···· ... 

Recentemente, o Sep.ado reconsiderou o assunto,_ por proposta da ComisSãO de 
Constituição e Justiça. · 

A Resolução respectiva ainda não foi promulgada e teve. a, sua :fe_dação final 
aprovada há poucos minutos. 

Ainda, porém, que já estivesse ein vigor;·-Sô''~C'a:iTetarla á ~StibStitÜição dos 
Senadores se o .prazo da ausência fosse supexi_or .a 90 dias, o _qu-e não ocorrerá. 

A Pr-esidência esclarece que e._lyl ... ambos os casas não c.abé a .sllb.stftUiÇão -dos 
Srs. senadores que se afastaram dos trabalhos da Casa. A ori91!~ção_ ~eguidac pelo 
Senado, desde 1946 eta riâo fazer ·convocação de suplentes em cas-os dessa natureza. 
O Senado acaba de reconsiderar o assunto, por proposta da Comissão de coD.sti-
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tuiçãil e Justiça todavia a Resolução n.0 5; que ainda nao_ foLpromulgada mas 
sê-lo-á amanhã, est:<belece que o prazo de afastamento, que possibilita a convo
cação de suplente, é de noventa dias. 

O nobre Senador Afonso Arlnos em seu_ reg,uerimento pede _afastamento 
pelo prazo de oitenta dil<S, pelo que a Presidência riãó poàeráo éõnvocàr 6 suplênte. 
' i ~- - -- ' 

O ~mesmQ_ da.Bo ·ocorre c<Jm:- o nobre senador _Ala GuimaZ.ães, · qtie · rêquer~u 
afastametno pelo prazo de quinze dias. 

Item 7 

Votação, em discussão única, do RequerlniéntO ll.o 70, de 1962, em 
que os Srs. Senadores Afrânio Lagés (Líder, em exercício, da Uhião 
Dem.ocr.á:fiica ~acional) e Gilberto Marinho solicitam urgência, nos _ter
mos do l>.rt. 330, letra c, do Regimento Internoa>ar<HrPi'ójeto de Lei d!> 
Câmara n.0 4, de 1962, que dispõe .sobre a efetivação de s·ervidore.s-"interi
nos e dá outrl<S providêncil<S. 

O s&. ~SIDENTE (Moura Andrade) - Em votacão. 

Trata-se de urgência em regime comum. 

Tem a palavra o nobre Senador Aloysio dé carvalho para encaminhar a 
votação. 

O SR: ALOl'SIO DE CARVALHO ~ Sr. Presidente, mesmo em situação de 
urgência domlllft, não me parece justificável a urgência para estudo do projeto, 
que efetiva interinos. Trata-se de proposição que sofreu, na Câmara, uma tra
mitação demorOJda e até, de certa maneira, agitada. Tenho informações de que 
o projeto não saiu satisfatoriamente redigido no sentido da boa técnica legis
lativa. Não digo do ponto de vl.sta do mérito, porq_ue dificil, neste Pais, real
mente, é estabelecer medida de eqüidade em :rêlação ·a· fiUicionários públicos. 

· Tenho co:ghecimenM pessoal de funcionários que estão interlrios no sei-viço 
Piíbliçp há mais de dez, qUinze e1 _ pO.Ssivelmente, vinte anos.:·Mà.S~- quando o 
Congresso Naci9nal cogita de me"dida que potle ser considerada de jUStiça, ele 
estende de tal maneira essa· ·providência que, então, já não há distinguir entre 
interinos de quinze anos e de dois meses. 

, - D_e modo que a urgência, a meu ver, vai impossibilitar o Senado de exami-
nar, com o cuidado que deveria, o projeto em causa. - -

Votarei, pois, contra a urgência. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (M<>ura Andrade) - Em votação o requerhnento. 
Os Srs. Senadores que o aprovam ·queiram permariecief- cófu.O se- encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da terceira sessão ordinária subse

qüente a esta. 

Item 8 

Votação, em discussão Unica, do ReqUerimento n.0 71, de 1962, em 
que os Srs. Lhna Teixeira (Li der da Maioria em exerclclo) , Lobão da 
Silveira e Pedro Ludovico solicitrum urgência, nos termos do art. 330, 
letra c, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n.0 128, 
de 1959, que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 em favor do Hospital Espirita André Luiz, de Belo 
Horizonte. 

oS& PRESIDENTE (Moura Andrade) -Em votação o requerhnento. 
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Os Srs. Senadores que õ áprovam queiram conservar-se como se encontram. 
(Pausa.) 

Aprovado. 
O projeto entrará na Ordem do Dia da terceira sessão subseqüente a esta. 
Srs. Senadores, foi lido, ao inicio da Ordem dei Dia, para ser dl.scutido e 

votado nesta fase da sessão, o Requerimento n.0 73, do nobre Senador Barros 
Carvaibo e outros, Srs. Senadores. · 

Em discussão o requerimento. (Pausa.) 
Não havendo quem p_e_ça a palavra1 encerro a discussão~ (Pausa.) 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanec-er como se encontram. 

(Pausa.) 

Aprovado. 
Em face do que acaba de deliberar o Plenário, o Expediente da sessão do 

dia. 23 do corrente será dedicado às comemorações de que trata o Requerimento 
n. o 73, de 1962. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há orador Inscrito para esta oportunida,de. (Pausa.) 
Nada mais havendo que tratar a Presidência convoca os Srs. Senadores para 

uma sessão extraordinária, hoje às 16 horas e 45 minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

ESCOLHA DE CHEFE DE MISSAO DlPLOMATICA 

Discussão única do Parecer da _Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n.o 82 (n.o de origem 35) pela qual o Sr, .l"'!'e~~i<:lente da 
República submete ao Senacto a escolha do Dr . .Tó.Sué Apolônlo de Castro 
para a !Unção de Chefe da Delegação do Brasil em Genebra. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessã.o às 16 horas e 30 Jninuf<l&) 



s.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a LegiSlatura, 
~ 21 de ~ço de 1962 

(Extraordinária) 

PRESIOilNCfA DO SR. MOURA ÁNDRADE 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os· Srs. Senadores: 

Mourão Vieira - Vlvaldo "Lima _c PaUlo Fender - Zacharias de Assumpção 
-~Lobão da Silveira - Sebastião Archer -Eugênio Barros - Matbias Olymp!o 
- Joaquim Parente --Fausto __ Cabral ~ .Fernandes _Távora - Menezes Pimen-: 
te!. - Sérgio Marinho - Reginaldo Fernandes - Dlx-Huit Rosado - ArgemJro 
de Figueiredo - RuY Carneiro - Novaes Filho - Jarbas Maranhão - Barros 
Carvalho - Afrânio Lages - Ruy Palmeira - Silvestre Péricles - Lourlval Fon
tes - .Torge Maynard - Heribaldo Vieira - Ovídio Teixeira - Lima Teixeira -
Aloyslo de Carvalho - Ary Vianna - Jelferson de Aguiar - Mlguel COuto -
Calado de Castro - Gilberto Marinho - Benedito Valadares - . Nogueira da 
Gama - Moura Ancl!rade - Lino de Mattos - Padre Calazans - Pedro Ludo
vico - José ~Feliciano~- Gaspar Velloso - Nelson Macuian - Saulo Ramos -
Daniel Krleger- Mem de Sá -Guida Mondin. · ~~ -- ~ -~ -~~ 

O SR. PRESIDENTE (M<>ura Andrade) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 43 Srs. Senadores~ Havendo número legal, declaro aOOrta a 
sessão r 

Vai rer lida a ata. 

o Sr.~ 2.0 -Secretário procede à.~leltura da ata da sessão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate aprovad!t. · 

O Sr. 1.0 -Sec.tetârlo, lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

PARECER N.0 43, DE 1002 

Redação final do Projeto de Resolução n.0 6, de 1962, que nomeia 
José Argentiro Batista para o cargo vago de Guarda de segw'ança do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal. 

A COmissão Diretoia apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.0 

6, de 1962, aprovado, sem emendas, nos seguintes termos: ~ 

RESOLUÇAO N.o 

O Senado Federal resolve: 

Artigo único - :S: nomeado, -de acordo cOm o art. 85, letra c, item 2, do 
Regimento Interno, para~ o cargo ·de -Guarda de Segurança, Slmbolo PL-9, do 
Quadro da Secretaria do Senado Federal, José Argemiro Batista. 
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Sala. da Coml.<;são Dil'etora, 21 de março de 1962. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - SObre a mesa oficio, que vai ser 

lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 
É lido o seguinte 

OFíCIO 
Temos 'a honra de comunicar a Vossa Excelência, de acordo com o disposto 

no art. 57 do Regimento Interno, que a direção da bancada do Partido SOcial 
Progressista nesta sessão legis-lativa será a seguinte~ 

Jorge Maynard - Miguel Couto. 
Ate.nclosa.s saudações. - Jorge Maynard - _Miguel Couto. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O oficio pelo qual a. Bancada do 

Partido Social Progre&dsta indica seu Líder e Vice-Lider vai à publicação. 
O Sr. 1.0 -Secretárlo irá proecder à leitura do requerimento que se encontra 

sobre a mesa. 
É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 74, DE 1962 

Nos· termos do art. 39 e 45, n.0 II, do Regimento 1nterno, requeiro l!cença 
a fim de me afastar dos trabalhos do Senado pelo prazo de 120 dias, a partir 
da presente data. 

Sãla das Sess_ões,_ 10 de mS:rçb de _1962. - Affonso Aiinos. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O requerimento não depende de 

apelamento nem de discu..'llão. 
Em votação. 
Os Srs. Senadores que concedam a licença solicitada pelo nobie .sellã.d.Or 

Affonso Arinos de Mello Franco, pelo prazo de 12!l dias, queiram permanecer 
sentados. (Pausa.) 

Está aprovado; 
Tratando se de licença de mais de 90 dias, deverá ser substituldo no Se

nado, nos termos: do art. 45, n.o II, do Regimento Inter:Q.o. 
Nesta.s. condições, a Presidência convoca o Suplente dO nobre Senador Affon

so Ar!nos, Sr. Venâncio Igrejas, para assumir o ·exerclc!o do mandato. 
Achando-.se S. Ex.a presente, passará, desde logo, a fazer parte do Plenário, 

dispensado da prestação do comprom!sw regimental em virtude de já o ter 
feito em sua prim·eira convocação~ -

Convido o nobre Senador Venâncio Igrejas a participar dos trabalhos da Casa. 

Passa a participar dos trabalhos o Sr. Venâncio Igrejas. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Sr. 1.0-8ecretárlo irá proceder a 

leitura de. requerimento. 
E lido e aprovado o_ seguinte 

REQUERIMENTO N.0 75, DE 1962 
Nos termos dos arts. 211, letra p, e 315, do Regimento Interno, requeiro dis

pensa de publicação para a imediata <Uscussão e votação da redação final do 
Projeto de Resolução n.O 6, de 1962. 

Sala das Sessões, 21 de março de 1962. - Guida Mondin. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Tendo sido aprovado o ·requerimen

to, passa-se a imediata discussão e ·votação da redação final, objeto do Parecer 
n.O 43, lido na hora do expediente. (Pausa.) 
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Em discussão; Não -havendo ,quem· faça lJS-a ela palavra, encerro a discussão. 
Em ·votação. os Srs. Senadores que a aprovam,- qUeiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Aprova !la. 

O projeto vai à proniulgação, (Pausa.) 
Sobre a :mesa requerimento de urgência, que vão ser lidos. 

São lidos os seguintes 

REQUERIIIIENTO N,0 76, DE 1962 

Nos termos dõ artigo :>Jú, do RegimentQ Interno, r-equeremos Urgência para o 
Projeto de Lei da Cârfi"ãra ··n.o 93, de 1957, que regula o magistério superior da 
Marinha. 

Sala das S€ssões, 21 de março de 1962. - Fausto Cabral - Daniel Krieger -
Jefferson de Aguiar - Saulo Ramos. 

REQUERIMENTO N.0 77; DE 1962. 

Nos termos -da··aftigo· a3b, -dO Regímeiito I.riterno, requeremos urgência para 
o Projeto de Lei da Câmara n.0 115, de 1961, que cria JUnta de Conclliação e 
Julgamento na 6.• Região da Justiça .do Trabalho e dá outras proVidências. 

Sala das· sessões, 21 de março de 1962. -cLima Teixeira (Líder da Maioria) -
Lobão da Silveira - Jarbas Maranhão. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Os requerimentos serão votadas no 
final da Ordem do Dia, conforme determina o art. 328 do Regimento Interno. 

Tem_ a palavra o nobre Senador Ruy carneiro. 
O SR. RUY CllRNEffiO - Sr. Presidente, estou seguramente informado de 

que em _J'oã:"o Pessõa está em ruínas um dos melh.Otes €dlfíclo, públicos da União, 
dos Correios e Telégrafos. Foi ele construido no governo ào grande e saudoso 
Presidente Epitácio Pessôa, que para executar a obra enviou à Paraíba dois en
genheiros militares, o Coronel Otto Kuhn e o então capitão de Engenharia, hoje 
General Innãde de Carvalho Tupper. 

Imagine V. Ex.a Sr. Presidente, o carinho que o_ então Chefe do Governo 
tinha por sua terra, o desejo que alim-entava, de dotar a capital_ da Paraíba de 
um edifício público que fosse cons!deraél.o verdadeiro Palácio dos Correio e Te· 
legrafos. É·um prédio grande, ·e 'quem conhece a Çapltal paraibana há de ratificar 
minhas declarações.- -A construção hmua João Pess.oá~ 1: situada num quarteirão 
ao lado da Praça Pedro Américo. -

Sr. Presidente, não. sei- de quem a culpa, inãs a fart~ d~ cuidado aiiida a 
chuvas abundantes, ~ols, na faiXa litorânea do Nordeste não .há seca, deixa
ram o prédio em ruinas. 

Venho recebendo reclamações a respeito._ Ia mesmo pedir proVidênCias a·J Sr. 
:M1nistro da Viação e ao Coronel Dagoberto Rodrigues, DireJ~.qr-G_eral dos Correios 
e Telégrafos, 'quando li, hoje no Correio Braziliense, um tel_egrama. procedente de 
J'oão Pessoa, em que n correspõilQen:te do jornal diz que o prédio está na iminência 
de desabar com o perigo de vida de seus funcionários. 

o ed.ifícjo sendo muito grande conlporta várias repartições federais. 

A minha presença nesta tribuna, Sr. Presidente, .tev~ Q intu~to de -dirigir um 
apelo ao Ministro da Viação e Obras Públicas, Sr. Virgillo Távora, e a,2 Diretor
Geral dos Correios e Telégrafos, no sentido de que providências imediatas sejam 
tomadas. 

Seria acons_elhâvel _o _ _envio _de._ um _engenheiro da confiança do D.epartamento 
e do .Ministério, à capital paraibana, a_ fim de examinar as condições em que se 
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encontra o edifício e salvá-lo, antes que ocorra uma catástrofe com :perp.as de 
vida _e prejuízos para a Nação o que-sél'ia wna profunda mágoa pa,ra _ n6s pa-
raibanos. -- -- - - · - · · + 

Sr. Presidente, solicito encaminhe V. Ex.a ao Sr. 1Y:Iinistro da Viação e Obras 
Públicas, com a autoridade que tem a ·Mesa do Senado, este ap·eto a fim de que 
?rovidências sejam tomadas em cará ter ~r~ente. (Muito b_em). 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A PreSidência determinara as pro
vidências necessárias para que as palavras do nobre Senador ~uy Carneiro che
guem ao· conhecimento do Senhor M:inistro Vi:fgflfõ- TáVora·; acomPanhadas do 
bficio do Presidente do S~nado,_ encaxec~do a 1_1ec~ssiç:Iade de providências, as 
mais urgentes possíveis, nesse assunto. 

O SR. ltUY CARNEIRO -Agradecido, Sr. Presidente. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Audrade) - Tem a palavra o nobre Senador 

Sebastião Archer. ____ _ -

O SR. SllBASTliiO ARCHER- Senhor íPI'esldente. e Srs. Senadores. o· élev~1" 
de atender a c-onvocação extraordinária do COngresso impediu-me de permanecer 
um maior tempo entre os meus amigos dó Iv.taranhão. Assim mesmo passei algu
mas semanas no interior do Estado em contato com o nossoc-pcrvo--sentindo~lhe 
osproblemaseanseios. --- ----- - - ·--. - -_-.;.:._--_- -------:-- .. - _ 

o ~Maraiihão e w:n Estado de extraordinárias possibilidades econõmicaS. Sua 
agricultura. na quase generalidade praticada na __ !_o_:rma. mais. primitiva. tem a 
despeito disso dado ao· pais nas horas de' riec~ssidade_ ~a produç_ão de cereais, 
sobretudo arroz, milho e feijão, verdadeiramente salvadora. Não fora o arroz 
produzido no noss<Y-Estado .:..:...:... õ milhões ãe sacas - e entãO -o- problznia da fome 
~ria muito mais grave- e as coisas dela decorrentes_ talvez fossem insuperáveis. 

'É lamentável, Sr. Presidente, que o Governo da República não-tenha até hoje 
da-do 1pelo Mini.:stério da Agricultura ass1stêiicia- ao nosso ·~tado:.;~Os .. s_erviço.s 
daquele Wnistério estão completamente desaparelhad'Os, rem recursos, sem pessoal. 
A assis.tência à cultura do arroz, do algodão e_ :o babaçu, pm·-parte,.do G.ov:emo. 
Federal, constitui apenas objeto de relatórios e noticias jornalísticas porque &.~ 
boje nada foi feito. As verbas que votamos aqui para assistência técnica a esses 
produtos e educação e o·rientação elementares do _nosso_ lavrador nunca foram 
:pagas. 

o pouco que se tem feito p~ela agricultura no nosso E~ta!lo- t~m sido com 
os parcos recursos do próprio Estado. Governei o Mara~ao _e ser_ bem o que 
isso representa de_-esforços,.-tle-lutas e de sa_c.rificios_ impostos do povo. 

Nesta minha recente viagem pelo inte_rior ·dO_ ~~~~ão ,P.v~ oportunidade ·de 
constatar o que tem sido o esforço_ do Governador· Newton ·Belo para_ atravessa;-
a atual conjuntura do pais e reali!'ar sem nenhum auxilio d? GQverno Federal a~e: 
agora a obra patriótica implantaçao de uma agricultura racwnal - e_ tudo isso :---
repito, sem nenhum auxilio do Governo Federal, além de plapos, proJetas e m~t~ 
promessas. 

Assisti em São Luis no palíclo do Gover:Qo, o· ato da assinªtura. pelo Gover
nador NewtOn Belo ctB.-lei que autoriza o Estado a contrair empréstimo à __ União 
para execução ·de um vasto plano de !Lss.l.sténc;a à agricultura mara.np.en.s.e. Fa;_go, 
desta tribuna Senhor Presidente um dramátlCo apelo ao Sr._ P:ces1dente Joaq 
Goulart ao P~esldente do Conselho, Ministro T"-"eredo Nev.es .e a<> Gabinete de 
Ministros Para que eSt-e empréstimo seja realiza-do o mais rapidam·ente possivel 
sem delongas e _sem ~ntr.@.ves burocráticos, a fim de que, seja d_a:da finalmente 
a.6 povo marànhense que trabalha arduamente nos campos a assistência a que 
é!es tem sagrado c!lreitoc -

Dou o meu testemunho desinteressado, a Nação e ao Senade> do trabalho pa
triótico que- vêm realizando o Governado-r Newton Belo n@o--a~tração do nossQ 
Estado. EJ<ecutando um governo J>lanejado assessorado p<>r <õéonomlsta.s de renome 



nacional e por- uma equipe de auxiliares de governo, devotados e çompetent~s. o 
meu ilustre amigo Governador Newton Belo no seu primeiro ano de Gõvernt> 
saneou as finanças do Estado e~as .tem mantido _em rigoroso eqtillíbrio orçamen
tário. o plano de obras que ele está reallzándo e a implantação de uma agricultu
ra racional para quebra das algemas do primitivismo em que vive o nosso homem 
do campo, serão bastante para co11.sagrá-Io no nos.so Estado e_ fazê-lo credor da 
~antldão do povo marãllhen5e, · · · -

pom satisfi:tção poss_o Tecord3.r que no meti GôVeiD.O- O _trOuxe pã:ra 'fueu auxi-
1!~ e q~~- em lJreve p,elo_ séu _ traba~o pela sua inteligência e d~di~ação ele se 
Impôs como ·= d<>s mais eficientes colaboradores do meu Governo. 

Çtnnpro um dever, Sr. Presidente fazendo essas dec!araçõespara que à Nação 
e "? õ::ilellado .sai~ant que ~ povo do Maranhão não poderá se _conf-ormar com a falta 
de assistência doS :Pocterês públicos federais em que tem vivido. 

POVO, -Goverilo e OS: ~Seus- -representantes no Parlamento, protestarão com 
v~emência. · 

O Ma:t-aiilião_ há de progredir, de desenvolver a sua agricultura para~ a felici
dade do seu povo· ·e ·especla!mente para a_já terdla redenção do homem do campo. 
(Muito bem! Palmas.) · 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Discussão úilica _do PB.iecer da Comi_ssão _de_ Relações -Exteriores, sobre 
a Mensagem n.• 82 (n.0 de origem 35) para qual o Sr. Presidente da 
República submete ao Senado a escolha do Ur. Josué Apoló:ID.O~ de Castro 
para a função de Chefe da Delegação do Brasil em Genebra. (Pausa.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - N"RS termos do Regimento Interno 
a presente sessão será secreta, razão Pela qual solicito aos Srs. funcionários to
mem as providências necessárias. 

(A sessão transforma-se em secreta às 17 horas e dez minutos e 
volta a ser pública às 17 horas e 2 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Está reaberte a sessão. 

No -Expediente, foi lido o Requerimento n.0 76, em que os Srs. Senadores 
Fausto Cabral Daniel Krleger Jefferson de Aguiar e Saulo :Ramos requerem ur
gência nos termos do art. 330, letra e, do Regimento Interno, para o Projeto 
de Lei da Câmara n.O 93 de 1957. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer . como se aCham. 

(Pausa.) 

Está aprovado. 
O projeto entrará em vigor na Ordem do Dia da terceira sessão subseqüente. 
Na mesma ocasião, foi lido o Requerimento n.0 77, em que os Srs. Senadores 

Lima Teixeira e Lobão da Silveira nos termos do art. 380 letra e, do Regimento 
Integrado, solicitam urgência para o frojeto de Lei da Câmara n.O 15. de 1961, 
que eria Junta de ConcUiação e Julgamento da 6.~ Região e dá outras provldên-
~- . . .. . . -.· " .• 

Jl:!'l votação. 
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perm~ecer sentados. (Pausa~) 

Está aprovadq. 
f1. matéria a <!!!• se refere entr?-rá na Ordem do :qla da ter~elra sessão subse-

<;!Üen~, · 
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Nada mais havendo que tratar vou encerrar a sessãO marcando para a pró
Jtlma a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Segunda discussão do Projeto de Lei do Se;,~d~- ;,,0 32, de 1961, de 

autoria do Sr. Senador Salviano Leite, que institui o Prêmio Viscond~ de 
São- Leopoldo e dá _outras provi.dêncf_as (aprovado_ em_ t.a. discussão, com 
menda, em 9"-2-62, tendo Parecer n.0 14, cte 1962) da COmiSsão de Re-' 
dação, oferecendo a·· redã.ç.ão- do- venCido em 1.a discussão. 

2 
Primeira discussão (apreciação do art. 265 do ~e_giinetliO Interli-

minar da constitucionalidade nos te~os do ProJeto de Lei do_ ~ado n.0 

25, de 1961~ que dispõe sobre a situação e Classificação dos In:W_r_essores 
de Valores da Casa da Moeda e dá outras providências, tendo Parecer sob 
n.0 39, de 1962, da Comissão de Constituição e .Tustiça, pela rejeição. 

3 

Primeira discussão (apreciação Pl'elirpiz)_~ da constituc~onalidade nos 
termos do art. 265, -do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado, 
n.O 28, de 1961, que este.g.q.~_as '\:'antagens da Lei n.0 _2_64, de 25 de fevereiro 
de 1943, aos fUncionárioS- Ocupantes- -de- -cargos que integTa.m o Quadro 
de Pessoal da .)"u,stiça .Militar .tendo Parecer sob o número 23, de 1962, da 
Comissão de Constituição e Justiça,· Péla rejeição, por !Ilconstituciona-
lldade. ·-

Está encerrada a sessão. 

Encerra-se a sessão às sessã.ri às 17 horas e 30 minutos.) 



6.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4. a Legislatura, 
em 22 de março de 1962 

PRESID:eNCIA DOS SRS.: MOURA ANDRADE, GILBERTO MARINHO, 
MOURAO VIEIRA E NOWlES FILHO 

As 14 ho= e 30 minutos acham-se ·presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vleira - -VIvaldo Llma - Paul<Y Fender - Z..charias de Assump

ção - Lobão da- Silveira - Mathias Olymplo .,c -Fausto Cabral - Sérgio Mari
nho - Argemiro de Figue.lredo - Novae.s Filho - J'ã.rbas Maranhão - Afrânio 
Lages - Ruy Palmeira - Silvestre Pérlcles - Lourlval Fontes - Jorge Maynard 
- Herlbaldo ·Vieira - Ovídio Teixeira - Llma Teixeira - Aloysio _de Carvalho 
- Ary Vianna - Jefferson de Aguiar - Gilberto Marinho - Venanclo Igrejas 
- NoE:Ueira _da Gama - Moura Andrade --Padre Qalazans - Pedro -Ludovico 
--José Fellcfano-:_ Gaspar Velloso ~ Saulo Ramos -Daniel Krleger - Mem 
de Sá :..... Guida Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A lista de presença acusa o compa
recimento de 34 Srs. Senadores. Havendo número-legai, estã aberta a sessão. 

Vai s-er ll-dà a ata. 
O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior, que, 

posta em discusSão, é sem debate aprovada. 
O Sr. 1.0 -Seeretárlo dá vista do seguinte 

EXPEDIENTE 
MENSAGEM 

DO SR. PRESIDENTE DA REP'úBLICA 

Datadas de· ·:w do mês em curso, agra-decéndo comunicações referentes ao 
pronunciamento·- do Congresso ·NaciOnal sObre vetos presidenciais: 

- N.• 84 (n.o de origem 39) - veto ao Projeto de Lei n.0 3 .209, de 1961, na 
Câmara e n.o 202, de 1961, no Senado, que complementa o art. 6.o da Emenda 
Constitucional n.O 3, relativamente à Magistratura e ao Ministério Públ!co e dá 
outras providências; 

- N.0 85 (n.0 de origem 40) - veto ao Projeto de Lei n.O 3.378, de 1961, na 
. Câmara e n.0 175, de 1961, no Senado, que aplica aos cargos e funções do· Quadro 
do Pessoal dos -órgãos. da · .rustiça do Trabalho da 1. a Região disposições das Leis 
n.0 8 3.780, de 12-7-1960 e 3.826, de 23-11-1960 e dá outras providências; 

- N.O 86. (n.0 de. origem 41) - veto ao Projeto de Lei n.O 2.839, de -1961. na 
Câmara e n.0 193, dé 1961, no Senado, que dispõe sobre a criação do Ministério 
da Indústria e do Comércio. · 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Está finda a leitura do expediente. 
S.rs .. Senidor.es, sobre a mesa requerimento de urgência que vai ser lido pelo 

Sr. 1.:0-Secretârio. 
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É lido o seglllin te 

REQUERIMENTO N.0 78, D!E 1962 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, requeremos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara n.o 126, de 1961, que dispõe sobre o Estatuto da 
Ordem dós Advoga-dOs_ do Brasil e regula _o exercfcio _da prófissão de advogado. 

Sala das sessões, 22 de março de 1962. ,..,. J:effers~n· de Aguiar - BCltedicto 
Valladares - Fausto Caliral .....:. Iiaiil<l-Krieger - Gilberto Marinho. 

O SR. PRESIDENTE (Mauro Andrade) - O requerimento será votado no 
fim da Ordem do Dia, de acordo com o art: 328, do Regimento Interno. 

Sobre· !I Mesa outro requerimento que- vai ser lido pelo Sr . .1.0 -Secretário. 
É lido o segUinte 

REQUERIMENTO. N.0 79, DE 1962 

Nos termos do att. 330, letra b, do Regimento Interno, re<;~uetémos urgência 
para o Projeto de Lei da Câmara 11.0 4; de. 1962, que dispõe sobre a efetivação 
de servidores interinos e dá outras providências. . . -- -

Sala das Sessões, 22 de Inarço de 1S62. =-":Pã.uiÕ -.FendCr --Lim3 ·Teixeira
· Gilberto Marinho. 

O SR. 'PRESIDENTE (Moura Andrade) - O requerimento, igua.Imente, será 
votado ao fim da Ordem do Dia, de acordo com o art. 328 .!io)~l.J'glji)~i;!_to Interno. 

Há-oradores inscritos. 

Tem: a pa.I~vra o nobz:e Senador Padre Calazans. _ _ _ _ __ 
O SR. PADRE CALA.ZA.NS - Sr. Presidente,, Ílobres Sei1hore.s Senadores, 

enviei à Mesa no dia de hoje, um_a indtcação, pecfindo .s·eja ·c611fecclonado um 
selo em comemoração ao 25.0 aniversário da morte_·do Profes~or Alfonso Bovero, 
mestre que foi de anatomia e ~criador dessa escola no Brasll. 

A 9 de abril de 1937 moxria Bovero-~m 'tW'i.:m, _com_p Br~U.. _gue ele tanto 
aprendera a amar, em seu coraÇão, e com ·o nome da Faculdade de Medicina 
da Universidade de São Paulo em seus lábios. 

Quando em 1914 a maturidade do meio social e a necessidade de coordenar 
tantas energias intelectuais se impunham, Arnaldo Vieira de Carvalho, criador 
da Faculdade de Medicina da Uil.iversldade de São Paulo, foi ·encontrar em 
Alfonso Bovero, a alma nobilitante de todo &eu sonho de brasileiro empreende
dor - pois Bovero que trazia em si o gérmen inexaurível-do espfrito- científico 
latino, associado a uma· --grande ãn,sja p_elo t:ra'QEt.lho _§Jério e profundamente 
honesto, enxertou-o nom carinho nas- terra-s de Pitatinlnga... -vurgadó, alastra-se 
por todos- os- -rll'fcões de nossa Pátria. 

Daí ser grande __ O: _<lébitÕ--que para com- ele_Ç(}itiaiu o _ _BI"a.sil e a __ lJ:niV>ersidade 
de S'ão Paulo, José orla, escreve: -HMuitõ grande é a n:o.ss'a -~I:'Uvida .a:o- extraffiidi
nário "Brasileiro honorário"; grande é a que a Itália tem de··resgata.r ao infa
tigável embaixador_ da 1nteligência". 

Esta segunda Pátria de _ Bovero, felizmente, com -Serenidade e comOvente 
emulação, nunca deixou de tecOI:thecer o mérito e a. dívida -contraída ;para com 
o dlstin to mestre. · 
. ASsim, outorgou-lhe almda_ em. vi_da as in_sígnia.s da- "Oidem do Cril.Zeliro do 
Stü", a IDãis altá. hOndrificência brasileira . 

. Ainda mais. QuandO r_enovava-se _(Ls.eu contrato, .após tantos anos de pro
flc.l:ante exercício na suâ cátedra, o diretor da Faculdade ·de :Medicina. de São 
Paulo assim ·domunicá.va-Ihé a ;decisão tomada -pela congregação: ... _,_ '~ten
dendo aos relevantes serviços prestados à Faculdade de Medicina ® São Paulô, 
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desde a sua fundação, pelo eminente prof. Dr. Alfon.oo B<rwro e·pelocexcepclo
nal valor -científico_ do mesmo; a congregação resolve que o seu contrato para 
a regência da Cátedra de Anatomia seja feito pelo tempo que ~!e desejar. Acre
dito~ Sr~ Presidente, fato único no ,campo da ciência, no Brasil. 

Comunico, outrossim a--v. -Ex. a., que essa resolução foi tomada :por unanimi
dade dos .senhores professores presentes e votada, como homenagem especial, por 
a·clamação, oor..servando-se todüs os professor~s d,e pé". 

Morto o mestre, o seu nome, como- especial deferência do_s municípios, foi 
dado a uma das vias públicas de São <'ãulo. 

A Assembléia Legislativa do Estado no dia Imediato a seu passaril.ento apro
vou p_or unanimidade um voto de condolências pelo desaparecimentO do ilustre 
cientista. - - -

o Secretário da Educação e saúde Pública do Estado de São :Páu!o, envia à. 
viúva Bovero, o .seguil).te telegrama: "Apresento em nome do Governo f!.S condo
lências pela perda do ilustre Professor Bovero, grande ámigo de São Paulo e prin" 
c!palmente da Faculdade de Medicina, que multo lbe deve". 

Homenagens outr~s e :inúmeras foram-lhe ainda tributadas por Sôciedades 
Clent!ficàS dos mais váx!ados recantos deste imenso Brasil. 

:E hoje, apesar de decorridos tantos anos, viva aluda é sua presença; entre 
nós. É que Bovero, apaixonando-se de pronto por tudo que é nos.so, elaborou uma 
larga obra científica. 

EnCaminhou uma plêiade de jovens instigando-lhes uma salütar sede de 
saber e pesquisar. Ensina-lhes métodos ·e- técnicas. 

Dedica-se com entusiasmo, com afeto paternal até, a es.sa :inaravÍ1hosa coisa, 
que é a mente em fõrma:.ção do aluno. Inipi"egna o nos.oo_ ambiente universi
tário de serledado no trabalho cientifico deslnter.essado, de respeito mútuo entre 
mestres, alunos e auxiliares imediatos. 

Não descurou mesmo, o pranteado morto da continuidade da sua obra entre 
nós, etn';)enhando-se em formar;-- segui:ldb seU pe'nsãr, uma filiação espiritual 
digna, pela capacidade intelectual, pelo fervor dehonesto trapalho, pela consciêm
cia do deve-r de cada um para Com a ilóssa-J?átrlia, à qual sentia que pertencia 

,também. · 
E esse homem morreu pobre! Dedicando~se Inteiramente à seu laboratório 

e_ aos jovens estudantes brasileiros qua ele os tinha como seus, e empregando 
çande parte do seu ordenado, na formação de sua hem cuidada biblioteca ana
tôm!oa, nada lbe sobrou de bens materiais. 

'I!alvez seja este a.specto de sua vida um dos melhores elog1.os_que se possa 
fazer à sua memória . 

.AJém das beliemerêncJas, já expostas, o grande mérito de Alfonso Bovero, que 
o assinâla como merécédof de nossa· gtatldão foi o de_ ter iniciado no Brasil, em 
bases metódicas e cientificas, o estudo da Anatomia. Este aspecto pioneiro de 
-su·a obra por -si só, justifica a- homenagem que estamos pres,tando. 

Ele fo! sem dúvida o Iniciador de escola anatômica no Brasil, e assim é Inter
nacionalmente considerado e respeitado pelos estudiosos da matéria. 

De quase todas as. soeleda:des científicas, Sr. Presidente, consta o nome de 
Alfonso Bovero comu--sóbio e hom•enageado- e de tUdo quanto ele.produzlu, o_ mais 
'importante se encontra na "Sua uoração aos Médicos de São Paulo'~•- quando para
ninfa de uma das tunnas. lição Que s-erve à mocidade de nossos: dias, num mun
do.tãp ;necessitado de .c~ência, de esforço e de inteligência mlU:i~, sobretud_oL d_? com-
preensão e de humanidade. - . · 

':Por_ esses motivõs, Si. Presidente, Srs. Senadores, ·em hOmenagem ao grande 
italiano, que durante tantos anos viveu no Brasil servindo à Nação como~ o me
lhor dos brasileiros, não tenho dúvida em encaminhar à Mesa indicação para que 
a Pátria br!L"lleira., em memória de Alfonso Bovero, num preito de gratidão pelos 
Seus séi'Vidores ao Brasil, guarde, ênr um selo, a sua lembranÇ'S. e a dos seus feitos. 
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O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - o Sr. 1.0 Secretário pro~cederá à 
leitura da indicação a qu~ fez referência o nobre Senador Padre- Calazans. 

É lida a seguinte 

INDICAÇãO N.0 1, DE 1962 

Sr. Presid-ente do Senado Federa1, 

Transcorrerá "!lo :Pró:x:imd dia nove de abril o 25.0 aniversário do falecimento 
do Dr. Alfonso Bov·ero, Professor da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo e c:dador da Escola Anatômica no Brasil. 

Alfonso Bovero recebeU a;:~:mai.s alta dLs.tlnção brasileira quando lhe foi outor
gada pelo Presidente da República a ordem do Cruzeiro do Sul. 

Dele disse outro grande lll,~stre da medicina: ''Muito grande é a nossa divida 
ao extraordinário brasileiro honorário. Grande_ é a que a rtáUa tem de resgatar 
ao infatigável Embaixador da Inteligência". 

Quando renovava-se_ seu contrato apôs anoo-âe proficiente ~ercicio na sua 
cátedra, o Diretor da Faculdade do Medicina de São Paulo as~lm IM comunicou 
a decisão tomada pela Congregação: "Atendendo aos relevantes serviços prestados 
à Faculdade de Medicina de São Pailló deede a sua fundação pelo eminente Pro
fessor Alfonso Bovero e pelo excepcional valor científico do m"~smo~ a co-ngrega
ção resolve que o .seu contrato para rzgêncla da cátedra de anatomia_ seja feito 
pelo tempo que ele desejar"~ ucomunico, outrossim, a V. Ex.a. que essa resolução 
foi tomada por unanimida:de _dos senhores__professores presentas e votada como 
homenagem especial, por aclamação, conservando-se todos QS professores de pé''. 

Pelos motlvos ac!rua expostos, encaminho a V. Ex.• pedido par.a que seja feita 
indicação-ãó E'Xltl.0 Sr.-Primeiro-Ministro no-sentido de ser mandado cQl:lfeccionar 
pelo Departamento de correios e Telégrafos selo em homenagem à m:emóli.a do 
grande mestre da medicina, a quem tanto deve o Brasil. 

Sala das ·sessões; 22 de niarço da 1962. - Padre CaJa.zans. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O art. 222 do Regimento Interno, 

em seu item III décla'f'a: que ã- indicação não ]Ja__gerá conter .s-uge:stão mr conselho, 
a qualquer Poder ou órgão- seu, !lo sehtido de realizar ou deixar de realiza):' ato 
de detel'Iílinada maneira. - ~- - - - --

Este artigo vinha sendo aplicado_ enquantO vigorou o sistema. presidencialista 
no Pais: Pela primeira vez, no novo regiille, é apresentada únla indicação di.úgida 
ao Governo. · -- · · - --

A Presidência vai deferir a indicação--e o~ésclareC!me:ti.!Q~éj~~ que; em~ face do 
novo tegime de governo vigente no País poi:iem os Srs. Senadores _apres..entar 
sugestões ao Governo, no sentido de quê pratique atos considerados úteis à exe-
cução tto sistem-a parlamentar de governo. -· - · -- - - - · · 

O nobre Senador Padre Calazans tem, portantO, deferido_ o_ seu _requerimeD.
to, que será encaminhado, pela- Presidência da casa, ao Presidente do conselho 
de Ministros. 

Tem a palavra o nobre Senador Venâncio Igrejas. 
o SR. VENANCIO IGREJAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores.-Iniclalmente, 

desejo agradecer ao nobre Senador Ruy Palmeira haver me cedido :seu tempo 
e espero retribuir a gentileza na oportwlidade em que se fizer necessário. 

S;r. Presidente, Srs. Senadores, é visível a satisfação com que retomo a esta 
Casa, ao convívio dos mais eminentes homens públicos deste P:S.ís, Oride no 
ano passado 1durante cerca -de sete meffes aqui muito tive a lucrar com a lição 
de cada um e a l!ção de todos. 

Assim, freqüentemente1 dizia eu naquela ocasiã9 .que atravessf!,va . 9 nllÜor 
momento ela minlla vida pública. Confesso Srs. Senadores, que elaborava em 
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equivoco poi.s, em verdade, o maior momento de minha vida pública não foi 
quando assumi o mandato naquela data e sim, hoje; quando tenho a suprema 
ventura de retornar a esta Casa e ao Convívio dOs Srs. Senadores. 

Quando no ano passado assumi a cadeira de Senador, em substituição ao 
eminente senador Afonso Arinos, titular da mesma, outrás eram aS circunstân
cias e tive _eu ensejo de dizer que assunila o exercício de tão alta.Jnvé.Stidura no 
momento em que se desenhava para o Bra.sil uma verdadeira nova era politica. e 
social, de grandeza e de progresso. 

Sabe_m. todos a conjuntura em que tive que deixar o m_and.ato, a renúncia do 
então- P-residente Jânio Quadros. 

Lolíge,--no entanto, desta Ca.sa, tiVe- por isso mesmo a exáta perspectiva. __ ~ 
sua grandeza na condição hábll e sábia dos acontecimentos é no ên.contro- de 
fórmula que, prestigiando o Congresso, deu à Nação aquilo que ela desejava. Volto 
orgulhoso ao Senado, ao Congresso qué se pÍ'estigiou Com a solução da ci'ise e 
acima de tudo com elogio à conduta das Forças Armad?-S e ao comportamento 
exemplar do povo brasileiro. Nessas ocasiões verificamos _oomo sã.Q_ injustos 
aqueles ·que dizem que há carência de homens públicos neste País. Eles soube
ram muito bem vencer a crise. 

Na ocasião estava a serViço do Senado, em Montevidéu, Uli.igiiai, na Ai.ALC 
- Associação Latino-Americana do Livre COmércio, onde se encontravam. -reu
rudos representantes de sete nações americanas. Todos eles, ao mesmo tempo em 
que demonstravam preocupação pelo destino do Brasil ,tinham a certeza de que 
o País ia descobrir uma fórmula que servisse não apenas a ele, mas a todo o 
conjunto de nações que luta diariamente .para construir na América algo que 
seja digno de toda a humanidade. 

P.wguntar:..me,....ão! como- -volto hOJe a esta: -Casa_ e direi, ·srs. senadores, que 
retorno animado não da me&ma confiança, ID?--5 de uma confiança maiQ_rJ não ela 
mesma esperança, mas de uma esperança maior. Volto porque recebi a_ grande 
lição da cri.se de agosto. Volto porque hoje pOsso dizer que nós, ªntes de con
fiarmos em um homem, podemos confiar em :r;J.ÓS mesmos, no próprio povo brasi
leiro, nas suas excelsas qualidades, nas suas VirtUdes d"e- i)OVo pacifico e operoso, 
de povo que editou as condições para realmente fazer Com que o Brasil seja uma. 
grande ·pátria e, acima de tudo, que seja um País capaz de _assu,mir posição de 
liderrorça. -no mundo, não- de conquista ou de- imperialismo. mas_de_l:mndade, de 
fraternidade entre_ as- nações. -

~ claro que aqui venho para passar: talvez apenas dois, quando muito três 
meses, mas, nesta oportunidade, não poderia r_eassumir_ o mandatO- sem dizer 
alguma coisa àqueles que sempre aqUi me receb_eram -con;t gi:andEf -ãfeto, para 
dizer que aqUi estarei, como· todos-os.Srs. Senadores, na defesa intransigente da 
Democracia. AqUi estarei eontra o comunismo é contra o reaclonarismo. Aqui esta
rei para defender o aperfeiçoamento do regime-parlamentarista que, a meu ver, 
é- aqu_ele que criará _as ·condições de estabilidade politica e so_clal para o nosso 
Pais. Com satisfação direi que pouco falta para aprovarmos o projeto_ de lel 
compi.ementar que vai dar esse aperfeiçoamento à nova forma de governo 
adotada. 

E também, com satisfação, Verifiquei o interesse e a sabedoria com que os 
Srs. Senadores estão orientando esse importante projeto, em ~eJJial_ o capitulo 
referent-e à_inel.egibilidade, ond·e av-ulta a- emenda do_ nobre Senador ·Mero de Sã, 
mestre de parlamentaris.ino. 

Como da primeira vez em que assumi o mandato, Sr~- Presidente e Srs. Sena
dores, desejo, desde logo, deixar bem claro o meu pensamento a respeito de alguns 
dos problemas políticos atuais. GOsto desse jogo franco que; iió- ·me-rr·entender é o 
jogo político que deve ser feito no Senado da República. 

Sou radicalista, com.trário à convocação de uma Cori.stituint€,-da· mesma 
:forma que -não compre·endo se realize, de imédiato7 um plebiscito. O povo não 
está. em condições de, com isenção e com Imparcialldade, pron1111ciar-~e a tespei-
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to da forma -ae governo, mas, seja como for, no regime _democrático, -já se pro
nunciou através de seus repre.s:entantes. 

Por outro lado, não compreendo a necesSidade da convocação de uma COns
tituinte, porque, a qualquer tempo, o congresso tem poderes constitUintes e pode 
reformar a Constituição no que se fizer necessário. Especiálmente esses p<:lderes 
constituintes existem, de maneira inequívoca, inata, quando se ·trata do regime 
parlamentarista. 

Entretanto, Sr. Presidente, reconheço que é inadiáv~i e urgep.te a r_ef_onna 
eleitoral. O Código Eleitoral já nasceu velho, em 19SO, e dessa data atê hoje tem 
sido unânime a opinião pública e a de todos os responsáveis deste Pais, no sentido 
da necessidade urgente de uma reforma eleitoral. Essa reforma, a meu _ver, não 
deve apenas atingir os meios de votação e de-·apuração de pleitos, mas- sobretudo 
deve estender-se aos partidos políticos, a fim de que se tornem, realmente, verda
deiros ins_trumentos da vontade popular. 

Sou fúndoador da União Democrática Nabional e desde há dezassete anos per
tenço a eSse Pârtldo. Cheguei à honra de presidir a Secção carioca da UDN.- Sou, 
porém, quê réconhecem - e todos nós que temos a responsabilidade da direção 
doo partidos políticos.precisamos compreendê-lo- qu·e hã necessidade-de-refor
má-los, para que, realmente, se tornem mais autênticos. 

Hâ- necessidade de um esforço dos diversos partidos no sentido de que todos 
aqueles que têm o mesmo pensamento, o mesmo .sentimento, se afin-em e se 
organizem para a·-defesa daQuilo que hoje é importante - a democracia social e 
cristã. 

Não sei se desde agora se poderia tratàr de reunir, de fundir esses partidos 
em um só grande partido político, mas pelo menos, desde já, podemos começar 
a nos associar para a defesa do principio comum aos partidos aqui representa
qos - democ·ra.cia. te mister dar conteúdo social ao regiíne democrático, através 
t'las reformas de~ base, pata tomar os partidos autêntiéos veícúlOS, ·autênticos 
instrumentos representativos da vontade do povo. 

O Sr. Herlbaldo Vieira - Permite v. Ex.a uin aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Com todo ó prazer. 

O .Sr~ Héribaldo Vieira - V. Ex.a bem sabe ___ que o s.istema. parlamentar de 
góvemo, para furi.cionar, pfêcisa essencialmente dos pã.rtida.s. tW sobre_ os parti
dos que ele tem o seu fundamento, que ele assenta sua báse. Tanto assim que rto 
sistema parlamentar clássico dà Inglaterra, onde há apenas dois partidos, eles 
exercem uma verdadeira ditadura. o partido -que está de cima tudo pode, o que 
está debàlxo nada pode. Hoüve um tempo, no ínlcio do sistema parlamentar 
iilglês, em que se tdizia que a Assembléia .só não podia fazer homem virar mulher 
é vice-versa. Tudo o •mais podia fazer. Vê V. Ex.a. como o ·sistema parlamentar 
tem ·suas raízes profundam·ente fixadas na vida dos .partiP,os. No .si.Sténia fran~ês, 
j:>or exemplo, pluripartidário, funciona talvez mais dificilmente o regime parla
mentar, porque o governo depende de maioria, às vezes ~fêp:1era, fraudada, de 
ooalisões, quase sempre contraditórias, porque nessas cdalisões pàrtidárias, sO.b 
a mesma bandeira de uma maioria se ajuntam partidos de <diversas doutrinas e 
diversos_ programas. Afigura-se-me que o sistema parlamentar que se assenta na 
pluralidade de partidos estã mais isento .de se tr~nsformâr_numa ditadura parti
dária, porque recebe esse governo o bafejo das várias tendências consignadas nas 
diversas ideologias partidárias. Ainda bem que, no Brasil, temos muitos partidos 
apoiando o Governo, num sistema de coallsão que evita essa ditadura de partido. 
Era a colaboração que queria trazer ao brilhante discurso de V. Ex.• 

o SR. VENANCIO lGRE.Í"ÁS - Agradeço o aparte com que me honrou V. Ex.• 
Não me msnifestava propriamente favorável a uni regime parlamentarista 

bipartidário. 
O Sr. Herlbaldo Vielr"' - 'Jl: claro. Eu apenas deoiaré! que V. Ex.• tem razão 

quando se bate peio reforço dos partidos ... 
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O SR. VENANCIO IGREJAS - Exatamente essa a minha Idéia. 
o sr~ HerlbafdG--Vleira ... sobretudo num sistema de governo que -te ln raizes 

nos partidos, ·que não se pode des~cular da vida dos partidos. 
O SR. VENANCIO IGREJAS - F'oi exatamente o que desejei dizer. 
tG:: claro que reconhecemos serem os partidos essenciais à democraci.!L e ao par

lamentarismo. Somos, pois, favoráveis à pluralidade partidária, ma~ nao à multi
plicidade de partidos. Esta seria uma espécie da doença da pi uralidade partidá
ria. 

Sr. Presidente, o-ensejá dO parlamentáiislno parece-me prOpício a e~_a_refcir
ma dos partidos a fim de dar-lhes mais autenticidade ... · 

O Sr. Beribaldo Vieira- Sobretudo em suas ideologias! 
O SR. VENANCIO IGREJAS - .... dentro das dlferentes províncias de opi

nião pública na.ciona;l. Era exatamente o que desejava dlrer. v. Ex.• interpretou 
bem meu pensamento. Se no presidencialismo essà reforma partidária já se 
fazia necessária, com o parlamentarismo tornou-~e -- indispensâvel, urgente e, 
mais do que nunca. oportuna. 

Se quisermos realmente que as organizações partidárias correspondam aos 
diferentes rumos da Opihião pública não teremos,-no Brasll, apenaS dois p-a:rtildos, 
mas númerosos partidos, porém, em consonãm::ia com essas opiniões.- V. Ex:.e há 
de reconhecer que há grupos_ de diferentes partidos que se identificam perfeita
miente e que poderão cmno que aliar, na defesa do bem comum, levando a efeito 
as reforln.a.s- básicas, dando conteúdo poj:Hilar ao regime democrático e fazendo, 
afinal, com que tudo isto tenha maior autenticidade. 

Este o meu pensamento. Creio, inélU.Sive, que no momento já há um projeto 
no Senado que pode fortalecer bastante essa éxprés.São da vontade popular - e 
que breve deverá ser âpteciado, instituindo a cédula úniC.á. No entanto, não é 
momento .para e:xaminatlíidS esses aetalhes, i)Ois estão de passagem tio CorPo ifo 
discurso que ora pronuncio. 

O Sr. Héribaldo Vieira - Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS _,Pois não. -
O Sr. Heribaido Vieira - Gos_tariá que V. Éx.0, como representante nesta dàsa 

(lo Estado da Gúanâbafâ, lnfórmas~e se fí.lndoi:!ôu a cont~nto Q sistema. da cédilla 
única n6 voto proporci6l1al, ádotada na -última elell;ão ali realizada. · 

ô SR. VENANCIO iGREJAS - Na minha opinião, funciônoil bem, 
ó sr~ Heriba.ldo Vieúa - Não houve neÍlhuma confusão? 
o SR. VENÁNCIO .IGREJAS -li: claro que no Estadó da Güanabará sempre 

há certa dificuldade na àpuração. Sabe V. E:x:.a qu,,nO colo.S_Só do Mãiacanã,= c_om 
quase meia centena de junta.s apuradora.s - e já dirigi o ~scritórlo de api.Iraç.ão 
do meu Partido --'há Senipre _ _:certã co_ntusão, .nienos no últj.mo pleito - houye 
muitq m.enos do que_nunca, põis nãó se j"epetip. õ .. caso de núlhares e milha~ de 
céduias apuradas. Na Guanabara há i:nais de dez Partidos a dlsputar uma eleiÇão 
e quase um milhar de candldatos concorre ã cada pleito. 

Parece-me, portanto, que a cédula ünica aprovou no áithnó pleito. ~ daro 
que há necessidade de certos aperfeiçoamentos, que só vlrã.o c6m o tempo e cóln as 
medldas a~ serem tomadas pelá própria Justiça Eleitoral. 

O Sr. Heribaldo Vieira - V. Ex.• vive sua vida política num Estádo, qtie tal
vez, é o mais politizado do Pais, ... 

O SR. VENANCIO lGREJAS - Obrigado a V. Ex.• 
O Sr. Heriba!d() Vieira ..,.: "~ i nossa antiga Capital, da qual temo.s uma 

saudade que_ não s_e apaga. Imagine~ V. -Ex. a-,- o que será a cédula única pará O 
voto proporcional nos lnfelizes Estados do Nordestet Mal polítlzados e com hnenso 
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índice de analfabetismo, será difícll para os eleitores declararem os nomes dos 
candMatos ou os números que os marcam, à gu1za de _sentenciados, para recebe
rem o sufrágio popular. Creio que haverá confusão maior. 

O SR. VENANCIO IGREJAS ~ Agradeço o aparte de V. Ex.•, mas iD.felizmen
te não posso prosSegu~r na apreCiãÇão desse assunto, que será -debatido em outra 
oportunidade. 

Quero trazer um -dado, que me parerce muito importante. O Rio de Janeiro é 
uma cidade que espelha, de certo modo, o Brasil, porque tem de tudo. Há ufila 
_certa diferença entre_ as chamadas zonas Sul e Norte, localizando-se nesta os 
subúrbios e a zona rural. Cito, então, fato curioso: a cédula única funcionou me
lhor na zona suburbana, na zonã ru.ral, na· ZOna· Nbrte, -~do- que na· zona SUl, in-
crivel que pareça. - - - -- - - - --- -- -- --- - -

Exemplifiquemos com o caso do Vice-Presidente, no último- pleito. Sabe V. 
Ex.a. que, embora o Sr. Milton Campos tenha tido excepcional vitória no Estado 
da Guanabara, os eleitores da Zona Sul, em número expressivo, esqueceram--se dé 
votar para Vice-Presâdente; o.s eleitores da Zona ·Norte, porém, Q.Ue ctmstltueril 
sempre nossa maior preocupaç.ãõ =- porque entenderrroo--que não atingiram --o 
mais ai to_ nível de esclareci•mento - esses não se esqueceram de votar certo. 

O .81·. Heribaldo Vieira -Gostaria, no entanto, que V.--_Ex.a. me trouxesse um 
~emplo_ de __ vot_o __ rlado pelo sistema proporcional, e não pelo majoritário. Neste, 
o nfunero. de _candidatos era pequeno, mas no prcporc1onal os candidatos eram 
muitos, e todo.s recebiam um número, sendo sufragado por esses mffineros. Sobre 
este ponto __ é_-""Que desejava que V. Ex.a nos oferecesse um exemplo. O-sistema 
majoritário funcionou bem em todo o Pais? 

O SR. VENANCIO IGREJAS ~ Do mesmo ,l!Iodo, o sistema funcionou bem em 
to_do o -Estado da Guanabara. Houve__deficiência, mas isS'o ocorre em· todas as 
eleições; e fato natural. P.nrém; pos.so .. afirm:;tr a_ V. Ex.~ que ila Guanabara o 
res_ultado foi bastante satisfatório, não só quanto à votação como na apuração. 

O Sr. Heribaldo Vieira - Um argum·ento que lmpr·essionou, à p.rini.eira vista, 
na defesa da cédula única para o- sistema proporcional, é o de -que Yll'á criar 
certa barreira ao poder económico. Este é Q argu_m~r,tt_o _sem:pre._ emp:r;eg~do;_ não 
sei, porém, se muito justam,:ente, Talvez, no caso~ ~.:í propaganda deva ser muito 
mais _inte.nrsiva, a fim de mostrar, ensinar ao eleitor qual Q_ núme:ro do seu candi
dato, o .. que impli.cará e·m dispêndio_ maior de recursos financeiros do que ;pelo_ sis
tema antigo, em que o candidato apenas apare·cia com seu nome --Já conhecido 
do eleitorado --:-.sem ser marcado por um número: De fato, _talv-ez este argumento 
não convenç·g;:~.suficientemente. Pode sar que-o poder eCO!lônlfOO-"éiili:i a ser exa
gerado, com maior_ preponderância do _que no sistema de <:.é-riula itr;rlca :para o 
voto proporcional. 

O SR. VENANCIO IGREJAS - Agradeço ii aparte de~V. R~ Em outra opor-
tunidade discutirei o assunto. -

O Sr .. Heribaldo Vieira- Não estou criando obJeções; ·apenas estucto·os_prós 
e os ·contras desse sistema de votar que se pretende ·adotar, qual o da cédula úni
ca no v_oto proporcional. Não eStoU_firm_ando-opinião; apenas examino a questão 
para debate e estudo. 

O SR. VENANCIO IGRE.TAS ~ Mu!to obrigado. 
Sr. Presidente, desejava_ r~ssaltar a necessidade d'a reforma eleitoral e are!Qr.-

mulação dos partidos nacionais: -- - - -
O Sr. Heribaldo Vieira- Estou de pleno ac-ordo eom V. EX.a., no partic_ular. 

O SR. VENANCIO IGREJAS ~Acredito que, ne.ste, ponto, todos o estejam. 
Acho também mu!to importante que, de uma vez por todas, Iaç~amos a reforma 
administrativa do Pais, a f1m de que a burocracia não continue a nos. estravar 
de· tal modo, que nos dá ·a imprassão de um: carro de bois em auto-estrada mo-
derna. - · 
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Sr. _Presidente, a melhor maneira que encontro para a def_esa da democracia 
e a luta contra o comunismo é nos capacitarnlos de quê devemos, imediatamente, 
fazer as refoxmas .sociais de base_ que já estão, de certo _m.Odp1 fo~muladas e_pro
postas; dar, eli:f!in, toda- atenção às classes desfavoredda,s. e--~ _c~ tfab_alha
doras do- Pais, à Previdência soctal, e ao sindicalismo, ;pata serem, realmente, !n.s
trumento mais do operário do que dos po!lticos. Neste. particular, aproveito a 
oportunidade para fazer um apelo à !lustro Câinara dos Deputados, a fim de que 
aprove, com urgência, o substitutivo de minha autoria, referente à Previdência 
Social dos Advogados. No aeroporto d<Y Rio_ de Janeiro, quando me despedia dos 
colegas, pois vinha reassumlr meu mandato, fizera,m-I;n:e apelos dramáticos no 
sentido da aprovação de medida, qua constitui, há dez anos, -a aspiração da classe 
dos causidlcos. -

A reforma agrária, Sr.I?residente, não pode_cbntinuar a ser apenas_um ponto, 
um programa de véspera dê ·eleições. 

Já é tempo-de a roealizarmOs., dentro de uma tradição hem braSileira. O dilema 
é ou fazemos as reformas ou fazem a revolução. 70s,_ :pontos fundamentais de_ uma 
reforma agrá:r'.ia s_ão de dar assistência efativa ao homem do eampo, lutar contra 
a ignorância e o analfabetismo, e ofere~r-lhe condiç.ões para que possa, efetiva
mente, -cultivar a imensidão de terras que o Brasil repres~nta_. 

Em ·cel"ta oportunidade, dizia eu, em discurso que pronunCiei no Estado da 
Guanabara, que a_ r_eforma- eomeça_péla educação, pelo preparo do_ homem brasi
leiro do ponto de vista cívico e para- o exercício de uma prqf_issão, d~tro da de-:-
mocracia, a fim de torná-lo capaz de ·COmpreender a luta contra o comwlisroo e 
salvá-lo da situação de alguém qué descrevia, em cores -dramáticã.s, pata um 
grupo de matutas do norte brasileiro :o qu.e. era um ~omunismo, de tal forma que 
um _dos ouvintes disse-lha de_ maneira pitoresca: ''Ué, mas. en_tão estamo~ nele!" 

Impõa~-nos mostrar ao homem .brasileiro a$ virtudes da_ den:mcraCia, regi
me do-p_ovo, pela povo e__para o povo como dizia .A!brah~ Lincoln. Dar-lhe con
teúdo político popular através da educaçãó do povo. Não podemos igualmente per
mitir, como dizia _eu há um ano, sa procrastine a reforma da nossa legislação civil, 
penal, comercial e processual, quase toda cela datada da época d_a ditadura. É-nos 
lmpresc!ndlvel atualizá-la, democratizá-la, torná-la Instrumento poderoso para 
o verdadeiro desenvolvimento do Pais. 

Sr.-Pi-esidente, uni conjunto de. Coisas go.&,taria de ressal_tar ne.s~~- oportUnidade. 
Ainda que reconheça- ser este o. ano de __ grandes preocupações para os Se_nhores 
Senadores e Deputados, devido as 'êleições_ que ~e ap_roxl.mam, mas este é o ano 
decisivo para o Congresso, êni que Pi'óbleinas como o combate à inflação, ao de
ficit, criação das necessárias oo_nçl.iç_ões e medidas de assistência ao povo clamam 
por urgência. 

O Sr. Pa.ufo Fender~ Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Com muito prazer. 
O Sr. Paulo Fender - Estou ouvindo cotn mUita atenção o fundamental dis

cur.so que V. Ex. a •está proferindor-- -

O SR. VENANCIO IGREJAS - Multo obrigado. 
O Sr. Paulo Fender- _Como V. Ex. a pertence à União Democrática Nacional, 

desde a sua fundação -partido, eminentemente, por todos os titulos, digno <!,o 
processo democrático brasileiro - gostaria de faz_er-Ihe uma periDinta, 'q.ma vez 
qu-e o partido que tem toinado ce-rtas posições ·co.tn relação às ·reformã.s de ba1=:e 
a ·que_ V. Ex.a se refere. Gostaria de saber se, entre esta.s: refo.rmas de base, que 
julga; tão necessária à evolução da democracia brasileira, se inclui o PJ:oieto de 
Remessa de Luí'!ros éln trainitação no senado, em exa:nia pdr ·uma Comissão.Mista 
dl:r que faz pa-rte, naturalmente, a Ullião Democrática Nacion-al. Inclui V. Ex}!_ este 
projeto n:os termos principais em que ele veio da Câmará d<rs Srs. Deputados para 
o Senado, isto é, atendendo a denúncias formuladas, já ·então, 'pelo Presidente 
Getúlio- Vargas, conforme discurso transcrito em nossos !~ai.s", pelo nobre Se
nado~:-Pedro Ludovico, JE,to é, se o Projeto de Remessas de Lucros situa-se entre 
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os proj'etos de refo.rmas de_ base a que se refe,r.e est;\ ~ p::].ut~ das preocupações 
de V. E;x.•? 

Q SR. VENANCiq ~IGREJJ\.S -Acredito que não se ppder~ chamá-lo prçpr!a
I?J.~te de ~eto~a de base,. É çlar9 qu!:l_ta_d,_O_o$ ·:nó.s._e~tªm,os preoç11padq,s -e~ f:tfJ:Çn
trar a •"!'ta sqluçã<> a ~esse~~ ProJeto, tanto assim que ~!e, vind.o <1§. Câmar!! dgs 
Deputados, em face- d-a reação que houve da opinião públi<Ya~ ·co_ns_tituiu-se uma 
Comissão Mista para encontrar a nec_essãria fórmul.i. --- -

Digo a V. Ex.• que não m;e filio naquele xenofobismq de alguns nae!ona,l!st"'l 
jaoobinos que ·entendem que podemos dispensar a- oolabqração do .capital ,estt-an..; 
geiro, mas também não .sou d-aqueles que acham que devemos facilitar ao çapita~ 
estrangeiro a elOPIOração da nossa Pátria... · ~ 

O Sr. Paulo Fender - Estou de plena~ acordo com V.~ Ex.• 
o SR. VENANCIO IGREJAS - As.slm sendo responderia a~ v. Ex.• e acho que 

p:ossO fazê-lo em nome de-meü~l)artido, embOra-não-sendo lider dele, que a União 
Democrática NaciOnal está PreoCUpada e como todo o sena.d<r e:tn ·encontrar a fór
mula que defenda o nosso _Pãis cte·ntaneira verdadeira, no entanto não o· faço 
como que à guisa de um falso ·nacüonalismo, com que criemos condições para 
espantar o bom capital ,estrangeiro que 'aqui vem para criar recursos para o 
Brasil, e seria como que alguém que com temor _da morte a~basse por se suieidar. 

Este é meu pensaniento, o de encoiltrarmos-·aquela fórmula que satisfaça ao· 
nosso País· sem o jaC:óbinismo nacionalista e sem. critérios ·entr:eguistas. 

O Sr, Paulo Feitdei- - Perrilite" V. Ex.a. outro- aPã.rte? 
O SR. VENANCI(} IGREJAS -Com~ muita honra. 
O Sr. Paulo Fender - Apenas conclusivamente. MUito me agradou o pronun

ciamento de V. Ex:a. e quero manifestar-lhe minha solidariedade, como naciona
lista e trabalhista, aos propósitos em que V. Ex. a se encontra de examinar o pro
jeto e ao mesmo tempo à opinião de V. Ex.-a. no sentido de que o projeto é neces
sário. Há ná opinião pública cexta corrente que se manifesta pela rejeição pura 
e simples da proposição da Câmara ~dos Dej:mtados por julgá-lo inconveniente aos 
interesses nacionais. · " 

O SR. VENANCIO IGREJAS -É claro, nobr~e Senador Paulo Fender, e todos 
reconhecemos a necessidaJde de-dis-ciplinar a matéria. o·congre.s.so"Nâclonal sabé
rá encontrar a melhor fórmula para uma soluÇão. 

O Sr.~Afrâriio Lag.S cc._ Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS ---' Com muito prazer. 

o Sr. AfrâPio La.ges - Apenas para. dizer que V. Ex.a ~respondendo ao aparte 
do nobre Senador Paulo F"efldér eiiij.tiu não ãpeilãs ·uma -OPinião pessoal mas 
pensamento da_ União Demoç_rática Nac~on,ªl_._ 

o SR. VENANCIO IGREJAS - Multo obrigado. Agradeqo o caparte do nobre 
Lider em exercício de meu Partido nestª Casa. Istq vem demonstrar que cada 
pm de nós Senadores da U"'n.lão Democrática Nacional quando fala ~ressa. a 
~pinião do Partido de tal modo todos nós estamos afmados. ~· ~ -

Sr. Presidente, começava a -falar sobre o meu pensamento a respeito- da 
politica estrangeira, ou desejava· começar- a-·fazê-lo, quando- em boa hora fUi 
ãparteado pelo nobre ·e-ilustre f3en~or Paulo Fender. ·· · ·· -

O que desejava dizer exa.tamente, era, em primeiro lugar que hoje :Q.ão pode
mos 'compreender política -estrangeira como _ó exerãic~q_ _de uma profissãp _ de 
iniciados. Hoje, p~Utka externa ~ assunto dg ppvo, e tailtq_~ se comenta lla casa 
do rico.-como--na -do pobre; em conversa de_- homens que _tem a ventura de um._ 
maior preparo- intelectual como- n<Y meio dos que con_strQern pelo trabalho br_aÇal 
a gra.Jldeza. deste País. Portanto, numa oportunidade como esta, preciso dizer, 
corS.-jo.samente,_ o que um representante de Estado pensa em matéria de politica. 
éXter!or. Di-lo-e! em poucas palavras; sou anticolonialista, antlimpetialista, 
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antioomunl.sta; sou a favor da Democracia e da Paz. Acho que o Br:is!I deve 
permanecer integrado no seio das nações ocidentais1 que são as detensoras da 
democracia social e cristã. E penso que esta deva ser reahnente a nossa orienta
ção. 

ll: claro que devemos adotar, e até em~ defesa da própria paz, uin regime de 
boa convivência c.o.n:i todas as nações do .. Mundo . .Mas, devemOs estreitar nossos 
vínculos ~e amiz~de ~pecialmente C()m as nações deste Cçmtinenw·, com q 
grupo latino-~mer~ap.o, ~em nos afastarmos do grflllde povo vizinho, que é o 
ámericano -do nor~. · -- -

Pot ·autfu Iã.do, d~ p.;ma vez por todas, devem~s ;reCOnheCer e nõ~- capacitar
mos de que a -"Aliança para o Progresso" pod_e-ser um poa·eroso instrumento de 
désen_vohdmenta de toda a América e, em especial, é claro, - pois foi criada_ parª' 
ist,o, Ide todas as regiO~~ subdesenvplvidas - o Notte, 9 Nordeste, o Oeste brasi-
leiro._ Mas, poiqué hãô .. dizer também, em ma tecla de subde.senvolvimehto, para 
redenção do própEio Estado da Gjl.a.nabara, c:md~ temos uma das maiores cidades 
do Mundo, que nao é a própria Rio de Janeiro, mas a dos favelados que atinge 
a quase um milhão de habitantes. ~ · ~ · 

Por isso mesmc:), precisamos defender a Federação neste PafS, -- riloStrã_r que 
ela não é in_cotnpatível-com o .sistema parlamentarista de governo, cOiilo pensam 
alguns, mas que, pelo contrário, este .sistema pode, proporcionar-lhe o atendi
mento das nossas maiores necessidades no camtpCf d9 desenvolvimento. 

Que todos nó.s nos reunamos, num esforço conlum, para reálmente Criarmo.s 
condições para _nossos innãos menos favorecidos pela sorte e haveremos de criar 
não dois Brasis mas um Bra,sjl só, um Brasil uno, um Brasil forte, sOb o-_ pálio da 
democracia social e cristã. 

Sr. Presidente e Srs. Senadores, desejava concluir, dizendo que, agora, ao reas
sumir o mandato, minha palavra a respeito do Estado que represento ainda é 
rd'e preocUpação, cama fib ano passado. E mais, para dizer qu~ as minhas esperan.:. 
çâ.s de então, :noje estão consolidadas, parque ·realmente_ estamos vivendo, não 
apenas o partido que está no Governo-,mastoctoopovó carioca, uma grande admi-
nistração, que cOllleQa a realizar aguelas obras que ~ população do_ an~igo Dis-
trito Federa! tant'! teclam!'va. · · 

Ainda hoj_e, talvez a qualquer momento, chegará ao Simãao Federã.I o oficio 
do _Sr. GovernadOr Ca'í·los Lacerda, pedindo o consentimento desta Câmara Alta 
na fonna constitp.cional, para um empréstimo --de 35 milhões de -idólares àquela 
Unidade_ Federativa, a fim de resolver o ~roblema secular da falta d'água._ 
muito do conhecimento dos nobres Srs. Senadores. -

E devo dizer que o Governo do meu Estado e_ o :pc;>v_9 _-c!t_riõ_ca sabe~ Qe ~te_nião, 
que podem confiar no Senado, que dará seu consentiinento. E que este ocorrerá 
o mais rapidamente possível. 

Aqui estou, portinto, para, juntamente com os nobres Senadores· GiiPertq 
Marinho, do Fartidó Social Democráti-co, e Caiado de Castro, dO Partido Traba
lhista Brasileiro, pedirmos, em no~e da Guanabara, aos· Srs. Senadores e~se _râpi":' 
do andamento da propos1ção que anunciei, tão logo e!,. chegue a esta casa. 

Gostaria de ressaltar que esse ··empréstirilo Será Contraido em banco estran
geiro, o Banto Inter-Americano de Desenvolvimento, apenas com· o aval do Ba.Í>." 
co do Estadó .. da Guanabara. Isto ·demonstra como·o Govexno do meu Estadc;' já 
atingiu uma confjança: -de tal forma que, de maneira pitoresca, esse ·em_préstimQ 
é feito como aquele eih ~ue o ma:t'idcrassina um~ pfÇlnissória com o aval da prq.. 
pria es~a... -- - ------ - -

No EStado ida Guanabara, ~alguns problemas antigos já estão, no. entanto 
praticamente realizados: Um deles eu proclanütv'a ·no ano ~fas.sado: referia-me à 
educação. Hoje, oom orgulho, com justo orgulho aqui respondo ao_ aparte qUe me 
f83. um Senador, aparte de estimulo, no ano passado, ·quãnd(f eu c:l!Zia -que este 
ano nenhuma criança ficaria sem matrícula no· Rio de Janeiro-. Realmente houve 



água, que também 
os Governos_~- _s_e _ o Congresso Nacional compre_ender _ a importância, a 

responsabilidade e o dever moral e cívico que tem para com e_s_sa mensagem 
governamental, por certo, esse problema fundamental à dignidade da pessoa 
humana terá a sria SoluÇão. Por -este niõtivo, 3::íiólo e TOUV_ci_ ci discurso que V. Ex.a 
está proferindo. 

O SR. VENANCIO IGREJAS - Agradeço o apàrle honroso do nobre Senador 
Padre Calazans e diria que o pro~blema das favelas do Rio de Janeiro, realmente 
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é brasileiro e não carioca. Resultou da circunstância de ser a Cidade Maravilhosa 
a Capital da República. Efetivamente, nas favelas do Rio de Janeiro o que menos 
há é carioca; a grande maJoria é de brasileiros dos Estados de Minas Gerais, 
Rio de Janeiro, Espírito Santos e do Nordeste. 

o assunto será encaminhado pela COHAB, sociedade de tipo estatal. Está 
equacionado -e- terá solução. 

Da- mesma fonna a questão dos telefones, existindo ã resp-eito Ménsagem do 
Governador Carlos Lacerda à augusta Assembléia Legislativa do Estado da Gua
nabara, terá solução. 

Queria, no entanto, ressaltar este ponto - e V. Ex.• tem multa razão 
quando_ colocatnos, em primeiro plano, o problema da- educação no Estado -da 
Guanabara, o fizemos como principio de Gov'emo. -· ' 

De fato, é muito importante o chamado desenvolvimentismo, ou Seja, o ·ctesen
volvilnento dos aspectos materiais, mas para nós, que. fundamos o Govenw-num 
regime social e cristão, com base na Justiça Social, o importante são . .coisas ·como 
educação e saúde pública. Lembro, a propósito, frase que me parece do próprio 
Governac!or _Cª'r!os Lacerda de que: qUando resolvemos o __ problema da educação 
não resolvemos um problema presente, ·mas preparamos a solução de -todos os 
problemas para o futuro. 

O Sr. Padre Calazans- :E: o respeito à própria-hierarquia dos_valores. 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Exato. Sr. Presidente, quando me refiro ao 

êxito lnlclal do Governo que hoje dirige os destinos do Estado_da Guanabara, não 
o faço apenas por _orgulho ou vaidade. No ano passado, uma_ oU: duas vezes por 
semana, fazia eu apelos dramáticos aÇ> Gov..?.rno Fe~~l,'~ 7pata que auxiliasse aquela 
Unidade da Federa.Ção._Os apelciEf hãO :foi-ain ateilctidos porque __ o Governo Federal, 
creio, aguardava do Governo--do Estado da Güanabám uma demonstração inicial 
da sua capacidade. Muito razoã vel, pOis não acredito que o GovernO Federal -....:. 
o passado e o atual - deixasse de ajudar uma unidade da federação apenas- por 
motivos politicas. 

O Sr. Padre Calazans - Permite V. Ex.a um aParte? 
O SR. VENANOIO IGREJAS - Com satisfação._ 

O Sr. Padre Calazans - Mesmo porque la ferir a justiça distributiva, pois 
se em todos os Estados, e todos os habitantes pagam os impostos, dentro de uma 
ordem moral de justiça e estes são encaminhados ao Governo- para ·que redis
tribua, o arrecadado por força da justiça distributiva, seguindo uma prioridade 
de necessidades, nenhum Governo pb"de fugir a--esse -dever, sem fraudar a ordem 
moral7 sem roubar os cidadãos. 

O SR. VENANCIO IGREJAS - V . Ex.a tem toda razão, agradeço ·o aparte, 
e quero dizer então, quem sabe se o Gov"erno Federal rião ajudava o EStado da 
Guanabara porque esperava do Governo Estadual urria- demonstração de capa
cidade? Agora estamos af, dándo essa dem:ori:stração e quando Um Banco estran
geiro demonstra confiança no Estado, estamos c:ertos de que ·a Governo Federal, 
já reconhecen:dü"--a Capã.cidade do Estado da Guànabara~ irá dar maior atenção 
à solução dos· p-roblemas da Velha cidade do Rio de- J'aneiro: --- · 

Termino~ Sr. Presidente, dizendo que volto ao Senado e espero que ~qui 
tenha a mesma sorte que tive _quando exerci o mandat_o no ano passado,-- que 
possa contar com a mesma eficaz _colabo o . dos eficientes asse~:?sores e fun-
cionários desta Casa e agradeço âe c a maneira como os nobres Srs. 
Senadores aqüi me· recepcionaram _ e" essa _seja mais uma homenagem 
não a minha pessoa, mas ao Estado que represento, o Estado da Guahãb?-ra, a 
Cidade-Estado, a velha e acolhedora Cidade do Rio de.Tan<!lro.- · 

Assim, Sr. Presidente, termino dizendo a vaidade que tenho em reassunúr 
m:eu mandato, da alegria que -tenho em vir conviver c9m os homens ilustres que 
são os Senadores que tém assento na Câmara Alta e dizer que, realmente, volto 



porque entendo que c.sse SenadO ·continua· a velha tradição -Imperial e -Repu
blicana da Câmara Alta, tornando,...se ele um justo_- motlvo_de- orgttlho para todo 
o povo brasileiro. (Muito bem! Muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. -Venâncio I!;-l'ejas, o Sr. Mourã Andrade 
se ausenta da presidência1 que é ·exercida, primeiro, pelo Sr. Mourão 
Vieira e, depois, pelos Srs. Gilberto Marinho e N ovaes Filho~ 

O~SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senacdor-Ruy 
Carneiro. - · 

o SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, Srs. Senadore:<; riiití.irafme'nte é do 
no.sso_ dever; representando nossos Eslados, CUidar- de tudo-·quanto-- aflija as 'suas 
populações.l!:" o.caso da Paraíba, "o"ra--a braçóS~com-Oa-fB.lta de víveres e·que sofre, 
como todo o Brasil, os terríveis- efeitos- da inflação ·e ·tia ve·rtiginosa· elevação do 
custo de vida. 

A situação no meu Estado, no-- entanto, se- ·agrava -ainda mais com outro fla
gelo .que o atingiu. 

Chove com -freqüêrlcia_ri~ 'zotfa· ct,Q_-~J:iiejO,'li@icia- ao·_--ütO-r~f~-- :f:'aiaiça-: __ No 
inverno do ano· pa.ssa:cto, ·pbrérrt, .... ,!ntensàs a·guacetros . liac:iuela regí~o; _Celeli'"õ: __ çlo 
Est~tlo, destruíram conrpletame~te as~plantações. · ·~~ ~ ~ 

Tenhq l_'~cebido __ inúmeros ·apelos da POPJllação_af_!i~a_.._po :?,e!:\tido_,pe que_ pro
vidências urgentes s_ejam adotadas pelo·-aovernà Federàl V!sándó ã~ãbaSteCer o 
nosso- Estado, como a outros do· Nctrdeste .em idêntica situaçãO.- - - - -

Pediu-me a- direção do Partido_Soctal nemo~ q~e .. -d~ta.- irib:uiiã, ãpe'lB.Sse 
ao Chefe da Nação, Sr. João Goulart, ao Gab· _ _de -Mi.W.stros .~-,às. odéznaís 
autoridades tederais, no sentido t!e tfilé õs o;-gãó s _:I.'nstitutos de Pxev:tdênc!a 
Social localizados em _João _Pessoa e jj(Jinterior _da Pafaí'63.. -Sejam. aUtorizadOs 
a adquirir gêneros __ -allmentícios e venc.tê-1Qs-_ a:os~-_i:ieus as,so_ctad,os _p,élo. preço de 
custo. - - - -

Sr. Presidente, lerei, para conhe_cimentõ _do Senado, os termas- dO telegrama 
que recebi da direção do PSD. 

Antes, porém, eXplicarei" -à- Cai;a que cafi1e~cté~sol é ~carne .fres.~a, salgada e 
seca ao-sol, assemelhando-se àO Chaxque: Constitui o princi.pal aliri1ento-dos~=nor-
destinos, seja carne-de-sol ou cl]a~que. ._-.. ,,-

Em Brasíl:a, na chamada Cidade. Livre.- os ~ordestil:!:-qs--a··-pr~param, ·parà. 
vender até no Rio de Janeiro.-

É o segUinte o telegrama a·-que me-refiro: 

"Diante da alta do custo de vida, dé· verdadeira calamidade pública, 
a carne-do-s_ertão _está sendo vendid.a a trezentos cruzeiros._ o .quilo; a 
farinha de mandioca, a trezentos cruzeiros _a cuia; O--feijão., ·a cem cru
zeiros D quilo, e etc., vim~?.~.P.~_4ir;.=~ _E~)n_in~:qt_e .. ~igo_ apel_ar_ I,~ar;:t o Senhor 
Presidente _da República_ e outras_ alt_as autoriçl~des_ fed~rais __ ,no sentiçlo 
de serem os IliStítritoSc_da Previdência Sociál riOs -EStadoS_- autOrizados a 
adquirir e vender aos_ preços de __ cuSto aos seus __ assq_ciac:lo.s aquelas ojif.:i-aS 
mercadorias indispensáveis ao Consumo da populaÇão .. A situação_ está â 
exigir providências excePcionais. Atenciosas saudações aS) Severino Lu
cena, Presidente, Antônio Botto Menezes, l.O-Seõietárlo e-~Octávio Costa, 
2.q,-Secretário do- PSD -da--seção da Pá.rafba." 

Sr. Presidente, sei que o ·assunto inter-essa sobremodo --à~- ca:sa;- ·por<rUé -_.já 
agora todo o Brasil enfrenta insuportável custo de vista, prob)~m" ~s~~io ;> 
perigosa para uma ·nação anrea-Çàdá" tfelli"'_foiné~ ·~'"- ._._" '-·~:__ ·o·· . ..., ___ ----- ---- " 

O Sr. Jefferson _de Aguiar - Permitec,V. ~ .. ~um. apar_te? 
O SR. RUY CARNEIRO - Com prazer'. ~ 
O S1·. Jefferson de Aguiar ~ Obs..erva-se,_ no B_ra$11, Yerd.açleiro.~ processo_ de 

degeneraç&,o- e _desintegração spcfal, em virtUde da inepcia com que _certos pro-
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b~emas são encarado.s, data· venia~ pelo -Poder- Público. EntendO- que a questão 
apresenta três fac_etas, ainda não enfrentadas eonvenientemente.- A- primeira·, 
é a produção; a segunda, a produtividade e a terc_eira a-especUlação. O GoVerno 
dispõe _dos meios- necessários_ para solucioná-lat __ e _podeti:;t __ faz_ê-lo adequ~çla e 
legitimamente; .mas-a 1lreo-eupação de· Coritómar,--dé ladeãi"- os 'pJ::oblem:;t.s_ 'Vitais 
do País, através de concessões e liberalidades que mais ainda os twriultuam, 
esgarçai'fi a estabilidade_ da PréVidência Social no- ·Brasil. Se- ó Governo· agisse 
com austeridade e se empenhasse ..... .c.orajos,am~n_te, em __ atacar_ 9 pJ;,o]?l_~m~ crp.cial 
que ai está, já o teria resolvido. Em 6 de março -de 1955, quando exercia o man
dato de deputado federal, ao justificar voto relativa a um projeto cte·aumento de 
vencimentos- -para civis e militares, tive ensejo- da-··a:firmar que ·marChávamos 
inexoravelmente para a inflação- maligna. Citei, inclusive, a lição- de sam:uélson, 
professor do instituto Tecnológico de_Massachusetts. -~tá-_se __ vendo._que o Brasil 
se deteriora através do prç_cesso inflacioiiãfio_; ·_·alija· é.spiral _ascende constar;tte~ 
mente até atingir os- pára,tilõ_s, dos_ móyi~~lJJQS_ m.uitltudlnáriOs; _qUe -ninguezn 
poderá conter. Jan1aifi GõVéXiio algum conseguiu sobrevive:r __ ante _impacto tão 
grave. Hoje; insistimos no -pr-d<ffisso Qê' Córi.tornar õs PToblerilãS: sem-êotage·m 
para remediá-los, hora decisiva da Nação que eStá-a exigir- daiicto·o rtue·rtã·6 liôS 
pertence e concedendo aquilo q_ue não _QQ.çlo~~os, .co_nc~_çler. AgrÇI,dego a atenção 
de V. Ex.a e espero que_o Governo verifique a situação- aflitiva do Nordeste como 
a de todo o Brasil, !procurando at_ender aos problemas terríveis que se_ apresen
tam diante dos governantes, que apenas são espectadores das condiçõe§ lamen
táveis que se- apresentam num quadro negro que mal podemos enfrentar. Se não 
tivermo.s·coragem é formOs dom.Inados pela pulsilaminidade·que favorece a vitória 
dos movimentos- ditatoriãis e extremistas qu-e·_ perturba~ a __ paz, ç:Srcea:r-a_:_]ibe--r-
dade, e extinguem a capacidade cto·holílem ·nvre -ver:.nos~emos. ante .. situaçao tão 
angustiosa impossibilitados de encará-la frontalmente. Porque uma atitude. exige 
inclusive a capacidade de Imolação pessoal dos homens público§ e

0 
nó Bras.!), 

i.negavelmente os homens públicos perecem porque ,têm exce.$slvo i.nsti.nto de 
conservação. - --

0 SR. RUY-CARNEIRO - AgXadeço o a'ÍJÚte de V: Ex.• 
o_ SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) (Farerido soar as earmralnhas) 

Lelnbro_ ao··nobre-ora:-dor-(J:ue faltam- doiS" niinutos parã--o término- re-gimentàl 
de suas considerações. ·: -

O SR. RUY CARNEIRO - MUlto obrigado, 'Sr. Presidente, já vou ·coti.t!lulr. 
Antes~- desejo- agradecer, mais uma Vez, ao nobre Senador JefferSon -de Aguiar, 
que velo ilustrar minha modesta oração, e dizer da confiança que ··deposito nos 
poderes federais no sentido de serem: atendidos os· ape1bs procedentes da Para:ba, 
que traduzem a verdadeira angústia de sua população. 

O Sr. Heribaldo Vieira- Permite v-._ :EX:a ui.ri~ai:>#'ie?_ 

O.SR. RU'Y CARNEIRO- ciom prazer. 
O Sr. Heribaldo -Vieira_- ~g_uanto no Estado de V. Ex. a_ o povo- passa fome 

porque não ~is:P.9-e __ 0cl;e _!ee.urs.~ .P~~~s~ri~_,p~~a. ~.qp.iri:r_ gêJt~"'98:-.P~ Jlri~e~ra 
necessidade, bUjOs preçqs {)e el~Val?+ -~ níveis_ astronomjc.o.s,-_lld meu ~tadq, â.Wm 
da tome, meus coest~â.tiailõS pàde-cehl -sede. Os põdere:S pú~licos __ t_êiij_siÇ.o impo
tentes pára levar o· pr11closo ·líquido àquelas populações. Em Sérglpe; o· "povo 
caminha ieguas en1 bUsca"·da. água já não _mais para o gado que morre ·ll:.mín@á; 
mas para sua subs!stênéia: Levei ao conhecimento do Minlstro da Viação·· e Obras 
Públicas os :problemas _aflitivos por ~que páSsa sergipe. .. Clamores insistentes são 
ouVidos; mas infelizmente, a ajuda tem sido lenta ·e--insuficiente'.- E eis a popu~ 
Iação sergipana sem: remédios, sem ·ao menos ·a ãgu3. dâ. chtiva, que ·não- câi numa 
terra que pa~ece_ esquecida !pOr _Deus. · - . =-,_ .r '~ 

O SR. RUY .CAJ.tNEIRO =· Agract~~o "º aparte. do meu nobre colega e velho 
amigo, Senadqr Herlbaldo Vieira. -

Estou c_erto de que o Mtnistr:o Virgílio Távo-ra encontrará meios--de ..Sd"co~rer 
as populações de Sergipe. 
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Sr. Presidente, aos metis-·apelos junta-se, agora, o do ilustre colega, que 
figurarã no meu discurso como um clamor rio sentido .de· serem atendidas as 
populações que sofrem fome ·e sede. 

O Sr. Lima Teixeira - V. Ex. a. pod_e incl1,1ir, tambéiu,-·a Bahia que, nesta hora, 
sofre a calamidade: da seca. 

O Sr. Argemlro de Figueiredo - Dá V. Ex. • licença para um aparte? 
O SR. RUY CARNEIRO - Com todo· prázer:· 
O Sr. Argemiro de Figueiredo -·Permita-me consignar, no brilhante discurso 

que V. Ex.• está pronunciando, a minha integral solidariedade à justíssima solici-
tação que faz ao Governo em defesa dos nordestinos~ - -

o SR. RUY CARNEIRO - Sr. Presidente, confio nas providências do Poder 
Central e espero, em nome da ·Paraíba e-·das ES_tados c'Uj~s--r-eprese"iitaiites me 
honraram com seus apartes, que este apelo seja atendido. (Muito bem-! Muito bem!) 

O SR. PREsiDENTE (Mourão Vieira) --Sobre a mesa requer!mento .. que 
vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretár!o. · 

É !Ido e deferido o seguinte 

REQUERIM:ENTQ N.o 80, DE 1962 
Sr. Presidente: 

Requeiro a V. Ex.• se digne requisitar as seguintes lnfor.)!lações da Delegacia 
do Tesouro em New York (USA), por Intermédio do Sr. Ministro da Fazenda e 
l'res!den te do Conselho de Ministros: 

a) quais as despesas efetuadas com as enlbaixadas, consulados1 escritórios 
comerciais e representações diplomáticas, militares e parlamentares no extêrlor 
(destacada e especlflcadamente); 

b) quais as despesas realizadas com a aquisição e reparação de- imóveis no 
exterior, Inclusive móveis e uten.silios, com as respect1vas datas; 

c) vantagens, ônus fiscais e alugueres pagos, em decorrência .de -arrenda
mentos ou contratos outros, oom a indicação d<is nomes e ·endereços dos proprie
tários O!J. locadores; 

d) critérios adotados para o pagamento de ajuda de custo aos diplomatas 
ou delegados, funcionários e servidores n9_meac;los, admitidos, tr3l'l$feridos ou re
movidos, com a indicação nominal e refer_ência às quantias re_cebidas, e, bem 
assim, às datas e locais, nos últimos 5 (cinco) anos; _ · 

e) as pessoas estranhas ao' quadro do funcionalismo -têm recebido quaisquer 
parcelas, por ordem do Ministério ou de .qualquer outra autoridade brasileira 
(indicação dos nomelS,_ et.taereça·s, quantias, datas, Iocais1 _etc~~; 

f) se o M!nls-têrio das Relações Exteriores' tem admitido ··saque;.! em dólares 
para atender despesas em cruzeiro no-Brasll (quando, como.- quanto, ·etc.); 

g) se tem sido paga alguma quantia a débito de verba secret:. (quando, ·como 
e quanto, com os nomes- e endéreçoS--tie- qUem: lts réCetiet:iT;---c -. · -

h) se a.s despesas assim· efetuadas têm sido aprovadas pelo Tiibuna! de 
contas, ou se, ao contrário, tem sido fuvoCada ou auti::>rtiac;l~ a _cU~Jie.ns_a __ dessa 
formalidade (por que, quando, ,conio, q_uein,_ qriãiifu_··eres; · · _ - _ 

i) relação de funcionáriOs e serVidores civ~s e- militare-~, -em serviço no exte
rior, com a Indicação. das funções eXercidas e vencimentos (e quaisquer vanta
gens) auferidas, atua!mente, inclusive no último ano (1961). 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Jefferson de Aguiar. 
Durante- o exvediente, comparecem mais os_ Srs.= senaCIOieS: 
Vlctorino Ji'reire - Sebastião Archer - Eugêiuo Bar~os __:_ Féttfándes Távo

ra - Menezes Pimentel - Dlx-Huit Rosado -. Ruy Carneiro ~ Barros carvalho 
- Miguel Conto - Bened!t{) Valadar«; - Coimbra Bueno. ·· · · 
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O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Segttnãa dl.scussão do Projeto de Lei do Senado n.0 3·2, -de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Salviano Leite, que institui o Prêmio Vlsccmde 
de São Leopoldo e dá outras providências (aprovado em 1.a discussão, com 
emenda, em 9-2-1962), tendo Pare,cer (ll.0 14, de 1962), da Comissão de 

. Redáção, bf_erecendo _a ·redaÇão do· Vencfdo em La. discussão. · 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Em discussão. (Pansa.) 

Neltlliini Sr.-Senaddr desejando usar a p~avra, .ç.ec:iaro encerrada a discussão. 
Em votação. 

Os Senhores Senadores. que aprovam o projeto, .qu-eiram permane<rer como 
se ,acham. (Pausa.) 

Está aprovado. 
Jt o seguinte o projeto aprovado que vai à Câmara dos S_enhores 

Deputados. 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 32, DE 1961 
Que institui o Prêmio Visconde de São Leopoldo, e dá outras pro-

vidências. _ · 

O_ COngresso Nacional decreta: 

Art. t.o - F1ca instituído o J•Prêmio -Visconde de -São Léripoldo" a ser atri
buído, anualmente ao melhor aluno 'qUe concluir o curso de Ciências Juridicas 
em quaisquer das faculdades de Direito oficializadas. 

Art. 2.o - Q_ prêmio constará de uma- fu-éd~a de_ ouro tendo no·- anverSo 
a efígie do Visconde de SãO_ Leopo_ldol _St;!:!l_ nOI!!e e a data 'lll de agosto de 
1827"t e, no reverso, a inscrição H Ao Mérito" e o nom,e do aluno premiado;-

Art. 3,0 - o prêmio será oort:ferido pela con:gregaçlto da respé.ctlv.a Facul
dade, à vista das notas do currículo escolar, e entregue, em sessão solene, no 
dia 11 de agosto _de cada ano. 

Parágrafo unlco - Havendo empate nas notas, o prêmio será atribuído ao 
mais jovem dos concorrentes. 

Art. 4.0 - Esta lei entrará em vigor_ ~a ___ d~ta de .sua publicação, revogadas 
.., disposições em éuntrárlo. 

Item 2 
Primeira dl.scussão (apreciação preliminar às constituc.lonalidades 

nos termos do art. 285 do Regimenl;o Interno) do Projeto de Lei do 
Senado n.0 25, de 1961, que dispõe-sobre a situação e Classlf!cação dos 
Impressores de Valores da Casa da Moeda e dá outras providências, tendo 
Parecer sob n.0 39, de 1962, da Comissão de constituição e Justiça, pela 
rejeição. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Em discussão o projeto quanto à 
constitucionalidade. (Pausa.) 

Não haVendo quem· peç·a- a· P'alavra,· deciaTo Emcerradã a discussão. 
Passa-.se à votação do Parecer da Comissão· M COnstituição e Justiça, que 

se fará em e.scrutin1o secreto, nos termos do Regimento. 
Esclareço ao Plenário que a esfera branca significa aprovação do parecer da 

COmissão de COnstituição e Justiça, e a preta, rejeição do parecer, que é con
trário ao projeto. 



O Sr. 1.o Secretário irá procElder à chamada, liUe·m;:Tará de norte •para 
sul. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPOJ>'DEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. SEJ\fADORES: 
V!vald~I.lina ·-:' :[:.obão da Silveira - P!tllln Fender - EJige~IO" Barros 

Sebastião. Aféll,er .,..- Fa!l§to. Cabral "CC Fénla_í:ides Távor11 -~§erg!<) Marinho -
Ru:y Catrt€1ro .c.. Barros Carvalho - .rarbas :Maranhão .~ Novtl.l\S Filh<J .....: Afranio 
Lages - Silvestre Péiides - Herlbaldo Vieira --Jorge Maynard - Aloyslo de 
Carvalho ~Lima- .T-eixeira - Ovidlo -Te_ix~ira _ ---:-':0 :Ary __ -Vl®a __ -=_:_..Teffer.son de 
Aguiar- Mig)l_elc.outo -.Venâncio IgreJa.s ,.---,Gilberto Marinho.- Npgualra da 
Gaina ..:.....-Coimbra Bueno - ·JoSé ·F-ellciancr· --Pi'fttr<f LUdOVico ...:::.....- Gaspar· Vélloso 
- Guida M~ndln - Daniel Krieger - Mem de Sá. - -

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Votaram 32 Srs. Senadores. 

Val-se proceder à apuração. (Pausa.) 
Votaram a favor 30 Senadores; votaram contra --2 Senadores. 
o Pãre-Cer da CmiltSsão cte ·cori.Stituiç§:'O ,e- JliBtiça e~tr·;p~v;ci~. _o projeto 

é rej e !tacto. -

É o Segtúnte o prbjBto rejeitacto·-~-2.tí c'Hs-cussãó~ '<ittivai ao arquivo: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.O 25, DÊ 1961 

Dispõe sobre a situação e classificaçãd dOS lm.pressórêS de Valores da 
Casa da Moeda e dá outras providências. 

Art. 1.0-- 08 Integrantes das atuals séries d€ classes de_Im]lres.sdl'!1ll de VWo" 
res, privativo da Casa da Moéãa, ·serã{,-: en'quadrados ho Serviço Pro_f_issional da ""i n.O 3. 780, de 12-7-1000 = Grupo OCupaeionai P-40Q~·=" I;lela.s Ai1;ElS e Artes 
Aplicadas ~ Códlgo_P,.408-1!l-.l;t..:," Im_pressores~ de .\'alore-s-:\,Supervisão, C®rdec 
nação __ e_"Execução ..,..:::·:e_;;408-14-A- Im:preSSor_ dec-:V:a.Iores (Execu_çã_~), _ 

§ 1.() - Aos impressores_ de Valores da Casa; da MQecla_ c:ompete a. elaboração 
de difeientes Valor_e.s impressos da União. ---- - - -- - --- - -- --

§ 2.0 - Os -imprel:lsores de Valores da Casa da :M6ed.ã-fi6afão-Sujeitos ·à- pres
:tação de fiança. 

Item 3 
Primeira discu.ssão <aPr-eciaçãO- preliminar _da co_nsti~u~ionaficta4~ ,nos 

termos do art. 265, do Regimento Interno) do Projeto de Lei do Senado, 
n.0 28, de 1961. que estende as vantagens da Lei n.0 264, de -25...-de fevereiro 
de 1948, aos funcionáriQ.S ocupantes de cargos que integram o QUadro do 
PeS.s'óa.I dã S.e:cretarla da--Procui'adoria GeFal""da -Justiça' Militar, tendo 
Parecer sob n. o '25, de 1962, da COm!ssãcr ·de Constitulç.ão -.,' .JúStlça, pela 
réjei~ã(J, por-inéonstitucionalidade. ,, · 

O SR. PRESIDENTE . (Mi.urão Vieira) _:__ Em-discúi.São a p)·el!miJ:l3.r .da cons-
titucionalidade do projeto. (Pausa.) 

NãCf havertdo ;q_u-em peça a'·palavra, -declaro-a ehceirada:-

Vai-se proceder à votação, que_:-Será secre-ta, de ac_ordo éom o Regimento. 

A- chamada será feita do sul para o ·norte. 

os Senhores Senadores qutf aprovar~m -o parecer -pela iiiCoriStitUcionãiidade 
Cio projeto, utilizarão ·esferas -brã.ncas, os que a reJeitarem, esferas pretas. 

{Procede-se à chamada.) 
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'R.ESPONDEM A CHAMADA E VO'l'AM OScSRS.~ SENADORES: .,_,r <.>·· •••••. ..... • .. - _ .. ·-·· --_- - ~ _-__ ~ . .::.=. -~ •.. c--- . ..• .-- --

Yivaldo L1ina- Paulo Fêildet ___:·LO!:>ão da Silveira- ·sebastião Archer- Eu
gênio de Barros - Fausto Cabral - Fernandes Távora - Menezes Pimentel -
Sérgio· ·Marinho-..;...;,.;.- "Ruy-carnéiro - Nnvaes·Jfilho ~Jarbas -yaranhãb ··:.:....:. Barros 
Carvalho - Ruy. Palmeira '--'-' Sllvestre Pér!cles --"- Lourlval Fontes - ;Torge Mayc 
natd ~ Reribaldo Vieira - Lima Teixeira '-'- AloYsio de Carvalbo ..:... Ary Vianna 
--Miguel Couto -Gilberto Marinho- Venancio Igrejas -Benedito Valadar<!S 
- Nogueira da Gama -- Pedro Ludovico - Coimbra Bueno - José_FelicianO ..:..:... 
Gaspar Velloso ~ Saulo Ramos- -Dan1el Krieger- Mem de __ ~á-- quido Mç~din. 

o SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira)-- Votaranr·aa-senaãores. Val~Sé-pro
""<:ter, à ~puração .. (Pausa.) 

. -·- Vot-~ra,i!r" à ra:vor 32 Senadores;· "éõn trã, 1. 

o-pa:Têcer··d~Cdóri:ll.SS:iô de Corlst1tüiÇãa .e ._Justiça f~i aproya~o ._ 

O proj~to _e,t.á, assim, relei ta do e será arquivado. __ 
·-É .o. s-eguimte o projeta· rejeitado, que vai ao arqulvu: 

! ~ i.--,-, .- .- .• ,,_ "or· ~-~·-, ; · '•·· •· -·-, •,-· •-O"! ·• .f .-- -- --

. PRoJETO DE LEI DO SENADO N.0 28, DE 1961 

-~Sten(j~ -~_vantagens -_da Lei n.0 264~ de_ 25- de __ f~vereiro d~ 194~. aos 
-_-fiplci~náriOs_ ocupaÇte.s de cargo~. qu~_~t~g_am Q.J~uadrQ_do Pessõal de 

r; Secretaria da Procuráâoria-Geral da- Justiça Militar. 

H cdg~Mçi, N!'clonal·;~~w~tll.: . . .. . . 
. AI:t. 1.0 ---Estende-s_e a:os .funcionários ocupantes de _cargos que. integram o 

Quadro do Pessoal da Secretaria da Ptocuradórla-Geral da ·Justiça Militar, cria
do pela Lei n.o 3 .. 4~8, .de 4 de <lezembro _de 1958, o _disposto no art. -1.0 da Lei 
n,0 2.64, de 25 de fevere!i:o if<:.'.l94!L. ·. ·· ·_ . , :. · · ·-· 
. ~ . 'i-' :. . •. -.. :· -:~ -; -< --,' ..J;.- . - - -- -

Pa.râgrafo único --....:.- As--vantagens financ-eiras decorrentes . do disposto neste 
11-rtigo só s.erão devidas a partir da vigência :desta lei · -

. Art. 2.0 
:-- A despesa. resultante da aplkaç_ão desta __ .let correiá- por _conta da 

verba .Próp.na do Mln!sterlo da Gtiex:ta. . - · · • - - • 

· ; Ari;._3.• ·- Esta !E[ entra em vlgo~ l)á'' d,ata 'de sÚa pub!ica~ão, revogadas as 
disposições em él>ntrár!o. · - · . - · ·' .. o_~- .. 

. O S~. l'!R.ESID~TE (Moll\'ão Vieira! ._ Fpl lld~, no_ ~Pe<;l!m>te, !eguefl
mento de urgêncla para o PtOJe\o âe: Le1 da Camara -n.'O 126, que d!spoe sobre 
o Estatuto da 011rlem·dos Advogados âo Brasil e regtila_o:-exercicio d,a profissão 
de Advogado. Este requerimento é de autoria do. nobre Senador Jefferson de Aguiar. · · · · - - - - -
~ " '-- - ' 

Há; outro ;r~uerimento do mesmo parlamentar, que vai &.er !IdO pero_ senhor 
1.o-secretár!o . 

. . l!:Iiciº_e,_semdeba.te, aJl~ovado o .seguinte 

••' . . . .• '.RÊJ;i~~O'N.0 !ii;pE19_62 
De conformidade com o disposto nci art. 274,_ .l~tra b, _,_c!_o ,Re_gimento._.lnter.no, 

requeiro o adiamento, por dez dias, da· votação do .Requerimento n.o 78, de .1962 . 
. . S~a elas Sessões, 22 de março de.l9.62. - Jeftersim de Aguiar. . .. 

o sR. PRESIDENTE (Mourão Vieira)--~ ·votàção"dó Reqiierimentó ii.• '19', 
de Urgên()ia Para q_ P.rojeto de LeLc!a Câmara n.0 .4,_ de 19.62., _que dispõe sobre 
a efe:tivação de serVidó"réS interinos, e dá o~t:ras prOy!cl_~c~~· -
__ Tem a:_palavra t>':tiQPre Senador -j~fferson _de-Aguiar para eilC.a:riíinhãr a 
votação.___ __ c. ·• ·· - · · · · · · · ·· · •· · - - --

, .. O SR. JEF'FERSON DE AGIDAR -Sr . .Presidente, apoiei o pediclo de urgênC 
ela comum que foi deferido pelo Plenário, em ·sessão anterior. 
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Hã várias emendas apresentadas pelos Srs. Senadores, algumas delas vl8ando 
a favorecer outros servidores e -à er1'-adicação de erros que se ~~têm na pro-
posição. ~ · - · · - · · 

, Pretende~~e. por oonseguinte 1 favorecer àqu_eles que pleiteiam a. medida 
legislativa, evitando que se submetam, posteriormente, a contingências difíceis e 
aleatórias perante o Judiciário, onde as contradições e os erros a que aludi 
poderiam desfavorecer os pseudobeneflciários da medida legislativa que se pre
tende. 

Na sessão anterior já foi discutido pelo Senador Aloysio de carvalho a opor
tun>dade da urgência requerida. 

Entendi que deveria ser concedida a urgência oomliiil-pótque, -dentro de três 
dias, a proposição será aprovada pelo senado Federal com ou sem_ emendas, 
pennftindo não só aos interessados, aos seus representantes e_ às COmissões Per
manentes a ·apréc1ação das ementlas aptéEféntadas -pelós Srs. Senadores. · 

Por conseguinte, a urgência urgentíSS1nia - a -Irie.Sirta urgêriCfa há- pOuco 
tempo, nesta Casa, no Governo do ex-Presidente Jã.nio Quadros, em favor do 
Projeto que fixava o horário para os funcionários públicos - poderá ser preju
dicial aos servidOres, pois não atende aos -lfeUs 1nteresses- m:ruores e impede o 
Senado Fec!eral de apreciar as emendas subsidl,árias. _Além disso as Comissões, 
no tumulto das votações, não poderão sequer ter oportunidade de um meditado 
estudo sobre proposição e emendas, dirlcii!ta.ndo a elaboração Jegislativa. 

Assim, Sr. Presidente, sou contra a urgência urgentíssima_, não obstante ter 
sido a favor da urgência comum, que atende lids pibpósitos relevantes daqueles 
que a requereram e aos Interesses dos benef!clãrios 11a medida legislativa que se 
elabora nesta Casa do Congresso Nacional. · - · 

FormUlo apelo veemente aos nobres coiE!gas para qüe retirem o pedido de 
urgência urgentíssima ou no sentido de _que Os meüs --ilustres pares o rejeitem. 
Como já ace:ntuéi, esse requerimento- não atende aos interesses dos servidores 
além de prejudicar a elaboração legislativa pela_ pressa que se quer Imprimir 
ao andamento do projeto em exame. (Muito bem!) 

O SR. AFRANIO LAGES - sr. PresMente, autor que fui do !Requerimento 
de urgência simples para o Projeto que efetlva os Interinos, quero declarar, em 
meu nome pessoal, que votarei contra a urgência especfál, pelo meslrio- Iriótivo 
apontado pelo nobre Senador Jefferson de Aguiar. --- · · 

Assim sendO, quetd ressaltar que, dentro ·di) regime- de urgência Slnlples, 
poderemos efetlvamente assegurar aos Interinos as vantagens que pleiteiam. 

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

O SR. LIMA TEIXEIRA - Sr. Presidente, fui dos que manifestaram o seu 
apoio ao Requedm.ento de urgência urgentíssima para o Projeto que efetiva _os 
Interinos. 

Neste instante, lamento discordar -de dóiS einillellte.S- colegas, os Srs. Sena
dores Jefferson de Aguiar e Afrânio L.ages. Entretanto, temos recebiüo, Insis
tentemente, solicitações daqueles que esperam efetlvação. São mllba.res os que 
aguardam a decisão do Senado. 

Assim, na qualidade de Líder da Maioria -em exercício, estimaria que o. Re
querimento fosse aprovado, pbls representa um ato de justiça nesta hora. Há 
interinos até com âez anos de serviço. 

O Sr. Jefferson de Aguia.r - Não está ém dehate o ri:u!:r.!to ela propoolção. 
O SR. LIMA TEIXEIRA - Eis porque, Sr. Presidente, gostaria ainda de 

lembrar aos colegáS que seria de todo conveniente a aprovação do Projeto sem 
emendas, abreviando-lhe a tramitação nesta Casa. li: o apelo que faço, nesta 
hora aos ·meus nobres pares, manifestando-IIW -r:avorã.vel- à aprovação do Reque
rimento de urgência urgentíssima. (Muito bem!) 
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O SR. BENEDITO VALADARES - Sr. Presidente, apenas desejo declarar 
que o Partido Social Democrático está. de acordo com o Requerimento de urgên-
cia urgentís.slma. (Multo bem!) · . 

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, fui o prlmei~o- signatário do Re
querimento de urgência urgentíssima, o que me obriga a vir a. esta tribuna, 
depois dos pronunciamentos que aqui se fizeram ouvir~ dizer das razõeS- que 
levaram a requerer _a providência. 

Como bem .salientou o nobre Senador Lüria Teixeira,-- milhares dé lares 
brasileiros estão aflitos à espera -da solução que parece não vir nunca - a 
efetivação de dedicados servidores públicos, que não foram concursados !IJêlo 
Governo porque este não os quis concursar1 e que- merecem ser- efetivados nas 
funções que exercem. --- - -

Discordo, a contragosto, do nreu nobre calega Senador Jefferson de Aguiar 
quando diz que emendas sanadoras de .injustiças l')!)derão ser a_préciadas se a 
urgência não for votada. Nada impe.de sejam esSaS emendas aqui apreciadas, nesta 
sessão, relatadas por quem dev?m sê-lQ, examinadas __ por_,_est~_ ~~ep.áP.o, const~tuído 
de homens livres e _que podem~ mesmo aprovada a urgência 'urgent;Issima_. aprovar 
ou rejeitar as referidas emendas. 

O que não é posstvel, Sr. Presidente é, de a<J_ordo·com -Q Regimento do Set;~.ado_. 
estarmos sujeitos a emendas de Plenário oe a- etnetrdas de Ç!_dmissão que se arras
tam interminavelmente. A urgência urgentíssima que requereram, óS Srs. Senado~ 
res da Maioria e o_ Paftido que aqui represento, visam;-- apenas, solucionar. Sem 
mais delongas, esse aflitiyo problema da sociedade brasileira_. que solucionado 
dará à Nação a tranqUilidade de que ela- necessita, com relação aos_ i.nteressado~ .. 

Por essa razão, Sr. Presidente, votarei pela urgência u:rgént1Ssima, -certo de 
que esse processo regimentai, de_.resto lícito, não afetará o mérito __ do projeto. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Vai-se passar à votação do Requeri
mento. 

Em votação. (Pausa.) 
Os Srs. Senadores que aprovam tl Requerimento queiranl" pérma~e~er- -s_eniidoS 

(Pausa.) 

i&stá aprovado. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (Pela ordem) -· Sr. Presidente, requeiro 

verificação de votação. 
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - O nobre Senador Jefferson de Aguiar 

requer verificação da votação. 
Queiram levantar-se os Senhores senadores que vOtam favoraVelmente ao 

requerimento de urgência urgentíssima. (Pausa.) 
Queiram sentar-se os SenhoreS B_enadores que votarãnl- a favor do requeri

mento e levantar-se os que votam contra. (Pausa.) 
Votaram a favor do requerimento 17 Senhorés Senadores e __ contra 12.= Não 

há número regimental. Vai-se proceder à chamada~ de Norté para Sul. 

(Procede-se à chamada.) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM "SIM", OS SRS .. SENADORES:. 

Vivaldo Lima - Paulo ·Fendér - Lobão da Silveira ~ Sébastião ATcher _._,. 
Eugênio Barros - Fausto cabral - Argemiro de -Figueiredo - RuY éárnefiQ ·-__: 
Barros Carvalho - Ruy Palmeira - Lima Teixeira - Ary Vlanna - Miguel Couto 
- Gilberto Marinho -·Benedito Valadates - Nogueira da Gama '- Coimbra 
Bueno - José Feliciano - Gaspar Vellosa - Saulo Ramos - · Dauiel Krieger -
Guida Mondln. 
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RESPONDEM A .CHAMADA E VOTAM-"NAO",- os·--csRs:·sENA!lORES: 

Fernandes TávOra. - S-érgio Marinilo -- Jã:!bàs_ M.aTariiiã:q.- :.úrâUiO_- Laiês---=:....: 
Lourival Fontes- Jorge Maynard -·Hcribaldo Vieira ~Ovídio Teixeira- Venân-
cio-Igrejas --Mem- de Sá. --

ô'_8R~_pRESIDENTE (MOurãO _Vieira) - Vo-t"arain à _t:ávor -ap·:~ritjtteriJllel;ltQj_2 __ 
Srs. SenadoreS; e cOntra, 10. -. _ _ _ - - - - - ~ 

Está aprovado: o- requerimento. 
Tem a ·palavra o nobre Senador Jarbas Maranhão, pa:ra uma- declaração: de 

voto. 
Q_ SR. JARBAS MARANHAO - Sr. Préstdente, pedi a palavra para declarai 

que meu voto foi apenas contrário à urgência urgentíssima, cteScte que·· já havia~ 
mos- aprovado a urgência comum ·para o projeto .que visa a ·efetivar interinos no 
serviço públtco.c -

F~o esta de_clara-çªo a fiin --de evitar i:ual-entendldos e exploraçãÕ1 uma veZ 
que,_a partir da elaboração do-Plano de Reclassificacão de Cargos, quando relator 
do Pró]eto ·no- BelladO' Féderal, lúte.i pela efetivaç_ão de interinos. CorisegUimo.s que 
o Senado aprovasse a estabilidade daqueles que tfvessem Otf Viesseri:J. a contar cinco 
anos de- exercicio no- -car·go, porque Consideramos o interino um problema~social. 
Verificamos a _existência de inúmeros servidores com .cinCO _e _até- zheS"Irio deZJ-anos 
de serviço, sem estã.billdade, sem segurança no emprego. 

Sr: F'tesidérite, faç_o·esta declaração para deixar--bem Claro que -temos _lUtado~ 
d~de o Plano de CI:isslficação, pela efefil!açã:o ou. estabilidàde do servidor; d.óm
preendemos-.q~e, depois de determinado período ·no e:tercfcio do serviço·--público, 
cabe-lhe o d1rerto de garantia de salário, segurança- de trabalho. · 

Assim -entendendo, -rutamos para--que fosse dado aos servidores--:-em geraCo 
direito de efetivação ou estabilidade. 

Larile"ritaVelmente a Câinára -dos- Deputados derrotou o que o Senado _lJªyl~ 
aprovado em nosso Substitutivo. Hoje verificamos, com satisfação, que deVido à 
iniciativa d.e repr.esentante· d.= Pernambuco, o ilu.::-tr.e n.eputa:do Arruda Câmara, 
~lqu_ela Casa do Congresso env:a ao Senado projeto no ,s.~ntldo _da e.Jetiy__açã.o de 
interinos. 

Votei contra a urgência urgent-issima porque consid-ero o prQj.eto de l~i Cheio 
de erros de técnioea legb-Jativa, pois não efetiva a todos os interinos, como-deveria 
fazê-lo. 

Meu voto, JlOrém, será a favor da efetivação dos inteririõS dO serViçO público~ 
t~ndo- __ a_ este respeito me_ manifestado em outras ·oportunidades. 

No Senado venho me batendo pela estabilidade dos servidor"" públicos. O 
Direito _>brasileiro assim u. ax1ge, nas relações privadas de eJ;nprego; mas, até hoje, 
o legislador braslleiro_não quis e~gi-lo da administração pública em relação __ aos 
funcionários _e servidores, sobretudo em relação aos funcionários, porque já têm 
assegurado- a:· e.stabilidade aos ·extranumerários, de maneira ~,r?-1. _ 

Era o que tinha a_diz.er, Sr. Presid·ente. (Muito bem!) , 
O-SR. VllNANCIO IGREJAS -Sr. Presiilente, peÇo a palavra pàra declara-

ção de voto. · · - · · · -- · 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a :Páfavra O nobi-~ SenadOr Ve
nânci~ Igrejas, para declaração de voto. 

Lembro aos Sérthoré.S Senadores-o que, nas d·eclaraçõe.s de voto, -de acordo-com o 
;a._egimento Interno-, ~o são pennitidos apartes nem o orador podará ocupar a 
tribuna por mais, de dez_ minutos.. - · 

O SR. VEN&'ICIO IGREJAS (Para dee!araçã<> de voto r- Sr.<'residente;~não 
precisarei de tanto. Apenas, :IJedi a palavra para esclarecer a posição qua tomei 
na votação .. CAntes-de reassumir 'o mandato. em declaração----"a imprensa do Rio de 
Jan-eir_o, pronuncei-me a ·favor da efetiv_ação dos interinos. --
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Mas, sr.-- Prz.sidente, já o projeto se en:eontrava em regime de urgência, e 
acredito que, ·por--suã natureza, não se justificava a urgência urgentíssima. Esta 
precisa ter, no--Senado, re-almente, caráter ex~epc~onalíssimo, pois_ ~e a Câmara 
Alta admiti-la com muita freqtiêncla, esse regime de votação aca.bará perdendo 
a sua própria razão de ser. 

O Sr. Jefferson de_ Aguiar ~Muito b-em! 

O SR. VE..>;ANCIO IGRE..TA:S~~~ Por ISso mesmo, por entendimento :pes.soal, 
por ser ·essa a tese qu.~ defendo, votei contra a urgência urgentíssima, .embora 
me tivesse manifestado a favor da urgência s_e- já não eStivesse convencido e, de 
princípio, _fa,-orável-à ef€tivação dos intel'inbS._ 

:Era o que· tiilha a dizer. (Muito bem!) 
·O_ SR. PRESIDENTE <Mourão Vieira.) --Passa-se à apreciação da matéria, 

para a qual foi aprovada urgência __ urgenti.s.s_im_a, de -acordo: cmn __ o_ art. 2_30, Jetrà b, 
do Regimento~ Interno. ~ 

Discussão úni,ca do Projeto d·2 Lei da Câmara n.0 4, de 196'"2;-que dis
põe sobre a !efetivação _de ser-vid-Jres interino, e dá outras provldências. 

. O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Solicit>O do Sr. P~ldente da Comis
são cte S'ei-v:iÇO--PÜ:blico _Civil,_ design~ r-elator para opinar oobre a mrutéria em 
Plenário. ~ ~-

o Sr. Aloysio de Carvalho- Sr~ Pres:dente, já foi deStinado, ontem o Relator 
da matéria, o nobre Senador Padre Calazáns. - -

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A Mesa informa ao Sr. Presidente 
da Comissão de Berv'lç<J Público .Qué~ aca;JM.~ de chegar o Relatório ela!Jor?-do pelo 
nobre Senad.ar Pad·ra·-calazans._ Fáita-lli..é; porém~- Q ilúmero_,a.e asSip.~turas exi
gido pelo Regimento, motivo pelo quar dovoJvo ao Sr. Eresfdente da Comissão 
de Serviç:_o- :Público C~Vll para qU~ -adote as de_vida,:r provi_dê_pcias~ _ 

O Sr. Aloysio de Carvalho - Sr. Pi:e-si·d-ellte, peço interrupção dã sessão pelo 
prazo que V. Ex. R: considerar necessário~ n-ª' f9!'!Pl;l, do R~gimento Int_erno, -a 
.fim de que possa r-eunir a Comissão de .. Ser.viço -Público:_Civil, para colh-er assi
naturas. 

6 SR. PRESIDENTE (Mourão Vieiia) __:_~Concedo~ o :prazo de trmta mlnutos 
para que se reúna a Comissão dé Serviço Público Civil, conforme solicita o .seu 
Presidente. ~ 

Dtirante o periodo em que estiver r-eunida a Comissão -·de Sefviço Público 
Civil, a Mesa ·ctará- -a palavra aos Oradores inscritos que não tiverem ensejo de 
ocupar a tribuna. 

Tem a palavra, pela ordem de inscrição, o -nobre Seila~_or Lima Teix>eira. 
O SR. LIMA TEIXEIRA- Sr~ Presidente, 'Senhores- Sena<iores, li, hoje, no 

jornal última. Hora, entrevista concedi-da p~lo ·eminente GovemaàoJ:- Leonel Bri
zola am qu-e S. ~ Ex.•. inqU!.rido sobre o regresso do Sr. Jânlo. Quadros, teceu 
considerações judiciosas .sobre uma poSsível avalanche de _suborno, que ocorrerá 
por ocasião do próXimo pleito eleitoral. e ao__ qual, acredita o Gmreriiadol- rio'"' 
grandens.e; a. influêiJ.Cia do poder e_oonômico --aàrá talvez um cunho. diverso do 
sentido demo_crátioo ·que todos .. .desejamos. 

Assim é qu.e. julguei prudente ler p-ara esta Casa: -arguns- ti'echos-=-tla notáve! 
entrevista. ~ ~ 

Diz o Governador Leonel BrizOfa: 

"O D!N.E!EffiO E A CORRUPÇAO QUEREM APRISIONAR Õ'POVÓ 
NAS ELEIÇ6ES DE OuTUBRO 

Avalancha de Suborno - O povo. brasileiro sabe, i:qclu~lva_, _que se 
Ve·m preparandO:~ atdilosamente, neste p·aís, Urilâ- grande manobra com 
o propósito de aprisioná-lo nas próximas eleições ·pata senaâores e de-
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putado.s, através do dínheiro e--da corrupção do poder ecort:ômico. As 
próxima.s eleiçõ.es -,na base do qu-e se vem processando no Pais -
serão as-eleições drrs milionários.-"A!ticulam~se as oligarquias econõmicas, 
os grupos poderosos, associadas ao Capitalismo internacional, toda esta 
crosta que vive e oopende do processo espo!latlvo de nossa Páti'la. Arti
culam-.se e reúnem grandes .. massas-· -ae dinheir:o para eleger em todo o 
P-ais deputados e senadores s-eus Oü dóceis aos seus interessas. Estamos 
na--iminência de ter uma-- maioria parlamentar forn'ialmente eleita em 
outubro próximo, mais reacionária e comprometida do- que a atual, Aí, 
então, adeus plebiscito, adeus. reformas e tudo o mais. 0-- que desejam 
é amarrar de pés e mãos· o po!to- brasl!elro, entregando-o submisso à 
reação - e, sempre falando em~_nome_da Iiberdad.e,._ submeter o Brasil 
ao império e dominio das corporaçõeS ~ec.onômicas, dos trustes e mono
páTios internacionais, que outra cois-a· não é senão um processo de- u-c.u
ção de nosso País. São as práticas cto· -neocolonialismo. Em lugar' das 
feitorias militares, o controLe e domínio das potencialidades econõmi
cas. 

--O que- esta ma~oria reacionária fará - ·rJrevê o Governador tlo 
Rio Grande do. Sul --é a formação de um Gabi~etetc!ll_an_tendo_ o ;regi
me parlamentarista e excluirá,. Seni dúvidà; qualquer_ participação do 
Presidente João Goulai"t na condução efetiva do Pafs, r"étirando-se os 
poderes que ainda exerce." 

Então apela o Governador Lébner Brizola para que- haja união, sobretudo 
união dos políticos de todos os Partidos: -

- ~'Dai S. importância decisiva desse momento para o povo- brasileiro 
e :para todos aqueles que se consideram- identificados autenticamente com 
ele. os verdadeiros denroctatas, os homens públicos independerites, os~ que 
pensam fidS supremos interesseS _do País e_ que não se ligam aos interesses 
dos grupos econômicoS, os que- não são coni:PromefidOs- com o sistema de 
espoliação naCional, precisanr indispensavelniente vencer _e superar as 
eventuais diferenças que os ptfssam ~separar, pã.r·a- enfrentarmos juntos 
esta avalancha do dinheiro, do mundo dos· negócios, dO pocter -econômico, 
dos judas e vendilhões de nossa soberania, que pretende, a qualquer preço, 
formar o futuro Cong:resso brasileiro_."_,__ -

Reitera, -assim, o- seu-~ apelo à Unidade: - ~'Precisamos,· candidatos a 
deputados e s-enadores, mêsmcf integrando Partidos div:ersos, nos iden
tificarmos numa Aliança, cimentada por_um programa aceitável por todos. 
Estou convencido que os mais sagrados interesses , do nosso povo, que 
espera alguma coisa dos seus líderes autênticos, esta· eXigindo de todos 
nós esta unidade, mesmo que rep.:esente o sacrifício_ in(U.vldual de muitos 
de liós. Esta luta alcançará p6ti ·certo seus- objetivos, mas se justificaria, 
entre_tanto até_ para "morrermo·s-abraçados", diria usando uma expressão 
emotiva tão ao gosto de nosso povo. --- · -

Sr. Presidente, as palavras do Governador LeO_riel Brizolã dão, i-éil.Imentê~ _à 
verdadeira versão. No Nordeste brasileiro, especialmente, vitima constante da 
seca e da miséria que campela em todos -os- Estados da- ·re_gi_ão; vitima do _altp 
custo de Vida e de outros fatores que estão·à vista e são sentiçlos por todos nós, 
aqueles que dispõem de fortuna, de bens materiais e desejam controlar m,elhor os 
seus negócios, certamente se candidatarão ao. Congresso Nacional. VeTemos então, 
apesar de ser o eleitorado independente, _que numa hora de crise e miséria, o 
poder ec_onõmico influirá na decisão das Urnas. 

É com isso que devemos acabar. Se me não engano, tramita na Câmara dos 
Deputados um projeto que procura resgua:r;dar ·aqueles que vão pleitear a reeleição, 
no pleito futuro, no sentido de evitar que o dinheiro, derramado sem limites, 
influa de maneira decisiva no veredicto das urnas a 7 de outubro próximo. 

O Sr. Lobão da Silveira - Permite V. Ex. a uni apai-te? 
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com prazer. 
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n Sr. Lobão da Silveira- V. Ex.• falóu nà rnlséria do Nordeste: Lamentavel
mente esta, hoje, .se espalha por-todo o Brasil. -V. Ex.• não ignora que o Brasil 
é um país subdesenvolvido. Nos países .subdesenvolvidos 1 o crescimento das- popu
lações é cada vez maior, em virtude de uma série de fatores que os cien_tistas 
sabem muito bem explicar. Assim, nossa população está crescendo de 4.200 babl
tantes cada dia que passa! Para acudirmos às__ necessidades afun,entares desta 
população, teríamos que awnentar nossa _p;"ogução ~m cer_~J:ie 9._9~5 ~ços~ Entre
tanto, cada dia ela mais decresce._ Deéhl- _por uma _serle __ de fatores coJ:1hecidos, 
entre os quais, a faita de finã:riciamento_Jiqueles que_ produzem gêneros de pri
meira necessidade - õs 'pequenos proprietários_ de glebas. A _es_tes -as bancos siste
maticamente neg·am empréstimos, porque são pequenos. E empréstimos_ peque
nos, para flns agrícolas; rendem baixo Juro" .-Ds_ -bãncos. só se intere$Sam Pelos 
empréstinioS áe milhões. Nãõ Posso __ fazer- néDb.um·· com.ehtã.riâ a respeito do 
Bancá · tlõ Braslr porque sua diretoria é nova. Mas~ há bew_ IJOUGO _ tempo, esse 
banco só fazia empréstimos, através das _suas agências int&ioranas, -aoS gr'átüiéS 
fazendeiros para comPra, engorda ou cria de_ gado. Este" é_ um dos nrincipais 
fatores do decréscimo- da produção. S_e não p:ropor\}ionarinos financiamentos aos 
pequenos produtores, não teremos alimento~ para:. atender as necessidades da 
crescente população brasileira. E a fome que já é crônica neste Pais, será ainda 
maior. Lamentavelmente, é o que --suCederá se não providenciarmos. A refOrma 
agrária que ai está, visando -dar terra aos agricultores, nada resolverá, principal
mente na núnha região. As condições geoeconômicas brasileiras mudam de região 
psra região. Mas é principalmente de financiamento que todas elas mais se res
sentem. _Não sei se dará resultado distribuir um pedaço de terra a cada agri
cultor que- queira produzir! De que vale a _terra ao agr~cultor _$e _lhe falta_ assis
tência, educação, financiamento, amparo, éllfim?-·! sem este atendimento nada 
poderá produzir. 

" o SR. LIMA 'rElX.ElRA - Agradeço o -aparte do nobre Senador Lobão da 
Silveira. 

Na oportunidade em que registro-nos Anais do Senado a _entrevista do ernl
nente Governador Leonel Brizola quero declarar que já é tempo de noS prepa
rarmos convenientemente para que os resultados das urna..s representem, de fato, 
a vontade livre e espontânea do eleitorado brasileiro e não a influência do_ capital 
daqueles que, além de -.ricos, desejanl também ganhar altas posições. 

Sr~ Presidé'nte, essas as conslderaçõés que desejava fazer,_ e com satisfação 
para mlm, pelo registro da entrevista concedida rpelo Sr. Governador -Leonel 
Br!zola.. (Muito bem! Muito bem!) 

O_ SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador 
Afrânio Lages. 

o SR. AFRANIO LllGES - Sr. Presidente, Senhores Senadores, o Decreto 
n.o -631~ de 26 d~t_fevereiro do·a!io--·em cUrsõ, alt:e_:ç-a a_ rédaÇão 'dó- arp. _1.0 do De
creto n.o 89, de 27 de outubro do· mesmcr ano, -e- dá a segUinte -tedaÇão aO referidO 
artigo: 

"Fica restabelecida a partir da data da pUblicação deste decreto, a 
concessão das gratificações de que trata o art. 145, itens V e VI, da Lei 
n.o 1.711, de 28 de outubro de 1952, nos termos dos atos -regulamentares 
expedidos anteriormente a Lo de julho de !960." 

Sr. PTesidénte, trata-se do restabelecimento do p_agamento da gratificação 
de risco de vida. 

Recebi solicitação· de servidores do Departamento Nacional de Enélemlas -:au
ra!s, no- sentido de dirigir, da tribuna desta Casa, apelo ao Exrn.O Sr. Ministro 
da Saúde, para que autorize o andamento ·cte cerca de seis mil processos· que Se 
encontram no DNER-1 referentes à ·concessão de- grátificação-- de risco --de vida, 
encaminhados pelo DASP, visto que os referidos rrocessos já estão com tQdas as 
informações necessárias, inclu.sive co·m o parecer da junta médica do DNS. 
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Assim, estou certo de que-o Exm.0 Sr. Mlnl.stro da Saúde, ciente do apelo que 
lhe. é fel to providenciará para que esses. seis mil servidores obtenham a grati
ficação a que têm direlto ... (MUito bem! MUito bem!) 

. O SR. PRESIDENTE (Mourão ViOira) - Tem a palavra o . nobre Sehador 
Gtifdo ·Mondln. · · - . 

O SR. GUIDO MON1>IN-- sr. Presidente, os promotorei( de tiln proii-i1ina 
radiofônico anticomunista que se desenvolve tilim"a das nossas emissor.as- dó- Rio 
Grande do Sui, pãdiram-me~ hoje, -que-dirigisse uma exortaÇão aos riO.:.~~deitsés 
sobre a hora que passa, Sobre as dificul~!lfl~~ que nossa.. Pãtrla eJ!frenta e sobre 
o perigo comunista. Atendendo a essa _SOlicitação, qUê nem setia n_~Cessária p·or 
isso que de há muitos anos combato a ideologia vermelba, escreY1, enviando "aó 
meu Estado, a seguinte .alocução, cujo t~ _preStando-se_ para discqr.So; '·vou 
repetir neste Plenário: - - - -

RfQ.,grandenses! M~us co.tnpanheiros! 

DaqUi de BrasfUã, numa vi~tlncÍ-~ Qe tr~baiho inÍnterruptO; SE!ni coDh~ceX r_eces
sos, porque qtiero Cll!!lPii.r o riiEn.I:., P.ever até à exaustão, com ou sem publicidad~. 
que. é o que menos. nie Importa e embora_ ts~o arroste lncompreensõeS, -- quero 
dirigir_ algum~ palavrªs aos~ meus contêriâneos numa hora das mais .difíceis para 
a nacionaJidade. 

Utn homem público ~ão pOde s_ex:·:gesSinilStã, mas .tanlpo~co,_ ~à- .ri_ão ser .q~e 
seja um leviano, pode ·màJlifeStar '_!~9s _ otirnj.sm9s q~e~ rio fundo, são uma fóirna 
de mentir ou de ãlhe'ar-se·da realidade. . .... ; _____ ··-· -~.. ,.-,.::~~ . .,.;-,.~ ·:""' ..,.· · 

Chegamos "â uma ·seria situação, em razão de um acúmuio dã eZ.ros, dentre 
os quais. destaca-se, cotp todas as .suas repercussões, uma instabilidade desola..dora 
nas esparsas tentativas de solução dOs ·nosSos problemas; que cohtfuuam ~ s~ 
encarados superficial e isoladamente. Não temos sabido chegar às decisõêS 'cõi'ã.~ 
josas. E chamo de corajosa nãó as decisõ_es tumultuárias e transitórias, mas aquelas 
que demandam planejamentos _.Certos;_ cõutinuidade absoluta na sua execução, per
tlná_cia no traball_lo, onde se'!-l$._ e4_ecutores f:e preocupem" mais- cro.in as tarefas a 
executar, _com o sofrimento _do" põvo_ que é pi'eciso socorter .-.e menos--com--as 
exaltações pessoais e a publicidade fácil que_.sempre se es.vai_ ceirilo a fumaÇa. 

Somos, rlós, -os homens PJ1J::üicos, agentes de uma giande tarefa nacional, onde 
menos importa o Iiosso nõme, porque o que- .c.ãbé _considerat venc-er. e .. su.I?,erar é 
esta situação que está levando o nosso povo ao desalento, à desorientaçao e- -à 
revolta. Não temos sabido encontrar os nieios para d!$ter a inflação e o custo da 
vida tornoU-se insupOrtável em nossa ·terra: São verdades sabidaS, Sedí'Ças, mas 
o que também é verdade é que não sentimos um interesse palpável, uma· preocupa-
ção séria e objetiva _ nq ___ sentido de, _num_ trabalho de up.iã,.o,_ .d~r,no.nstr~rrnos .. que 
queremos reaim~te S~ir _ desta._ erl~ruzfihada. Rêcrim.inaçóes recfproc~s :g_a~da . .r~sok 
vem. E não há'_ c[e-ser com, íriútcilS agitacõ_es partidárias, onde fêrV:iTham interesses 
de grupos e -ambições p6ssoais, ·que encOntraremos o-caminho segUia· Para .59.IvS.: 
guardar o nosso fUturo. Nessa confusão de espíritos, estamos esquecendo qu~· 4á 
uma fórmUla simplista mas e.fJ._caz, mas que não~ tero.os .. sabido _ou não temos 
querido alloter: _é a do trabalho. sem tréguas. Quahdbc ª ,Çapacldade da inteli
gência ou a falta de "recursos não nns· ~ac,:õ.cl,em, _temos uma cbintf_ensação qUe 
nos leva ao resultado desejado:. é atirarmo--nos ao .-.trabalho, porf:lue de tanto 
exercê-lo venceremos as dificuldades que temos pela frente._ No instante. em. que 
todoS os-que têm sobre o.s ombros a reSponsabilidade das taretru:r~mru.o_i-es--:_éom
preenderem esta simpleS verdade e a ·executarem sem olhar canselrã.So e ·sacn:.. 
fíci.._os, teremos encontrado _a, s_ólução para tudo- quanto _nos aflige __ nes_ta hora. 
NUnca como agora estou compreendendo onde se enquista a _falta .de solu
ções .. Não há unidade de a-çã_o, não há _continuidade, nem -compenetração, nem 
_clisposição_para o trabalho __ e para o sacri:ffçip e os que_levam a sério- suas tarefas 
ficam a atormentar-se como_ moscas tõntas, inclusive suportando a inc_ompreensão 
dos que c_onfundem publicidade com trabalho. -



A conseqüência -dolorosa de tudo isto é a situação que vivemos. A inquietação 
social é bem mais grave do que se pensa. Pr?_cisamos ter medo do que s.e_ -avizinha 
e é preciso agir. Com lamentos não mataremos a fome de ninguém e não -evitare
mos a catáStrofe. Vivemos ll111ã" ·ê!hergê:héíâ tremenda e· -rràS éibét"g-ê:héias l'illiguém 
entenrde doutrinações de teor filosófico, de raciocínios _para douto~. Ilí _preciso 
alcançar as multidões· com a palavra clara dos entendime'n-tos Simples. -

t assim que tem agido ó ·comuntsmo entre nós, como .:de· ~:résto ___ fl.giu nos-
paises que conquistou pela inércia q:os que amando a Iiperdadé, como qualquer 
ser racional há de amar, nã.o souberam· erttiétãiito -défe~d~la. Temos· de nos ·ante
por à ação dos comurti.stas hoje infiltrados em todos os seto:res da vida nacional, 
procede~do,_com-'redobrado esforço na defesa e na preservação ___ da -ctemo"Cracia. o 
Que é verdade é que até aqui a infiltração comunista se deve muitó Illáis à nossa 
inércia do que à Própria ação dos vermelhos. TUdO temoS féito para~ estimular-lhes 
a luta .. Ninguém parece pretender renunciar~_ nem ao m~?nQ~ em ·parte,_ ao_s _seus 
lazeres, suas colb.od~dades é seus gozOs. _Qüándó-- aS mUltidões sofrem, riada é 
mais acirrador ~de revoltas dó que a insehsil:iilidade daqueles que as~ frontam com 
a exibição do seu conforto, de· suas interminàVeiS festanças; nãb se co:rripã.dece:ndo 
com a r:ealid.ad_e d::}S ruasL...Faz mais uma ~crônic_a _so_ciaJ em .favor do comunismo 
que m1l pa:hfletos revolucionários. · · · 

O Sr. Páulo Fen~er- Permite V. Ex:~ ~ a:parte? 

ü SR. GUIDO MONDIN - Com satisfação. 

o Sr. Paulo FeÍlder- --'" li: h_em unla civÜ~ação esta~ _,_(li-r~sfci.êuCiãs iuruOSas 
que cada vez mais se constroem no Brasil, uma civilização que, como_· dizia um 
sociólogo francês, é feita à custa de_ milhões de almas mortas. -

· ... O SR. GUIDO MO:!o<'DIN- Disse.o bem v. Ez.• Mas os que conservam a bo!l) 
senso, os que· realmente têm consiciên_cia da situação que enfrentamos, pertençam 
a que_ class_e pertencerem 1 precisam unir-se n~?t.? _hçra_ em. _defesa qe ~ud_o qtj:~to 
temos de sagrado._p_ar~_o_nosso estilo de __ vida. N~da de_pm::tos com unia ordem de 
coisas que persista em conServil:f-uma desiiiualdade__,. 9Q.ÇÍf!.l .il1$USt~;ntáyel. Mas 
também nada que possa levar-nos à b~bá.rié ·v_ermelha.. Se acreditamos em- liber
dade, se aàl'eâitamóà IiOiiestamente em autodeterminação se- ~te~dttlOS q~é no 
sistema __ detnoctático de vida podemos encõíi.'tra:r_ tpc4ts as SólUçõés, conquantO 
nos convençamos·- de que, àcima de regii.nenS --é ~a~: trabalhO, a_ organiz_aç_ão, a 
honestidade, o ·espírito público, _um ~enti_cio~ _solidarista _da vida, sehso dê jilstíçã; 
que enfeixam a suprema fórinula salvadora,-:....:...; então nãO há pQÍ" çiue desertarmos 
da luta que devemos reclamar uns "dos bütrbS. ~ '- -- -- - -

Não esperemo_s_que caia do céu a 2a1vaç.ão dO Bf~_l. :g:_li_~~Stá -~Íii"~no~saS _;não~ 
e· somente em nossas mãos. Quem nao qmser um Brasil_ co_m1,1msta que_ nao se 
P,esculp_e. para não participar de~~a IutaA Ninguém pode tet_-ifuSQeá.em to_rno_do 
comunismo. Se viVemos em angústia coD?- _a-·si~uação atu<J,l, contra a __ qual tudo 
devemos -empreender s.en1 jamais· reiluncfar ao nosso direitO à liberdade, ·lembre~ 
mo.nos, minuto a minuto, que nada pode _ser pior do que ~ __ escr~victão- comlFÜSta. 
Assim compreendendo1 concito os que me ouvem_ a que emp!een~_,_já, _a grand_e 
batalha. Unâmo·nos todos, porque uma Pátria só-se conSti'ói c_om· sacl'lffció_ e. com 
dor. A consciência do que Significa para ilós~ a Pátria em que nascemoS é--â pl'ÕJ)Tia 
orientação de. quanto a cada um íncmnbe fazer nesta hora. -

:Em· Dbssô ·p:oMo_ cte· home:ri.t: pÜ})Üc_O~ -périi-a:h-qQd~ ;ili$f:lp.te_ a ínstante:-no dráin~ 
da classe :tnéâla, fra an-g-üStüf do nõsso-operarfado, séln.Ptí;f_-a Vitit.n_à máio:r __ no·s-re-gi
mes de opressão, nos· problemaS dOs nOSsOS ãgi:1.culf0r'es·; nas espe;;r;:~flç~ ·ctos 
nossos estudante.s, direito que não descansarei nunca! 

Nada de desalentos, mas de ação. Nada de fátalism~~. ~~s de ·aUctácÍa, de 
convicção de que sairemos desta -dificuldade pela força da nóssa' deterinmação 
·em construir_o __ Brasil que queremos!_ Que se apaixonem l)or esta luta os-_que·-não 
se desfibraram; mas até agridam com o seu idealismo, com ·o seu patriotismo; 
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aqueles que nos postos de mando não souberefn Proceder à altura de sua respon
sabilidade! 

Esta é a hora do Briisil salvar o Brasfil (MuitO bem! M~to bem!) 

O SR. PRESIDENm (Mourão Vieira) - Antes 4e . poJlC~<ier a pàlavra ao 
orador inscrito1 convoco a Casa para· iun·a_·· l'etJ.nião- extraordinária, hoje, às 21 
horas e 30 minutos. -

Tem a palavra o nobre Senador N_ovaes Filho. 

o SR. NOVAES FILHO ..::·sr. Pres1dente, recolhi, nos últunos dias que paSs-ei 
em P.ernambuco, impressão das mais penosas: erh face do alto custo de vida, que 
se vai tornando proibitivo às classes que vJvem de salário~ 

Não há lembrança, na minha terra,_ de dias tão dramáticos,-·de dificuldades 
tão tremendas diri.nte de uma elevação espetacular nos preços dos artigos IndiS
pensáveis à mesa das classes menos favorecidas pela sorte. - - - - -

Trazia eu o propósito de dirigir apelo ao ·aovel'nô da- Repriblica, para que 
adotasse imediatas providências no sentido de hurilairizar a situação- tão- dolorosa 
em que se debatem ~_s _classes necgssitadas da minha t~rra. ~.as. Sr. Presidente, o 
honrado Chefe de Estado, o Sr. Presidente João Góulart, diga, - se por senti
mento de justiça - se vai conduzindo no- ·seu alto posto com serenidade e vigi
lância patriótica, demonstrando grande desejo de atender justos reclamos de 
todos os quadrantes da Pátria, convocou o Sr. Primeiro Ministro e outros membros 
do Gabinete para_ adotar várias providências. Dentre elas, a concessão à COFAP de. 
um crédito inicial de- 100 milhões de cruzeiros para atendimento das necessidades 
emergentes; deslocar imediatamente para os portos do Nordeste cem mil sacos 
de feijão da reserva estratégica em poder da comissão de financiamento da produ
çao; Intervir no mercado de charque ampliando em 20% a oferta desse produto, 
fixando -preÇo máximos de venda ·e desapropriando os estoques existentes na área, 
se· necessário; utilizar as reservas de ·arroz êiistentes· nos Estados do Rio Grande 
'do Sul e Maranhão, ampliando em 20% a oferta atual dos merciados do_: NordeSte; 
deslo_car do_ Pará, Maranhão e· do extremo -sUl um míriimCi de dez- rirlf sacos 
de farinha de mandioca; determinar à COFAP que congele os preÇos de t<idos 
os alimentos básicos nos Estados do Nordeste imediStamente após qualquer alta 
verificada atribuível a manobras especulativas; determinar_ ao GET que conceda 
absoluta prioridade nos navios da Marinha Mercante para o tran_sporte_ de _alimen
tos para o Nordeste, assegurando o mínimo de duas mil toneladas de praça até 
o dia 5 de abril :próximo futuro; conceder em todos os portos do Pais idêntica 
prioridade para ns trabalhos de estiva e desestiva das cargas· essenciais destinadas 
ao Nordeste, e continuar utilizando enquanto necess-ário, como já vem sendo 
feito nas illtimas 48 horas, aviões da FAB e navios da Marinha de Guerra para 
o transport_e de alimentos. 

Sr. Pre.sidente, congratulo-me com o Governo da República pela adoção 
dessas medidas tão patrióticas, que têm por finalidade ir ao encontro das neces
sidades prementes em que se debate a grande população do Nordeste do Brasil. 

Com estas palavras de congratulações com o Governo, -éspero que melhorem 
il".apidamente- as co-ndições dos mercados do Nordeste, e que o povo se sinta ma.i.s 
aliviado nas grandes dificuldade-s que· ora enfrenta pe,la escassez de gêneros 
alimentfcios e o alto_ custo que os mesmos vêni atingindo nos; últimos dias. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Não há mais oradores lnscrlto.s. 

Acabam de chegar à Mesa os pareceres das Comissões de Serviço Público 
Civil- e :de Finanças, sobre o -Projeto de Lei da Câmara n.o 4, de 1962. Vão ser 
lidos pelo Sr. lP se-cretário. 
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São lidas os seguintes pareceres 

PARECERES N.Os 44 E 45, DJii 1962. 
- -N.o--44~ DE 1962 

-,,;i- -

Da Comissão de Serviço Públi_co Civil, sobre __ o .-~~ojeto de Lei da 
Câmara n.• 620-B, de 1959 (no Senado n.•· 4/62, que dispõe sobre a efeti
vação dé servidores interinos e dá outras· p~~~dências. _ --- -· 

Relator: Sr. Padre Calazans 

O presente profet() visa a efetivar, nos cargos inlcíáis .. de eanelra; para os 
quais foram nomeados, os funcionários das autarquias federais, desde:queoontem 
ou venham a cofitar 5 (cinco) anos de exercfcio e tenham sido nomeados· até 
1.0 de dezembro de 1961 (art. 1.0 }. - · ·- . ' 

Esse o intuito iulcial d,o. projeto que, no ~entanto, pelas alterações aditadas 
na outra CaS"a:- dó CbngreS.S'ot veio a_ m~dificar-se, aP:r;an,~endo1 _- t-~bém, _ par3. 
efeito dos benefícios constantes do- art. l.b, ·a todos o.s- "furi,cioll.árla.s il)terlnos 
ocupantes de cargos de caneira e Isolados da Uhião e· dos· 'l'el'titórios. · 

·o- prOJeto Usguard:i- o ciiieik __ ciÕS -C~n~~rsadõs, -cli.sPo-nctó __ q~~~--~--;u;_ctid~- cepõ~ 
elEf recomendada, ou sêJa, a efetlVaÇão -dOS =interinos, não os prejudi~á;~ eiú 
nenhuma hipótese. · · 

Como se observa, a proposiÇão em. exame objativa _da~ ao~ func'Jo;;ários 
tratamento igual no que tem sido dispensado a numerosas clã.sses de servidores 
públicos, já beneficiados por leis espectais d" efetivação. · 

Neste particular, podem ser invocadas as Léis n.0 • 3.483, de 1958 (que 
concedeu efet!vação a pessoal pago à conta de c:lotações. globals orçamentárias), 
2.284, de 1954-(que efetivou os extranumerár1os_meril;_alistas), 3,772, de 1960 (que 
autorizou a efet!vação do pessoal paga· à conta do Fundo. Nacional de ,Ensino 
~o). . . 

. Multas outr_as leis posteriores adotaram idêntico procedimento ·em -·r.l~Çi~ 
a vãrias categorias de servidores, tais como as referentes ao pessoal do DNER, 
da Polícia Rodoviária, do Fundo Nacional do Ensino Primário etc. . 

Desta sorte, a proposição nada mals faz do que admitir solução que se 
identifica com o pensamento do legislador, que é o. de assegurar a todos os 
servidores públicos (} direito de permanência no. serviço, quando o tempo de 
prestação do seu cancur~o à administração convença da não transltarledad~ 
de sua vinculação ao serviço da Estado. 

Em . face do exposto, e considerando que o projeto está ceicadQ das devidas 
cautelas, opinamos: p·ela sua .aprovação. 

Sala das Comissões, .12 de março de 1962. - Aloysio de üarvalbo, Presidente 
- Padre Calazans, Relator - Fausto Cabral -·- Jarbas Maranl!áo - Silvestre 
Péricles. De acordo, reservando-me a apresentação. oportuna de um projeto de 
reforri:la-con.Stitucional pf"oibindo a nomeação de novos ~ntel"inos, __ não- gerando, 
as.sJ.m, a eventualidade ou a possibllldade de direitQ,s adquiridos, ou como tal 
interpretáveis, reomo é o caso do presente projeto.:- Coimbra,.~Bueno. De acOrdo, 
subscrevendo a declaração do Senador COimbra Bueno - Lourlval Fontes. 

N. o 45, DE 1962 

Da Comlssã.o de Finanças, sobre o Projeto de_ Lei da CâDJara.n.~. 4/62 
(n~o 620~B -na. c-amara), que dispõe sobre a efetivação dos servidores 
interinos e dá. oiz~as providências. 

Relator: Sr. Lobão da Silveira 
1. Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Arruda Câmara, 
visando a etet!var, nos .c!>rgos inlclals de carreira, os atua!s servidores interinos 
das autarquias federais (art. 1.0 ), bem como os servidores interinos dos. cargos 
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de carreira e isolados da União e dos .Territórios· (art. 4.0), desde que tenham 
sido admitidos ou nomeados até 1.0 de dezembro de 1961_ e que contem ou venham 
a; contar cineo anos de ·serviço. - -- - - - - -- --- -
2. Um trecho da justificação do !lustre autor do projeto merece ser aqui 
transcrito: · 

"O que não--parece razo§;vei -nenr--"Iiuinaná, é--o_ hO:VErrno nomear 
interinos e depois de deixá-los três, cinco ou dez apos Jl'é&Sà: situação, 
lançá-los na rua. Pois a tanto equivalem _o_s_ atuals- cóllclil'Sos elaborados 
mais para os que saem atualizados das Escolas- Superio.res, desprovidos 
porém, da experiência que sobra aos .antigos servidores/' _ _ , 

3. A matéria já fol objeto de estudos, quanto_ ao mérito, pela-llustracía. Qo~ã_o 
de Serviço Público Olvi~ que opinou pela aprovação do projeto. 
4. No que cabe à Comissão de Finanças exantin·ar, nada· há qu_e _obste- a aprova'
ção do projeto, uma vez que a efetfv~ç~o J.)retendida n~o .importará__ qu~quer 
ônus financeiro tanto para a· União coriia para as· autarqnias federais. · ·. 
5. Ante o exposto· somos pela aprov!<ç-ão'do proJeto.·-- · ··. ·. 

Sala das Comissões; 22 de- mil.rço de 1962. :_; Dani~i Krieger, P-residente_= 
Lobão da Silveira., Rel,ator - Ruy Carneiro - Fernando Távora - Barros Car
v)llho - Nogueira. da Gama - Fausto Cabral - Eugênio Barros .;... Gaspar 
Velloso. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Há numerosas emen<fás aO. prÕjéW, 
que vão ser lidas pelo 1.0-Se<lretáJ:io. 

São !Idas e apoiadas a~ seguintes . 
·' 

EMENDA N.0 1 - Substitutivo 
Dlsp<ie sobre a estabilidade dos servido- interinos. d~ autarqUias 

federais e dã outras providências. · - · - -
Art. 1.0 - São- oo:ii.siderS:dQs. es.tàv€is,- ·no serviço autáiQ.UíCo, Os atuaiS- _'Sei:Yi:.:. 

dores interinos da administraÇão descentrallzada do Poder Executivo fedéral 
que contem ou venham- a contar 5 (cinco) anos de consecutiVO eXéieíCiQ na 
r-'SPEmtiva entidade. · · ··' 

Art. 2.0 --Na hipótese de·vacância de cargo-de provhiiimti"efetlro, párn 
o qual não .haja candidato habilitado em concurso público, a nome'!-l(ão :!nt~rina 
só poderá ser felta pelo prazo não excedente de 2 (doiS) ·ano.s. .. . . . . ,., 

§ 1~0 - Findo o prazo referido néste artigo, e nãO tendo-· a ·administráçã:o 
realizado ·o-· ·concurso público. são automatica-mente exonerados todos os· lnteri~ 
nos, vedada a hipótese de nova nomeaÇãO pà.ra--o~mesmo--earg'o.- · · ~-

§ 2.•- A autoridade que infringir o d!spusto no parágxafo anterior, incor-
re em crime de responsabilidade. 

Art. 3.0 -~.Esta lei não ·prejudicará a nomeaÇão_:~de candidatoS __ aprovados 
em concursos públicos não prescritos. 

Parágrafo único -No caso de-·as vagas a serem pteenchida5 ·pelos :COnc}ir
sados estarem ocupada.s por interinos consiçtarados··estáveis __ nos termos -d~:sta 
lei, serão estes considerados exeedentes, até a sua total absorçã-o- nas·:v_aga:;s-·qu~ 
vierem a ocorrer nas respectivas classes, obedecido~-- para tal fim,- 'o- critério de 
antiguidade. · - - - - - - - - -

Justificação , 
A presente emenda substltutiva visa a dar ao Projeto de Lei da Câmara 

n.o 4/62 redação _ mais adequada, atendendo aos fins a . q~e se propõe, ou seja, 
a estabilidade do J5ervldor autárquico da adminj$tração, in<llre_ta do __ poder Exe
cutivo. De fato, nos termos em que se .. apreseritã., a proposiçâo -riontlita com a 
melhor técnica administrativa, além de ferir front:iliúente pnnclpíos eonsagxa-
dos pela Constituição Federal. · " . · . · '' . 

. Assim, -para que se compreenda as razões. Que -ditaram · :if :~elabor~ã'o ~i"a 
emenda, rnJ.ster se faz assinalar, articuladamente, as 1nconvenlencias dé ·ordem 
jurldico-admlnlstratlva e constitucional que a proposição apresenta, 



Art. -l.-0 - Jâ no seu art. 1.0 , o projeto leva-nos a observar o seguinte: 
a) comere efativldade em -vez de estabilidade; 
b) cogita, apenas-, dos cargos iniciais, de c~reira, quando deveria, também, 

atender aos demais aspectos da interinidade~ 
e) fala em ato de.admissão~ Q.Uandó tal processo d~ investidüia diz respeito, 

exclusivamente, a extranwnerários, categorias~ estas, hoje inexistentes, por for
ca da LeLn.0 3. 780, de 12 de julho de 1000; 

d) fixa prazo arbitrário para a sua aplicação; e · 
e) conceitua o .prazo de seu b_~p.efíC.f,ó" em tempo de_ serViço em-- lug-ar de 

tempo de exercício. 

~Art. 2.0 ......_ Este artigo, além de propor medida inócua; pois reafirma a apli
cação tle disposições -vigentes, cria confusão a respeito do .estágio ~probatório 
- instituto assinalado na Lei n.0 1. 711, de 2S-10-52 - chocando-se, inclusiv.e, 
com o disposto no arL!.0

, que trata de efetlvação e não de estabilidade. 

Art. 3.0 - O preceituado neste arti~~_:gão ~-e coaduna oom as ilormas admi
nistrativas vigentes, quando estabeleCe· um novo critério de promoçõesJ através 
de provas interna.c:~, .sistema este só admitido em -se tratando q.~ acesso :entre 
carreiras afins; todavia, jamais entre classes de uma _mesma carreira, .s_egundo 
pr!'screve. a legislação estatutária. · ·· ' · 

-Art. 4.0 - A norma- contida- no art. 4.0 vulnera o ã.rt. 188 :da Constituição 
Federal, ew- qriê- confere estabilidade a funcionário interino investido em cargo 
público, quando tal medida si> pode ser admitida em relação ao tunc!onário 
efetlvo. Idêntica interpretação não -pode ser- dada em relação ao servidor au
tárquico, de vez que este, a rlgg;r-, JJ.ão exe:tc_er um cargo público, nos termos 
da definição legal, já que tais cargos não são criados_em lei, mas por via de 
de.creto do Poder Executivo. . 

)lif 5.0 -_Este _artigo fala em--direito à nomeação, quand-o,_ no CasO,_ o,'-qu~ 
ocQrx;e__é:mera exp_e_ctativa. Além disso,_ restrll1.ge o· seu amparo 'aoS" _que tenham 
sido aprovados êlh c<>nc'1frSOS~'PúõlléOS fáhOinologados, sUjeitando; ·assim, o seu 
benefício a um ato decorrente de mera rotina administrativa, qual seja o ~-na 
homologação. · , , 

No que -respeita oo parágraf9 ,@iço,des~_e, artigo, verifica-se a inadequada 
redação do meslflo, ao falar -em Ca.Yreirã:" inicial, em vez de classe inicial, além 
de admitir a -delegação· de·,po'der, oonstitucionalmente .proibida, a:o ·-alitorlZar o 
Executivo a promover a. c.riação de cargos .públicos, já _que,_ pela. forma do art. 
4.o, o assunto não mais está jungido a cargo~ ~de nll.tut.e~.a autárquica, mas, 
~bém, a cargos da União e dos Territórios,· ·os ·qti-ais- só~-põderri- s-er criados 
através de lei. Acres.ce, ainda, dlz:er que_ o_ citado parágrafo, ao se referir a 
aproveitamento, sugere o entendimento dê que as· servidores interinos, pOr ele 
considerados excedentes, estariam em disponibilidade remunerada. -

Ad &..o - NéStã ·artigo, é I-€:p€tida a expl'lessão~- ••_a_dr;:p.i_~çio", em de,sat!or·do 
com a melhor técit!ca legislativa, já que o fUncionário ocupante dê carg~· públi
co é-nomeado ·e nãó admitido. Além do mais, limita as modalidades de con
cursos apena8 ao de provas, quando para o proVimento de dete!"roirt<tdQs .cargos 
os proce.ssos._rec~~~n~a. dos vari~ e~tre_ a _seie_ção CQnu>e~~t+v~ de pr_Qva.s, ~e. 
titules ou de provas· e titulos. Diga"Se ma!.s que a recente lei de. c!a.s.slficaçao 
de eái'gõS estabeleceu, para o provimento de todos os ·e_a_rgos públicos, -b con
curso de __ prova.s e títulos. --

Como se Vê, ·numeroSas sãO- as faihas ·apreseiita<ra:s-- pelo p:FOJétô 'enViado 
pela Câmara. dos Deputados. O noS.So subitítutlvo procura corrigi-las, colocando 
a matéria em termos mais apropriados, sobretudo no que.J:mge. à boa técnica 
legislativa, como, também, ao seu- comportam-eri.to- diante da sistemática- â.e nosso 
direito .administrativo, consoante ·as regras àdútadas para noss-a ~ãdministração 
de pessoal. 



o~ nosso~ substitutivo, sem discrepar do objetlvo principal do projeto, Mota 
fórmula compatível com a e)f!gências dQ. problema, ofereeend_o, tap.oo_ quanto 
possível, a solução exata para -~o caso. Assim é que, ao invés ·de tratarmos da 
efetivação de funclonãrio.s, cogitamos de· sua establl!dade, considerando que 
aquela diz respeito ao eargo, enquanto esta relaciona--se_ com· o serviço público, 
assegurando, desse . modo, a permanência do funcionário a serviço da admtnls
tração, faro Ql!e_COIJ.'ltltUi o verdade® espírito do projeto._ 

A par dessa iniciativa, procuramos disciplinar a matéria de modo a ·que, 
em definitivo, desapareça um problema crônico_ de._:Q.o~s~, -~zn.J.~S:traçã_o,_ ~omo 
seja o das interinidades que se .perpetuam, com- graves prejuíZOs; assim para 
os serviços, como, também, para os funcionãrios, que ~se vêem inSeguros e ín-
tranqüllos nessa situação de instabilidade. ""~ -~.~ ~ 

Por outro lado evitamos a criação de noVos cargos. estabelecendo: critérios 
de investidura nas vagas que vier,em a ocorrer_ nas respectivas cla.Sse.E<? medida 
esta, inclusive, de repercursão financeira índesprezável. 

Sala das &ssões, 22 de março 'de 1!162. - J"efferson de Airtila.r; ~ 

EMERD,\":N,0 2 

Redija-se assim o art. 1.0: '·~ 

Art, 1.0 - Serão efetív'aCdos; nos cárgos. lnlclals de =eira para OS qUals 
foram nomeados, os atuais serv!dores interinos das autarquias. federais, CUjo 
aro de nomeação OU ll.dmi.ssãO tenha sidO publiéa.dO até 15 de"mwrço de ~1962, 
desde que conte-m ou venham a contar 5 (clnc_o)- :anos de "serviço .. 

Justificação 
O p!'ojetq fixa a exigência de ClnGO anoS de ~pr$stação de. serviç(),s para 

conceder a efetivação. Não há, pois, ra>lãO plausível para· exclUir dOJJeneficio 
os nomeados ou admitidos posteriormente à data ali :coriSignada, ou seja, -depois 
4e 1.0 de . .dezembro.de 1961, mormente qu~do se ,l,1econheçe,,qu_.e, por eXigência 
legal, as nomeações ou adlb.issões em cai''âter interino são processadas !ixclu
&ivamente_ em.ea:so de_ extre_ma neç~ill.,d3.de de_ serviço _e- __ ap~- ~-a-üdiên:C~B. . .-e 
concordãncia dos órgãos técnicos com];)eterites:. ~ ~ -~ -~- ~ ~ · -· · ~ ~: _~ _"_";;_~ 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Za.charias Assumpção: ~ ·"" 

EMENDA N." 3 
Suprimam-se no art. L''..as segUintes expressões: 

... "cujo~ aro de nornea,çãQ ôtt' admissão 
1.0 de àezenibro de 1961 ... " 

Justifieaçã<:i 

·-·-;· 

tenha sido · publlcado até 

A determ!na9ão contida na proposição que se pretende erradlc&~tlo·contexto 
do projeto é cont!'ad.ltórla e ínflrmativa da própria condlcional.nele ,prevista -
desde que contém ou venham a conter 5 (cinco) anos de serviço. 

~Nem se-- JüStifica que, ao se prete-nder- a conces:são 'de liberalfssima. medida, 
hoje a aleatória referência ao limite de tempo. ali estabelecida,d&ta vênia, sem 
qualquer pertinência. A aplicação do textO réiúítarã <lo~ éxerClció clos-·êl!icç _(mo~ 
a que alude o art. 1.0 Não há, pois, como se distinguir e'ntre si~uaçõelfiáêntlcaS é 
de igual valor ou categoria. qJ:·, ~--" .:·.-., 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - J"efferson de Agnia.r. 

EMENDAN.04 
o art. 1.• passará ·a ter a segUinte .redação~: 

"Art. 1.0 - Serão efetivados nos_ cargos 1nic13.is de. Ciirl-~~· ;~~,·~~ 
quais foram nomeados1 os servidores interinos das autarquia·s _federais 
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nomeados até a data da publlcação "da presente lei, desde que e<>ntem ou 
.... venham a contar 5 (cinco) anos de servJço ..... 

J'uStuici.ção 
A emenda, ora proposta, visa beneficiar .não .só os atuais servidores Interinos, 

que prestam seus serviços há cinco, sete e mais anos, mas também e principal
mente à.s re:Paft!Ções ·publicas que, com a crescente • hipertrofia do· Estado, são 
obrigadas a desdobrarem--se em novas ativldades.-·-orâ~ esse aumento funcional 
efetivamente requer um maior número de servidores, e, para fazer face a esse 
incremento, criaram-se novos quadroS bem como se· aumentaram os antigos. Não 
há mn verdadeiro critério de justiça para somente serem e!etivados os .Interinos 
nomeados até 1.o de dezenibro de 1961, .sendo assim a nomea-ção de novos servi
dores bem ,oomo a sua efetivação é de.intefra justiça e. conveniência e não impor
tará em prej_uízo para os. que __ vierem a ser nomea-dos devidt? a_ concursos. 

Sala das Sessões, 22 de maÍ'ço de~ 1962. .. ~Barros Ca.I"Valho. 

EMENDA N.0 5 
. Redija-se assim 0 art. 1,0 ; 

"Ãrt. l..0 -~ Serão efetivadOS nos êlirgcis Iniciais de carreira, para os 
quais for3.I11 nomeados, os atuals servidores interinos das au~rquias fe

, derals, cujo ato de nomeação ou admissão tenha sido publicado até a 
vigência da preSente lei, desde que contem ou venham a. contar cinco 
anos de serviço." 

J'ustü:lcação 
A redação que propomos para ó artigo está. mais conforme com a intenção do 

legislador, que.,quls beneficiar todos os servidores interinos, e não apenas os 
que contam cinco anos de serviço, tanto que o projeto beneficia, também, os que 
venham a contar os referidos cinco ~os,_ nas conçl~çõe.s nele previstas. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Gilberto Marinho. 

EMENDA N.• 6 

s;bstitua-se, no art. 1.0 , as segwnte.s pahtvi-aS-: 
. -'~até_1.0 de ~dezembro de 1961" por estas--outras: "até a data de inicio da 
~vigência da presente Je!." 

Justificação 
o Penll~ame:b.to d<i legislador é efetivar os atuals interinos da União. A exclu

s1í.<f de wna parcela mfuima, constitulda por aqueles admitidos depois de 1.0 de 
tleZeinbro de ·"1961, até a data d() ini_cio d~ vffi~ncia d~ lei, representa, não resta 
dúvida, uma dlsC.iiminação não somente antipática como ofensiv~ ao preceito 
oon.stitucional da isonomia, segundo o qual todos ·.sãO iguais perante a lei, contido 
no §. 1.() do art. <141 da Carta Magna, que~tem cons.tituld<> fundamento de nmne
ros?,S decis.ões judiciárias, proferidas em açi\es -ordinárias e mandados~ "de segu-
~ç_a~., .-,-~-- -
' · ·Não é legal nem hmnano que, sob qualquer pretexto ou aparente razão, se 

admita proposição ·que transpõe ·o preceito unlversalm.ente reconhecido de justiça 
distributiva, que, no dizer do Minlstrn Henrique d'Avilla, se dá por ofendido quan
do~se tratam,lgua!mente:sltuações desiguais ou desigualmente situações idênticas. 

A presente emenda procura dar a todos: os servi-dores da União, já admitidos 
1/l.~rlnllffiente~ e. que, nes~ eondição se achem à d.ata do !meio da vigência da 
presente lei, o benefício da efetivação, desde que contem cinco anos de serviço 
público. - ·-- ~ · . 

É a emenda da eqüldade, que propicia .tratamento Igual para situações Idên
ticas, enquadrando o projeto, sob es.se ângulo, na. órbita da constitu-cionalidade. 

Sala das Comissões, :<2 de março de 1962. - Heribaldo Vieira, 



EMENDAN.0 7 
Art. L 0 - ··············--''-'·'-•·-'·'········•·C·•·'·"'·""·'·'-·'·.~;·; ....... . 
Incluam-se entre as palavras --nos cargos Iniciais - as palavras: Isolados e 

Justificação 

li:: justo que .sejam, também __ beneficia.dps_ -os que oc_upa·m _cargos_ isolados 
Sala das Sessões, 22 de março <!e 1962 . -. Rui Palmt>ira. 

EMENDAN.os 

o art. 1.0 será acr<>Scido· coni ii seguinte par~gi-aro: 
'~Art. l,O- ,,;,-,:_.;.~..;~ . .:;J'.:.i:.C.;'õ...:;:-;..:,.;;.,:~;.-.::-.;;;..~.~ •• -.;-~;;..-•••• -....... ,, •••••• _,, 

Par-ágrafo Unico - Os b.enéfícios 'de que _-tritS. e.ste artigo são exten
sivos, em caráter espeuial exclusivo, aos Agentes Fiscais do Imposto Adua
neiro, nível 11-A, lotados em Estações Aduaneiras do País, o que foram 
nomeados, interinamente, desde 1.0 de novembro de 1957, e que permane
ceram no exercicio do cargo até 26 de abril_de .. l961, dat~_ elr.l. que foram 
exo;nerados, após esse período de serviço ativõ_. com o alegado_ fundamento 
no' que dispõe o § J..o- do art. 12, das Disposições Prellri:t.iriares, da Lei n.0 

l. 711, d·e 26 de outubro de 1952 (Estatuio dos Funcionários Públicos Civis 
da União), aplicando-sé aos me.smus; as ·demais disposições constantes 
desta lei.'' 

JU;S~icação 

OS setv;idores interinos de .que se trata, foram nomeados para provimento de 
cargo· da carreira de agente fiscal do imposto aduaneiro, de acordo com o disposto 
no item IV, alínea c, -do art. 12 da Lei n.0 1. 711, de 1952-, e desempenharam, 1nin
terruptsmente, por um periodo de 3 (três) anos e 7 (sete) meses, iodos os devereo 
at!nentes às respectivas funções da carreira. 

Prevê o § 1.0 do art: 12, o cltsdo, que: o provlmenio interino não excederá de 
2 (dois) anos, exceto - abrindo-se concurso para provimento d-o cargo, em cujo 
exercício o ocupante interino poderá permanecer até a_ homologação do mesmo. 

Como _se ob.serva,_claramente, os funcionários em questão foram exonerados 
após" niais de 2 (dois) anos de serviço ativo, sem que se cumprisse, religiosamente, 
as determinações legais a respeito, nem quanio ao prazo expressamente deter
minado no § 1.0 , pois excedeu êl.e~-2- (dóiS) anos o pertodo de atividade; nem 
quanto às._condições_exigid~ na letra a, QlJ_seja, aguardar-se a abe_rtura~do :Con
curso_ para o provimento de cargo, o que _de _fato ocorreu depois __ cj.a ex~neração~ 
em data de 8 de setembro de 1961, àpós decorridos 3 (três) meses desse ato 
lnjusio, medida extemporânea e ilegal, posta em prMiua, ferindo, lndubltavel· 
mente, um direito liquido e certo. - - -

Justificava-se, sim, cabal e plenamente, a exoneração-de tsls servidoreo, .meso 
mo ocupando, como o"cüpavam, o cà.'i'gió' à'título precário -e··sUjeitos à presta_ç_~_()_.c:Ie 
ooncurso de provas, .somente depois da homologação deste, caso não fossem- clas
sificados. -Adem:rts, esses :mesmos servidores já se achavam integrando-o enqua
damento constante do Grupo Qcupaelonal - AF --300 -·Fisoo -do Código 
AF-304-11-A, da Série de Classes da Carreira de Agente Fiscal do Imposio Adua
neiro, a que se refere o··AneX!l-:t: ~-Sistema de Classificação de cargos, da Lei 
n.0 3. 780, d.e 12~de julho de 196.0.. ____ ----- --

Pelo êxpo.sto, portanto, como tt'a medida de -eQ_üidade, salvaguardando um 
direito líquido e eerto, é de ser aceita a emenda, que, em· verdade, beneficia ape
nas um reduzido número de servidores então prejud!cados por um aio abusivo e 
injusto, acarretando-lhes dificuldades, málgrado_os r.elevantes serviços que, !ne-
gavelmente, vinham prestsndo à Nação. _ · 

Sala das Sessões,. 22 .. de março. de:1962. - Barros _Carvalho. 



-147-

EMENDA N.0 9 
Acrescente-se ao art. 1.0 ~o seguinte parágrafo: 

44 § Os funcionãri.os interinos, nomeados em primeiro provimento nos 
quadros de pessoal novos, criados até a entrada em vigor desta lei, s.erão 
efetivados, -ál'J.teS de cinco-anos, mediante concurso Interno." 

J'oslllf!cação 
Os quadros de pessoal novos -é!iSejam apenas nolileRções·" interinas para os 

cargos iniciais de carreira, ficando vagos os superiores, que nã(:f podem aguardar 
a efetlvação de interinos por cinco anos-para que sejam completados. 

Não _existindo na ConstitUiçã9 ._~dera!_ proibição ao concurso interno, ple
namente legal e justa é a presente· ·emenda~ que possibllltará à Administração 
Pública preencher claros de seus quadros sem _prejuízo para os seus serviços. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Barros Carvalho. 

EMENDA N.0 10 

Suprima-se o art. 3.0 

J'usllificação 

Exigir-se concurso de provas para as promoções constitui monstruosa inova
ção e atentado frontal à Constitui'ç-ã.o e ao- Estatuto dos Funcionários Públicos 
Civis da União, além do desmerecimento jurídico que na tes.e se insere. _ 

Nem se compreende que o- projeto conCeda "efetlv.ação" aos interinos-, posto 
nos cârgos de carreira, contra expressa disposição constitucional (art. 186), e, no 
mesmo passo, !pratique a heresia injustificada de exigir concurso de provas, 
também, al, contra norma invulnerável e critério imutável - merecimento DU 
antigilidade. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Jefferson de Aguiar. 

EMENDA N.0 ll 
Suprima-se o art. a.o 

Justificação 

O dispositivo cuja supressão ~propomos institui processo inusitado para a 
promoção .dos funcionários. Concurso, prova de ha.bllitação~~" similares como 
requisito determinante de promoÇão é novidade que nada justifica se venha a 
adotar. Promoções são feitas por antigüldade e merecimento. É o que está con
signado no art. 39 do Estatuto dos Funcionários Civis da União. 

Sala das Sessões, 22 de março de. 1962. - Heribaldo Vieira. 

EMENDA N.0 12 
Acrescente-s_e ao art. a.o: 
:Pará~o Único ~ Serão dispensados--da-prova interna;, pa:ra efe~to -de PiO

moç_ao, os que provarem ter sido habilitados em concurso ou prova pública, rea
lizados •PDr entidade de Direito Público. Os efetivados, mediante certidão, reque
rerão sua promoção na Repartição, Ministério, Autarquia DU Entidade Paraesta
tal da natureza daquela em 'que provar sua habilitação." 

Saia das Sessões, 22 de março -de 1962. ~ Barros c:irvalho. 

EMENDA N.0 13 
Art. a. o- Aerescente-se: 
(tParáJrafo úniCo - Serão-dispensados da prova interna, para efeito- de pro

moção, os· que provarem· ter sido habilitados em. concurso ou prdva. pública reali
zàdos ~po-r· entidade de Direito Público. Os efetivados, mediante certidão, ~eque-



rerão sua promoção na Repartição, 1\nnlstérlo, Autarquia ou Entidade Paraesta.
tal, da natureza daquela em que_provar sua habilitação.~· _ 

.Justificação 
Esta emeli<j.á tem por' fim aproveitar _o __ esforço já réalfzadri peÍ~s- servidores 

que já tenham demonstrado a sua habllitação-·em jítovas levadas a efeito perante 
órgãos do poder públlco. 

É justo que esse trabalho seja levado em conta como me.io de seleção para a 
primeira promoção. - · 

Sala das Sessões; 22 de i:narço_ de 1962. - Guido Mondin. 

EMENDA N.0 U 
Acrescente.,.se ao art. 4.0 -o seguinte: 

"Parágrafo únicO-:_ oS" benefícios desta lei aplicam-se; nas- mesfuas ·coridfÇões, 
aos servidores admitidos à conta de dotações orçamentárias globais, do fundo 
especial e de recurso próprio dEf-;-oóiaS -du ·serViço, ou admitidos como diaristas 
ou como empregados sujeitos a contratos de qualquer natureza, os quais deverão, 
entretanto, ser enquadrados na forma em que o foram os antigos servidores extra
numerários, amparados pelo art. 19 da Lei n.• 3.780, de 12 de julho de 1960." 

.Jusfãficação 
A emenda repete os termos da: Léi n.0 3~967, de 5-10-61, que amparou servi

dores das categorias mencionadas nesta emenda, desde que-admitidos até _8 de de
zembro de 1958. Visa a emenda a estender os benefícios da lei a servidores que 
estavam nas mesmas -Co:hdições. mas deixaram· de gozar das vantagens legais 
porque foram admitidos posteriormente a 8 de dezembro de 1958. 

Desde que se prOcura, com presente projeto, dar estabilidade a IriteriD.os 
nomeados ou admitidos até esta data, é- justo que se consignem as -mesmas van
tagens aos demais servidores. 

Sala das Sessões, 22 de marÇo"' ife '"i962~·= Zacharias Assumpção. 

EMENDA-;N.0 15 

O art. 4.0 passará a ter a seguinte redação: 
ÜArt. 4.0 -Nas mesmas cond1ções" dos ·artigos antêr;i.or~!? _;;;erão, também, -efe

tivados, a·s- servidores interinos dos cargos de car!'elra_ e isolados da união_ e_ dos 
TeTi'itórios, bem como os Professores CatedrátiCos :rnterlrios fundadores de Es
colas Superiores com ~ais de 5 anos de serviço. n 

Jnsfiificação 
Os Professores da Escola Superior ilé Veterlnária da Universidade Rural de 

Pernambuco, fundada em 1950 e federalizada pela Lei n.• 2.524, de 4 de julho 
q~ )955, já contam 12 anos de serviços ininterruptas Interinamente. ___ _ 

Estes professores, quando nomeados, apresentaram títulos cientificas com.;. 
probatórlos. - -

Professor-es adjuntos, assistentes, instrutores._da mesma -Escnlá _e_ de QU:t~as 
eongêneres, com 1 e ~ anos de:_ seryiços, j~ fo_r_arn efetlvados Piêla ~ei de :Reclas-sificação. - ----- - --- -- · - --

Vários professores das unlve;rsidªdes do CeJU"á, Rio Grande do Sul, Pernam
buco e Alagoas, também fundadores; com l:llúl to menos anos de serviços, já foram 
efetivados. 

A Congregação da Escola Superior -de Veterinária de Pernambuco é cons
titui da totalmente de professores interinos::Daí resulta que. perdurando a sltua
ção de int_erinidade permanente desses professores não "hã como possa a con-
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gregação cumprir as detexmlnações das- leis de ensino para prover, por melo de 
concursos de provas, todas as cátedras. Pois_ a lei reguladora da matéria (Decreto 
n.0 27.292; de 8-10-49) regulamentando a Lei n.0 - 851, de 7-10-49, determina, para 
complemento do quorum das __ Congr~gações_ desfalcadas, sejam convocados pro
fessores catedráticos .de estabelecimento congênere. Mas no caso da EscDIE!. -su_-: 
perlor de. Veterinária de Pernambuco ~ão há )l!gar para aplicação desse preceito 
pois seria o caso de convocar uma Congregação inteira. 

Os professores catedráticos interlnos·tundadores da Escola Superior de Vete
rinária de_ Pernambuco são quase = sua totalidade antigos funcloná~ios que já 
:prestaram -·relevantes serviços à Nação, noineac:io.s para o primeiro provimento 
de cátedra pelo critério de seleção pública de válor<;S, apurados aos titulas àpre
sentados, e se continuarem no eXei'cíciO-lnterino de suas cátedras, continuará 
também essa situação realm.eiJte estranha de interinidade permanente Cujos 
empeços ·envolvem um triste sentido moral que Implica na lmpossibllidade Irre
movível quanto a realização de concursos, incompatível, portanto, com os mais 
sadios principias que alicerçam o ensino universitário no Brasil. 

Sala das Sessões, 22 de marça- de 1962. - Barros Carvalho. 

EMENDA N.0 16 

Suprimam-se, no art. 5, as palavras ujâ homologados e" 

Justificação 

Não há razão para a exigência da homologação dó CIDJ.curso. O direito do 
candidato que foi aprovado em concurso é ir~cusável, desde que não haja caído 
em decadência o prazo de sua vigência. O- retardamento na homologação repre
senta desfdia dos órgãos da administração pública pela qual_não pode responder 
o eándldato aprovado em concurso não ptescrlto. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Heribaldo Vieh-a. 

EMENDA N.0 17 

Redija-se assim o parágrafo único do art.- 5.0 

Art. 5.0- ................. :: ... :: ... ~ ......... ::::-, .. ~~~-~.·: .. :-.:::.~:-:., .. .. 

Parágrafo único - Se os cargos exercidos pot interinos forem ocupados por 
eoncursados ou· titulares ·efetivos, ficarão aqueles mantidos c·omo e)!:çedentes, até 
que o Poder Executivo promova a criação dos cargos necessários ao~_seu aprovei
tamento,- os quais serão extintos quando vagarem. 

Justificação 

1) A 1~ regula, sempre, situações--que venhain ou pOSsam ·ocõri~er no~ftitUro. 
Nãõ. teni, pór disposição __ constitucional, -~feito _:retro-_operante._ Conseqüentemente, 
a expressão ••se ocorrer" na redação anterior é .desnecessária. -

2) A redação anterior fazia aparente distinção entre cargos isolados e de 
carreira, quando o próprio art. 4.0 do Projeto beneficia as duas categorias. 

Assim, a expressão "na respectiva carreira·- izlicÍal, mas tão-so~ente ca:fgos 
Iniciais de carreira. . . 

. - -

3) Prevendo o Projeto a: efetivação de todo;os Jnterlnos, em determinadas 
condições, e existindo cargos pelos meSri:iCis o,cl:lpadqs, cWOS~- _titulares estão 
afastados por. motivos diversos, a nova redaçã.ó propOsta dirime· ev.entuais dúvidas 
de interpretação. 

Sala das Comissões, 22 de març-o de 1962. - Sergio Marlnbo - Venâncio Igre
jas - Silvéstre Péricles - Novaes Fllbo. 
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EMENDA N.0 18 

Substitua-se, pela seguinte, a redação que cpnsta do referido projeto: 
Art. 5.0 

- Os dispositivos da presente !_ei não prejudicarão o apróveitanrento 
dos candidatos aprovados em- concursos~ -lá homologados ou por homologar, 
Iniciados em obediência às leis 3. 780, de 12·7-1960 e 13;807, de 26-8-196(); 

Justificação 

A proposição tal _como .. consta ___ do_ pr_oJ!3to t.ere_ os _legitimas interesses de 
candidatas .q~e fizer~ Cf?'ncur~_os_ regular~s p~-~ ~sc_rivãe.S, Age~tes _ fls_cais, Téé~ 
nicas de Admm!straçao, Médicos; Dentistas, Farmacêuticos _e outras especialidad~. 
de Entidades diversas, uns _ _jâ homologados, ·outros por-homologar. ·assim justi
fica-se ~plenamen_te _a e_menda, ·caso o_ projeto _em_ :si _lião venha a ~er fulminado 
pela ln~constltuclonalidad<L --~~- ___ · 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Coimbra Bueno. 

EMENDA N.0 19 

Ao art. 
Dê-se a seguinte redação ao firral do artigo: 

''aprovados em concursos, en:ibora ·ainda não homologados, ou que não 
-~tej_am prescrito~. n 

Justificação--.· 

Como- é sabido, o artigo em referência resultou _de acorçlo,_ etetuado: na Câr_nara_. 
dos Deputados, após porfiada luta parlamentar, tendo _por_ obj_etivo, de_ irrecusável 
justiça, assegurar os direitos dos~ cancUdatos. a ___ cargos públicos, aprovados em 
concurso público d8- provas. - - - - --- - -

Pela redação dada, porém, -Jtomente flcarl!.lll garantidos os habUitados nos 
concursos "já bQmologados". Ora, ninguém ignora que, nos últimos meses de 1961, 
realisaram-se concursos Para provimento dos .Cargos de E~crivães de Coletorias 
e de Fiscais de Rendas Aduaneiras. A eles compareceram, em todos os Estados 
do Brasil, muitos :r;nilhares de aspirantes ao_ serviço· público._ As pró.:.tas"fôram 
feitas e, precisamente devido-ao grande número de- candidatos, o eXame, àpurnção 
e, finalmente, homologação,- dos resultados, não -rora:rh ainda ultimados. Não. se 
desconhece; -aliás, que, em ·casos anãlogos de ·concursos federais _COIP centenas ou 
milhares de candidatos, a homolo-gação réclama- muitos meses par__a. ser feita. 

Assim sendo, constituiria clamQI.Q~_a __ m,igfildade desamparar os candidatos que, 
'depois de todos os sacrifícios cumi;ll'idos _e ~fl_;:t.S prov~? _p:z:estadas, embor:a apro
vados, não tivessem seus incontestáveis _Q.i::c_eitos respettaCl.os apei?-as ,_po;-que, por 
fato alheio à vontad~ ~ deles., flXÇlusivamente imputável a demo~rl' 'de~ w:íquina 
administrativa na homologação dos concursos, não ficaram enquad:tados· na re~
ção dada ao final do artigo em exame. 

E para que nenhuma· dú_vida pos_sa-pªirar ª'respeito, é- que a-emenda sUgere 
uma forma, para· o finãl dO artigo, ·que pode parecer técnicamerite criticável pela 
preocupação de ·ser indiscutivel_mente ~~l~cit:;t. 

A alegação de que a ceitação de emendas, como esta, determinará o retarda
mento da ~aboração da lei, por f()rçar o retorno do projeto~;\ Cã.l}'lara,. d§ origem, 
não pode p_l'evalecer, nem ser ·considerada. Nãb SOhiéntEf'61a~ ·compromete ª :razão 
de_ ser dd Senado, como--ainda leva à conclusão- de qUe r?Sté, na pressa-·de con
ceder favores aos servidores ·mterlnoS:. desdenha e reneg:i os dii-eitps_ ii'recusáYei.s 
de mihares de brasileiors que, confiados na lei e no Estado, se s'ubnieteram a 
c.onc_ursos de_ provas_ para ingressar no se:r:viç.o"públi~o. sendo neles aprov~os. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Mem de Sá. 
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EMENDA N.0 20 

o parágrafo único do art. s.o paSsa:rá·-~cter a Seguúlte rêdaÇão: 

Art. 5.0 

Parágrafo único - Se ocorrer ·que as vagas a sereni preenchld.Ets Pelos coo
cursados ou titulares efetivos estejam ocupadas por servidores_- interinos de 
cargos de carreira oU isolados, estes ficarão J:nantidos_ como excedentes, ãté que 
o Poder Executivo promova a criação .dos cargos correspondentes ~Q seu_ ~pro-
veltamento, os quais serão extintos quando vagarem. ~ ~-

Justificação 

A redação anterior fazia aparente distinção entre cargos isolados e de car
reira, quando o opróprio art. 4.0 do Projeto beneficia as duas categorias; _Assim, 
a expressão "na respectiva carreira inicial" e, também, desnecessária, além de 
imprópria, posto que lnex!ste carreira Inicial, mas tão-somente cargos Iniciais 
de carreira. ~ 

Prevendo o proJetO a efetivação de todos os interinos, e_m determinadas con
dições, existindo cargos pelos -mesmos ocupado~. cuJos titulares estão afastados 
por motivos diversos, a nova redação proposta dirime eventuais dúvidas· na inter
pretaçilo. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Barros Carvalho. 

Art. 5.0 
Inclua-se: 

EMENDA N.0 21 

"Parágrafo único -=--Se os cargos exercidos por interinos forem ocupados 
por concursados ou titulares efetivos, ficarão aquele.$ :mantidos _como _exceq.ep_tes, 
até qu~ t;1 Poder Executivo promova a criação dos cargos necessários ~o _seu 
aproveitar.r:1ento, os quais serão extintos quando vagarem: 

Justificação 

1) A Lei regula, sempre situações que venham ou possam ocorrer ·na futuro. 
Não tem, por disposição constitucional, efeito retro-operante, Conseqüentemente, 
a expressão -_se_ o.carrer_- rui. redação anterior é desneCessária. . 

2) A ~<edação anterior fazia aparente distinção entre cargos lsoládos e de 
carreira, quando o próprio art. 4. o do proje~ !>enefi~a:- as __ duas _çategorlas. 

Assim, a exprl2!ssão "na expectatiVa carreira inicial"_ é,_ tamPé_m, desnecessária, 
além de imprópria, posto que inexiste carreira inicial, mas tão,somente cargos 
iniciais de carreira. 

3) Prevendo o Projeto a efet!vação de todos os interinos, em determinadas 
condições e existindo cargos pelos mesmos oCupados, cujos titulares estão afas
tados po~ _ motivos di versos, a nova redação proposta dirime eventuais dúvidas 
de interpretação. 

Sala das Sessões, 22 de marÇo de 1962. - Rui Palmeira. 

EMENDA N.O 22 

Suprima-se o art. 6.o 

Justificação 
Nada jnstlflca que o servidor beneficiado pela l!beral medida contida no 

projeto venha a ser inscrito ex: officio em conc_urso público de p:roV_as, porque 
tenha um dia menos que outro admitido a 30 de novembro.-Demais disso, não me 
parece vetd.adeira a interpretação quê se dá ao texto do artigo 1.0 , por isso que, 



como é evidente da interpretação da norma. O projeto exige, para a configuração 
da efetividade, o exercício de 5 (cinco) anos de serviço público. 

O. "rigoroso" preceito não teria aplicação e, se aplicado, constituiria injustiça 
cla:morosa contra aqueles que, em seu prol, tem o principio da isonomia. 
Acolhendo privilégio, o projeto fulmina aqueles que, no entantO, se· encontram 
em idêntica; sltuação-;iurídico-constltuclonal. A emenda extirpa ·a injustiça e evita 
a revolta dos injustiçados. · 

Sala dàs Sessões, 22 de março de 1962. ~ .Jefferson de Aguiar. 

EMENDA N.0 23 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte: 
"Art. ~São efelivados·-·os·-mte:dnos- que OcuParam-oã:i1:00riormente, cargo 

diferente do- que ocupam atualmente, por mais de 5 (cinco) anos." 

Justificação 
l!: inteiramente cabível a presente emenda, cujo sentido de jus_tiça é ev!deJlt.<l. 

Seria absurdo, uma vez aprovada- a lei, ficass_em privados de seus benefíciOs ós 
interinos nas condições referidas. -

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. ~ Gilberto Marinho. 

EMENDA N.0 24 

Art. 1.• - ·················-·········~······················~··············· 
(Onde convier) 

Art. - As disposições do art. 1.o são extensivas aos servidores das repar-
tições federais e autárquicas admitidos até 1.0 de dezembro de 19!!1, à conta de 
dotações globais e trabalhem em horários fixos, sujeitos à hierarquia técnica. e 
admini.strativa das respectivas sedes, cujas Drdens são obrigados a cumprir. 

Sala das Sessões, 27 de fevereiro de 1002. - Senador Dei Caro. 

EMENDA N.0 25 

Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo: 
Art. - Aos atuais auxiliares de Coletorias Federais, ficam assegurados 

50% (clnqü~enta l'Or cento) d!ls cargas da série de classes de escrivã!'l', d..e Cp)eto
rlas Federais, ora ocupados por interinos, para acesso à classe inicial dá méricio" 
nada sérle, nos termos~do art. 34 e seus §§ z.o, 4.o e 6.0,~ da Lei n.0 3.780/60. 

Parágrafo único. Para :cumprimento deste artigo, .na execução -da lel, far
se-á dos cargos, ocupados atualmente por escrivães interinos, -a distingão de 
metade para acesso dos auxiliares, na forma da lei de regência. 

Justificação 
Se uma das razões que levaram os inspiradores do projetá de lei a fonnulâ-lo 

foi o fato de já haver funcionários interinos com 3, 5 e mais anDs "de~servlço, por
tanto com a prática que o~ -exercício da- função lhes deu, em benefício do serviço 
público, com maior razão deverão ser amparados direitos jã existentes de servi
dores outros que, com 5, 10 e niá.-is anos de- exercí'Cio na f_u_nç_ão, possuem igual 
ou mais tirocínio, como ocorre eom os Auxlliares de Goletorias Federais .. 

No projeto de reclassificação, art. 34, §§ 2.0 , 4.o e 6.0 , está plenamente· S:ssegu
rado o acesso dos Auxiliares de Coletorias Federais à classe inicial de Escrivão. 

Com o atual projeto de efetivação dos escrivães interinos, que também asse
gura o direito dos ,concursados, ficará sem efe!tc o citado art. 34 e .seus parágra• 
fos, em detrimento do quantum rese:rvado ao acesso-dos .. auxiliares de :CDletorias 
federais, que além da prática do serviço, têm o- seu direitc assegurado. 



As.sim, entendo perfeitamente justificável a presente emenda, que tenho a 
honra de submeter à apreciação dos ilustres Senhores Senadores. 

Sala das Sessões, 22 de março de Í962.-- BarroS Cárvalho. 

EMENDA N.0 26 

Inclua-se o seguinte artigo: 
Art. -Não se incluem na exceÇ~o prevista na alínea d do parágrafo 

único do art. 1.0 da Lei n.0 3.483, de 8 de dezembro de W58, desde que 
contem ou venham a contar 5 (cinco) anos de serviços prestados _inin
terruptamente_ ou não_us-colaboradore_s de carâte_r perm.anente do Conse
lho Nacional de Pesquisas e tios órgãOs criados d,e aoo.rdo com o· disposto 
no art. 13 da Lei n.O 1.310, de 15 de janeiro de 1951. · · · 

Parágrafo_únlco .. o- pessoal beneficiad<l por este artigo será enqua
drado nas· mesma.s condições em que o foram -os- s.:.etVidores -atnparados 
pela Lei n.0 3 .967, de 5 de outubro de 1961. 

Justificação 

0 Item c do parágrafo úniCO do art. 24 da Lei n.0 1.3.10, de u5 de janeiro de 
;1951, que_criou o COnselho Nacional de.Pesqnlsas determlnou_que para a execuçã<J 
dos trabalhos que lhe estivessem afetos. "o COÍJ.selho poderia admitir pessoal nii<> 
~aracterizado- como permanente ou extranumerário". i!.- m_esm~ __ leil _ .$el\l Q $eU 
ar_t. 13, previu que, para a consecução dçs Seti.S·nru.- ô CO::n:s.elho !XIderia "promover 
a criação e a ·organização de laboratórios ou institutos, nãQ"'~.(>,_ll;a Çapltal Federal, 
como em outra.s localidades do Pais, e que lhe ficariam subordinados cientifica, 
técnica e âdmini.strativamente". 

2. Assim, foram criados o Instituto de Matemática Pura e Ajilicada, o Insti
tuto Brasileiro de Bibliografia e Dncmnentaçã<J (Decreto n.0 35.12_4, de 27 de· 
feVelleiro de 1954 e Decreto n.0 35.430, de 29 de abril de 1954l,_o_J;nstJ.tuto Nacional 
de esqulsas da .Amazônia (Decreto n.0 31.672, de 29 de outubro de 1952).e o .ID.sti
tuto de Pesquisas Rodoviárias, e por c-onvênio com a Universidade de São-Paulo, o 
Instituto de Pesqnlsas Atómicas. 

3. Seria imposs!vel admitir que o legislador pretendesse ace-itar que o pró
prio conselho e que os Institutos que lhe são subordinados, pudessem funcionar, 
Com a- ·colaboração de pessoas que lhe prestam· serviços d~ carâte:t _I)_erinanente, 
a base de pagartléhto !XIX i'eclbo; - -- -- -

4. Por inuito tempo, procurou o _conselho Nacional de PesqUisas obter das 
autoridades competentes providências que viessem c-orrigir essa anomalia admi
nistrativa, que repremmta grave prejuízo para o--.s seus trabalhos, p-ois que os.seu.s 
melhores servidores vêm-- sendo recrutados por outras ·entidades que:··e.stão em 
çondições de oferecer melhores condições de trabalho. 

5. Em 26 de julho de 1961, pelo Decreto n.0 51.054, foi feito o enquadramento 
do pessoal que serve ao Conselho Nacional de Pesquisas (CNI'ql, ao Instituto Bra
,s.Ueiro de Bibliografia e Documentação OllBD), e .!lo ;r.nstltuto Nacional deo Pes
quisas (!NPA), que;·rro ·entanto, ·só considerou o pessOal constante de tabelas 
aprovadas pelo Decreto n.0 40.975, de 15 de fevereiro .de 1957, em número Jru;ufl
ciente.para os serviços do Conselho e de .aeus institutos, já mesmo fià<jüela época. 

6. Deve-se ressaltar que o Conselho Nacional de Pesquisas_ dispõe apenas de 
verba global que lhe· é consiguada no Orçamento da República- como auxilio e 
subvençãO. · · · - · -··· 

7. É justo que o legislador reconheça os ~l)lênclidos serviços que o COnselho 
Nacional de Pesquisas e os seus Jru;titutos vêm prestando ao País, graças ao excep
cional trejna.Ínento e dedicação de seus servidores, que de há Jnulto fazem jus a 
1lll!a situação de justiça profissional. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Herlbaldo Vieira. 
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EMENDA N.0 27 

Acrescente--se, onde convier, o seguinte: 
~~Art. - Atendidas as situações reguladas por esta léi, ·serão apro

veitados nas vagas qtie restarem, ou nas que vierem a abrir-se, os ex
servidores Interinos que tenham sido dispensados a partir de 1.0 de janei
ro. de 1961, com mais- de um ano âe exerCíCio." 

Justificação 

É $ab!do que no Início de 1961 houve dispensa em m=a, sem justa causa, 
'de servidores providos regularmente, que estavam prestando boa colaboração aos 
órgãos do pader público·: · - - - -

No momento em que se cUida da efetivação dos interinos, é justo que se 
amparem também esses ex-servidores que foram disp-ensados sem· ju.sta causa. 

Sala das Sessõe.s, 22 de março de 1962. - Ruy Carneiro. 

EMENDA N.0 28 

Acrescente-se aonde convier: 
Art. - Esta lei se aplica também aos atuais Advogados_de Ofício Substituto 

da Justiça M:ilitar, que passam automaticamente a receber -os vencimentos men..;. 
sal.s e iguais ao ·cto ·titular, com todos os direitos e _vantage].J.s, .çiesd~ que_ tenham 
mais de 10 anos de-·de.signadóS, 5 ànos de exerc1cio :Público, seguidos ou não, e 2 
anos na Justiça Militar. 

Art. - Os beneficiados acima não têm direito a a_cesso nem ocupar vaga . 

.Justifi_eação 

Por declsão do Tribunal Federal de Recursos, confirmada pelo Egrégio Supre
mo Tribunal Federal, ficaram considerados como funcionários interinos os Subs
titutos de Advogado de Ofício, em processo dos ms. Alfredo Ribeiro .Sacramênto 
e .Renato Dardeau de Albuquerque; portanto, não- hã dúvida que toda a classe 
passou a ·se· con-stituir de Interinos. Ora, os Advogados de Ofício que estejam nas 
mesmas condições (art. 141. da Constituição) devem ter tratamento igual (art. 
188, n.0 II) aplicando~se o princípio de isonomia lembrado pelo próPrto Superior 
Tribunal Militar adotando parecer do grande jurista Carlos Maxlmillano. 

Além da· Constituição Federal, da doutrina, da jurisprudência e. de Leis 
subseqüente.s n.•• (2.284, de 9-8-1954, 3.967, de 5-10-1961, 3.483, de 8-12-1961 e 
outras) adotam esse sistema. Essas leis vieram regular o art. 188-_da Constituição 
e o art. 23 das disposições transitórias _da Constituição vigente. 

O Governo, reconhec-endo êsSe- direito- de colegas da .Tustiç-a, estabilizou, re
muneradamente, mais de 20 substitutos. 

0- Supremo _Tribunal Federal, em acórdão_ d,o Mandâdo _de Segurança il.0 

6.890/59, GB, fii'mou jurisPrudência mansa e pacífica de que todos_oo substitutos 
da Justiça Militar são-.-funcionários e, desde que possuam mais de- 5 anes· de 
designação, devem ser estabilizados. Igualme~te assim decidiu a mais alta Casa 
de Justiça com referência ao Recurso Extraordinário n.0 47.665 - Paraíba. 

No ·caso deSta eme11da, estamos sugerindo mais rigor_ pois, exige-se 10 ...anos 
de designação e 5 ano·s de ·exercício, além de pelo menos 2 anos de exercido na 
Justiça Militar, exigências essas bem difíceis de se conseguir, salvo os que de 
fato fazem jus ao beneficio legal. 

O _que -está ·ocorreri_éio atüahnente, d.e se __ dar estabilidade seffi V€ilt:iz:nentos, é 
um absurdo e incoerência, nunca visto em qualquer época e Erro -~·Effifi um pajs~ 
ferindo o art. 4.0 do Estatuto dos Funcionários Públicos que veda ·a prestaç-ão dos 
serviços gratuitos e a própria constituição vigente. 
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Atende e.ssa emenda aos ditame.s.do-Super!or Tribunal Milltar, negando o 
direito a acesso e ocupaçãO de- vaga Ou promoçãO- a fim .de não -ferir o.s direitos 
alheios. Como .se Vê1 esta emenda não prejudica ninguém, atende à doutrina, à 
lei e à jurisprudência, seguindo ca.sos jfi. havid,qs e Jircando inteiramente de acordo 
com o art. 141 da Oon.stitllição· que assevera: todos são !guals perante a !e!. 

Sala das Se.ssões, 22 de março de 1962. - Barros Carvalho. 

EMENDA N.0 29 .. 

Acr.escrente~ae oilde-·convier~ o séguJ:nte: 

Art. -Nas mesmas condições do.S artigos anteriores serão, também, efeti-
.vados os atuais servidores interin:(}.s __ sub.$tituto_s Q(~J.lps.nt:es de cargos _Jsolado.s, sen
do considerados- como excedentes, dentro do respectivo quadro, a partir da publi
caçiio desta lei. 

Parágrafo únic<C- os·càtil'os· a: qtiê s~ féfere êste· artigo ser1io ~xt!ntos à 
medida que se vagarem. 

.Justificação 

Beli~ficiaildo o __ projeto todos os interinOs. züfs _ OO;ídiçõ_e.s previstas,' não nos 
pare_ce._ justo_ sejam· excluídos -ãós fãVoies Ie!?;_a,lfo Os __ interinos Stl}?sti_tu~qs. 

A meêtida -é--equânime, e, além disso,- nehhum- ônus n:ovo:â'C-a.I'l'eta para os 
cofres públloos; 

saia daS sesSões, 22 d~e mai-ÇO ~de I96i _:_- Z~harias Assumpção. 
o SR. l'RESIDENrE CNi>vaes Filbo) .:.:..."A. Me.sa sou~ü:;,:iiO,; S~s. Pr~s!dentes 

das Comissões de Constituição e Justiça;-~Fin.anças e Serviç-o- Público Civil a 
adoção · das necessárias prov:idências para que se}am relatada·s as emendas 
apoiadas pelo Plenário. 

A Mesa continua aguardando a coordenação, pot parte dos respectivos pre
sidentes das três Comissões que terão de· pronunciar-se sobre as emendas apre
sentadas ao projeto, e já apoiadas pelo plenário. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Sr. Presidente, peço a palavra. 

o SR. PRESIDENTE (Nocvaes Filho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar. 

o SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Sr. Presidente, por delegação dos emi
nentes colegas Senadores Aloysio d·e Qarvalho e Daniel Krieger, presidentes, re.s
peeti.vam-ente, das comissões de Serviço Público Civil e de ·Finanças e- no exer
clcio da presidência da comissão de Constituição e .rustiç.a, requeremos o prazo 
de 20 minutos para que sejam proferidos os pare.cere:s sobre as prõpo.sições 
subsidiárias apresentadas na tramitação do projeto. 

o SR. PRESIDENTE (NÕ.vaes Filho) - A Mesa concede o prazO de vinte 
minutos para que as Comi.ssões, em conjunto, opinem sobre as emendas. apre
sentadas. 

Suspendo a sessão por vinte minutos. 

(A sessão é suspensa às 18 horas e 10 minutos, e reaberta às 18 horas 
e 25 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Nocvaes Filho) - Está reaberta a sessão. 

Está esgotado o prazo concedido às OOmiosõe.s Técllica;s para apreciação das 
emendas apresentadas ao projeto que efetiva interinos, Incluindo em Ordem do 
Dia em regime de urgência urgentíssima. 

Entretanto, é evidente a falta de quorum para prosseguimento dos trabalhos. 
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Assim, vou encerrar a sessão, designando para a extraordinária, às 21_ horas 
e 3G minutos de hoje, a seguinte 

ORDF:M DO DIA 

1 

Eleição da COmissão Especial destinada a emitir parecer sobre o 
Projeto de Emenda à COnstituiÇão n.o ll, de 196!, que am-escenta pa
rágrafos (4.0 e 5.0 ) ao art. 28 da COnstituição a fim de .regular a criação 
de novos Municípios. 

2 
Eleição da COml.ssão Especial d<>stlnada a emitir parecer sobre o 

Projeto de Emenda à COnstituição n.0 10, dé 1961, que acr~centa § 7.0 ao 
art. 15 da Constituição, sobre a aplicação pelos Municípios, das cotas 
que_ lhes cabem na arrecadação de im:postos federais. 

3 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.0 51, de !961 (n.O 

2.490, de 1960~ na origem), que cria o Inst!tut() de ~.revig~l:\.Ci!l dos .. Con
gressistas (IPC), tendo pareceres (n.os 552, 553, 554 e 617, de 1961), das 
Comissões - Diretora, favorável (com voto em separado ·do- Sr~ -sertàdór 
Cunha Mel!o); - de Legislação Social oferecendo substitutivo; - de 
Finanças, favorável ao substitutivo com as subemendas n.0 s- 1 a 4 (CF); 
- de Constituição e .Justiça, favorável _ao substitutivo e àS subemendas. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Está enoorrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 18 horas e 30 minutoS.> 



7.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
ein 22 de março d~ 1962 

(Extraordinária) 

PRESIDllNCIA DO SR. MOuRA ANDRADE 
As 21 h<>rM. e 30 minutos, acham-se presentes os Srs. Senadores: 
V1valdo Lima -'- Paulo Fentler - zachanas de A.ssumpção -'- Lobão da 

Silveira - Eugénio Barros - -.Toaquim Parente - Fausto- Cabral _- F~tnB.ndes 
Távora - Menezes Plmen_tel - Argemiro de Figueiredo - Ruj Oartlelro -,.. 
Nol'aes Filho .:c:·;rarba.S :Maranhão - Airânio· Lages - Silvestre Péiic!es -
Lourival Fontes - Jorge Ma,ynard - Heribaldo Vieira - Ov!dlo Teixeira -
Lima Teixeira -- Aloysio de Carva.J.ho - _Ary Vianna - Jefferson de Aguiar -
Gllberto Marinho ~ Venâncio Igrejas - Moura Andrade - Pedro Ludovico ~ 
Coimbra Bueno - José Feliciano - Sauto Ramos.- GUida Monc!ln. 

o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) -· A Ilsta de presença acmsa o 
comparecimento. de 30 Srs. Senadores. Havendo_ ~nUmero leg_ãi,_ declaro_ aberta e 
sessão. Vai ser lida- ·a: ata. - - - - - -

o 2.0 -Secret.á.rio procede à leitura daata dã s'essão anterior." 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) ....'.. Da Ata .consta, por equivoco, o 

Sr. Senador Sérglõ Marinho, em vez do Sr. Seíüidor Ruy ·carneirO coma sendo 
o orador que tráilSniitfu ''apeio às ·autoridades fed.eraJ,s, no_ sentido ü..e .. que. as 
Institutos de Previdência, no Estado da Paraiba, interfiram no mercado, através 
da compra--de gêneros aUmenticios e de sua-revenda--ao ptiVô, -·como -solução de 
combate à alta do- custo de vida'~ ... ~ _ _ . . . " _,_, __ ' ··· · 

Feita esta r.etlficação, eoloco a Ata em c'liscl1Ssão~ (Paus.:.) 
Não havendo quem peça a palavra encerro a _discu.ssão:-
Em votação. 
OS Srs. Senadores que a aprovam, queiratil perman.:ecer .senta,.dos .. (Pausa.) 
Está aprovada. 
Sobre a mesa expediente .que vai ser lido pelo Sr. lP-Secretário. 

É Ilda o seguinte 

OFíCIO 
- N.O 312, do Sr. 1.0 -Sec"l-etãrlo· dã CâffiS.ra. dos Deputa-cios, eilC3.ffii0hando 

autógrafo do seguinte 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N.0 2, DE'J962" 

(N.• l19-A, na Câmara) 
Autoriza o Presidente da República a ausentar-se- do PaíS, no decor

rer do mês de abril de 1962, para uma visita oficial ~os Estados Unidos 
da América e aos Estados Mexicanos. - - - --

O_ .CQilgTess0--'N8.cforia1 deCreti:-
Art. I.o -~É concedida autorização ao Presidente da Repfiblica, Senhor ·João 

Belchior Marque.s Goulart, para ausentar-se do território nacional, no decorrer 
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do mê.s de abril de 1962, a fim de atender- ao convite dos Governos dos Estados 
Unidos da América e dos Estados Unidos Mexicanos, para Uma visita oficial a 
esses países. 

Art. 2.0 - Este decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

(As Comissões de Constituição -e Justiça e de Relações Exteriores.) 

OFíCIO~ 

DO SR. GOVERNADOR DO ESTÁDO OA GUÃNABARA, NOS SEGUINTES 
TERMOS: 

Ofício PG n.o 
Senhor P.residente: 
Como é do conhecimento_ desse Egrégio Senado, o Governo do Estado da 

Guanabara vem negociando ~desde maio de 1961 com o Banco Interamerlcano de 
Desenvolvimento, organismo- internacn:mal, com sede em Washington, do qual o 
Brasil é membro, vários empréstimos destinados a ajudar o Estado a resolver e 
minorar alguns dOs seus nials sérios problemas, dentre os quais ;ressaltam o abas
tecimento d'água e a _expansão do sist~ma de esgotos. Nesse progtã.ma também se 
inclui a participação da "Agency_ for -rnternational Development" _e __ os recursos 
provenientes da Lei Pública Americana n.o 4BO, (Fundo do Trigo). 

Esses em]Jréstlmos - US$ 24 milhões para água e US$ 11 milhÕes para esgo
tos ..:..;_ serão~ feitos com os tecutSos dos---"-F'Undos· -Fid-ucláiio de Progresso- Social e 
Especial do BID;- varia:ndo-;-em cons_eqüéncia, as condições Principais que, de um 
modo geral, podem Ser assim resumidas: 

-prazo de desembolso: 3 anos; carência: 1 ·ano; juros e comissões: 3,5% a:a.; 
prazo de amortização: 30 anos. -

Pai'ticlparão da operação: =o Banco do Es_tado da Guªnabara, como mutuário; 
a SURSAN, cóino-õrgão eXecutor, a cujo cargo estará~ a obra ~e o Estado da Gua
nabara, que dará a necessária gararitia; já~ autOrizado Pela Lei Estadual n.0 72, 
de 28 de novembro de 1961. 

Partt. custear tais_ s..ervic;as. inclusive todos os compromissos decorrentes dos 
empréstimos em questão, contará o Estado principalmente com as novas tarifas 
de água e de esgotas, consoante_ estabeleceu a citada Lei _n.0 72, da qual fazemos 
anexar uma cópia-. - -

Não .SErrá neceSSàiiO aqtii resSaltai "aos serihOres Setiado.res o q"Ue repres_entará 
para mais de 3 milhões de brasileiros, a solução e melhoria desses problemas, 
do que se capacitou a Diretoria do BID, que acaba de- aprovar, -em reunião~de 13 
do corrente, os empréstimos antes descritos. 

Na formã- do que preceitua a Constituição Fedetal em ·seu· ai't. 63, n.O II, 
bastará, apenas, para que se :possa celebrar o contrato com o BID. a necessária 
autorização desse Senado, o que ora pleiteamos, por meio do presente pedido. 

Atenciosas saudações . .....:..;; -carlos Lacerda, Governador. 
A Comissão de Finanças e, em seguida; à Comissão dC Constituição 

e Justiça.) 

AVISO 

DO SR. MINISTRO DA FAZENDA, COMO SEGUE: 

Senhor Presidenta: 
Tenho a honra de referir-me à solicitação apresentada pelo Governo do Es

tado da Guanabara a;o Senado Federal, na forma do art. 63, itam J:I, da Constitui
ção, e do art. 343 do Regimento Interno dessa egrégià Câmara, relativamenta à 
autorização necessária para realizar operação de empréstimo junto ao Banco 
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Interamericano de Desenvolvimento, no montante de US$ 35.000.000,00 (trinta e 
cinco milhões de dólares) 1 cujas condições principais, de um modo geral, podem 
ser assim resumidas: p;razo de 30 (trinta) anos, com 1 (um) de carência, e juros 
e comissões de 3,5% a.a., destinada ao cu_steio_ de_ obras :rel.a4~Ya9 ~os -~~_vlçQs de 
água e esgotos do Estado. 

A operação em causa já foi aprovada pela Diretoria do Banco Inter{)IIlericano 
de Desenvolvimento, devendo a utilização dos empréstimos- respectivos realizar-se 
no prazo de 3 (três) anos, mediante aplicação de recursos do Fundo FiQ:qciário 
de Progresso Social (Ata de Bogotá) e do Fundo de Operações Especiais do próprio 
Banco. 

Desnecessário ressaltar o grande significado e o relevante Interesse da opera
ção, para a qual o Governo Federal não pode deixar ~d_e oferecer _todo o seu aJ.)QiO, 
colaborando no sentido de ajudar a solucionar·o grave problema de abastecimento 
d'água e serviços· de esgotos do Estado de Guanabara. · · 

Apr-oveito o ens.ejo para reiterar a V. Ex.a os meus protestos de _elevada estima 
e distinta consideração. - Walter More4-a Salles. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - No expediente lido figura o Projeto 
de Decreto Legislativo n.O 2, de 1962, enCaminhado pela Câmara, que autoriza o 
P-residente da República a ausentar-se do .PaíJ)_, no decorrer _do -mês de abril de 
1962, para uma visita oficial aos Estados unrdos ~a América é ,,s Estados Unidos 
Mexicanos. 

O projeto foi despachado às Co~ssões de_ ConstJ,tu~ção e Jusj_;iça e d~ Relações 
Exteriores. 

De acordo com o Regimento, matéria desSa natu:re_za tem, automaticamente, 
o rito da urgência especial prevista no art. 330, letra b, da Lei Interna. 

Nessas condições, dela deverá conhecer o Senado no. final da presente sessão, 
após a apreciação da Ordem do Dia, oportup_idade em _que as Corpi.ssões se bre 
ela se deverão pronunciar. 

SObre a mesa requerimento de ur_gência que vai ser lidp p~lo $_:r~ l.o::seC~~-
tário. 

É lido o seguln te 

REQUERIMENTO N.0 82, DE 19i32 
Requeremos urgência para o Projeto de ReSoluÇão n.? 7, de-1962, que aten

dendo à .solicitação constante do oficio n.0 280, de 1_4_ do m~-- ent-.c~rso, -do Go
vernador do Estaldo da Guanabara, objet_iva a_ concessão d.e _autorização_ ao m8i_ 
mo Estado para contrair empréstimo no Bap_oo Interam$'i"cano de p,zsenvolvl 
mento, a fim de que a proposição tenha a tramitação prevista no art. 330, letra 
b, do Regimento Interno. · · 

Sala das Sessões, 22 de m..,ço de 1962. - Gilberto Marinho - Venâncio 
Igrejas - Calado de Castro '- Daniel Krieger - Bastos Ca.ryalho -~ Be!ledito 
Valadares - Jorge M.aynard - Paulo Fender - Mem de Sá - Jefferson de 
Aguiar. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - o- requerimento será votado ao 
fim da Ordem do Dia, na forma do que dispõe o art. 328 do Eegimento Interno. 

Tem a palavra o nobre Senador Afrânio J..ages. (:raJlSa.) 
Está ausente. 
Tem a palavra o nobre Senaldor Venâncio Igrejas. 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, volto hoje a 

esta tribuna para falar sobre~ a Importante tJ;ansação que fo! objeto dos ofícios 
lidos no expedlen te. . 

Claro estã, que todos sabemos do -ãlto significado ·'Para o Estado- âa Gua
nabara a que tenho a honra de representar - do empréstimo do Banco Intera-
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mexicano _dê- Desenvolvimento para a educação de dois dos mais sérios proble
mas que têm afligido a cidade do Rio .de Janeiro - o_ da falta d'água e o refe
rente aos _esJl')tos. 

QuantO ao segundo, sabemos que a rede de esgotos da velha cidade do Rio 
de Janeiro há. muitos. anos não vai além do subúrbio do Encantado. Durante 
tantn_tempo, apesar dos reclMnos constantes da. população brasileira que vive 
na Cldade .Maravilhosa, esse problema tem sido, senão procrastinado em sua 
.rolução, ao menos tem apenas tido sulução à margem de uma que 'PUc:ie{;se .ser 
definitiva. 

Quanto à falta d'água, que já faz parte do anedotário proveniente do bom 
humor carioca, agora torá solução. Foi formulado rta sessão de hoje à tarde. 
Todos apenas esperávamoo o-importante documento - o _oficio do Sr. J\.Iinistro 
da Fazenda - a fim _de que a mrute.rla pudesse vir_ à alta deliberação do Se_
nado FederaL 

Vim à tribuna, Sr. Pres_J.dente, para ressaltar o _gosto do MinJstro da Fazen
da, Sr~ Valter Moreira Salles, que prontamente deu ao &.trudo da Guanabara 
os elementos-indispensãveis, ensejando-lhe, assim, obter, consentimento, na for
ma constitucional, do Senado da República, para que fosse-Ultimada a tran
.sação.--

Anteontem, quando vinha assumir meu mandato de Senador, tive oeasião 
de declarar à im]Jrensa que a popUlação carioca podia ficar- descançada pois ·o 
Senado da. República, em tempo excepcional, se manif·estaria sobre o assunto. 
O próprio Governador Carlos Lacerda declarou-se confiante na ação do Senado 
quando se ausentou do Estado da_ Guanabara para ir aos Estados Unidm:. tratar 
não só deste assunto, como de outras medidas capazes de dar as necessárias 
condições financeiras pa:ra solução dos graves problemas da- cidade do Rio de 
Janeiro. 

Des-ejo ainda agrad.e-cer o apoio_ ·da impr~nsa càlioç_a. O al?sunto despertou 
interesse não Sõ do ·povo como-·também o de todos os Te.sJponsáveis pelos- desti
nos da cidade do Rio de Janeiro. A imprensa sempre nos prestigiou, ressaltando 
Bl- circunstância de que os três Senadoras da Guanabara se encontravam uni
dos na defesa da solução Imediata da matéi:ià;· na ·câmara' Alta. 

O Sr. Fernandes Távora. - Pennite V. Ex.a um aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Com prazer. 

O Sr. Fernandes Távora - V. Ex. a- pode ficar certo de que, não somente 
"' Imprensá, o Sarido e todos os brasileiros patriotas desejam ardentemente 
salvar o Rio de. Janeiro ·qu:e, até hoje, não tein água, eljl abundârtcia nem esgo
to. É realmente lastimável que uma c'dade COlll mats de três mllhões de habi
tantes viva_cons.tantementê a .clamar, debatendo-se contra. uma série de falhas 
que já deveriam ter sido eliniinadas. Creio, assim poder afirmai",_ em nm;ne de 
todos os que lutam nesta Casa, que a GuanabMa terá da parte do Senado todo 
ocapolo. 

O SR. VENANCIO IGREJAS - Agradeço o aparte do nobre Senador Fer-
nandes Távora, ilustre r.epresentante do Estado do Ceará. - -

O Srr. Gilberto Marinho - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. VENANCIO IGREJAS - Com multo gosto. · 

O Sr. Gilberto- Marinho - O aparte -que--acaba de dar V. Ex. a o eminente 
Senador Farnandes Tãvora, que, ·por assim dizer, falou em nome do Senado -
e S. Ex. a tem autoridade para isto porque é um dos; mais acatados representan
tes de Unidade da Federação na Câmara. Alta do .Pais - vale como uma re.s
--posta ao editorial em que O Globo~. apelava não s6 --para c à BâílCadá. 'eaDOca, mas 
paTa todo o Senado da República, no sentido de-Ull1á rápida solução do assun
to, inclusive ressaltando os velhos laços· sérttimentai& que sempre ligaram- os 
componentes desta Casa à sede da União durante tantos anos. A melhor res
posta :porém, -estã na· forma expressa, entusiástica e patrióticã. como os lideres 
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drus diversas corremtes partidárias acolheram o nosso atrelo no- sentido de que 
fosse concedido ao Projeto tratamento especial, aquele que o Senado dispõe de 
mais urgente para tramitação -de matérias~ só conferido aos casos·, que reque-
rem o apoio desta Casa com ecle_iidade -~a; chamada urgêncl~ ___ Ul"gentí~a. 
v. Ex.a. age· com muita serenidade_ e eom o erevadô· espíríto- de justiça que o 
caracteriza, quando enaltece a ação do .Governo da República no apoio 3.1 essa. 
medida, através do Ministro da Fazenda. Babe V. Ex.a. tão in:forrilado do assunto 
quanto eu, que somente o·ntem _chegou ao Ministério _da; -_Fazenda- o pedido da 
autorização e imediatamente o Titular da Pasta, agindo em nome do Gov_emo 
da República, o que deixam consignado no· â.Ocufii€nto silbme-tiâo à nossa eon
sideracão, não só deu sEm apoi6 à medida oomo ainda significou o quanto repre
senta, -não só para a Capital do Estado da Guanabara, .como para o Governo da 
Na;ção, _a situação __ de problemas tão prementes d-o mais vivo int~re·sse para OSJ 
três milhões_ de _brasil·eiros que ali residem. De -resto, desejo também assinalar 
destacando-dentre __ outro;s tantos atiXÍlioSi que o Governo-Federal v-ein procuran
do prestar ao Estado da Guanabara, aquele que ·ressalta através da ação tenaz 
e esclarecida_ do sr. _ Mlnl.stro Vlrgllio Tá vara, cuja presença honra o Governo 
da República na Pasta que tão acertaxlamente lhe foi confiada. 

O SR. VENANCIO IGREJAs - Agradeço o aparte de V. Ex.." Realmente 
V. Ex.a se refere oom justiça_ à atividade do Sr. Ministro Virgílio Távora no 
Estado que aqui temos ·a honra de repr.eSJeritar ... 

Sr. Pxesldente, Srs. Senaâofes,- pattme qu{ os fatos estão concorrendo para 
que no· dia 27 próximo, enquanto o Estado da-_ Guana.bara oomemorará o pri
meiro aniversário da promulgação de sua: ·carta Constitucional,_ receba. a ope
rosa população do Rio de .ranelrõ, e conio'prêmio ao Senad-o Federai e do Ministé
rio da Fazenda, as necessárias condiçõ~, para ob-tenção _de recursos que possi-
billtem a solução do mais angustiante problema daquela cidade. · · 

Sr. Presidente, Srs. Senador~s, desejo ne.sta oportunidade d_~<u: que talvez 
voltemos, nós do Estado _da- Guanabara, a- recorrer à -boa vontade dos Sr.s. 
Senadores. Sem dúvida outras transações deste __ t;J_p_o se _poderão realizrur, com 
o objetivo de resolver alguns d9s magnos problemas ___ do nosso Estado. 

ND ano _passado, aqui fiz um disc_ur.so a _r~p_eltq.,do- é'llqqrJ.trQ .dQ.s- Gover
nadores havido no Rio de .Janeiro, com Jlhl~ lrurga éxp'bSiçã.Q _sob.re, ç~: planos 
do Governo ãO Estado da Guanabara. Agora cabe-me dizer; Sr. -PrMidente, que 
toda a população earloca confia no Senado da; República, e na ajuda do Go
verno Federal. Assim, agradecida, de agora em diante, poderá ver solucionados 
seus prementes problemas. (Muito bem!) 

ANTES DE SER ANUNCIADA- A ORDEM DO DIA, COMPARECEM 
MAIS OS SENHOREs'"SENADOREis: 

Paulo Coelho - Victorino Freire - Sebastião Archer - Mathias Ôlympio 
Sérgio Marinho- - Dix-Buit Rosado - Barros CaiValho - R.U.Y Palmeira -

Benedito Valladares - Nogueira da Gama. - Gaspar Vello:S'O - Daniel Krieger! 
- Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (MoUra. Andrade) - Está finda a Hora do 'Expediente. 

Vai-.se passar a 

ORDEM DO DIA 

Eleição da Colnissão Especial destinada a emitir Pa;recer sobre o Pro
jeto de Emenda à Constituição n.0 11, (le 1961;,._ que _acres_e~ta parágra
fos 4.0 e 5.0 ao al"t. 28 da Constituiçãó, a fim de regular a criação de 
DGVOS Municipios. 

SObre a mesa, Requelimento que vai ser lido pelo Sr. !.O-secretário. 
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1!: lido e. aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 83, DE 1962 
Nos termco.s dos art.s. 212, letra I, e 274, letra b, do Regimento J!ntemo, re

.que!ro adiamento da eleição do constante do 1.0 !tem da Ordem do Dia, a !!m 
de .ser feita na sessão de 28 · do corrente. _ 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. _:.Lima Teixeira 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A m'"téria voltará à pauta a 28 
do corrente. 

Eleição da Comissão Especial destinada a emitir Parecer sobre _ o 
Projeto d·e Emenda à. Constituição n.0 10, de 1961~ que acrescenta pará
grafo 7.0 ao art. 15 da Constituição, sobre a apliCação pelos Municí
pios, das cotas que lhes cabem na arrecadação d'e impostos federais. 

Há Requerimento sobre a mesa, que vai ser Ilda pelo Sr. !.O-Secretário. 

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 84, DE 1962 

Nos termos dos arts. 212, letra I, e 274, letra b, do Regimento Interno, re
queiro adiamento da eleição_ do constante do 2.o item da Ord·e:m do Dia, a fim 
d·e ser __ feita na E.essão de 28 .do c:orrente. 

Sal'" das Sessões, 22 de_ março de 1962. - Lima Teixeira. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A matéria voltará à pauta a 28 

do corrente. 
Discussão lfuica do Projeto de Lei da Câmara. n.• 51, de 1961, (n.• 

2. 490, de 1960, na. Casa de origem) que cria. o InStituto de Previdência. 
dos Congressistas (IPC), tendo Pareceres n.os ~52, 553,_ 554 e _617 de 1961 
dars ComisSõêS-- Diretora, favorável com voto em separado do Sr. Se
nador Cunha Mello; - de Legislação Social, ofere_cendo substitutivo; -
de Finanças, favorável ao substitutivo, com as subemendas n.0 s 1 e 4 
(CF) ; - de Constituição e Justiça1 favorável ao substitutivo e as snbe
meildas:. 

Há Requerimento que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

ll: lido e ruprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.O 85, DE 1962 

Com fundamento no art. 274, letra a, do_ Regimento Interno, requeiro_ volte 
à Comissão _de Legislação Social o Projeto de Lei da Câmara n." 51, de 1961, em 
vista do pronunciamento do Ministério do Trabalho e Previdência Social sobre 
a matéria. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962 . ....,.., Lima Teixeira. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Projeto de Lei n.0 51 será enviado 
à Comissão de Legislação Social para que a mesma se pronuncie sobre as infor
mações prestadas pelo Governo. 

No expediente, foi lido Projeto de Decreto Legislativo que concede licença 
ao Sr.--P:residente_ da República para ausentar-se do País. 

A matéria _tem urgência prevista no art. 330, letra b, do Regimento Interno, 
urgêricia essa automática. Deve, pois, ser discutida e votada nesse instante, 
dependendo, entretanto, dos Pareceres das doutas Comissões de Relações Exte
riores e de Justiça. 
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Assim sendo, 'VOU levantar a sessão, enquanto aguardamos que os Senhores 
relatores prolatem os pare_ceres que deverão ser leva-dos ao conhecimento ·cta Casa.-

Está suspensa a ·sessão.-

(A Sessã.o é suspensa às 21 horas e 45 minutos e reaberta. às 22- horas 
e 20 minutos.) · 

O SR. PRESIDE;NTE (Moura Andrade) - Está reaherta a sessão. 
Discussão- única do PrOjeto de Deçreto Legislativo n.0 2, de 1962~ ort.., 

ginário da Cã.mara dos Deputados, que autoriza o Presidente da Repú.;. 
blica a ausentar-se _do Pais no decorrer do mês de_ abril de 1962, para 
uma visita oficial aos Estados Unidos da América e aos "Estados Unidos 
do Méxlco, independente de par-ecer da Comissão de- Constituição é- Jus-
tiça e Relações Exteriores. _ ~ _ __ ~,- ~~ 

O Sr. 1.0 -Secretárlo Irá proceder à leitura do parecer da Coiiussií.o de Cons-
tituição e Justiça. · ·· ·· ·· · · · · · 

O Sr. 1.0 -Secretário lê o seguinte 

PARECER N.0 46, DE 1962 
Da Comissão de C_o_nstituição e .Justiça, sobre o Projeto de- Decr_eto 

Legislativo n.0 2, de 1962, que autoriza o Presidente da República. a 
ausentar~se do País, no decorrer do mês de abi:il de 1962, para uma 
visita oficial aos Estados Unidos- da América e ao:s- Estados Unidos Mexi~ 
canos. 

Relator: Aloysio de Carvalho 
Pelo presente projeto, é concedida autorização ao Presidente da República, 

Senhor João Belchior Marques GOUlart para ausentar-se do te.rritório nacional, 
no_:decorrer do mês de abril de- 1962, a Um de atender··ao convite dos governos 
dos Estados Unidos da América e dos Estados Unidos Mexicanos, para uma visita 
oficial a esses países. 

Escusado seria ressaltar a Importância de um contato dl~eto do OChefe do 
Governo do Brasil com os dirigentes máximos dos -Estados Unidos e do México, 
tão positivos ~poderão ser os resultados desse cont_ato_ para a melhoria das rela
ções--Políticas, sociais e- econômicas entre o nosso e aqUeles_ p3.íses irmãos. 

O processo de autorização córr_eu seus trâmites Iegriis, nadá".hàvendo do p"onto· 
de vista constitucional e jurídico, que o invalide, razão por que Opinamos por-
sua aprovação. · 

Sala das Comissões, .22 de março de 1962. --,- .Jefferson de Aguiar, Presidente 
- Aloysio de Carvalho - Rela to r - Afrânio Lages - He~valdq yi~~~a _ - Syl
vestre Péricles - Lourival Fontes - Lobão da Sil'~eira - Nogueira da Gama -
Ruy Oarnelro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O Sr. 1.0 -Secretário irá prooeder 
a leitura do parecer da ComissãO de R81ações Exteriores~ --

0 Sr. 1.0 -Secretárlo lê o seguinte 

PARECER N.0 47, DE 1962 
Parecer da Comissão de Relações Exteriores ao Projeto de Decreto 

Legislativo n.0 2, de 1962, que autoriza o Presidente da República a ausen~ 
sentar-se do país, no decorrer do mês de abril de_ 19_62, para uma visita 
oficial aos Estados Unidos da .América e aos Estados u-nidos 1\rexi.canos. 

Relator: Sr. Vivaldo Lima 
Atendendo a convite formulado pelos governos dos Estados Unidos da Amoi

ric.a e dos Estados Unidos Mexicanos1 solicita o Senhor Presidente da República 
autorização, através de -Mensagem enviada à Câmara dos Deputados, pára ausen
tar-se do País em abril de 1962. 
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Em decorrência, é submetida a esta Qomlssão a· Projeto de Decreto Legis
lativo n.o 2, de 1962, que autoriza o Presidente da República a ausentar-se do 
país, no decorrer do mês de abril de 1962, para uma visita oficial aos _Estados 
Unidos Mexicanos. - -

Nada tem a -eomLssão de Relaç-ões Exteriores a· opOr-S-e a I:éSpcl.to, ~anifes-
tando-se, assim, por sua aprovação. - ---- - -

Sala das Comissões, 22 de março de 1962. - Vivaldo Lima, PreSidente e Re
lator ~ Benedito Valadares - Gaspar Veloso - Jefferson de Aguiar - Lourival 
Fontes --Afrânio Lages. 

O SR. J'RESIDENTE (Moura Andrade) - Em discuss~ão o~ Projeto . (Pausa.) 
Não -havendo quem peça -a palavra encerro a discussão. 
Em votação. 

Os Senhores Sertadores que o aprovam, queiralll- permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aprovado. 
O Projeto irá à Comissão de Redação. 

DacJa ~ natureza urgente que o Reglm.entp Interno_ lhe_ confere, tão logo a 
Redação Firfál esteja concluída, será submetida à deliberação de plenário. 
(Pausa.) 

Está esgotada a inatéria constante .da Ordem do Dia-. 

Passa-se à votação do Requerimento n.0 - 82, lido na hora do expediente de 
urgência para o Projeto de Resolução n.0 7, de 1962." 

Em votação; 

Os Senhor_es Senadores que o _aprovam;-- queiram -permaneée.r sentados. 
ce~usa.) 

Está aprovado. 

A matéria entrará imediatamente em --discussão. 

A fim d~ aguardar: a canclu~ão do parecer Ida. d'()Uta Com.issão de Finanças, 
já _em fase _final de elaboração, conforme comunica o Senador Daniel Krieger, 
Pr'esfdente daquela Comissão, voú suspender a séSsãO pOr 15 minutos. 

Está suspensa a sessão. 

(A sessão é susP.,nsa. às 22 horas e 30-mlriutas e reaberta às 22 horas 
e 45 minutos.) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Está reaberta a sessão.~~~ 

Acaba de chegar à mesa a Redaçãb Final dó Decr~eto LegiSlativo n.ó 2, de 
1962, que será lido pelo Sr. 1.0 -Secretário. -

li: lido o seguinte 

PARECER N.0 48, DE 1962 

Redaçã<> final do Pl"ojeto de Decreto Legislativo n.• 2, de 1962. 

Rel~tor: Sr. Lourba.l Fontes 

A Conú.ssão apresenta a rec!ação final do Projeto de Decreto Legislativo n.O 2, 
de 1962, que "utoriza o Presidente da República a ausentar-se do território na
cion:>l. 

Sala das Comissões, 22 de março de 1962. - Sérgio MarinhO, Presidente_ -
Lourival Fontes, Relator - Ary Vianna - Ruy Carneiro. 
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ANEXO~ AO PARECER N.0 48, DE 1962 

Redação final do Projeto de Oecreto Legislativo n.0 2, de 1962. 

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do n.0 Vil, do 
art" 66, da Constituição Federal e eu, ..... ~.p •• ~ ......... -. ...... ·.,c.Pres!dente do 
Senado Federal, promulgo o ~eguinte 

DECRETQ LEGISLATIVO N.0 2, OE 1962 

Autoriza o Presidente da República a ausentar-se do PaíS,- nO- decor
rer do mês de abril de 1962, para uma viagem_oficial aos Estados Unidos 
da América. e aos Estados Unidos Mexicanos. · 

O Congress-o N-aCional decreta: 
Art. I. o --:li: concedida _autorização ão "Presidente da República, Senhor J'oão 

Belchior Marques G_o-Warl, para_ ausentar-se. do território nacional, no decorrer 
do mês de aoril de 1952, a fim de atender ag convite-dos Governos dos Estados 
Ullidos da América e dos Estados UnidOs Mexicanos, para uil:!a vl.sita ofiéi!tl a 
esses páíses. - -- -- ---

Art. z.o - Este de_cr_e_to legislativo .entrará em vigor na data de .sua publi
cação, reVoga:das ~--disposições em contrário.. 

O SR. PRESIDENTE (1\fourit Andrade) - Em discussã<r á 'RédaÇão Final. 
s:e :nenhtf:ni" ctàs S:rs.~ SeP.3.d0reS deseJar faZer uso da tláTavia vOU ''declarB.t-

encerrada a dis_cussão. (Pausa.) 

Está encerrada. 
Em votação. 
os Srs. Senadores que aprovàm ii ":RédaÇão CFtnal ~tal como foi lida, queiram 

permanecer sentados. (Pausa.) 

Está aproV"ã.da. 
O Projeto vai à promulgação. (Pausa.) 

O Sr. 1.0-\Secretário vai. pr_oce4er;._à_leitt,Ira çl.o_.parecer da douta Comis~ão 
de Fln.anças sObre o Ofício li..0 .280, -do-Sr. GOVei:i.tãdor do Estado da Guanabara. 

E lido o .seguinte ~ 

PARECER N.0 49, OE 1962 

Da Comissão de Finanças sobre ·o Ofício n:o 280:- de 1962, do Senhor 
Governador do Estad& da Guanabara, solicitando autolização para a rea-
lização ·d'e wn empri~rno exterior. _ . . _ 

Relator: Sr. Daniel Krieger 
Em Ofício n.0 280, de 14 do corrente mês, o Senhor Governador do Estado da 

Guanabara solicita do Senado Federal, diante do que dispõe o art. 5~, n.0 n, da 
Constituição Federal, autorização para que a Superlnt_end_ê~cia _de_ J;Jrllanização 
e Saneamento (Sursan), realize empré.stim•o, eram a garantia do Governo-do Esta
do, até o limite de tl'iuta e clnco milhões de~~d61ares, com o Bál1co lnteramerlca-
no de Desenvolvimento. -

Esses empréstimos - US$ 24.000.000,00 para ág'riá e''u'\S$ para- esgotos -
destinam-se a prover aquela .S.uperinten::'ência dos· recursos indispensáveis aos 
serviços de abastecimento_ d'água e d~enVolvimento dfJ, rede de esgotos da cidade 
do ~io_ de Janeiro _e . .serão -feitos~ com. os_ meios provenientes ·aru· Fundos FidU:ciá-, 
rios de Progresso Social e Especial daquele Banco, variando,- em conse_qúência as 
condições prlnmpars que-; de um modo geral, podem assim res~mlr-_~e:. _ 

------prazo de des~bol-00: 3 anos;- -carência.: -1 ano; juros e __ corilis.sões: 3,5% 
a.a.; prazo de amorQzação: 3Q...anos. - -



Participaram da op-eraç-ã..o: o Banco~-do- Estado ·da Guanabara, como n:.ntuá.
rio; a Sursan, como órgão executor. a _cujo cargo_estará a obra _e Q Estado da 
Guanabara, que dará a necesSária g9.rantia, já autorizado pela Lei Estadual 
n.o 72, de 28-Ll-196L. 

Desneces-sário será dizer da importância '-que reveste O. empréstimo de qUe se 
cogita, tamanho o vulto do problema a que deverâ atender. 

Somos assim pela-Concessão -da aut(ú·izaçãO-}ledidã pelo -Senhor Governador 
d<;> Estado da Guanabara, para o que apresentamos o seguinte 

PROJETO DE RESOLUÇAO 
"O Senado Federal. tendo em atenção a Mens_agem do Senhor Governador do 

Estado da Guanabara çle 21 de março de 1962, e o- disposto no art. 63, II, .da Cons
tituição Fede--ral, decreta .. e eu, Auro Moura Andrade, promulto a seguinte 

RESOLUÇAO N.O DE 1!162 

Artigo único._Fica autorizado o Governo do Estado da Guanabara a assumir, 
perante o Banco Interamericano de-Desenvolvimento. as obrigações e responsa.
b!lldades à efetivação e resgate ge um empnlstlmo Mé o limite de US$ 35,QOO,OOO.OO 
ftiinta e cillco milhões de dólares), com prazoo -de desembolso não inferior a 

3 (três) anos, carência de um ano, juros e comissões_ de 3",5% ao anO e prazo de 
amortização de 30 _-(trinta) anos, que a Superintendência de: Urbanização _e Sanea
mento, entidade autárquica daquele Estado, está autorizada a contrair com o 
mencionado Banco pela Lei Estadual n.O 72, de 28 de novembro de 1961, para a 
ampliação do sistema de água e esgoto da cidade dcfRio de Janeiro. 

Sala das Comissões, 22 de março de 1962. ~ Daniel Krieger, P-residente e 
Relator - Fernandes Távora - Eugênio Barros _: Ary Vianna~ ___; Victorino 
Freire_ - Lobão da Silveira - Fausto Cabral - Ruy Carneiro - Nogueira da 
Gama· .....- Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura .<\ndrade) - O Sr. 1.0 -Secretárlo vai ler o Pare
cer da d-o-uta Comissão de constituição e Justiça. 

Jl: !Ido o seguinte 

PARECER N.0 50, DE l96Z 

Da Comissão de Constituição e 1ustic;a act Ofício n. 0 28Q,_ de 1962, do 
Sr~ Governador dO Estado da Guanabara, solicitando-_ autorização do Se
nado Federal para. a realização de empréstimo externo. 

Relator: Sr_. Jefferson de Aguiar 
Pelo Aviso n.0 . GB,...A!l, de 21 deste mês, o Sr. Governador do Es.tado da Gua

nabara solicita autorização do Senado Federal "para realizar operação de em
préstimo junto ao Banco Interamer!cano de Desenvolvimento, no montante de 
US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares)", de acordo com as seguintes 
condições: 

a.) trinta anos de prazo; 
b) Um ano de carência; 
c) juros e Comissões de 3,5% a.a .. 
A quantia se destina ao custeio de obras relativas ao serviço de águas e esgo

tos na .cidade __ -do Rio de Janeiro. 
A operação em exame foi aprovada pela Diretoria do Banoo --rnteramericano 

de Desenvolvimento,_cuja aplicação realizada em 3 (três) anos, mediante aplica
çãO' de recursos-·do Fundo Fiduciário de Progresso Social (Ata de Bogotá) e <lo 
fundo de: operações especiais do mutuante. 

o Senhor GuVernaâor atende ao p-receitll:ido nos a-rt. 33 e sa; ir, da Consti
tuição, -a -qual exige prévia autorização do Senado Federal para a realização do 
empréstimo pretendido pelo Estado da Guanabara. 
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A douta Comissão de Finanças elaborou o projeto, consoante está determi
nado no Regimento Interno, após verificação meticulosa nos documentos apre
sentados e apreciação equânime da conveniência da operação que se realizará. 

Assim, a Comissão de constituição e Justiça opina pela aprovação do Projeto 
de !Resolução n.0 62, por ser constitucional, jurídico e conveniente. 

Sala das Comissões, 22 de março de 1962. - Jefferson de Aguiar, Presidente 
e Relator -Silvestre Péricles --Arlindo Rodrigues - Sérgio Marinho - Rny 
Carneiro - Heribaldo Vieira - Lourival Fontes - Lobão da Silveira - Aloysio de 
Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Em ,:Jiscussão o Projeto de Decreto 
Legislativo n.0 7, da Comissão de Finanças, que recebeu Parecer favorável da Co
missão de constituição e Justiça. (Pausa.) 

Nenhum dos Srs. Senadores deseJando- f~Zer uso da palavra, encerro a dis
cussão. 

Em votação. 
os Srs. Senadores que aprõvam O -Projetõ queiram Permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Está aprovado. 
o projeto vai à Comissão de Redação. 
Está esgotada a Ordem do Dia. 

Convoco os Srs. Senadores para outra sessão extraordinária, às 23 horas e 10 
minutos, com a seguinte 

ORDEM DO DIA 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 4, DE l962 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara rr.0 4, de 1962 (n.o 620-D, 

de 1959, na Casa de origem) que dispõe. .sobre. a efetivação de .servidores 
interinos e dá outras providências - em regime de urgência, nos_ termos 
do artigo 330, letra b, do Regimento Interno em vittude do Requeriõien
to n.0 79,_ aprovado na sessãO otdinária de 22 do mês em curso - tendo 
Pareceres favorávejs das OomissõeS de Serviço Público Civil e de Finan
ças e dependendo de pronunciamento das mesmas Comissões e da Comis
são de Constituição- e Justiça sobre as emendas. 

Está encerrada a sessão. 



s.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 22 de março de 1962 

(Extraordinária) 

PRESIDfNCIA DOS SRS.: MOURA ANDRADE, NOVAES FILHO 
E MATIUAS OLXl'tlPIO 

A..s 23 horas e 10 minutos acham~se presentes os Srs. senador.es: 
Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Paulo Fendes - Zacharias Assum.pção -

Lobão da Silveira - Vietorino Freire - Sebastião Archer - Eugênio Barros -
Mathias Olymplo - Joaquim Parente - Fausto Cabral - Fernandes Távora -
Sérgio Marinho- Dix-Huit Ró-Sado - Argcmiro de Figueiredo - Ruy _C.a:rneiro 
-- Novaes Filho- ~ Jatbas Maranhão ~ Barros Carvalho "':7:: __ Afrânio Lages -
Ruy Palmeira- Silvestre Péricles __ Lour!val Fontes- Jm:cge Ma:Ylilitd- Heri
baldo Vieira - Ovldio Teixelra --Lima Teixeira - Aloysio de Carvalho - Ary 
Vianna -Jefferson de Aguiar--:- Gilberto MarinhJ _---:-::_Venâncio .Igrejas - Bene
dito Valadares - Nogueira da Gàma - Moura Andrade - Pedro Ludovico -
Cointbra Bueno '-- Jose Feliciano -'Gaspar Velloso - Saulo Ramos - Daniel 
Krleger - Mem de Sá - Guida Mondin. · --- · -

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - -A lista de presmça_ acusa o com
parec_imeilto de 43 Srs. senadores_ Have·ndo nüm:ero legal, çle_claro aberta_a sessão. 

Vai .s.er lida a ata. 

O Sr. 2.0 -Secretário procede à_ leitura da ata da s.essão anterior, que, 
posta em discussão, é sem debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Não há expediente para leitura. 

Não há oradores inscrito.s. (Pausa.) 

Acaba de chegar à Mesâ, a redação final do Projeto de R~sólução n.o 7, de 
1962 que vai ser 1 ;da. 

É lida o seguinte 

PARECER N.0 51, DE 1962 

Redação final do ProJeto de Resolução n.0 7, de 1962. 

Relator: Sr. Ary Vianna 

A Camisão apresenta a redação final do Projeto de Resolução n.o 7, de 1962 
que autoriza o Governo do Estado da Guanabara a assumir, perante o Banco 
Interamerlcano de Desenvolvimento, a.s obrigações e responsabilidades à efeti
vação e resgate de um empréstimo até o limite de US$ 35,000,000.00 (trinta e 
cinco milhões de dólares). 

Sala das Comlssões, 22 de março de 1962. - Sérgio :Marinho, Presidente -
Ary Vianna, Relator - Ru,y Carneiro - Lourival Fontes. 
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ANEXO AO PARECER N.O 51, DE 1962~ 
Redação final do Projeto de Resolução n.0 ·7, de 1962. 

Faço sabere que o Senado Federal aprovou, nos termos do art. 63, n.0 II, da 
Constituição Federal, e eu, Auro Moura Andrade, Presidente, promulgo a .seguinte 

RESOLUÇAO N.o -1962 

Autoriza o Governo do Estado da Guanabara. a assumir, perante o 
Banco Intera.Jn.ericano de Desenvolvimento, as obrigações e responsabili
dades necessárias à efetivação e resgate de um em.préstim,o até. o limite 
de US$ 35,000,000.00 (trinta e cinco milhões de dólares). 

A.rtigo único - Fic_a_ autoriz;ado o Governo_ do_ Estado_ da Gua:Qr;tbara a assu
mir, perante o Banco Interamericano de ·ne.senvolvimento, as_ o_brlgações e res
ponsabllldades necessárias à e.fetlvação ~e· resgate de um émpréstlino~ llté o lbnlte 
de US$ 3·5,000,000.00 (trinta e cinco mllhões de dólares), com prazo~ de desem
bolso não inferior a a_ (três) anos, carência de _1_ (hum) al.]._Q, juros e cmnissões 
de 3,5% (três e meio por c~ento) ao ªno a prazo de amortização de 30 (trinta) 
an_os, que a Superintend_ência de Urbanização e Saneamento, entidade autár
quica daquele Estado, está autorizada a contrair.~ com o .mencionado Banco _pela 
Lei Estadual n.0 72, de 28 de novembro de 1961, p:>ra a ampliação do sistema 
de água e esgotos da cidade do Rio de Janeiro. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Tratando-se de matéria em regi-
me de- urgênCia, será imediatamente discutida e votada~ . 

Não havendo quem peça a palavra, encerrarei a di.scuss-ão. (Pau:s.a.) 
Está encerrada. · ~ ~ ~ ., ~· . .. -~--- .,. 

Os Srs. Senadores que aprovam a redação final elo l'rojeto de Resolução n.O 7, 
de 1962 constante do Parecer_ n. 0 _51, de 1962, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está aprovada. Val à promulgação. 

ORDEM DO DIA 

DiscUssão única do Projeto de Leíctá bàníaran.o'4, i!e1962 (n.o 620-D, 
de 1959, na Casa de origemf que~ dispõe so~bre a efetlvação de servidores 
interinos. é dá outras providências - em regime de urgêliCia, nós termos 
do art. 330, letra b, do Regimento Interno, em Virtude do Requerimento 
n.o 79, aprovado na sessão ordinária de ~2- ~_q__:q1ês~m C1JXSO- ~49 

PARECERES FAVORAVEIS das Comissões 
- de Serviço Público Civil; e 
- de Finanças 
e dependendo de pronuneiamento da~_ mesmas Com.i.ssõe.S. -~-<ia". Oonlis.sãõ 
de Constituição é JUstiça sobre as emendas. ~ ~ · ~ · · ~ 

O~ SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) ~- Os .pareceres das~ C<nnissões de Ser
viço Público Civil e de Finanças sobre o projeto já forarii lfdÕS. Solicito _o_ pronun
ciamento da Comissão de constitulção e Justiça sobre as emendas:~ ~-

Tem a palavra o nt>bre Senador J'éfférs<iii de Aiiular," Presidente-da c<rrillssão 
de Constituição e Justiça. ~ 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR -,- ilr. Presidente, no exerclcio da Presidên
cia da Comissão de Constituição e· Justiça~ nõ":!;" termos :regittlentais, designo o 
nobre Senador Silvestre Pérlcles para prõnuncia:r-se á iespeito dO Projeto e das 
emendas, de acordo com o que_ dispõe s.<?br~ Q art. 88 do IRegimento_Interno. 

O SR. PRESIDENTE (Moura. Andrade)_.,- ':['em a palavra a_nobre Senador 
Silvestre Péricles, designado pelo Sr. Presldente .Tefferson de AgUiar, da Comis
são de Constituição e Justiça, relator do Projeto e de suas emendas. 
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O SR. SU.VESTRE PÉR!CLES -Sr. Presidente, SrlC Senadores, antes de pro
nunciar-me peço_ desculpa por alguma insuficiência na minha exposição. Fui 
convidado de surpresa pelo nobre Presi-denté da Cohlissão de Constituição e 
Justiça para relatar o p-arecer da referida Comissão. Daí á razão do rileu enleio. 

Penso, todavia, que corresponderei_ à COnfiança- ém mim depositada ,visto 
como fUi Constituinte de 1946, como alguns dos Srs. Senadores presentes. 

Aquele tempo foi dito sobre funcionalismo público o seguinte: 
"Os cargos públicos são acessíveis a todos os brasileiros, observados 

os requisitos que a leL es_tabelecer.'' 
E mais adiante Cart. 186): 

"A primeira investidura em cargo 1:Ie carreira e _em oútros_- que- a lei 
determinar efetuar se-ã mediante concurso, ptecedend6 inSpeção de 
saúde." 

Estabelece-, pois, a: Constituição de 19-4{3, como regra, o concurso, que é morali
zador- e patriótico. Esta mesma Constituição~ pelo Ata das Disposições COnstitu
cionais Transitórias apresenta (eu mesmo Como deputado o· apresentou) o se
guinte dispositivo, aprovado pelos constituintes: 

"Art. 23 ....... Os atuais funcionários interinos da União, dos Estados e 
Municípios, que contem, pelo menos, cinco anos de exercício, serão auto
maticamente efetivados na tdata da promulgação deste Ato. e os atuais 
extranumerários que exerçam função de caráter permanente há mais de 
cinco anos ou em virtude de concurso ou prova de habilitação serão equi
parados aos funcionários, para e'feito de estabilidade, aposentadoria, 
licença, disponibilidade e férias." 

-par _af se Vê perfeitamente, que àquela época, os patriotas que eiaboraram a 
Constituição- já aceitavam que os interinos e ·os extranumerários não fossem es
quecidos. 

Sr. Presidente, disse, de uma feita, o Jurista Almachio Dlniz, Professor da 
Facul_dade de Direito 1da Bahia, que o direito era a vida; peço licença ao egrégio 
Senado para acrescentar que o direito é a- realidade, também, em toda a sua 
plenitude. Digo mais" o direito é a Igualdade, não a Igualdade matemática na 
sua ab.stração mas a igualdade moral na sua concretização. 

Foi uma expressão_ .que emiti na Sorbonne, em Paris, em 1945, quando tive a 
honra de ser Chefe da Delegação do Trabalho, naquela Conferência. 

Sr. Presidente, possn--~dizer, de consciência tranqüila~ que o projeto de lei da 
Câmara do.s Deputados, é constitucional e justo. Mas, o Senado apresentou 
emendas, em número de 29. 

No momento não posso estender-me demasiado sobre elas. Farei uma síntese 
do estudo que efetuamos e que é a seguinte: 

sobre a Emenda n.0 1, julga-a inconveniente; o Projeto é amplo, enquanto 
que a emenda o restringe. 

Sobre as Emendas de n~os 2, 3, 4, s-e -6, m-8.nifesto-me contrário, pela sua 
injuridicidade. · - · · 

A Emenda n.? 7, a meu ver é constitucional. _Sou-lhe portanto, favorável, nos 
termos -da subemenda ·da COmissão do Serviço Público .C!vll, da qual participe!. 
Está ela redigida da seguinte maneira: 

"Comissão de Serviço Público Civil. 
Subemenda à Emenda n.O 7. 

Dê-se à Emenda n. 0 7 a seguinte redação: 
Artigo 1.0 - Acrescente-se, depois da expressão: 
... -_"efetivados nos cargos" 
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O. seguinte: 

"isolados de provimento efetivo". 
sala das cOiillssõéS, -2·2:..a:.t962. _ --:-_ ~oysi;)~ d~. çaryalho - R~Iator." 

A Emenda n.0 8, mei-ec~' pareCer -có.D.tráriO pela .sua injuridicidade. O .inesmo se 
dá com a·Emencla n.0 9. .. . . .. :~, _, .. . . -=-

A- -Emenda n.0 10 merece ser aceita porque é cons~t~cion~l. 

A Emenda n.o 11 está préju~;cada_pela de n.o 10. 
o parecer à Emenda n.o'l2 é ~cOlttTá'riO_: 
A Emenda n.0 13, repete o da Emenda n.0 12, _portanto_, contrário. Também 

opino pela lnjuridlcldade das de n.os l4c.e 15. 
A Emenda n.O 16 sou favorável quanto à sua constitucionalidade. 
Opino contrariamente, à Emenda n".t) 17, pe-Ii Su-a inJU.iidicidade, o mesmo 

acontecendo com relação à.s Emendas n.os 18, 19, 20, 21 e 22. _ 
Contrário à Emenda n.O 23, pela sua injuridicidade, o mesniõ éfCO:rreihd.O. co.i:n 

a Emenda n.0 24. 

Com relação à Emenda n.o 25,_ a matéria nela contida é impertinente, por
tanto o parecer .se inclina para não aceitá-la. O mesmo se dâ oo.m _as Emendas 
n."" 26, 21; 28 e 29. 

sr~ Presidente, nobres Srs. Senacto:i-es, terminarei oonió cOmecei: pedindo de_s
culpas pela minha in.suflciên~i~~ ,P?is fui tomado de s·urpresa. _ 

Sou favorãvel ao prój eto- de" lei, e com reiãÇãó àS enlehdas, dei tániliém Ineu 
parecer. (MUito bem!) 

O SR. PRESIOENTE (Moura Andrade) - A Presidência solicita de v. Ex.• 
parecer -Sóbre a Em.eilda n .O 9. 

o SR. siLVESTRE PÉRICL:ES -o parecer é-contrário, dada a'i!lj'ul"iclicidade 
da Emenda: · -- - - - · 

o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Tem a palavra o nobre Senador 
Lobão da Silveira para prolatar parecer êm nome da ComissãO de Finanças. 

O SR. LOBAO DA SILVEIRA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o presente 
proJeto de lei objetiva efetivar servidores interinos ela Ullião. Trata-se de regula
rizar situação já existente, de fato. Quanto ao aspectC> financeiro que cabe a esta 
Comi.ssão apreciar, .Somós de opinião que nada impede a aproVação dO projeto. 

Este é o nossC> pare<fer.' 
O SR. PRESID~ (l\ioura Andrade) ,- 'I_'em .a 'palavra. o .noore Senador 

Jarbas Maranhão, para relatar em >wme da CoJnlssço de Serviço Público CiviL 
o SR. JARRAS' MARANHãO - Sr. Presidente, a Comissão de s.erviço Público 

Civil deu parecer favorável às Emendas _Q._e_ n.?_.-,_3, 10, 16 e 22. 
A Emenda n.o 3 mari{fa SuPrtffih-- -do art. Lo- as expressões:. 

... "cujo ato de nomeaçãt> ouaãfulssão fenha sido publicadt> até L 0 

de dezembro de 1961." __ _ 
A de n.0 10 suprime o aTt: 3.0 , do projeto; _a de n.o- 16 manda su,Prlmir, no 

art. 5.0 , as palavras: 
"já homologadas". 

E a Em.enda n.0 22 é s_upressiva do art. 6.0 •. 

Vieira e, depois, pelos Srs. Gilberto Marinho __ ~- Novaes Neto. 
A Comissão manffesta-.se cori.trar:Iamente às Emendas àDS ___ l ~- 2- --8 ~- 9 

--14---15 _ __,...,.2-3-- 25-----,.-26 -_21 e 28; considera prejudicadas, por serem se~
Ihantes a emendas aprovadas ou rejeitadas, as Emendas de n.0 s 4- 5 --.:.. 0 6 --11 
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- 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 20- 21 - 24 e 29; e aprovou com Bubemenda 
a Emenda n.0 7. 

Este é o parecer_ da Comissão de Serviço. Público Civil. 
O SR. PRESIDE,NTE -(Morira Andrade) - O Parecer da ·comissão de Cons

tituiçãO ·e: JUStiça é favbrável à ·subemt3ri.da à Elnerida n.o· 7, à Emenda n.O 16 e 
contrário às restantes emendas. _ - __ _,_ -. _ _,__ · · _- ' 

o Parecer da Comissão de Serviço Público Civil é ·favorável· à.s Emendas de 
n.<>s 3 - 10- 16 e 22; contrário às Emendas de n.Os 1 - 2 - 8- 9 --14 ·- 15 
- 23 - 25 - 26 - 27 e 28; e considera prejuâlcáâas as de n.0 s 4 ~ 5 - 6 - 11 
-U-U-U-18-U-20-21-Me2~ 

A Mesa consulta o Relator da Comissão de_ __ Serviço PUblico Civil, Senador 
Jarbas Maranhão, se pode considerar de p·are·ceres contrários as emendas tidas 
como prejudicadas. 

O SR. JARBAS MARANHAO- Perfeitamente, Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Em discussão o Projeto com as 
.E-mendas. (Pausa.) 

Não havendo quem peça a palavra, declaro encerrada a discussão.~ 
Em votação. 
O SR. MEM DE SA (Para encaminhar a votaçãO.) ..:...sr; Presidente, Srs: Se

nadores, não pretendo travar debate em torno desse projeto. A v-otaçã-o, neces
sariamente, será secr_eta. Ser-_me-ia_ cômodo exercer ó direito de voto, sem reve
lá-lo desta tribuna. Entretanto, estou com quase quinze anos de vida parlamentar 
e nela, s.e outros méritos não teilho, cultivo o da coerência. 

Desde que me fiz representante do povo, na Assembléia Legislativa do Rio 
Grande do Sul, onde também fui constituinte, inalteravelmente voto contra pro
jetos que visam efetivar funcionários; independentemente de c_oncurso. 

Reconheço e respeito os argumentos em contrário a esta orientação que, 
sobretudo são de ordem sentimental e humanitária. Sei existirem inúmeros casos 
individuais, de funcionários dignos do maior respeito, servidores que se acham 
na .situação de interinidade não apenas há cinco, porém· hà mais de dez anos, 
sem ,que disso tenham culpa que constituíram -família e se habituaram, portanto, 
a certo padrão de vida, e que não poderiam submeter-se a _concurso. 

Esse aspecto humano_ é: _r_ealmente digno de consideração. l!!nte:pdo, porém, 
que J:lO--_caso, __ &o]?re o aspecto sentimental têm que_prevalecer- as determinações 
da Constit\lição, da Lei e dOe-bem comum, isto é, dn bem_público._ 

A meu ver, o art. 186 da Constituição Federal não permite dúvidas. Ele 
exige, de forma peremptória, que o provimento- nos cargos- iniciais de carreira 
só'" se dê, dtf.:tonna· e:fetiva, mediante concurso. Não.J~JStabelece a Carta Magna 
que o- concurso -seJa de títulos ou de pióvas, ou de títUlos e provas, de qualquer 
forma; determina que haja concurso. 

Assim, sem desm-erecer a autoridade do eminente relator da -comis_sã-o -de 
Constituição e JustiÇa, para mi:hl tOda efetivação de- interinos em ·uaTgos de 
carreira é frontalmente inconstitucional. 

E afora o problema constitucional, há, a meu juízo, de forma decisiva, o .pro
blema do interesse público, do interesse da administração. 

o cargo público deve ser acessível _a qualquer brasileiro, -e- o interesse da 
administração é que ele seja ocupado pelos mais capazes _e aptos. Ora, a única 
forma- de apurar a aptidão e a ·capacidade, é o concurso. Fóra do concurso, o cri
tério passa a ser o da escolha e do arbítrio-pessoal da autoridade que nomeia~o Esse 
arbítrio se ~el"Ce, como sabemos, através_ de pedidas __ e_ recomendações de amigos 
ou pessoas poderosas._ Assim, são-Ieitas Inuitas ·nomeaÇões boas, mas que, de certa 
forma, o foram' se:rr.c que us:··escolhidos se su.bmetessem a--um- concurso· ·em que 
ficasse provada sua aptidão e maiores- habillta_ções-Opa_ra o exercício-- da função 
pública. 
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O cargo rpúbllco não rpertence a ninguém. Cargo públ!co é do Estado para 
servir à coletividade. Ninguém, portanto, pode supor-se com direito a nomear 
um afilhado ou um recomendado ·e depois fazê-lo permanecer _de modo efetivo 
e definitivo no cargo, fugindo ao confronto seletivo da demonstração do valor_ e 
da capacidade. _Ai está, talvez, Sr. Presidente, a deterioração_ da administração 
pública. E as _reivindicações das efetivaçõ~, _que se tornaram quaSe uma:: praxe, 
desmoralizam o -concurso e _cteséstimularp os b_rasileiros_ que; s~ntido-:-sé -aptOs 
ao eXercício _da função pUblica, a ela n~ :podem- ter_ aC@sp _pO_rque !4es faltam 
as recom:endàções, o Prestígio para lograr o .irigresso. · -

os __ eoncursos, no Brasil, exigem esforço, trabalho, perda de tempo e, inclusi
ve, imensos sacrifícios pecuniários. 

Através das efetivações, tais como têm sido feitas, ao mesmo tempo que se 
dá um prêmio aos interinos que não tiveram como demonstrar suas habilitações, 
escorraçam-se da administração pública os indivíduo~ capaze..s. e dispostos a se 
submeterem às provas do concurso. ~ ~- - - --

Assim1 respeitando o aspecto hum~no, como já tive o~ão de _.declarar 
quando da elaboração do Plano de Classificação dos Se'rvldores Públ!cos, e enten
dendo que os servidores com mais de cinco anos deveriam ter- direito à estabili
dade para que não- foSsem subltaineilte privados do s~_u __ meio de vida, parã que 
tivessem garantido o padrão já criado para sua família sendo favorável ·portanto 
a que se concedesse estaóilldade c-omo a Constituição previu e_ estabeJ.eceu, st)m-_ 
pre neguei se concedesse a efetividade, sobretudo nos cargóS âe carreira. 

A efetividade dá direito a promoção e, no· Cai'go d~ carreiÍ-~, ·o ingresso só 
pode ser feito, em face do texto expresso da Carta de 1946,-a~ravés de concurso. 

Lembro-me, Sr. Presidente, de que em 1941, ainda em pleno Estado Novo, 
quando se·-organizóu o Depa..-rtamento Administrativo do Serviço Público, foi bai
xado Decreto-Lei que tinha por objetivo regularizar em definitivo a situação doS 
servidores públicos da União e depois, também, dos Estados e Municípios. Por 
este diploma lega!, cujo número à memória não fixou, era estabelecido de forma 
peremptória, explicita e absoluta que não mais poderia haver provimento sem 
concursos; declaraVa-se -m-esmo que os servidores interinos não teriam direito a 
aposentadoria. É interes-sante recordar que esta lei do Estado Novo, que' foi tão 
zeloso na proteção aos trabalhadores, era extremamente drástica no sentido de 
promover nomeações interinas; estabelecia que o provimento interino -Só poderia 
verifica-se enquanto não houvesse conctirso, e, ainda, que o interino não teria 
nenhum dlre!tc assegurado pela Legislação. Numa dispcsição final e transitória, 
considerando a realidade da situação nacional dentro dã qUal existiam dezenas 
e milhares de servidores interinos, estabelecia a realização de. uril concurSo inter
no de .provas par~:f"e:fétivar todos os- interinos existentes. 

Esse concurso interno foi feito na união e nos Estados. Sei eu disto_ porque 
no Estado do Rio Grande do Sul assim se fez, em obediência à determinaçãc do 
Decreto Legislativo Federal, e o objetivo altamente salutar era este: efet!var, 
através de concurso interno, que foi_extremamente benévolo, extrettralilente libe
ral, os interinos para que ·não mais se repetisse essa situação dos interjnos _que 
se perpetuavam e que acabavam sendo efetivados; vedar as il~eações i:q.terlnas 
e exigir abertura periódica e constante de concutso· pata -que ·a administração 
pública tivesse sempre a reserva de concursados a que recorrer ·para provimento 
de vagas que se verificassem. 

Istc se passou em 1941, como acabou de lembrar o eminente Senador Silves-
tre Péricles. - · 

A Constituição de 1946, numa disposição tran.sitó_tia, resolveu efetivar o,s in
terlno.s existentes na data da sua promulgação, 

Esta foi a disposição transitória. A disposição permanente é a do art. 186. 
Mais uma vez se tentou efetivar os que e~tavam intertnos e, dali por diante, o 
provimento deveria ser através do concurso. Agora, mais Umã. vez sa efetivam 
servidores. 
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COmo disse, reconhecendo o aspecto humano dos interinos que se acham em 
função pública hã. muitos anos, entendo que deveriam szr amparados. através da 
estabilidade, mas nunca privar-se a Admmistração Pública do provimento atr~-
vés de concursos. - - -- -

O Congresso, pela maioria da Câmara dos Deputados e, estou c·erto, pela 
maioria do-Senado; Vai consagrar em lei esta projeto e,-com isso, .se porá a pedra 
tumular sobre -os concursos públicos- do Brasil. Ninguém- mais poderá neles acre
ditar e tolo mesmo será quem pensar em inscrever-se numa prova daqui para 
o futuro. - --

O cainiilho está indicado: é c:onsegUii--uma recomanda.ção que pennita a no
meação interina e aguardar a lei que efetive. Os roais capazes, os mais aptos, cs 
que querem concorrer à seleção, estes ficarão_ excluídos da pos.sibilidada de- servir 
ao "Estado. 

o·- eatg-i:f ·público- será, como· está sendo, e passa a sê-lo legalmente, previlé
gio dos que tiverem um padrinho. 

Sei_ que a maioria esmagad_Ot?- _do Cóngr_esso diverge da minha orientação. 
Não pretendo-dãóater e sinto-me vencido, como sempre respeitando a decisão da 
Maioria. Sei mesmo que há uma orientação n_o sentido de re}eitar toda a qual
quer-emenda para que a benesse .seja Ioga consagrada e nem a reparação de in
justiças existentes no projeto possa ser feita, sofrendo a Constituição mais rapi
damente o seu golpe mort_al. 

Era o que queria dizer, Sr. Presidente, justificando uma orientação que elei
toralmente pode ser su!cida mas é a que me -ditam a consciência e a coerência 
que venho mantendo em quinze anos de vida parlamentar. (Muito bem! Muito 
bem!) 

O-SR. DANIEL KRffiGER (Para encaminhar a votação) - Sr. Pre.s!dente, 
Srs. Senadores, preliminarmente quero justificar o voto favorável ao Requeri
mento de Urgência que tive oportunidade de dar, hoje, no Senado da República. 

Não --cr-eio <tUe a urgênCia- venha fnfluir no julgamento ·e na- decisão de ne
nhum dos _Sr.S:. Senadoras. O que for décidido agora; ·seria decidido amanhã, seria 
decidido na próxima semana, seria decidido no próximo mês. 

Creio ser multo mais benéfico às instituições que se resolvam rapidamente 
os problemas do -que deixá-los um mês em tela .e em discuS$_ão, atrapalhando .e 
dificultando os trâmites legislativos do País. 

Por isso, Sr. Presidente, votei a favor da __ urgênCiã. QUando o regimento 
prevê m·edidas excepcionais, não é para qti:e- :rião Sejam empregadas, &e as pe-rmi
te é para serem usadas; "sem desvio das suas finalidades, isto é, sem que se alte
rem a decisão e o voto pelo fato da urgência. 

Resolvida para mim a preliminar, Sr. Presidente e Srs. senadores, quero en-
trar no mérito do projeto. ~~ · ~- - -

Nesta Gasa, c_onstantemente tenho votado contra as efetivações e as estabi
lidades, mas depoís que o Supremo Tribunal Federal, supremo intérprete da Cons
tituição e das leis do Pais, efetivou os seus próprios funcionários, depois que o 
COngresso, através de decisões da Câmara e .. do Senadq da República, inúmeras 
vezes, c_onsagrou esse principio, não-me .sinto com autoridade moral para negá-Ias. 

Recordo-me da última lição dos Imperadores estóicos, de Marco_ Aurélio 
que, na sua tenda de campanha, já quas_e moribundo, quando o oficial de dia lhe 
perguntava a senha daquela noite, respondia: uEqüidade". 

É vela eqüldade que irei votar a favor das efetivações dos Interinos, porque 
sempre assim têm decidido a Câmara dos Deputados e o Senado dã"República, e 
também assim decidiu o Supremo Tribunal Federal a favor de seus funcionários. 

A ·Ba:rrcs:da tlà União Democrática Nacional na Câmara dos Deputados pro
curou, diante da realidade- quê- surgiu - e a lei deve exprimir ru realidade, por
que já dizia Jean Cruet que o direito não domina, não oprime, mas exprime -
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a UDN procurou diminuir a.s injustiças que se abrigam no bojo deste projeto. 
Procurou assegurar aos que haviam feito concurso o respeito aos .seus direitos 
adquiridos.~ Congelou os interinos nos postos iniciais, obrigando-os,· se quiserem 
ter acesso, a se submeterem ao concurso on__à prova de seleção. 

Po.r: ls.so, nesta hora, estou bem com minha consciência e não sinto que tinha 
faltado aos ditames _da c:eerência qua sempre mantenho. E não admito que alguém 
os mantenha mais que eu. Voto a favor de uma medida humana e ju.sta de efe
trvação, mas que é, no meu juÍZo, inoon.stitucional. Porque _quando se aplicou o 
disposto na COnstituição, no Ato das Disposições Transitórias, estabeleceu-se um 
llruite no tempo. A dlspo.s!ção transitória só pode reguiar o passado, não os 
fatos futuros. Os fatos futuros devem ser regulados pelas dispoElções pennanen
tes da Constituição. 

Entretanto, como disse inicialmente no meu discurso, depois que o Sellad_o e 
a Câmara, reiteradament~. efe.tivaram serVidores e depois que o Supremo Tribu
nal efetivou .seus tunclonário.s .• não tenho direito de vo_tar Coll.tra uma efetiva
ção que reputo justa, porque, acima d-e tudo, deve reinar na con.sclência dos 
homens o princípio de eqüldada. (Muito bem! Muito bem!) 

O SR. PAULO FEI\"DER (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, Srs. 
Senadores, quero. declarar ao Senado e à Nação que me sinto_ com autoridade 
moral para votar este projeto, na certeza d~ _que estou admitindo_ o conceito de 
direito não só como a cristalização do costume, como também sendo a expres
são da realidade a que .se não pode fugir. 

Há um direito estático a que se não pode fugir. Há um direito astático e um 
direito dinâruico. O direito estático é visto por uma janela pequ.enina; o dinâmi
co é- visto em horizonte mais amplo, por aqueles que vivem sua sociedade e que 
têm uma compreensão mais dilatada e humana dos seus fenômenos. 

Sr. Presidente, a con.,tituição Federál, no· art. !88, item I, d"creta a establll
dade dos servidore.$-_Públicos conctttsadoS, em dois anos. 0.--Estatuto ·dos Funcio
nários Públicos Civis da União estabelece a obrigatoriedade de o a-overno -con.:. 
cursar interinos, no mesmo prazo. 

Pergunto eu, para justificar moralmente o meu voto; tem O- interino dã mais 
de dois anos no Serviço Público alguma culpa de não haver sido ooncursado? Não. 

Pergundo ainda: que visa, que Pretende, que colima um concurso público? 
Colima comprovar a capacidade teórica de quem vai a ele submeter-se. 

Digo capãcldade teórica porque há o estado probatório pata o conéur.Sâdo, ê 
só_ depois de-_ cumprido esse prazo é .que ele é declarado estável, por conseguinte 
provado na função. -

o interino com mais de dois anos de exercício na função proVoU-ã. sUâ c~Pa
cidade teórica, porque se a não tivesse teria sido demitido. 

Falo oom autorioda_d~ ~oral porque, como Diretor de- repartições que fui algu
mas vez:es neste País, apresentei a demissão de funcionári-Os incapazes, que ainda 
sem o estado comprobatório haviam .sido admitidos interinamente. 

Se o concurso visa apenas provar a capacidade teórica, o interino de mais de 
dois anos já a provou, como também pr-ovou a sua caPacidade prática, isto- é, a de 
que exercitou bem sua função, tanto assim que não foi demitido. 

O GOverno não tem capacidade moral para mandar con-êUí'Sa_r nrte-rinos que 
exerceu função pública há mais de dois anos. 

lli a Constitulçáo Federal, ainda, Sr. Presidente, que no art. 141; § 3.o, garante 
o direito -adqUirido, que se não pode negar -a:o interino que está na !unção públi
ca- por mais de dois anos. 

Não acredito_ que o projeto, transformado em como disse aqtti o nobre colega, 
representará uma lápide tumular sobre a Constituição Federal, no que· respeita ao 
ingresso nds cargos públicos. 
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Não acredito, porque esta lei estanca as nomeações· interinas. A lei pune~ 
com sanções severas, o administrador que; daqui por diante, admitir servidores~ 
interinamente, e ainda estabelece que, depbis de um ano, o servidor, para ter 
direito à promoção, é obrigado a fazer concurso. · 

Deste modo, Sr. Presidente, a Constituição prevalecerá, mesmo sendo a lei 
aprovada. o- que é ·neéessárlo, é reconhecer a· realidade do -direito, como muito 
bem acentuou o nobre Silvestre Péricles, o direito realidade, o direito de servi
dores que se -afligem por uma segurança econôm.ica do trabalho, no .dizer do nobre 
Senador Jarbas Maranhão, que esperam ad eternum uma atitude do_govemq nQ 
sentido de efetivá-los e que agora vê'm as suas esperanças cardadas de êxito, atra
vés do Congresso Nacional. 

Sr. Presidente, eram estas as palavras que desejava pronunciar para ju.stificar 
o meu voto e, mais do que o meu voto, a minha luta pela aprovação do projeto, 
luta em que me empenho com a -consciência plena das minhas responsabilidades 
de legislador e sem ter a menor dúvida sobre se descumpro a oonstituição que 
nesta Ca.sa jure! respeitar (Muito bem!) 

O SR. VICTORJNO FREIRE (Para encaminhar a .votação) - Sr. Presidente, 
a bancada do Partido social Democrático, Seção--do Maranhão, na Câmara dos 
DepUtados, votou a favor do projeto e a representação no Senado lião-pode ·váiiar 
na solidariedade dQ seu voto. (J.\.luito bem!) 

O SR. BARROS CARVALIIO (Para encanii.D.har a votação) -Sr. Presidente, 
a bancada d<J Partido Trabalhista Brasileiro votou com satisfação o pedido de 
urgência hoje apresentado besta CaSa, para ó projeto que cuida da efet~vação 
dos interinos·.--votou porque acompanha de perto o drama do funcionário -inte
rino, drama daqueles que ainda não contam com o dia de amanhã. 

o artigo das Disposições Transitonos da Constitmção 1de 1946 prescreve a 
efetivação dos funcionários: que con~avam à data qa promulgação da Carta Mag
na 5 ou mais anos de serviço público. Esse dispositivo passou, não mais Preva
lece. Prevalece,-- hoje, a constituição na sua parte duradoura. Mas, o caminho 
ficou aberto para leis posteriores e decisões administrativas, como bem salientou 
o nobre senador Daniel Krieger, - disposições baixadas pelo Senado;·pela Câma
ra e pelo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo a conveniência da eftivação, 
sem concurso, de seus funcionários interinos. - - - . - -- - - - -

A este exemplo~ nós, da bancada trabalhista que defendemos- o funcionalismo 
público com ardor, não devemos fugir, o no.sso voto será nesse sentido. 

Fui autor de várias emendas. _Coerente com algumas, terei de votar por élas, 
respeitando, naturalmente, os pareceres emitidos sobre duas que foram -julga
das inconstitucionais. Quanto ao restante do projeto, ele contará com o apoio da 
bancada trabalhista (Muito bem!) 

O SR. Lili!A TEIXEIRA (Para encaminhar a votação) - Sr. Presidente, tive 
ensejo--de, hâ poucos dias, assistir a uma reunião, para a qual fUi convidado, de 
funcionãri.OS interinos do Esta-do da Guanabara e, ali, entre apelos que me eram 
feitos. ouvi vários funcionários, alguns com mais de 10 anos de serViço, que ale
gavam não terem. culpa de não ter aberto concurso a fim de que ingressassem na 
carreira através de.ssa formalidade constitucional Por isso diziam: ''Como _é 
passivei, depois de tantos anos de interinidade, tenhamos que fazer Concurso?" 

Trata-se de funcionários com dez, doze, e um até com quinz~ anos de serViço, 
fato que me-calou profundamente no espírito. -

Percebo, Sr. Presidente, através da palavra dos Líderes, nesta Casa, que a 
opinião do Plenário se incluia favoravehnente _ao projeto. Agora, porénJ_, que apre
ciaremos as emendas apresentadas â proposição apelaria para os -nobres cole
gas no sentido de que as rejeitassem, a fim de não haver retardamento na aprova
ção do projeto. Mesmo porque se há erros a corrigir, certamente haverá oportu
nidade de _o Sr .. Presidente da República vetar os dispo.sitivos que não se ajustem 
perfeitamente à orientação do próprio Governo ou mesmo· da ConstitUição. 



Sr. Presidente, era o que desejava ressaltar em meu apelo, neste instante, 
certo estou, pelos pronunciamentos que acabo de ouvir, de que o projeto serã 
aprovado, e as emendas rejeitadas. (1\'Iuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (!\loura Andrade) - Solicito o parecer do relator· da 
Comissão ·de Finanças quanto à.s emendas. -

O SR. LOBJI.O DA SILVEIRA - Sr. Presidente, em aditamento a<> parecer da 
Comissão de Finanças, favorável ao projeto, esclareço que a Comissão de Finan
ças se pronuncia também favoravelmente às Emendas n.os 3, 10, 16 e 22 e con
trariamente à.s d"mais. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Em vista do parecer .da Comissão de 
Rinanç·as, a~ Mesa necésslta ordenar nnvamente as emendas, para submetê-las à 
votação.-

Tem a palavra o nobre senador Jefferson .de Aguiar, -P-;e~idente da Comissão 
de C<>nstitu!ção e Justiça. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Sr. Presidente, a Comissão de C<>nstitul
ção e .ru.stiç-a já .se- pronUnciou pela palavra do eminente Senador Silvestre 
Pérlcles. 

-----. -

Desejo, apenas, adUZir algumas considerações em tomo da matéria, a fim de 
esc<>imá-la de dúvidas, erros e c<>ntradições que, a meu ve:, na interpretação do 
texto e na sua aplicação pertinente, poderiam vir a prejurucar àqueles que pre
tendemos· be~ficiar, na ocorrência -de- dúvidas· ou na oportunidade de reivindi
cações do~s .servidores pUblicas. 

Ao apresentar_ a E'menda Substitutiva n.o l, reconsiderei todo o projeto, 
p_rocurei alinhar os graves defeitos enoontrados na sua elaboração1 inclusive con
tradições que deveriam ser erradicadas-para qtie constituísse ele uma unidade a 
ser aplicada permanentemente em favor _dos servidores públlcos1 e não a motiva
ção de injustiças e- de aplicaçõ_es Pelo .Tudiciário~ nas várias reivindicações_ que, 
porventura, fossem feitas pelos concursados ou pelos servidores interinos efetiva
dos pelo projeto em debate. 

Até mesmo contradição entre a classificação .. normativa do que s-eja classe ou 
caJTelra está consubstanciada no projeto. A admissã:o só -se poderia referir a ex
tranumerários, no entanto, a lei elaborada pelo Congresso Nacional extinguiu essa 
categoria de servidores, e não mais a permite. 

Outros erros graves e contradições alinhei na justificação da Emenda Subst!
tutiva n.0 1. 

Na Emenda n.O 3 existe cOntradição flagrante entre a referência e a data de 
admissão dos servidores interinos e aqueles que, posteriormente admitidos com 
a mesma categoria de valor funcional idêntico, não mais poderiam: ser beneficia-
dos p_ela medida legislativa que será aprovada. - -- · 

Tanibém exige um dos artigos que as promoções dos iri.te~lno.{a.ss:tr.n: ef.ettva
dos deveriam realizar-se através de provas dentro do critério normativo, imutá
vel, que é o da antiguidade e merecimento. 

Estabelecia-se; também, a inscrição" ex~offício Ido interino e ·até a r6sp_onsa
bilidacte·criminal no_s termos do art. 315 do CódigO Penal, em rigorosa norma que 
ai está sem aplicação e -pertinência, constituindo preceito esdrúxulo inc_orn.patí
vel com o texto geral do pr.ojet<>. 

Pretendia-se, portanto, esclarecer. o projeo, expungi-lo _daquilo _que pudesse 
constituir erro ou contradição para que favorecesse os beneficiados da :medida. 

As Comissões de Constltuição e Justiça, de Serviço Públia<> e de Finanças 
deram pareceres favoráveis a algumas dessas emendas, ·acõlhendd àquelas mani
festações a qual aludi para que os servidores pudessem ser atendidos em toda a 
plenitude dos- propósitos do projeto. Não- q·ueria portanto prejudicar a quem :quer 
que seja, não obstante a frontal desobediência aos preceitos Constitucionais, 
tanto que só se po-derá invocar como disse o nobre Senador Mem de Sá, a um 
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seiltido de humanidade e proteção em favor daqueles que .serviram durante 
tanto tempo o Poder Públ!co e; sem responsabilidade deles, não foram subme
tidos a concurso de provas que o Governo tinha por dever determinar em tempo 
oportuno ou, então, através de eqUidade, como bem assinalou o emln~nte Se~~dor 
Daniel Krieger invocando a necessidade da aprovaÇão õ.o projet_o para atender 
a inúm.eros servidores desprotegidos esquecido.s pela negligência daqueles ·que 
deté-m o Poder. 

Assim, Sr. Presidente, nesta simples justificativa do meu pronunciamento e, 
para atender aquelas razões, reiterando a.s que invoquei na justificação da.s várias 
emendas apresentadas, desejo manifestar, mais uma vez, aquilo que disse do ple
nário sobr_e_ urgência-urgentíssima. Ela não me parece adequada para ·so1uçãb do 
projeto em tramitação, mas, como a operação processual já foi ultrapassada, 
estamos jã em fase de votação, não cabe mais a invocação que ora formulo, a. 
não ser, talvez, para que nos Anais do Senado Federal fique perpetuada a mani
festação que tive em. favor 1c'la soberania, independência _e _dignidade _do Senado, 
como é o propósito de todos os Srs. Senadores. Porque ·nãO 'sorrias oap€mas ·um 

•órgão que se destina a apor· o ·omprimatur) nas proposições vindas da Câmara 
dos Deputados; d-evemos aperfeiçoar, devemos c11lfJ.prir nossa missão de Câmara 
Alta ReviSora para atender adequada e legitimamente os propósitos manifesta
dos em última análise pelo Congresso Nacional. 

Era o _que tinha a dizer. (Muita bem!) 
. . 

O SR. COJ!IIBRA BUENO (Para encanúnhar a votação) -Sr. Pxesldente, Srs. 
Senadores, coerente com as atitudes que venho tamando nesta Casa há seis anos, 
votei hoje a favor deste projeto, mas com restrições de propor oportunamente 
uma reforma constitucional proibindo, de uma ·vez pôr todas ,a interinidade salvo 
nos Cã.S·OS de substitUição, isto é, quando o titular do cargo de provimento efetivo 
fOf afastado por qualquer motivo. 

Si".- Presidente, vou ler o art. 6.0 do projeto, para o qual peço a atenção dos 
Srs. Senadores. _ · 

Art. 6.o o funcionário interino, admitido- Ou n-omeado- após a data 
fixada no art. 1.0 serã imediatamente inscrito ex-offício e .submetido a 
concurso público de provas, completado o prazo de doze meses de exerci
cio no respectivo cargo. 

Parágrafo único. Ficará incurso nas sán.çÕes do a:rt. 315 do Código 
Penal, a autoridade responsável pelo não cumprimento do disposto neste 
artigo. 

Sr. Presidente, estamos visivelmente arranhando, uma vez mais, a Consti
tuição, porque· nós- sentimos em faCe -de uma situação de fato, de uma situação 
política-, e· deixamos de lado os mandamentos constitucionais. 

Assim, o dispositivo do art. 6.o do projeto, que hoje certam~?nte aprovaremos, 
será letra morta para as autoridades deste Pais. 

Entendo que o Governo não tem autoridade moral yara novas acirnlssões in
terlna.s depois desta lei. Entendo assim que, em condiçao normal, não se poderia 
permitir novas admissões interinas; mas, pcn• õUtro lado, em face dos_ argumentos 
hoje produzidos que demonstram os fatos- cons-umados e; corno tal reco:p.hecidos 
na Constituição de 1946 e em inúmeras-outras ·oportunidades, assistiremos da
qui a dois, três ou quatro ano.s a re:eetição das mesmas alegações . .rá-pareee Ulha 
tradição desrespeitar a Constituiçao, criar precedentes gerando direitos para 
depois ,por eqüidade, os corrigir. - -

Palavras idênticas as que· hoje aqui ouVimos foram pronunciadas há anos no 
Palácio Monroe no Rio de Janeiro, reconhecendo situações anteriores. 

Assim Sr. Presidente, reconhecendo urn.ã situa_ção de ~fato, reconhecendo que 
estamos _em face de uma situação política, o meu voto foi hoje coerente e espero 
conseguir dos meus pares_ apoio para uma reforma constitucional que visará aba-
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!ir, de uma vez por todas, as interinidades ilegais que vimos verificando em 
todos os tempos, no funcionalismo público do Pàís. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ 

Há pouco ouvimos que~ o ciue estanios-:hO)e fazendo aqui, é justiça porque 
os dois Poderes, L-egislativo e Judiciário, já deram esse -tratamento ao .seu pes
soal. Agora é a vez de- -não negarmos aos- do Poder_ ~ecutivo, por não termos 
mesmo força moral como memb:êos do Poder Legislativo,- aquilo que liberalizamos 
para os desta e da outra Casa --dõ CongreSSo NacionaL 

Sr. -Presidente, um aspecto lanrentável, a que alguns oradores que me ante .. 
cederam fizeram menção é a tendência do Senado de, uma vez mais, abrir 
mão de sua prerrogativa de Casa revisora. -

Há, pouco, reunidos na Comissão de Serviço Público e, ali analisamOs o projeto 
e encontramos nele graves imperfeições; no entanto, alguns Senadores desejam 
que seja aprovado englobadamente._ 

Ouvimos, há poucos minutos, o Sr. Relator da Comissão de FinanÇas emitir 
o seu pareçer rejeitando umas e aprovando outras das emendas apresentadas. 
Coincidentemente, as emendas rejeitadas pelas _diversas Comissões .são as mesmas, 
bem como as aprovadas. · 

De sorte que, Sr. Presidente, não vejo inconveniente_ algum em o Senado 
Federal cumprir sua missão de Casa revisora e_ apreciar as· eméli_das qtie já me
receram o devido estudo nas diversas COfuissõés. 

Estama_s perfeitamente cientes de que o assunto vem sendn longamepte deba
tido e -é-- do- conhecimento, sobretudo, daqueles que, como técnicos Conhecem 
perfeitamente a situação do pessoal da União. · ---- -

Não vejo por que aprovarmos este projeto, desconsiderando o trabalho das 
Comissões Técnicas que, sem dúvida ·alguma, iria aprimorá-lo e colocá-lo em 
condições aceitáveis. 

Portanto, Sr. Presidente, meu voto é a favor do Projeto, que tem precedentes, 
seja no Poder JUdiciário, seja no --Legislativo, estendo-se_ a medida ao Poder 
Executivo. :é mister. porém, que o Senado aprove uma refonna constitucional 
que dê efetividade ao disposto- no·-al."t. 6.o e seu parágrafo- único. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Val-se passar á votação. 
Em- primeiro lugar votar-se-á _o projeto, depois as emendas com_-_ pareceres 

favoráveis, em seguida as emendas ·com pareceres contrários e, uma a ·uma;, ·as 
emendas com pareceres divergentes. EsClareço qUe todas as·votaçõeS se processa
rão em_ caráter .secreto. 

Os Si-S. Seriãi:fotes ·que ·votã.ierii ·a favor do proj-eto utfffzarão esfera bi'anCa; 
o_s _que votarem _contra, esfera preta. 

Vai-se proceder à chamada, do Norte para o Sul: 
Procede-se à chamada 

RESPONDEM A CHAMADA E, VOTAM OS SRS. SENADORES: 
Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Paulo Fender - Zacharia.s de Assumpção 

-Lobão da Silveira- Victorlno Freire- Sebastião.Archer- Eugênio Barros
Mathias Olympio - Joaq_uim Parente - Fausto Cabral - Fernandes Távora -
Sérgio Marinho - Al"Ke1niro de Figueiredo ~ -Ruy Carneiro - NOvaes Filho 
- -Jarbas Maranhão - -Barros Carvalho - Afi-ânio Lages - Ruy Palmeira -
Silvestre Péricles - Lo-urlval Fontes ~ Jorge MaYnard - Heribaldo Vieira 
---0-vfdlo Teixeira - Lima Teixeira - Aloysio -de Carvalho - Ary Vfanna -
Jefferson de Aguiar - Gilberto_ .Marinho __ -_ Venâncio Igrejas - Benedito Vala
dares- Nogueira da Ga:tna -.:..._ Moura Andnid6 ,:_:_- CóiinbTa Buerio --JoSé. Fieliciano 
- GaS]lar Ve!loso - Saulo Ramos - Daniel Kr!eger -.Mem de Sá __; Gu!do 
Monàin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Votaram 41 Srs. Senadores. Val-se 
proceder à apuração. (Pausa.) 
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Votaram a favor do projeto 34 Senadores e contra, 7. 
O projeto foi aprovado. 

É o seguinte. 

PRO.fflTQDE LEI DA CAMARA N.0 4, DE 1962 

(Número de origem: 620-59) 

Dispõe sobre a efetivação de servidores interinos, e dá outras provi
dências. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - SerãO_ eietivados nos cargos iniciais de carreira _para os quais fo

ram nomeados, os atuais servidores interinos das autarquias federais, cujo ato 
de nomeação ou admissão tenha sido publicado até 1.0 de dezembro de -1961, desde 
que -contem ou venham a eontar 5 (cinco) anos de serviço. 

Art. 2.• -0 estágio probatório para efeito de estabilidade dos que não teilham 
5 {Cinco) anos de serviço, computado o tempo anterior, se completará de acordo 
com a legislação em vigor. --- - -

Art. 3.0 - Os-·efetivados por esta lei terão a primeira promoçãO nas suaS res
pectivas carreiras, através -de provas-inte:mas, segundo o grau de classificação 
que determinará a ordem da promoç-ão. 

Art. 4.0 - Nas mesmas condições dos artigos anteriores serão, tãm.bém, efeti
vados os servidores interinos dos cargos de carrei:ra e isolados da União e _dos 
Territórios. 

Art. 5.0 - Os dispositivos da presente lei não prejudicarão o -direito à nomea;;.. 
ção dos candidatos aprovados em concursos já homologados é não prescritos. 

Parágrafo único - Se ocorrer que as vagas a serem ·preenchidas pelos con
cursados _est_ejam ocupadas por _servidores interinos, estes ficarão mantidos como 
excedentes, na re.spectiva carreira inicial, até que o Poder Executivo promova 
a criaçã:-o_dos cargos correspondentes _ao seu aproveitamento, os quais serão extin
tos quando vag~rem. 

Art. 6.0 - O funcionário interino, admitido ou nomeado após a data fixada 
no art. 1.0 será imediàtamente inscrito ex officio e submetido a concurso público 
de provas, completado o prazo de doze meses de exercíCio no respeCtivo cargo. 

ParágTafo único - Ficará incurso nas sanções do art. 315 do _Código Penal, 
a autoridade responsável pelo não cumprimento do disposto neste a_-rtigo. 

Art. 7.o - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Vai-se. passar à votação das emen
das. 

Sobre a Mesa requerimento que vai ser lido. 

ll: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 86, DE 1962 

Requeiro, nos termos do· art. 212, letra s, do Regimento Interno, a retirada 
da Emenda n.0 14, de minha autoria, ao Projeto de Lei da Câmara n.0 4, de 1962. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Zacharias de Assumpçâo. 
O SR. PRESIDE,NTE (Moura Andrade) - Os Srs. Senadores. que aprovam o · 

requerimento, de autoria do nobre Senador Zacharias de Assumpção, queiram 
permanecer sentados.- (Pausa.) 

Está aprovado. 
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A emenda está retirada. 
Vai ser lido outro requerimento. 

É lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 87, DE 1962 

Requeiro, nos termos do art_. n.0 212, letra s, do Regimento _Interno--a retirada 
da Emenda n. 0 29, de minha autoria ao Projeto de Lei da Câmara n.0 4, de 1962. 

Sala das Sessões, 22 de março de 1962. - Zacharias de Assumpção. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Os Srs. Senadores que alprovam o 
requerimento, queiram. permanecer sentados~- (Pausa.) 

Está aprovado. 
Fica retirada a Emenda !i..0 2S. 

Passa-se à votação _da.s Emendas de n.0s 1.0 e 16 com pareceres favoráveis. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (Pela ordem.) - Sr. Presidente, se não me 
falha a memória, a Emenda n.O 3 recebeu pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiça, de Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A Emenda n.0 3 recebEm parecer 
contráriO- da cõniissão_ de Cóllstitillção e Justiça. Be-m como a de n.0 6. 

O SR. JARRAS MARANJLiiO (Pela ordem.) - Sr. Presidente, apenas para 
esclare_net que as emendas que mereceram parecer favoráirel da Comissão de Ser
viço Público Civil foram não apenas as de n.o.s 10 e 22, e sim as Emendas n.os 
3, 10, 16 e 22. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - As Emendas n.0 s 3 e Z2 não tiveram 
parecer favoráVel das demais Comissões. Só as- de n.0 s lO_ e 16 tiveram parec_er 
favorá vel de todas as Comissões. Assim a Emenda n.0 3 terá votação _destacada 
por -ser de :Pare-cer divergente, uma vez que teve parecer contrário da Comissão 
de Constituição e Justiça. A de n.o 7, terá votação destacada em virtude de haver 
recebido subemenda, e a de n-.o 22 terá votação destacada por ter recebido parecer 
contrário da Comissão. de Constituição e Justiça. 

As emendas que receberam parecer favoráVel de todas as Comissões são as 
de n.0 s 10 e 16. -· · 

O SR. SILVESTRE PI!RICI.ES (Pela ordem.) - Sr. Presidente, parece-me que 
houve equívo·co de minha parte. As emenda a que se referiu o nobre Senador 
Jarbas Maranhão foram julgadas constitucionais pela Comissão de Constituição 
re Justiça, são elas as de n.Os 3 a 7 com aquela retificação, e as de n.Os lO, 16 e 22. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - No caso, V. Ex.a está deformando 
o seu parecer anterior, retificando o que havia dito. 

Diante da declaração do nobre Senador Silvestre Péric!es, Relator da Comissi\o 
de Constituição e Justiça, que ora reforma ó -seu parecer -anterior para efeito de 
declarar favorável o pronunciamento da Comissão de Constituição e Justiça 
sobre as Emendas n.0s 3 e 22, passam elas a pertencer ao blo_co de emendas co_m 
que serão votadas em conjunto. São_ elas as Emendas de n.0 s 3, 10, 16 e 22 que, 
com o~parêt:er-aa Comissão dé Constituição e Justiça ora exarado, passaram a ter 
pronunciamentos idênticos da.s três comissões. 

Em votaÇão o bloco das emendas de parecer favorável. 
O SR. MEM DE SA (Para encaruinhar a votação) - Sr. Presidente, Srs. Se

nadores, deseJo encaminhar a votação da emenda referente ao art. 5.0 e __ cujo 
número não sei exatamente, a qual mereceu pa_recer favorável. 

Ela é de_ autoria do nobre Senador Heribaldo Vieira. Há, porém, outra de 
minha autoria, que foi prejudicada por ter o mesmo conteúdo. 



O art. 5.0 reza; "Os dispositivos da presente lei. não prejudicarão o direito 
à nomeação dos candidatos aprovados em concurso, já homologados e__não pres
critos". 

Este artigo não !e_re, não lesa o objetivo do projeto em favor da efetivação 
dos interinos. Mantendo a efetivação dos interinos - mantendo, portanto, o 
que o projeto quer dar aos interinoo. --=- assegura apenas o direito aos brasileiros 
que fizeram concurso de provas e que aguardam nomeação, à medida que houver 
vagas. Portanto, hão preJudica o interesse ou direito dos interinos ;assegura o 
direito aos que fizeram concurso. -

A redação do projeto, tal como v•io da Câmara dos Deputados, restringiu 
apenas aqueles brasileiros cujoz. -concursos haviam sido homologados. Acontece 
que, nos último~. mes.es do ano findo, foram realizados pelo DASP, concursos para 
Escrivães de Coletoria e Fiscais de Rendas Aduaneiras. Esses concursos desperta
ram imen.so _interesse no Brasil. Creio não exagerar, dizendo que mais de uma 
dezena de milhar de brasileiros inscreveram-s.e para prestar as provas.. Precisa
ment.e por ter sido o número dos candidatos muito elevado, esses concursos ainda 
não foram totalmente apurados, portanto, não foram homologados. As provas 
foram feita.s, o ..!:.acrifício foi realizado; deram eles demonstração d-e_ capacidade. 

Pr-evalecendo, porém, a l·atra do projeto, ficarão esse2. milhares de brasilei
ros aprovados, dêSpojados do seu dir·eito que, como lembrei aos eminentes cole
gas, não fere o direito dos interinos. 

Assim, parece-me uma clamorosa iniquidade, no momento em que o Con
gresso quer dar efetividade aos interinos, que renegue o direito doE' que fizeram 
concursos e que por fato alheio à sua -vontade, por culpa do Estado, ruinda não 
tiveram esses ooncur.sos homologados, pot causa da- tramitação burocrática pro
longada, justamente para que a apuração se faça com todo o rigor. 

A posição que muitos colega.'2 pretendem toma-r. de rejeição sumárhi -de toda 
e qualquer emenda a -nm-- de não retardar a marcha do projeto, é, a meu ver, 
atitude que implicará na perpetraciEío de uma injustiça. Tem-se falado nesta Casa 
que o ·que respalda o projeto em si é a eqüidade, o aspecto humano, e mais que 
a eqüidade a justiça, o reconhecimento de direito, está em_ causa. Apenas para 
que seja rapidamente dada a efetividad·e aos intJrinos, o Senado repelirá bru
talmente o direito dos que fizeram concurso. 

Lem·brem-s.e os colegas que, com a aprovação do projeto-, tal eomo já se 
verificou, os interinos po.dem e·star tranqüilos. É apenas uma questão de mais 
um dois ou três me.ses para que o projeto volte à Câmara e elru aprecie as emen
das, mas o direito dos interinos já está assegurado, eles podem dormir tranqüi
los. O pro!eto jã foi aprovado p=la Câmara e acaba de ser aprovrudo pelo- Sena
do. Portanto, já estãó com sua situação segura. A demora de mais três meses 
que teriam de enfrentar até a publicação e a' sanção da lei, permitiria que o 
Congresso, tão magnânimo e generoso no reconhecimento do qu~-- não é 
um direito mas uma liberalidade em fa.vor do.s interinos, reconhecess·e também 
o direito daqueles que fizeram concursos, e apenas esperam sejam hom-ologados. 

É o que d_esejava que a Casa ponderasse, antes de dar seu voto, no cum
primento de um dever que nos ass-Iste. _(1_\iuito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Emenda n.0 19, do nobre Senador 
Mem de Sá merece parecer eontrário. 

O Sr. Mem- dt Sá - Creio qtie -V. EX.a não percebeu bem.__o- inicio ,da minha 
oração. 

Eu disse que a minha emenda não foi considerada de parecer contrário 
por ter sido prejudicada. 

O Senador Jã:rbas Maranhão esclareceu-. ·a pedido de V. Ex. a., que a emenda 
prejudicada era considerada de pai-aeer contrário. 

Portanto, a Emenda -de --minha autoria foi considerada prejudicada, portan
to~ com parecer contrário. Rec_ebeu pare·cer favorável a do Senádor Heribaldo 
Vieira que tem a mesma finalidade da que tive a honra de apresentar. 
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O SR. PRE,SIDENTE (Moura Andrade) - A Emenda do nobre Smador Heri
baldo Vieira é a de n.0 16 e diz o seguinte: "Suprima-se do art. 5.0 as palavras 
''já homologadas". 

O SR. IHEJ\i DE SA - EXatamente. Com a supressã6- dess-as J.)ãlS.Vi"as- é 3.tin
gl(lo c; objetlvo que a minha emenda também perseguia. 

o SR. PRESIDENTE (Mourâ Andrade) - Esclareço a V. Ex.• que se fará 
em bloco a v_otação _salvo Ee houver requerimento_ de destaque p_ara voJ;ação em 
separado. · · ·· 

O SR. MEM DE SA - Sr. Presidente, não requererei de.s.taque à emenda 
do nobre Senador Her!baldo Vieira pelo motivo que já referi. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrad_e) ----: Em votação as Etriéndas n.os 3, 
10, 16 e 22, com· -p·are·cer favorãY·el. 

Os Srs. SenadotéS qúe ·as_ aProVam: u.Sâ.rão a esfera branca e óS que as rej ei-
tam ··usarãO a esfera preta; - -

_o_ sr. 1.0-Eecretário proCederá a chairiii.da, que Sefá feita ·de -NOrte pâra o 
Sul. 

(Procede-se a. chamada) 

RESPONDEM A CHAMADA, E VOTAM OS SRS. SENADORE,S: 
Paulo Coelho - Vivaldo Lima - PaUlo ~p.der - Zaçharias de Ass.Urhpção 

- Lobão da Silveira - Victorino- Freire - Sebastião Archer - Eugênio Barros 
- Mathias Olymp:o - J_oaqulm Parente - Fausto Cabral -- Fer:n.:anda.s Távora 
- Sérgio Marinho - Argemiro de Figueiredo - Ruy Carneiro - Novaes ~Fllho -
Jarbas Maranhão - Barros Carvalho - Afrânio Lages -'- Ruy Palmeira -
S!lvestre Périclas - Lourlval Fontes - Jorge May!lard - Heiibaldo Vieira -
Ovídio Teixeira- Llma Teix.llra -.Aloy.sio de Carvalho - Ary Vianna --Jef
ferson de Aguiar - Gilberto Marinho - venancio Igrejas - Benedito Vala
dares- Nogueira da Gama- Moura Andrade- Coimbra Bueno~~-"-JOsé~Fell
clano - Gaspar Velloso - Saulo Ramos - Daniel Krleger - Mem de Sá 
Guldo Mondln. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Votaram 41 Srs. Senadores: 
Vai·se procêéler à~ ãj>Uráção. (Pausa.) 

Votaram contra as Emendas, 21 Srs: senadores, a- favor -20 Srs. Stfuadores. 
As Emendas foram rejeitadas. 
Vai-se passar à votação do gxtipo de Emendas COm Pal:êcer--contrário. 
As_ Emendas de Parecer- contrário, que Serao-votadas· em blocO~ são as seguintes: 

1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 15·; 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. 

A chamada para Vota-ção será feita de NOite para- o SuL -
Procede--se à chamada 

RESPONDE A CHAMADKE VOTAII{ÕS SRS:-SENÁÍ>ORES-: ~~ 

Paulo Coelho- Vivaido Lima- Paulo Fendee:::.::--záéhã.riaS-dEi--AsSUmpção
Lobão da Silveira - Victorino Freire - Sebastião Archer -- Eugênio Barros -
Mathias Olympio - Jõaquim Parente - Fausto Cabral - Fernandes Távora 
- Sérgio Marinho - Aigemiro de Figueiredo - Ruy carnefro -:....:...- NOVães· Fiiho -
Járbas Maranhão -Barros Carvalho -:--Afrânio Lages - Ruy ·I~alnleira -- Silvestre 
Péricles - Lourival Fontes - Jorge Maynard -- Heriba!do Vieira - ~ Ovídio 
Teixeira - Lima Teixeira - Aloysio de .Carvalho -- Ary V"la-Dna - Jefferson de 
Aguiar - Gilberto Marinho - -Venâncio Igreja;_s_ ~-Benedito Valadares ~ Nogueira 
da Gama - Moura Andrade - Coiriibia Bueno - José Feliciano ~ Gaspar venoso 
- Saulo Ramos - Dãtllel Krieger - Mem de Sá - Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Votaram 41 Srs. Senadores. 
Vai-se proceder à apuraçãO. (Pausa.) 
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Votaram a favor das emendas 10 Srs. Senadores; votaram contra 31. 
As emendas estão rejeitadas. 
Passa-se a VOtãção q,e Emenda n.O 7, com pareceres divergentes, e com Subemen

da da Comissão de Serviço Público CiviL 

A Subemenda tem preferência sobre _a Emenda. 
A aprovação--cta- Subemenda prejudicará a Emenda: Se rejeitada -a Subemenda, 

será votada a Emenda. 

A chamada será feita do Sul para o Norte. 

Procede-se à chamada 
RESPONDE A CHAMADA E VOTAM ·as· .SRS. SENMlORES: --

Paulo Coelho -- -Vivaldo Lima - Paulo Fender - Zacharias de_ Assumpção 
- Lobão da Silveira - Victorino- Freire - Sebastiãq_ Archer :-- Eugênio Barros 
- Mathias Olympio - Joaquim Parente - Fausto_ Cabral - Fernandes Távora -
Sérgio Marinho - Argemiro de Figueiredo - Ruy Carneiro - Novaes Filho -
Jarbas Maranhão - Barros Carvalho - Afrânio Lages - Ruy Palmeira - Silvestre 
Péricles - LoUi:'ival Fontes - Jorge Maynard --'He:i:'ibaldo Vieira ~ Ovfdio Teixeira 
- Lima Teixeira - Aloysio de Carvalho - Ary Vianna - Jefferson de Aguiar -
Gilberto Marinho - Venancio Igrejas - Benedito Valadares - Noguetra da Gama 
--Moura Andrade- José Feliciano- Gaspar Velloso - Saulo Ra:rbos - Daniel 
Krieger -- Mem_de Sá- Guida Mondin. 

O. SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) --Responderam à; chamada 41- Srs. 
Senadores. · 

Vai-se proceder à apuração. 
Eoi rejeitada a subemenda por 26- Votos contra 15. 
Passa-se â votaçao' ·aa Eiriencta -n.o-7. 

O Sr-. 1. 0..Secretáiió fã.rá a chamada dO N arte para o _Sul. 
Procede-se à chamada 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTA.J.'VI OS SR$. SENADORES: 

Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Paulo Fender.- Zachru;ias_ de A~S\l!upção -
LObão da Silveira - Vict_orino Freire - Sebastião Ãrcher - ~ugênio Barros -
Mathias Olymp!o - Joaquim Parente - Fausto Cabral - Sérgio Marinho -
Argemiro de- Figueiredo--- Ruy _Carneiro - -Novaes _filho_-- .,Jarbas Maranhão 
- Barros Carvalho - ~frãnio Lages - Ruy Palmeira - Silvestre Péricl~s -
Lourival Fontes -:- _Jorge· Maynatd :.._ He"ribaldó Vieira - Lima r_eixefra_ - Ary 
Vianna- Gilberto Marinho- Venâncio Igrejas - Befledito Valadares - Nogueira 
da Gama - Moill"a Anâ.fade - José Feliciano .;_ Gaspar Velloso - --saulo Ramos 

Daniel Krieger - Guida Mondin · 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Vai-se proceder à apuração. 

Votaram 35 Srs. Senadores. 
Rejeitada a emenda por 27 votos contra 8. 
O projeto irá- à sanção. 

Esgotada- à matéria- Constante da Ordem do Dia, vou levantar a sessão -desig
nando pãta ·a tãYde -de hoje a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Primeira discussão do Projeto de Léi- -dO seriado, -n:o 52; 'cte i96I, de 

autoria do Sr. Senador Dei Caro, que-- considera de utilidade pública a 



-185-

Conferência de São Sebastião do Alto Guandú da Sociedade de São 
Vicente de Paulo, com sede em Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, 
tendo ~ 

PARECER FAVORÁVEL sob n.O 35, de 1962, da Comissão 

- de Constituição e Justiça. 
2 

Votação, em discussão única, do Parecer n.0 30, de 1962, da Comissão 
de Relações Exteriores,- rio Sentido do arquivamento da Mensagem n.O 58, 
de 1962 (n.o de origem 679/62), pela qual o Sr. Presidente da República 
submete ao Senado a -escolha do Sr. Roberto de Arruda Botelho para exer
cer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do Brasil 
na Tailândia (Mensagem tornada sem efeito pela de n.o 67, de 1962). 

Está encerrada a sessão. 

(Encerra-se a sessão à 1 hora e 15 minutos do dia 23.) 



.. 
' '~ 

9.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura 
em 23 de março de 1962 

PRESIDllNCIA DOS SRS., GILBERTO MARINHO E NOVAES FILHO 

As 14 horas e 30 minutos abre-se a sessão, preseri.tes oS Srs. Senadores: 
Paulo Coelho -Paulo Fender- Lobão da SUveifa - Victorino Freire- Ma

tbias Olympio - ~oaquim Parente - Fausto Cabral - Sérgio Marinho - Argemiro 
de Figueiredo - Ruy Carneiro - Novaes Filho - .rarbas Maranhão- Barros Car
valho - Ruy Palmeira - Silvestre Péricles - Jorge Maynard - Heribaldo Vieira 
- Ovídio Teixeira - Aloysio de Carvalho - -Ary Vianna - Jefferson de Aguiar 
- Gllberto Marinho - Venancio Igrejas - Benedito Valadares - Moura Andra-
de- Lino de Mattos -José Feliciano - Gaspar Velloso - Mem de Sá - Guldo 
Mondln 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) -A lista de presença acusa o com
parecimento de 28 Srs. Senadores. HaVE!ntio_n:úmero legal, declaro aberta a ses
são. Vai ser lida a ata. 

O Sr. 2.0-Secretário procede à leitura da ata da sessão anterior. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Em discussão a ata. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO- Sr. Presidente, a propósito da ata que 
acaba de ser lida, desejo consignar, nesta oportunidade, que votei contra a ur
gência concedida, ontem, para o projeto de lei que efetiva interinos. 

Votei uontra o proj_eto por vários dos seus aspectos inconstitucionais e por 
suas numerosas deficiências técnicas e votei a favor das quatro emendas, sobre 
as quais as três Comissões Técnicas da Casa deram parecei: favorável, embora o 
Senado, na sua alta sabedoria as tenha rejeitado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - A declaração de V. Ex.• constará 
da ata. 

Continua em discussão a ata. (Pausa.) 
Mais nenhum Sr. Senador desejando usar da palavra, encerro a discussão. 
Em votação. 
Os Sr.s. Senadores que aprovam a ata queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 

O Sr. 1.0 -Secretário vai ler o expediente sobre a m_esa. 
É lido o .seguinte 

EXPEDIENTE 

OFíCIOS 

N.o 303-R, de 15 de março, do Sr. Minl.stro do Trabalho e Previdência Social; 
encaminha informações prestadas pela Fundação da Casa Popular para atender 
ao Requerimento n.0 457, de 1961, do Sr. Senador Vivaldo Lima. 
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N.0 275, de 19 de março, do Sr. !.O-Secretário da Câmara dos Deputados; 
en-caminha. um dos autógrafos restituídos pelo Sr. Presidente da República, do 
projeto de Jei que concede isenção de impostos de Importação e outros tributos 
às USinas Siderúrgicas de Minas Gerais (Usiminas). à Co:rp.panhia sip:e~rgica 
Paulista (Coslpa) e à Companhia Ferro e Aço de Vitória. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - O expediente que acaba de ser 
lldo vai à publicação. 

A primeira parte do Expediente da presente sessão, de acordo com dellberaçã<> 
anterior do Plenário, destina-se à comemora~ão do c_entenãrio de nascimento de 
Alexandr_e José Barbosa Lima. 

Há Váríos oradores inscrftõs. o priinefi-o é o nobre Senador -Barfos carvanlo, 
a quem dou a palavra. 

O SR. BARROS CARVALHO - Senhor Presidente, convidado, certa vez, a 
pronunciar uma conferência por ocasião das festas com_emorativas do centenário 
de Goethe, excusou-se Ortega y Gasset, respondendo: "no -estoy para ~ornemo
raciones". 

Não se conciliava, no espírito do eminente pensador esp.anhol, a idéia de 
comemoração, que pressupõe o passado e a tnorte, com a clara e imorredoura 
presença; ·a- vida perene em que floresce o poeta ex<:elso. 

Também eu, Senhor Presidente, ao requerer a homenagem de l.iiila--s_és.São dõ 
Senado nit ·data 'Centenária do nascimento de Alexandre José Barbosa Lima, não 
estou para comemorações. Não se comemoram os vivos. E o gTánde homem público 
de minha terra, que honrou e serviu este Pais como soldado e oomo tribuno. 
como parlamentar e como estadista, longe de se haver sepultado nas catacumbas 
da história, delas, antes, projeta a fecundidade_ de sua vida, a autenticidade_ de sua 
vocação, a lucidez de seus exemplos e a grandeza de sua extraordinária figura 
humana. 

Não posso, Senhores Senadores, evocar, sem uma emoção especial, o nome 
de Barbosa Lima. E esta emoção continua ainda hoje a mesma com -que, -em 
dia da adolescência, pude ver, deslumbrado, sua impressionante figura assomar à 
tribuna des_t-e Senado--e sua voz poderosa g3Jvallizar a.s -bancadas e as galerias, 
como naquele famoso discurso de 10 de agosto de 1927, o último que havia de 
proferir, o seu canto de cisne sob a· -cúpula do Congresso~_ 

"A trovoada roncou" - exclamava o Senaâor Irineu Machado, quando ele 
pediu a palavra para profligar um projeto de ld de segurança, solicitada pelo 
Governo, e para defender-se da pecha de comunista ou jjbolcheviquista maxima
llsta", como se dizia na época. 

Foi um discurso tempestuoso -de apartes, candente de indignação, blindado 
por -uma dialética sem brechas e marcado pelo profUndo e ·comovido respeito 
com ·que o õuviu o Senado- inclusive os adversários. As prolongadas pausas em 
que se detinha, forçado pelo cansaço e sufocado pela dispnéia, pareciam um 
espantoso contraponto, desses em que o silêncio dos mortais costuma traduzir o 
seu respeito à centelha dos deuses. 

E o que é mais extraordinário, diante da avassaladora iillpresSão. ProvocSdâ 
pela ·palavra de Barbosa Lima, é que ele não era aquilo a que se chama um orador 
eloqüente. 

Sua frase não conhecia a elegância da de Nabuco, nem a opulência da de Rui 
Barbosa, menos-·o·arrebatamento da de Silveira Martins. 

Não seria um romano da idade de ouro nos_ comicios do Capitólio. Não tinha 
nada da majestade de Cícero. -Era, ántes, um estilista da idade de prata, com a 
severa concisão de Caio Tá c i to. 

No aprimoramento de seu espírito, parece haver cultivado, especialmente, 
aquela flor dos rudes sentimentos primitivos que são, ainda hoje, o á.s];iero--apa
nágio dus homens de minha terra. 
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Sua presença na vida política lembra um pouco a de Euclides da Cunha na 
vida literária. 

Quando Euclides acabava de publicar j'Os S.ertões", JoaqUim Nabuco, com sua 
fo~aç.ão clássica horr9rizada pela violência da linguagem do épico cronista 
dé Canudos, exclamou: "O Sr. Eu-clides da Cunha escreveu este livro com um 
cipó~~. E isto não era uma censura. Era antes, o maior dos elogios. 

Também de Barbosa Lima, Senhor Presidente, se pode- dizer que nos duelos 
em que se empenhou sua atribulada vida púbUca de oposicionista histórico, não 
usou, para dar combate aos Mversários e à.s idéias, as pistolas de estojo ou o~ 
floretes aristocráticos. Foi a cipoadas que enfrentou a reação e os reacionários, 
dando a todos os seus gestos, a seu comportamento e a seu estilo de vida uma 
inconfundível marca nativista. Essa marca lhe há de ter vindo das próprias 
condições em que se formam sua infância e sua adolescência. 

Na.scido no Recife, a 23 de março de 1862, era f!lho do doutor Jbaqu!m 
Barbosa Lima, natural do Ceará, de tradicional fam!l!a daquele Estado. 

Dlficukiades financeiras levaram seu pai a abandonar o educandário que 
mantinha no Recife, para entregar-se, a partir de 1864 à vida então aventu
rosa de magistrado. 

E foi assim, de ,comarca em _comarca e de Estado em Estado, que cresceu 
Baxbosa Lima, enquanto seu pai ia exer1~endo a judicatura na.s mais diversas 
cidades do Ceará e de Minas Gerais, de Goiás e de Sergipe, de Mato Grosso e das 
Alagoa.s. 

Menino ainda, o -filho do juiz do Alto Tocanti_ns, travou conhecimento com 
os índios nus que passeaV!am pelas ruas do aldeiamento_ goiano em que _roo:r.a.va. 

Viu, no Pará, a vida dos seringueiros e assistiu, por todo o Nordeste, aos 
variados episódios em que se tece o- contexto humano da região - a inclemência 
da seca, a impotência técnica e econômica da administração regional, a displi
cência e o empirismo do paternalismo federal e, venc-endo tudo, sobrevivendo 
a tudo, a teimosa bravura do homem, sua -desprotegida e incontaminada lealdade, 
que tanto se espelham na dignidad-e dos as_clarecimentos,-tCOmo no fanatismo dos 
obscuros ou na estrepolia das guerrilhas primárias com que o c~angaço sertanejo 
assombra a caatinga e a selva, 

Com esse substratum ao espirita, completou-se a adolescência de Barbosa 
Lima com os estudos de humanidades nas .cidades mine_iras, à sombra de suas 
montanhas, da legenda de _ouro de sua.s relíquias e à sombra, sobretudo, da 
memória de .seus inconfidentes sonhadores. 

Aos 17 anos, vem para o Rio, obtendo matrícula na Esc-ola Politécnica, que 
começa a cursar e que abandona, premido por- necessidades financeiras, para 
ingressar na Escola Militar da Praia Vermelha, onde senta praça como soldado, 
logrando rápida promoção a alferes-aluno, em virtude das excelentes notas 
aleançada.s. 

Foi ali que o veio colher a Proclamação da. RepúbliCa. Ali também .s:e inlciou 
turou sua formação filosófica, nascendo nele o republicano e o positivista. Ainda 
cursando _a Escola da -praia Vermelha, declarou-se adversário da monarquia e 
foi elevado, pelos ·companheiros~ à vice·presidência de uma sociedade abõlicionista. 

o Imperador, que o conhecia das bancas de exame, não hesitou, apesar de 
suas tendências políticas, em nomeá-lo, quando ainda Teoente, para o cargo de 
Professor de Geometria Analítica em Fortaleza, na Escola Militar do Ceará. 

Foi ali que o veio- colher a Proclamação da República. Ali também se iniciou 
sua carreira pofítica, primeiro como Secretário de Estado do Governo Republicano 
do Ceará e. em seguida, como Deputado Federal à ConStituinte por aquele Estado 
nordestino. 

Na Assembléia Constituinte de 1890, com menos de 30 anos de Idade, reve
lava-se a lucidez e a madureza de pensamento de Barbosa Lima. -positivista, 
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defendeu a sepa:ração._entre a Ig:i'eja e- o E&tado, 1nas susteJ0tou,._ene;gic_am~~e_~~a 
·liberdade religio.sa e impugnou _o_ proj_et_o __ que p_retendia a expulsão- dos jesuítas;. 

: · ·Sua atuação na Constituinte o levàxia á nQvó's pos!<Ps:· 1!:m18\l2·;' com-!iperiM 
30 anos. Floria.na o indica para o governo--de 'Pêrnanibucõ--D.t!ih--teieiTam"a 1titie 
-passou à J;lis.tória --~-'o- c.apitão Ale~andre _JQsé.BarlJos.a-Lima;~ac~;lt_a -e ,agra-decé'\ 

Ainda hoje, Senhor Presidente, seus quatro anos 'de· iovêrrio -em p·erna.ní-
bnco sãO- ·apontados -·como um padrão de Qlghldade -e: ·acerto. -~_:-· 

T.rabalhou pela educação, desenvolvendo o sistema eSê.01it--Crô Ês-tado; 'cu'M
_truincto· préd1os modernos nas principais_ cidades, e pr_eocupan_do·sé .éom 0- énsino 
técnico, .para o qual criou, no interior, uma ,escola agrícola mod-elo. _ ·· _-

Ao_deixar o. governo, sua mensagem registraVa mais de·.:Hl-%~-_1lo orçamento 
para os -~bjetivos- da instrução pública. -__ -- - - --

. . . _P,F,~tou J) problema, do sa;neame~p, ahdu e*?d\!S, ÇQjls~ruip. ~,Sc,<!)M. ~. 
·numa nsã:o rara para sua epoca, situou:_ em ]>~es d~.!nllus_triai~açao, a pr:odu-
ção açuctlrelra do Estado. · · · · · · .· · · -- · · · · · · ·· · 

Cumprido o período governamental, volta Barb<Jsa Lima ao 'Congresso, -desta 
vez como representante de Pernambuco, em 18.96... _ _- r• , .• , , ·~ 

Quatro anos mais tarde, passa -a figurar na banCada ·cto RiO -Grande- CIO SU.t 

Em 1S06; era a cidade do Rio de Janeiro que o elegia para ·a Câmara, ali 
o conservando por duas Iegislaturas. 

Conheceu .o-ostracismo de-1912 a _1914, voltando.-logo -depois 
_Pelo Distrito Federal. 

à Câmara, ainda 

'o Sr. AI(iysi<> de éarvaiho - Permite v. Ei.•-um aparte? ,, 
• O SR. BARROS CARVALHO - Com muita honra. 

O SR. AWY'SIO DE CARVALHO --' Esfá reâlrriente neste passo o ponto culmi
nante da atuaçãO' ·polítiCa- de--Barbosa Lima."" SUa atuação n_Ô· Pal'laÍnento-, o tempo 
do seu ostracismo, tuc:to isso ~sinalou a l?ravura ·cto" seu tem-p~ral!!ento, _a-rigidez 
do ·seu caráter. Quando o P_residente _Afonso PeJ:;l;tla morreu, um: dos ·ruscursbs 
mais impressionantes- que em sua memória- foram:· prof~·.;-id~?s }lO' 'Çó~gi'-e.Sso Na
cional foi _o de Barbosa Lima;·---que-teve'-alcoragéfu, Iiaqúe1e·IiH>"tante re~lmente 
excepcional, de declarar que '-'o Presidente. AfO.D:.SO P·e~ !UQ-ri:',eu, fqlplinado por 
um traumatismo moral". De m-odo que, em nome_ da .ba11cad_a <to __ :J;la_rti_do Liber
tador, cuja maior força política reSrâ.B.nó·-Rio Giând4_-db 'SU:f,"'·quer'O, iJ:éSte mo
mento, me associar .às pala~ras _que V. Ex~~ eS:á proferindo,_ em h-Omenagem a 
uma das figuras mais empolgantes que já_ passaram pelo. P.ar_larn,-ento_ Nacional 
na República. · · 

O SR. BARROS CARVALH.O - agradeÇo :i 'V~ Ei_a; iú)\ire Senador Aloysi.o 
de Carvalho, iYC-Ofiteúâo_que· V~m traze.f .a:b_ ürbd~sto discurso· qUe-·estóu p'rbferírido 
<não apoiado!) · · · · · · " · · · -" · · · 

O Sr. VeD.âricio Igrejas - Permite V. Ex.a._ um apart-e? 
o sR. ~os CAAVAwO ...•. com: mtilta hon~a; nob're bra;clõr, 

O SR. VÉNANCIO. ÍGREJAS - Associo a bancaàa da. Guanabara, no Senado 
Federal, à jUsta homenagem que se rende a_-Alexai_ldr~_ José BarboSa ·Lifíia, reque~ 
rida, em boa hora por- V. Ex. a. CofuO diz V. Ex.a no -s-eu _f_l!-lldarp.ental. discurso 
foi ele representante, por duas Legislaturas, do v·elhO Distrito 'Fedetal;--onde 
desempenhou o seu mandato, na Câmara -dos Deputados na cle!es~ do,_,povo 
earioc,a. A sua passa-gern -pelo· Cp_ngres_EO não ioi apenas a de um gr~de parla.
mentar, mas, e a,eima de tudo de um defen~or das Ii~eyd;9-~ d~IP:-OC~~tiças. o 
povo carioca na sua rebeldia _tfpica, no -s-eu· -espf:iito de_:J;pQsiçao- tao caracteris· 
tico, especialmente na chamada República Velha, tinha ·em Barb<Jsa Lima um 
digno representante. Este __ fato _bem demonstra :cr.=_qqanto ·a-,~povo~ carioca foi 
sempre grato a homens exce:p_cionais de outros Estados que_ atuaram na _antiga 
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Os.pital da República, hoje Estado da Guanabara. O Rio de Janeiro terra de 
todos oS' brasileiros sempre acolheu com_ extraordinário carinho _político, filhos 
_de outras Unidades da Federação~ Entre muitos deles~ tivemos a figura excepcicr 
naJ de Alexandre José Barbosa IJma. 

O SR. BA:RiROS CARVALHO- Multo agradee!do ao apa.rte de v. Ex.•, nobre 
Senador Venã.nc!o Igrejas. 

Com o mandato .-cessante em 1917, regressou ao Congresso em 1923~ co_mt> 
Senador pelo Amazonas. . 

· Ao concluir-se este mandato de Senador, Pernambuco o restituirá à Cãmara, 
disputando o-s Estados, mais de uma vez, a honra de tê-lo cõm:o representante. 

Os oposícionistas estaduais o procuram, como os -do Ceará, contra ã. can
didatura de Benjamim Barroso ao Senadó, ou oS dd AmazonaS, Contra a do 
Almirante_ Barão de Tefé, quando o famoso_ humorismo_ de João_, Barafunda 
torno·u popular um sarcasmo_ feroz, se~ndo o qual Barbosa Lima_ -_é_fitraria no 
Senado arrastando as niassàs, ·enquanto Tefé o faria arrastando os pés ... 

Tanto nq __ governo, que soube -~ervir com exemplar_ austeridade, como na 
oposição, que soube exercer, até o fim da vida, com "inquebrantável energia, mas 
sempre com irrepreensível recato diante· -da honra alheia, Barbosa Lima, Senhor 
Presidente, ergue-se hoje, como um exemplo vivo a todos nós. 

Nos triunfos, como na adversidade, nunca se toldou a limpidez de seu carãter, 
nunca se desviou a serena geometria de sua postura. 

Preso, deportado, ·neputado na Câmara, defendendo os pequeninos ou vergas
tando os poderosos, ·ele era sempre o mesmo. A uma só coisa fiel: a sua cons
ciência. De_ urila só ~coisa escravo: da verdade. A uma só coisa sensivel: o sofri .. 
menta do povo. -- - - -

Faltou-me o tempo. Senhores Senadores, e; P.or certo, falta-me-ia- o fôlego, 
para preparar uma análise profunda e brlbante da vida e da obra de Alexandre 
José Barbosa Lima. R.esta-me·- apenas a esperança de poder deixar, com seu nom.e 
insculpido nesta _sessão de homenagem, a certeza de sua presença, como nome 
tutelar desta República e deste Senado a que tanto serviu e tanto honrou, com 
sua inteligência, com sua cultura, com tecias as forças de sua corãgem civica 
e todas as abundâncias de seu coração generoso. - - - · ---

O S~. Fernandes Távora - Perm!te V. Ex.a um aparte? 

O SR; BARROS CARVALHO - Com multa honra. 
o Sr. Fel'nandes Távora - Barbosa Lima_ pertencia a uma familia cearense. 

Tive o prazer de conhecê-lo: eu ainda menino e ele, lente da Escola Militar 
do Ceará. Desde esse tempo acostumei-me a admirar a figura do homem rijo 
e digno, do Parlamentar admirável _que representou Pernambuco _e, creio, o Ama· 
zonas, no Senado Federal e na -câmara dos Deputados.- Lembro...:m.e de _um fato 
que bem define o homem inquebrantável, de rigidez extraordinária. e valentia 
estupenda. Quando Governador de Pernambuco, certa vez reclamou contra o 
incómodo pro_duzido pelas locomotivas da Estrada de Ferro inglêsa, que passava 
constantemente diante do Pa.lá_cio __ das Princesas. Mandou advertir Q d,iretor da 
ferrovia que as locomotivas não mais poderiam ali passar o cônsul inglês res· 
pondeu-lbe que aquele percurso constitula um direito da Estrada. Replicou Barbosa 
Lima que -se persistissem mandaria atirar as máquinas no Capiberibe. A Rainha, 
disse ele, manda na Inglaterra; aqui mando eu. E nã-o ousaram mais passar -ãs 
locomotivas. (Riso.) 

O SR. BARROS CARVALHO -.Agradeço' a V. Ex.• o haver Incorporado ao 
meu discurso fatos da -vida de Barbosa Lima- de que foi testemunha. 

O .Sr. Fernandes Távora - Relato- o que- m-e--foi contado, por pessCià"de 
inteira idoneidade~ -quanQ:Q _est.;u®v:a __ em _Pernambuco, em 1896. 

o· SR. BARROS CARVALHO - Era o que tinha que dizer, Sr. Presidente. 
(Muito·bem! Multo bem! Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE (ilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, desnecessário seriá--ocupasse eu a 
tribuna para fazer o elogio daquela a quem dedicamos parte "da- hota do _-expe
diente da sessão de hoje, depois· da palavra pOlida e erudita do-- Senador Barros 
Carvalho co-estaduano do grande brasileiro 4J.exandre José ~J3àrbosa Llma. Entre
tanto, se Barbosa Lima teve o seu perfi :td_sj;óric.9 _b_em_ assinala.do pelo nobre 
Senador Barros CarvalhO, não será _demais qúe aproveite_ eu a __ ev_®tualllderança 
que exerço, de -um Partido-- novo·no· concerto da ctemocrâéia bl'_asileira, para, em 
nome· deste partido motivar palavras qu~ julgainos _de plena. aGeitação no bojo 
das -comemo-ações- que o Congtesso-·NaCional dedica a tão grande brasieiro. 

Ca~peão_ da_s _Iiberclades democráticas, na Cons_tituinte republicana, Alexandre 
Jpsé Barbása Lima é atualísimo na luta que __ travamos ainda por aqúeles mesmos 
ideais que sonhou e viveu. 

Sete cidade de Grécia-disputaram o privilégiO de ter sl<l.~ a~ber\ia~dê Eomero 
quantos foram os Estados do Brasil que à época de' Biitbósa'Lima- n!fo se disputa
ram a honra de élegê-Io para o Parlamento NâCiopal? 

São- horiiens cOlnõc _eSse, Sr. Presidente, que trã:Os-ceilctem--as-- fr<:;nte1ras do 
berço natal, ultrapassam lugares e épocas e se vão situai- niquele ponto lndi
mensional e às vezes inatingível, mas onde semp:re vai buscã-los o anseio humano 
de deles fazer exe'rnplo para aQõ-éS dignas e- oparã "lutas. justas. 

Quando_ nos debruçamos na História do Brasil e vemos vultÕs de tal grandeza, 
sabemos intimamente_ que a nossa. Pátria jamais -deixará de deles- fazer exemplos 
para que a repetição histórica seja uma realidade a afirmar a cultura, a afirmar 
o anseio de perfeição das gentes deste .recanto do Globo .. 

Sr~ Presidente, Barbosa Lima era um positivista. A época_~m. que- o póSitivismo 
fazia no Brasil prosélitos e entusiastas. decretando quase· ·um· agnOsticismo que 
já ameaçava a urúdade religiosa deste nosso_._g~a11-çie t~rritórlo _cristão, - porque 
o positivismo pregava aquela religião horiiontal graç~- ~q "q.,t.le~ pP.cle ~_Nie_tszche 
dizer que Com te procurava um homerif ·sem vestígioS~_4_e D~us·--:--- soub:e -ele, o 
grande brasileiro, colocar a um canto do seU espírito a -doutrina filosófica paTa 
deixar intacto o coração cristão que mais tarde_ :l'oi, e recolheu-o para dizer que 
a fé nele jamais fora p!3rdida, a fé qUe coloca o homem sempre à semelhança 
de-Deus. 

É um traço ___ que assinalo, para demon_strar ciue· _pp_r mais_ que- os homeb.s 
discutam problemas de alta filosofia _ _social, material, econômico-fi.nanceira, con
dizent_es com_a ~opdição humana, nem tudo-está perdldo: __ o,materla_li.$1l)..o, afinal, 
é.vàncido pelo espiritualismo eterno, que_ sempre· há- de aparecêr. - · 

Sr. Pi"esidetile, um· dos tra-ços ina:r'Cantés-,na·per$t)_ri.:ili.c;1~·d_e-o.e--,AJ.exã-llctre -JOSé 
Barbosa Lima era a trepidação de·smcvida parlametar. Er:a:_homerp atuante.QJ.l_e 
vivia, graças a uma oratória condoreira, todas as q_uestões qite eXániina:va e tl;'a.Zia 

.. ao conhecimento de seus Pares. -~ --- -- ----, -~ · ~, ·· ~ 

. . Na épÔCa ~-em que se fazia conhecido- de todO V· B'rà~n, ·naO~_cli_~~tinh~ ';j-p~ 
nem a civilização dtis- meios de c·õzhúnicação- -com quê· hnje fãcilmente qualquer 
Parlamentar chega aos ouvidos do povo:·--- ------- - -- ·--- - ~ 

Seriador pelo Estado do AmazoDas-, vou- buS_mi~io~-_p-Ú·r-tant~~;~'a ·;~~-·_::região 
_para, como- aipR?:ôP.id~. _ p~_ttcipar, também,- do_- ·númeto~ daqueles _que , agradec.ém 
à. aç~o parlamentar do grand,e _brasUelro.pe!o_que pode fazer por essa~ou por 
aq~~-~gi~Q_.cto Pais. -,.-.... , ... ~r,~;·-:- ---- -.-.-· 

Apoiado na eleição d~ . senado! Pl>fo grande oi--a~1Ielr;i, ~rt11r ')3~~n~í;fíe$. ~~.o 
).!1~~ .f.~~0\1, ~ tamb~m, o -apow de- Júlio. de Cast1lhos_ pam tepl'es_elitar 9 >pd~l))i~o 
Rio Grande do- su'r na-câmara ~Federal. E a sua--palavra de homem aperéébldo 
de -todas as ·questões sociais, com que·: fascinava os- seus- ouvintes, -Barbosa· :Lima 
era também o !dolo _:é preciso que se diga_-- da juventude ~do--seu :tempo. 
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1\{Uitas e muitas vezes os estudantes universitários se amontoavam em praça 
pública para fazer eco _com Barbosa Lima em suas campanhas memorá veis pelo 
bem da Pátria. 

Vemo-lo formar ao lado de Rui Barbosa na campanha civilista. Ninguém 
foi maior do que ele ainda quando na defesa_ do liberalismo, bem o acentuou o 
nobre orador perfilista. 

Advogou a entrada no País dos jesuítas a quem forte corrente de opinião 
se _ _opuba a que_ -~ece_l;>~ss~mos, e que Portugal havia expulsado do seu territ6rio. 
Mãior· exemplo de liberdade não-se poderia dar, num Pais que ainda é presa de 
fortes grilhões preeonceituosos não, encuntrava, contudo, a resistência necessâria 
para· obstar idéias de tão grandé generosidade, partidas de tão grande espírito. 

Foi~ -portanto, um campeão do- liberalismo; E o- CongressO NaCional decOrrido 
um século do seu nascimento, outra· sendo a--época, _: . .--e-com: tristeza assinalo, 
Sr. Presidente época em que quase já não se dá valor aos· lànços memoráveis 
que ~assinalam a vitória do espirita; época em que uma mentalidade por assim 
diz_er ecoriômico-sociã.I está obstruindo os horizontes que só o trato dos pro
blemas espirituais pode ampliar, para a própria felicidade do meio em que se 
vive, - ainda nesta época é ele lembrado. Lei.nbrado pela perenidade do seu 
vulto. Lembrado porque as suas idéias nem sequer foram atingidas no itinerário 
que traçou ao noso potrb. 

HOmens ·c:omo Alexandr_e JOs-é B3.rbosa ·--Lima, cOIDo Tavãres_ Bastôs - que 
também foi um profeta das nossas possibilidades sócio-econômicas, jamais dei
xarão de ser lembrados, jamais deixarão de ser cultuados, enquanto houver, como 
disse o poeta, quem Pl.Ils_e ___ o mágico instrumento e preze a Pãtria que ele tanto 
prezava. 

Com estas palavras dã exaltação~--e nãO--de perfil histórico, que exigiria uma 
página escrita, e se o fosse por lílim, muito menos lúcida, muito menos laborada, 
muito menos aplaudida ... 

O Sr. Mem de Sá- Não apalado: 

O SR. PAULO -FENDER - ·~·--· _do que a que tivemos oportunidade de ouvir, 
da lavra do ilustre colega, Senador Barros Carvalho. 

O Sr. Barros Carvalho - Muito obrigado a V. Ex.• 
O SR. PAULO FENDER - ... com estas palavras, Sr. Presidente, que, como 

disse, são apenas motivações para que o representante_ de um partido recém-sur
gido na democracia brasileira possa- dizer a que vem esse Partido ·e em que _vultos 
da história por ventura se louva para atuar, tennino meu discurso;- ·pedindo 
vênia, ainda, para lembrar o que disse Renan diante da berma de spinoza, em 
Haia: "Ai daquele que, por- áqtú passando, não se detiver-- diante dessa suave 
cabeça meditativa, pois será~punido como são punidas todas as almas vulgares, 
pela sua incapacidade:-de cd'mPreender _o que é grandioso e eterno/' (Muito bem! 
Muito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Guido Mondln, para falar em nome do Partido de Representação Popular. 

o SR. GUJDO MONDIN - Sr. Presidente, quando deixamos esta Casa na 
madrugada que passou, após uma jornada de estafante labor, lembrei-me que 
este plenário havia votado uma proposição no sentido de deddcar a primeira 
parte do~-exped.lente de boje à memória de um Senador, cujo centenário de nas
cimento transcorre nesta desta. Eu deseja v& falar em nome do Partido de Repre
sentação Popular, mesmo- que fossem, c"o:mo são, apena;s- ãlgúínáS palaVras de 
Integração nesta homenagem. Dispunha de escasso material sobre a vida de 
Alexandre Barbosa lJma, mas ainda assim o suficiente _para dimensionar essa 
figura de projeção envolvente que um dia, entre mil outras ações de enverga
dura, passou p<>r esta Casa, emprestall,d<>-lhe a perenidade do seu fulgor pessoal. 

Curioso, o cansaço. que trazia comigo foi se desvanecendo à medida que meus 
olhos percorriam a susc!nta biografia que a bondade do nosso eminente colega 
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Senador Barros Carvalho fez chegar às minhas mãos. Meu pensamento recru
desceu ·no tempo e- no panorama: político -de_ antanho, nos acontecimentos que 
se q,senvolveram durante a vida do insigne brasileiro, buscou situar essa alma 
de escol, esplêndid-a unidade humana das que ·forma ma História de todas as 
Pátrias. 

Curioso também. C<Jmo as madrugadas elucidam o ~espirito, mesmo que ele 
seja apenas receptivo e não .saiba transmitir o que sente e. -O que o ampolga 
na penetração dos fatos, na análise das ocorrências, no exame das atitudes 
hWnanas, todo ess-e mundo enfim em que o pensamento é soberano e infinito. 

Vi diante de mim a_ imagem de cc:mtomos vivos de A~~xandre Barbos~ :L4na. 
Nasct>ra ~com todos as predicados para a vida pública, segundo o semúido que lhe. 
empresto_:-_ -Sereno _e __ bravó, capaz e tenaz, estudioso e realiz_ador, suficiente e fUl
gurante ·em qualquer setor para onde levasse .sua ·ação .sua marca-nte persona
lidade. ·Foi imenso em cada clmipanha, numa época em que a·- homem valia pela 
pr._esença _t\t_uante. eis que então ninguém, se não valesse, POderia mistificar as 
opiniõ-eS -com _o recurso-da ·publicidade_ fácil, das manchentes retumbantes. . 

Alexandre Barbosa Lima levava eoro si a ddnâmica da sua grandeza. Des
mentia D dito de que o homem se agita e a humanidade o conduz. Ele era um 
criador de ações. Ele era a -própria açãO, geradora- ct·e outras a:ções. Promovia, 
agitava com o ·e_Jemplo _de sua fascinante_ atuação. Convivi, na madrugada que 
passoU, com ~esse eXcelsO patrício. que até ontem não coriheciá. N'áO dialoguei 
- é evidente. Fiquei, em silêncio, a vê-lo ·e escutá-lo, nele encontrando,. em 
minúcias, o homem· público, o estadista que tanto desejo ver ressur~i~ em mmha 
Pátria. ·~ I 

O encontro me fez bem e eu quero agradecer os promo't9res desta homena~ _ 
gem, que~ é agora a homenagem do .Benado da República. Em instantes assim 
renascem as· nossas esperanças, quando coinpreêndemos que não hã de ser ape
nas com a nossa intenção, mas com a dispO""slção conllllii de agirmos em Unis
sono, que salvaguardaremos o- futuro desta Nação. No fundo desta homenagem 
descubro me&mo· um estado de espírito, revelado"! de que qtiereinOs buscar nos 
grandes exemplos orientação para a nossa própria conduta. 

O ensejo do transcurso ido ·centenário de nascimento do- Senador Alexandre 
Barbosa Lima explica, ademais, q_ue os que souberam passar pela vida, dela 
jamais sairão. 

Não me aterei a rememorar ou a bio a estuante existência do Homem 
que -homenageamos. Outros o ·farão. ap_enas, e nisto~ tudo est4- &uben-
tendid~, a impressão- de um enContro -. Mas quero aduzir; isto_ sim, para 
coil.clliír, as palavras ltúclals com que o Jornal do Brasil, em sua ediçãi> de 10 
de janeiro de 1931, comentou a morte do preclaro homem público: 

t'Um longo período de doença afastara o Dr. Barbosa Lima 4~ sua 
atividalde no c_enárfo politico nacional. Pbiico a pouctJ se·toi cercàn.dci.de 
sombra, ou de silêncio, o- seu nome· aureolado· p_era glória de muitas 
campanhas. Agora que ele desaparec-e do nÚl'nero dos Vivos, nem todos 
recordam com exatidão a sua fulgurant_e_ trajetória, o _vigor. ·cte sua· grande 
existência batalhadora. Entretanto, raros homens públicos do Pais con
seguiram_ os mesmos triunfos e exerceram sobre a opinião pública tanta 
ascendência como esse politico que o silêncio envolverá alguns anos. 

A &-qa -_~orte.-vem fazer r~lembrar o vigor_ dessas ·l;;lataJ.has antigas, 
o prestigio de_sua. atuação. E_ a comoção .desta hora e·m.presta __ um põtiC:b 
de melancolia aos louros imarC€scivels com que ora se Cfobre;·· na sere.:.
nidade da morte, a fronte desse grande brasileiro. 

Nada lhe faltou, nem a glória do triunfo obtido pelo esforço pes.soa1, 
nem o brilho, de resto tão fugaz das posições políticas. 

Nada~ lhe faltou, sim,~- nem a cultura1 nem a inteligência, nem a 
pureza do caráter, nem a bondade lngêtúta do coração. Tudo isso a 
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serviço de ideais que nunca o desampararam e· mercê dos quais~ na 
traj.etória de .sua existência, -manteve uma _unidade de oonduta que só 
o misticismo explica, o misticismo dos que fazem da Pátria uma religiif, e 
servem à humanidade sem desfalecimentos e sem tibieza. 

No fundo dessa alma sincera, haveria por certo aquele devotamento 
··-dos apóstolos, que sabiam sorrir_ no suplicio e -encontravam no sacrificio 

· ... , · ·-a maior das recompensas humanas.'' (Muito bem! Muito bem! Palmas.) 

···o· sR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) -Tem a palavra o no)Jre Sena4or 
Vivaldo Lima. ·· 

·o SR. VIV Atno LIMA ..:... ·sr .. Presidente. Nascia, há. precisamente. um. século, 
uma ·criatura humana,_ como quâlquer outra:._ Esperava-a um b~r.ço em lar hon
rl).do de Uzn educador-de bom caráter e. sólida formação cultural. Recife, a jóia 
litorã.nea do_no;rdeste, dera acolhida _a um batalhador -_de outras_ terras, que se 
ligava pelo matrimónio a antiga família -_pernambucana -_e_ s:e __ de.dica;v-a aos eno
breced.ores·mistéres de instruir a uma infânciat ao dQuto_Jqaquim BarJ:rosa Lima, 
bem versando n-o Direito~ em -que se dipiomai'a -tão brilhantemente. 

· -- ;ne· sua prole, __ Alex~ndre_José_logo se salientou, impressionfindo-se v:Ivamente, 
n~s peregifnaçõ.es .cénístantes _que a judiCatura lhe i•mpunha ao progenitor cir-. 
c.~pect9 .e, ,cioso, que:r no Ceara; Minas, -Pará,- Goiás, Setgipe, Alagoas ou Mato 
G:r:osso, diante dos panoramas e das _:civilizações, que -aos S"éUff olhos e a sua 
roenle já adolescentes se fixavam, _ao cabo de .qUe- 11m- corãc;ão que· assim se
formava, so]J _ ~ __ §01 d~ _ t_an tos Estados, não poderia deiXar de to~nar-ae num 
cidadão ·prodigioso do Brasil. 

E que cidadão! No Império e na República, até o ~_eu desaparecimento do 
seio_ do's yivos, _quase· septuagenário, a_ sua prese_nça _era vist_a .e . exaltada _ calo-
:r<5sa:mente _pelot:; Seus . compatriotas em- todos os calJ.o~Ofi __ de_-o~oss?--grande n·;;tção. 

Já se disse algures do :imlmitável e vigoroso trÍblllio, a4equadamente, que 
sempre foi jts_óbrio, capaz de sacrifícios, indiferente _às_ vaidades_ terrenas_} feito 
todo de uma p_erfeita humildade _cristã e pe:n:sa va apenas no bem_ de seu Pais". 

No Parlamento, sobretudo, -nos longos anos de honrosos ~~mandatos como 
deputado,- várias vezes, ou senador. deixou luminosos e impereciveis traços de 
sua,; atuante _.a_, austera passagem, de que s~, _ }:lor,tra!ll o.s Anais _ e,. oferecem ao 
apreço dos hjstoriadores para conhecimento das gerações. 

Em etBJ)a_ dec~iva de sua vida_ pública, o Amazona_s_~ _que_ tenho a_ bonra de 
r..ep.r.es,e;ntar, valeu-se .da inolvidável figllra de proJeção, nacional para recompor 
a sua ba:n,cada nesta Casa desfalcada com a renúncia de .outro grande brasileiro 
o_ i Alrnirapte_ Alexandrino de Alencar, investido nas funções _-de __ Ministro .. da 
Marinha na Presidência do Sr. Arthur Bernardes. -
. Alguns anos antes, em renhido pleito, já o seu aureolado nome obtivera 
expr~~iva vot~ção ·coi:n.o __ '"candidato das oposições amazonen~es, Orle:ntadas pelo 
deste)llldo . chefe . pqlitlco Gu,erreiro Anton!, ao Senado da República em con
traposição· ao Almirante Barão de Tefé, lançaâo pelo situacionismo dominante. 

nesta casa, como· representante de minha terra natal, 
u o seú bravo .e-laborioso povo. Suas atitudes irretratá
temida, seu patriotismo imaculado; seu excelso caráter, 

a serviço :dos-·altos ínteresses de sua;-Pátría,··nas ·assentadas tumultuosas da 
aglt~?-"'épgc.~,o~t~~eram~~epercuss~o_ta_manha .. sob _toÇtos os ~pecto.s, que o Estado, 
e:m:--ci:Uo~.PÕll}~,.fal_ava,_}mmep.te e:QCOI.ltrava motivos pai;a_ dizer da- boa hora em 
Q.ue-·sufragm,x", __ l!l-esmq __ -Çlistante -~ ausen,te·, um nO'.Clle _tão glorioso.,·-

Neste expediente de consagração;- no ensejo do centenário de nascimento 
d,Q saudoso_ e_ fulgurante _pen).ambucaJ:lo, _Alexa:ru:~=re J_os~ J?JtrQo;sa Lima, cuja 
rb.ern:õri'acs-e réVe:t~cla com as-__ mais_ justas e respeitosas- homenagens, o Ama
zonas, pela sua bancada, --associa-s-e···com ·toda a exaltação -de seu reconheci
mento, de- sua admira~o e de_ seu entusiasmo _pela individualidade -histórica -
patrlmônio -da,,próp.rla nação· brasileira --que, em certo período de. sua atri-



-195 ~ 

bulada existência política, lhe concedeu a hon~a~~ de defencl~ os seus anseios 
ele grandeza, como 1.I'1I1 dos seus_ mais lúcidos e_ brilhantes mandatários. 

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

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a ;palavra o nobre c~adOJ' ~ 
Daniel Krieger, que falará em nome ·da União Detnoerâtiea Nacional, coroo s.eu 
Líder. 

Q SR. DANIEL KRIEGER - Sr. Presidente e Srs. Senadores, nas rápidas 
palavras que vou proferir, não pretendo fazer o pan•egirico de um homem que 
tem seu nome gravado na História Republicana do- Pais e es_culpido na cons-
cdência da Nação braslléira. · ~~ 

Alexandre ~o.s.é-·Barbosa Lima, foi, apesar "de mUltar no- mUndO':-civil, ~O ciue 
Caxias !o! no mundo mjl!tar - um sím]Jolo d:c.unidade da Pátrta, pois que 
representou, no Parlame.ilto Nacional, pelo seu valor, pela sua pertinácia,- pelo 
seu desempenho ~-pelo seu ideallsmo, diversos Estados da Federação Bras!l&l:rll. 
e, entre esses, reoebeu a distinção do-Rio Grande_ do SuLe a r_etribu!u honrando 
o _mandato que recebeu pela lisura, correção, altitude, desassombro, -e deVOta· 
mento_ às tns_tituições republicanas do Pats, as_ quais _ajud3.ra a !1J,D.dar_ e :rora 
um dos grandes o)Jr~iros da su~ _consolidação. -

Modesto homem, velo para o Rio e ingressoU na· Academia. I;>_âli afastou-se 
para entrar na Escola_ de Guerra, porque seu ·pai, homem pobre, não poderia 
arcar com a res,onsabilldade de dois sustento.. no Curso Superior. 

Na Escola Militar, travou conhecimento com Benjambn eonstant e so!reu 
o influxo -desSa_ magnifica personalidade que ·soube destilar, na _consciência e 
nos_ corações da mocidade do Brasil, o anmr· à; República e O devotattnento à 
Pátrta. 

RetoJ:nando ao Estado de seus pais, foi dJstinguido com a cátedra, para 
que ali leclonasse matemática. Surpreendendo-o a República; fiel aos prtncípios 
que adotara, e conseguiu a adesão do Chefe 1\filitar à eausa que _se implantara 
no Pais. - ~ ~ -· · 

Eleito Constituinte, desempenhou, com br!lbo de sempre, essa alta investi
dura. da República. PosteriQ_~e. transformou-se não em_ um ___llom_em ·de um 
Estado da Federação, mas numcrepubllcano que tinha acesso a; todos os Estados 
da União. 

Foi nestas condições, Sr. Presidente, que ·representou o Rio~ Grande do Sul. 
Quem não conhece a sua atuação, quem não cOnhece o seu brilho, quem 

não. reconhe~- _a sua coragem, quem não proclania seu patrló"tiS:tno? Todos os 
brasilelros O- faz.ern, porque Alexandre Barbosa Lima foi, indi.scutivelmente, uma 
das malares expressões do Pais e constituiu uma das mais puras .!l'lórias de nos-
sa Pâtrta. - · ~ ~ 

Seu nome ho.i e é evocado e sempre se eVQC_a_ com ·carinho _aqueles que-, ven
cendo_ as _contingências terrenas, se impõe à admiração e ao aJPreço de seus_ con
cidadãos.. S-eu nome é hoje _como o_ foi no passado: uma band_eira de luta e um. 
estandarte de Alexandre Barbosa Lima que s.e _distinguiu pela cultura, pela Inteli
gência e pelo devotamento à causa pública, deve ser uma figura pennanentemente 
invocada pelos brasileiros e _apontada às gerações que .surgem: como exemplo 
de dedicação e amor à Pâ trta bras!lelra. 

Por iss.o, o Rio Grande do .Sul,_ como declarei, foi honrado na sua represen-
tação pela presença vigilante desse __ grande cidadão. _ , ~- -, _ ~ _ 

Hóje;· data em que completaria cem anos se vivo fosse, presta-se-lhe esta 
ho-menag-em; e--dele tl"oder-se-ia; (liz<er, como -disse José Maria Her.édla: morreu
aos 'Cinqüenta anos, mas- carregou ~obre os ombros um sé-culo de glórias. 

Bat'bosa Lima carregou sobre_ seus ombros- -aS glóri9.s d3. Rep~bliea brilsíi'eil·a. 
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Muito bem! PRimas.) 
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e· i·o-;slt. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Está terminada a 1'riinelra parte 
do expediente destinada à.s OOmemorações do -centenátlo de nascimento de Ale.: 
xandre Barbosa IJma. 

A Me.s.a., que já se pron-~nciara pai i~"term'édio- de um dos seti~- cbniPo:d-erites, 
&S'SÕCfa:se ·-àS- manifestações do.,_Senado Fedêrai ein -deferência àquele grande -
brasileiro. -- · · 

Tem à palavra o nobre S~nador Victorino Freire. 
, , .Jf 1)1;1; _ Y!CTORINO FREIRE - Senhor Presidente; hão c há para m!m ttms

trangfmentb. m«lor do-que trazer para. este Plenário, problemas da politica local 
dO meu- Estado, nãs sUas incompreensões e -nos séll& chógues. Líder do m·.eu par
tido no Matanhão, r-esponsável pela sua segurança e s'oOfevlvênci~ tenho acom:.. 
panP.:;t.do a_$Ua sorte. nas .. horas_,d~ yit9.rias -e nos dias de .sobre.ssaltos. Jamais 
fugi aq;s meus deVerê.s: J?~~i~ár_i9~~- ma.ri!hançlo na ~claridade· ou ila_ ·cerração, 
ombro -~--onibiõ ·col:ll_ ~e_us cOrr~Ii~ionários. NOssas divergências nos conflitos de 
op1nião que: a __ Vfct:a· democrática. .sUSCita, nós·· ·as _temo·s· 1·eoolvid.o em casa, mar
chando.. Sempre o· PSD ··màráfihenSe, pai•a aS úrilas e cónilcios·- numa''un1dide 
d~ .eonduta .admirável. Os d,ebates que sa otem travado na outra Casa do con
gre.Sso,. ptoVôêiiCIOs--p~o---Dei;JU:tado Miguel ll:lhury, velho e dedicado amigo meu 
de muitos anos, que fói incluído ·na Chapa --de D.epütados. .e_ eleitQ. sobretudo pelo 
a::forço de minha ação pesmal, c-óiíttáriaridó até vários setores do Partido, obri
gou""m·e ,à __ cont.está~Io .. _quando S. ~.a. me at_ingilJ __ _çomo Chefe .. do Partido, ao 
dêclarar na. __ COnv-ençã() .do: J>SD e na_ minha ausênda, que eu nãp tinha forças 
nem prestígio-;--para~-fncl_uí-lo na Chapa, cedendo a _pre~$â:O elO -GcíV-ernádorr 
·· .-: E.u .s_ou, Sr._.Presid_ente~-- um home_m po];)re,_ ma..s não um pObr\~ _]lomem_! Te

nho .. -_no·meu partido .. unãnim~ ªcatamento,, estima e :r;_esp,eito. TUdo -que hpuve_ 
em ruim de~int>eligência, tolerância e. esfQrço .. empraguei _para _evitar _1,lm_ choque_ 
entre o Deputado Bahury e o Governador dó meu Estado, que preside o Dlre.~ 
tónq RegjOl;laJ do ;partldQ .. ll![as o Dgputado Miguel Bahury, de há. multo vinha 
se ---Ciêixãnfi6 €rii61vet~·'mf 'átino.S_fera çiQs ::1gravp_s _-pessoa.fs;-ferindo ó GoverJ:Ja:dor, 
na_._.sua.- proO!ç!ad~ e ~a:·slJá ho:O.r.a d-e _ad:ri1inistrador, _se-m ·que o--lk>vernador 
revidasse:· E ·soinente··_'o ·aovernàdor, lhe respondeu, ·quaiido atacado violenta-
ment•e da. trn:una da Câmara. -

· Ql\áE-d9)Jh,eguei ~ oon~uSãº~-de.que~n.aO:thlhã ~~-.aú; con:diÇõ~s-_p'ãra pleite3:r 
à lnelll,\la<J, d9colleputa:do Bahury, n,;~. .C.b.apa partldaria, em v1rtude dos .agravos 
feitos. ao --·ociVerhador, "lealmente como er-a: do :meu dever liberei o I;)eputado 
B.ab_ucy dqs cmp.promis.so.s part"dários,_ par~ _ql;!~ S. _Ex._a. tomasse o camiil.ho niais 
cOnv2-niente· aos setzs intereS&e"s-l)o1iticos. -.os· ãtaqU.es de· S .. .Ex~R:- ao Governador, 
q:a tr~buna e em t-ermos- os .mais. 1duros, ooma_ é. do seu temperamento, não __ pode
:ria deixar d-e,.ati-ngir o partiqo ·e _q.seu.Chefe, que tertam.de tomat.posição s_ob 
pep.a de_ -~-·~n1qunare,lp. m_or.alrn,m,te . .Omit~ .. ~e ... nB:- c:~:mt~nd~ __ sel:"l~- encampar
as . .acusacoe.s-- ao (}overll~dor_,_ a passar ao P~D ma..r.anhense, -Q_~ _ate~tad()_ -de, o qu,-e 
o Mãranhão. -·.sób. a- é?;ide do atUal Gov-erno, lião pasSa~--de ilm ac-anipaJinento- de 
c;ganos, c da d~one.~to-~, acusar_;õ.?.s estas que não poderia s-ancionar C.ólh 'rileU 
silêncio.' o_;;:.:: _:' '. ' 00 ••• c• o . _. - .• o . . . 

c< ,-Minha ;'asiçãoé i:le .sol!ciarl;,dad~ ao -aóv~rnádor e ao_partldo, éuia dlgiü
dade..;cum:pr-e.:.m.e- defender._ Me.ii~Estado-.se encontra. em Cóhiplet~ paz, em pl~na 
ordem mohi.l, '.pólíti~. e administrativa. o ~ __ . . o · . 
r· 1'"Coin o- funcionalismo pago -em· "dia, ·em dia pagas as contas· do Estado, c.om 
mais de duzentos milhões nos .cofres do:.teso.uro, -c-om-·1núm.-aras. obxas-_públicas. 
n~o_Caplt~I .. e, .. nQ)IJt,er!Qr,,eD1 aJ:nlamento e outras já Inauguradas, não !Th!!.rece 
seni- dúVida, OOr-·enfíaque.-cidQ . .:ll9. _pl_~o--~ª-cional pel<?~.~~~ r~:P!.~S~ntantes. _PI~i-: 
teamos - :-e eu fUi o .seu maior· propUgnador- _:.::·um empréstimo para ---:ne·sen·voi
V'lmentd' da Agricultura· e da Eecuária, e que; conoedldo peloc Cons:elllo dECMi
nl.stros, oof:reu lõgo ·vivo combate da DPOslção, chefiada pelo Deputado Miguel 
Bahury. o:p_.)ano d!n!pllcação_ dO empréstímo aeompanhou o pedido do, Gover
n.ador ~.daJ,;Illçad\', plano llSte ~tue es~av-a_já elaho>:adoe ÇOJ,ll,<!S, recW:.SQS_,con
cedidos, pelo ex-Presidente .Tártlo Quadros, na Reuruao de GoVernadores no Ma-
ranhão. - - - ~-- =- --
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Defenderei com minha bancada e· com" to_dà. a ·energia: _a efetivação_ do_ em · 
préstimo, certo de que estamos prestando ao Maranhão e ao seu· Povo um sérviço 
dos mais relevantes. 

Pesa-me e choca-me ~rof~ndamante debate? da tribunã- estes-- Eatos e ~com 
eerta tristesa ver o DepUta<! o .Bahury, 14<> ].\gado a mlm, hoje de braço.s dados 
coo:n aqueles que tanto- me insultaram por te_r eu lhe defend~çto a candiclg.tura 
e o nome. Nunca "tiva -dúvidas de que posta a- que.E1tão em termos pessoais eu 
teria de tomar a posição que tomei arrostando eoru. todos .os aborrecimentos. 
Mas tenho- deveres a cumpi'ir e os_ ·cumptirei_ com amargura :ou .sati-sfação, pois 
que são eles linpreScrltiveis na minha _c_onsciêncla partidária. Não faltaret ainda_ 
desta vaz ao Governador Newton Bello e ao~. meus correligionários. 

s-ão eSta~ explicS.çÕes ·q·u~·~~ j-ul~~i na -ob~iga~ão de .. da; a~ ·aen-ado e não 
voltarei. Sr. Presidente, a. tril5Uria, porque pà.ra julgamento final de nossa con-
duta vai falar ··em última· in.stâ.ncia o povo ·maranheP,se. ·· 

Era'. o que tlnh~ á i:Ii~~r. (Muito b~D · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Está terminada a hora do ex
pediente. 

Há, sobr~. a. M~a~ .. requerimentos de_ informações, que serão. lidos pelo Sr. 
1.0 -&icretár!o. ~ ~~~ ~ ~~ 

São !!dos e deferidos os seguintes 

REQUERIMENTO .N.0 . S8,. mi 1962 •· 
·····--·~--- ... --~-- ·-" 

Requeiro, nos termos do Regimento Interno, sejam solicitadas ao-conselh<r 
de Ministros, as s_eg~n~&--info:nnaçõ~s .a _resJJ.e~tQ_ ,dos projetos de lei,. eD:l ,c.urso 
no Senado, que disp-õem· sobre õ ucódigo Brasileiro de Tdecomunicações'': . 

a) se a·-conselho concorda em- que,-no inomtmto~ não :dispõe o País de precisa 
e orientada "politica de telecomunicações; 

b) em caso afirmativo, se o Conselho julga mais .convenie-nte a adoção da 
"'política de telecomunicações" expressa através do projeto aprovado pelo Seiiado,_ 
ou se, contrariamente, julga mals concordante Cbm os interesses nació:iiãls a esta.;. 
belec!da no sul;lstitutivo aprovado pela Câmara dos Deputados; 

c) qual, então, a precisa opinião do Conselho, -se o substitutivo da ·câmara 
dos Deputados for o_ mais concordantE; ,cqm. os._tnteres.ses .nacionais, a respeito- dos 
arts~ n.0.s 10, 30, 42, 43. e 52- -dO-lnciné:jo~~do substitUtivo, sejam- encarados ditos 
dispositivos,- em conjUnto ou séparadàtnênte. -- · - -- -

Sala das Sessões, 23 de março de !962. - Fausto Cabral. 
·.' 

REQUERIThlllNTO N.0 89, DE !9_~_, 

Sr. Presidente: 
.Requeiro a v. Ex.a sejam requisitadas as_ seguintes lrifõtm~ções ·ão -sr: Minis-

tro do Trabalho e Previdência Social: - -,~ -.- .., .. 

1.0
) quais os traba!l;lOS realizados pelo Grupo de Traq~!lo \nmun)lldQ de 

providené_ià.r-.a_:r~guhtm~:tj~aç~O_. da LeJ,' 11.0- 2.1~6, de 1954,- visanqo a ~odificaçã.o_ 
do Decreto-n.0 _30.025; . 

2~ol _qUais os_.triotiV()s q'qe.-_d.eteU-m.b;laram __ a de~isSão ,dO Si.~-b.Sii-fafltie~cl.er 
da Chefia do Grupo de Trabáího, e quem o substituiu; . ~ . . 

3.0 ) desde ~quando foi instalado meuclonaÇ\o grJ!pO de trabalho, com a indica-
ção d.~s pessdas <iue o~ cowiiõeiii ;' . . . ' ' . ~': ' ' ; : ' . . . . ' ' . ' . 

4.0 )_ quais. são,as reivindicações dos SindiCãtos P,o.sr Arrumâdores e dos Car
regadores e __ Ensa~dore&_de __ Café e ·sal (espe_cialment.e do _Estado do Espirita 
Santo); 
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5.0 ) remessa de cópia autêntica de todos os pareceres e trabalhos já real!
zados. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1962. - :Jefferson de Aguiar. 

REQUERilllllNTO N.0 90, DE 1962 
Sr. Presidente: 
Requeiro a V. Ex.a. se digne de requisitar as seguintes informações do Sr. 

Presidente do Instituto Brasileiro do Café, por Intermédio do Sr. Ministro da 
Fazenda: 

1.0 ) que razões teriam induzido o me a autorizar a firma Intrin Belrut 
como agentes exclusivos para venda de café na Grécia; 

2.0 ) se os preços fixados f_oram inferiores ou no nível de 30% abaixo dos 
limites minlmos determinados pelos registres das vendas de exportação, con
forme denúncia feita pelo Centro do Comércio de Café de Vitória; 

3.0) se, em virtude desse procedimento, as firmas locais receberam telegra
mas cancelando as compras ainda pendentes de embarque; 

4.0 ) quais os prejuízos apurados ou quais os _cancelanlentos_ notificados 
ao me; -

5.0 ) remessa, por cópia autêntica, ciOs expedientes, protestos enviados ao 
me, compras efetuadas, preços ajustados etc.; 

6.0 ) quais os nmries, com os respectivos endereços, das fipnas cred~nciadas 
pelo me. JJara os negócios do café no exterior, com as vantagens atribuídas, 
negócios efetuados etc. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1962. - Jefferson de Aguiar. 

REQ1JERIMENTO N.0 91, DE 1962 

Sr. Presidente: 
Requeremos sejam solicitadas ao Exm.0 Sr. Ministro da Viação as seguintes 

informações: 
a) Se é verdade que se vai extinguir, por determinação do Governo, a Rede 

Ferroviária Alagoa Grande-Camarazal; 
b) Em easo afirmativo, quais as razõeS da excepcional medida. 
Sala das Sessões, 23 de março de 1962. - Argemiro de Figueiredo - Ruy 

Carneiro. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - O Sr. Senador !Fausto Cabral 

enviou à. Mesa discurso a fim de ser publicado, na forma. prevista pelo art. 20-1, 
§ 2.0, do Regimento Interno. 

S. Ex. a. será. atendido. 

É o seguinte 

Senhor Presidente, Senhores Senadores, é pelas figuras representativas que 
as nações se projetam na eternidade, porque são elas que fa~m a história. 

Plantando fatos, dando-lhes caráter e seiD.tido, os homens-simbolo condu
zem suas pátrias a um lugar definido, no eonceltc internacional, tornando-as 
fortes e respeitáveis. 

As coisas não andam Por si, são oS -homens que as domiriBm-.--dão-nies- fOrma 
e destinação. Nada mal.s deplorável que a tese determlnlsta, segundo a qual os 
homens são situados em função dos fatos. como se não fossem -os homens supe
riores -que, pela sua vontade, dessem a tõnica da história, apontando rumos aos 
poVOS. 
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Essas considerações_ vêm a propósito çla pas,sagem, hoje, do centenãrio- dO
nascimento de Alexandre José Barbosa Lima, brasileiro que, sem nenhum favor, 
pode e deve ser incluído no rol dos vultos representativos de nossa Pãtrla. 

Em verdade, Alexandre José Barbosa Lima, pelo seu valor inoral e Intelec
tual, :pelo exemplo de sua conduta pública e privada,- Pêlo seu grande amor ao 
Brasil, a que serviu com dedicação durante longos anos, foi bem um represen
tante de nossa raça, naqu!Io que esta possui de mais autêntico. 

Não foi mera coincidência o fato de ter sido ele deputado p_elo Estado do Ceará, 
Governador de Pernambuco, deputado pelo Rio Grande do Sul e pela <>,ntJga 
Capital Federal e Senador pelo Amazonas; a:ntes, esse fatO' hl-ostra qUe ele foi 
um predestinado, e tem explicação na vida mesma de Barbosa Lima, toda em
pregada ·a ·setViçó do Brasil. 

Transcendendo dos !Imites das prov!nclas, Barbosa Lima; embora nascido 
em Pernambuco, Estado que governou com sabedoria e ~elo, S"Oube; com il mesmo 
entusiasmo, servir ao -ceará, ao Rio Grande -do_ SUl e_ ao Amazonas,_ firmapdo~se, 
como administrador, como :Politico e como pa:rlaniehtar, do mesmO :inodo que se 
fizera professor, um dos maiores valores httínatios· jâ surgidos er.n nossa terra. 

o dia de hoje, portanto, deve ser considerado como u:t:n dia de sagrado reco
lhimento ·para to'do.S nós, poiS devemos todos, recordando o grande brasileiro 
cujo ·centenário de nascimento se comemora, ãpontá-lo como mn exemplo- a 
seguir pelas gerações atuais. 

Com homens como Alexandre José Barbosa Lima, o Brasil -·se Perpetuará 
nos sécUlos, e é por isto que, em nome do ceará, Estado onde ele começou a sua 
vlda, como lente catedrático de geometria analítica na Escola Militar, venbo 
prestar-lhe a homenagem de nosiiõ resPeito Imortal. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Sobre a mesa requerimento que 
vai ser !Ido pelo Sr. 1.0~Secretárlo. 

1!: !Ido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 92; DE 1962 . 

Nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, reque-remos urgência 
para o Projeto de Lei da câmara n.o 130, de 1961, 11ue altera ·a Lei n.0 2.944, de 
8 de novembro de 1956, que permite_ ao Banco_ Nacional de Desenvolvimento 
Económico o ajuste de empréstimos com autarquias estaduais que tenham a seu 
cargo planos de eletrlflcação e dá outras providências. · 

saia das Sessões, 23 de março de 1962. - .Jefferson de Aguiar - Afrânio 
Lages - Barros Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) -Do acordo com o RegimentO; serâ 
o requerimento votado ao final da Ordem do Dia. 

Sobre a mesa outro requerimento que vai ser !Ido pelo Sr. 1.0-Se.cretári.o . 

. . J!: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 93, DE 196Z 

Tendo ·sido eonvidado a participar da Delegação -do Brasil à Conferência do 
Desanna·mento, reunida em Genebra, solicito a necessária autorização do Sellàdo,
nos termos do art. 49 da Constituição e do art. 40 do Regimel)to Interno, para 
aceitar e exercer essa missão, cujo prazo não dêVerá Séi' ·s-uPetlõr--a 110-dias. 

·sala das Sessões, 23 de março de 1962. - Victorino Freire. 

·o SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinbo) - De acordo ~com o·~alsposto no 
art. 40, § 1.0 , do Regimento Interno, esse recrueriiiiento será enviado ·à Comissão 
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de Relações Exteriores a fim· -de dar parecer, para que o Plenário se pronuncie 
ainda na sessão de hoje. 

Sobre a inesa ofício que vai ser lido. 
l!: lido~ o &egulnte 

OFíCIO 

Senhor Presidente: 
Em 23 de março de 1962. 

Tenho a-- honra de comunicar a Vossa EXcelência, para conhecimento do 
senado, ·em obediência ao art. 38 do Regimento Interno; ·que me auSentarei do. 
Pais dentro de alguns dias, em breve viagem de caráter particular. --Atenciosas 
saudações, Sebastião Archer. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) -A Presidência ficou ciente.·~ 

DURANTE A HORA DQ EXPEDIENTE, COMPARECERAM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Vivaldo Lima - Zacharias de Assumpção - Sebastião Archer - Fernandes 
Távora -~Menezes Pimentel- Lourival Fontes -~Lima Teixeira- Nogueira da 
Gama -Pedro Ludovico - José Feliciano - Saulo Ramos - Irineu Bornhausen 
- Daniel Krleger. ~ ~ 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Passa-se à 

ORDEM DO DIA 
Item 1 

Primeira discussão do Projeto de Lei do -senado; n.0 52, de 1961, de 
autoria do Sr. Senador Del Caro, que_ considera de utilidade pública a 
Conferência de São Sebastião do Alto Guanâú da~ Sociedade- de São Vi
cente de Paulo, com sede_ em Manso Cláudio, Estado do Espírito Santo, 
tendo: parecer favorável sob n.O 35, de 1962, da Comissão de Constituição 
e Justiça. 

Em dlscu.s.são o projeto. (Pausa.) 
Não- havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Em votação o projeto, com parecer favorável da Comissão de Constituição e~ 

Justiça. 

Os Senhores senadores que o aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa.) 

Está- aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado em primeira discussão: 

Oonsidera de utilidade pública a. Conferência de São Sebastião do 
Alto Guandu da Sociedade de São Vicente de Paulo, com -s-ede em Afonso 
Cláudio, Estado do Espírito Santo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É considerada de utilidade pública a Oonfer_ência de São Sebastião 

do Alto Guandu da Socied:.de de São VIcente de Paulo, entidade civil de objetivos 
filantrópicos, com personalidade jurídica e sediada no Munlcip!o de Afonoo 
Cláudio, Estado do Espírito Santo. 

Art. 2.0 
- Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revo_gadas 

as disposições em contrário. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - O projeto voltará oportunamente à 

Ordem do Dia para segunda discussão. 
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Votação, em discussão única, do Parecer n.0 30, de 1962, da C_omissão 
de Relações Exteriores, no sentido do arquivamento da Mensagem· n.O 58, 
de 1962 (n.0 de origem 679/62), pela. qual o Sr. Presidente da República. 
submete ao Senado a escolha do_ Sr. Roberto _de Ar:rud~ :Sotelho para 
exercer a fUnção de Embaixador Extraofdinário e Plenipoteri.ciário do 
Brasil na. Tailândia. (Mensagem tornada sem efeito pela. de-n:o~67, de 1962). 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - A discussão do ~parec-ér foi encer
rada a 26 de fevereiro~ 

Em votação. 
Os Senhores Senadores que aprovam o parecer queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Está aprovado. A- mensagem -Será. ã.rqu'ivB.da. 

É o seguinte o parecer aprovado 

PARECER N.0 30, DE 1962 

Da Comissão de Relações Exteriores, sobre a Mensagem· n. 0 67, de 
1962 (n.o 679, de 1962 - na Presidência), do Sr. Presidente da Repúblic .. 
solicitando ao Senado F~eral o obséquio de tornar sem efeito a Mensa
gem n.0 58, de 1962, relativa. à escolha do Sr. Roberto de Arrnda Botelbo 
para exercer a função de Embaixador Extraordinário e Plenipotenciário do 
Brasil, junto ao Governo da Tailândia. 

Relator: Sr. Mrãnio Lages 

Em Mensagem n.O 58, de 1962~ (n.0 679, de 1962 - na Presidência), 9 Sr. Presi
dente da República submeteu à aprovação do Senado Federal o nome do Sr. Roberto 
de Arruda Botelho para exercer à função de Embaixador- Extraol:'dinát'io ·_e Pienípà
tenclário do Brasil, junto ao Governo da Tailândia.. 

Sem que essa douta Comissãq se pronunciasse sobre a proposição, o Sr. Chefe 
do Governo enVia a Mensagem n.O 67, de 1962 (n.o 67g..15, de 1962 -na Presidência), 
em que solicita tomar sem efeito a anterior. 

Diante do exposto, de conformidade conr o -Regimento- Interno, requeremos 
o arquivamento da matéria. 

Iii o parecer; 

. Sala da Comissão, 15 de fevereiro de 1962. - Vivaldo -Lima, Presidente - Afrâ.. 
mo Lages, Relator - Aloyslo de Carvalho - Lourival Fontes -oHeribaldo Vieira 
- Gaspar Velloso. 

o SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) .:..:: Está esgotada o ~ maté~la da 
Ordem do Dia. 

Passa--se à ·votação do requerimento ~de urgência n.0 92, Para ·a Proieto de Lei 
da Câmara n.o 130, de 1961, o qual foi lido na hora do EXpediente. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam O 'reqUeriin-ento, citieiram .Permanecer s-enta· 
dos. (Pansa.) 

Está aprovado. 
o Projeto entrará na Ordem do Dia da terceira sessão subseqüente a ~ta. 
-Passa-se à votação o Requerimento n.0 93, de 1962, lido na hora do Expediente, 

e de autoria do nobre Senador Victorino Freire. -
Solicito o parec_er_ da Comissão de Relações- Exter~ores. ,_,. 
o SR. WURIVAL FONTES -Sr. Presidente, o nobre Senador Vivaldo Lima, 

Presidente da Colnlssão de Relações Exteriores, designou-me relator da matéria. 
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A Conússão tomou conhecimento do requerimento de autoria do nobre Sena
dor- Victorino Freire e- se pronuncia favoravelmente à concessão da llcença solici
tada. 

O SR. -PRESIDENTE (Gilberto Marinlio) - o Parecer cta'·comiSsil:O de Rela-
ções_ Exteriores~ é- favórável. --

Em votação -o .Requerimento n.0 .92. 
Os Senhores Senadores que o aprovam, queiram pennan~êõer-S'enticio:i'-(Pausa.) 

Está aprovado. 
-Há ainda oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Lima Teixeira. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador NO'\raes Filho. 

O SR. NOV AES FILHO - Sr. Presidente, desejo fazer alguns comentários 
em_ -derredor- da m-ensagem enviada ao COrigr€sSó Nacional pelo Sr. Presidente 
da- R<> publica. -

De inicio devo -declarar que se .trata de um documento· sob to.dos os pontos 
de vista-interessante, e eU diria até ínMito em nossa vida republicana., porque 
é- COilclsó,- sintétiCo,- <iue·se Ié sem tmfa_qo_, _e p_n(J.e_l"l.á9_$f:' ericóntra_ ru.íl:iferos dis
pensáveis e argumentos inúteis. Nele os- principais problemas do País estão 
fixados de maneira clara, para que todos os brasileiros se c-apacitem da gravi
dade da :qora n~cional, das dificuldades financeiras, dos graves _pro1l_I:emas eco~ 
nômloos que ·témos de enfrentar. É também, &. Presidente, documento digno 
de leitura atenta, pela serenidade, pela elevação. :a:onra seja feita ao Sr. Pre-
sidente João Góii.lart que, sendo homem moço, ·sujeito, portanto pela sua própria 
idade às trepidações da vida política, .eriviou ~ Congiesso niensagem que re
presenta, sem dúvida, magnífico testemunho de s~n.so patriótico, -sobre.tudo. 

Refere-s. Ex.a dois· problemas da atualidade e que mais despertam a aten_çã_o 
de diferentes setores da vida nacional - a reforma agrária e o projeto de 
.remessa de lu-cros para o._exterior. 

Ao comentar essas duas questões tão importantes -e- obJéto:'de taritos debates, 
o Sr. Presidente da República o faz com precisão e ,espírito público. acentuados, 
sem fugir às tradições e também não levando desenganos aos anseios do Brasil, 
reporta-se S_. Ex.a __ a essas duas questões de maneira a infundir a confiança 
e a esperança do País em sua atuação e serenid!ade em seus ooriceltos. 

No que diz respeito às finanças nacionais, a Mensagem Pi-esidenciB.l expõe o 
drama -orçamentárlo que vivemos,' -virgem nos- Anais da vida repubUcana, porque 
se o deficit citado naquele doC"..Imento, de 250 bilhões para mn·~c · ati'ecadação 
prevista de perto de 5_00 bilhõ·es, seria motivo de_lnquietaç.ão e de temores. para 
os homens que não perdem- de vista os seus deveres- para -OOin- ·a --Pátrlá não 
poupam esforços para que-·melháres dias advenham para a Nação. Se juntai'mtis 
a esse deficit outras obrigações existentes e a alta soma que teremos que retirar 
do erário para o aumento do fUncionalismo público civil e milltar1 dê acordo 
com o projeto já remetido pelo Sr. Presidente do Conselho dé Ministros, o emi
nente brasileiro Dr. Tancredo Neves, à Câmara dos Deputados, não- vejo_ como 
livrar de inquietações aos brasileiros patriotas, que amam a sua terra e desejam 
a paz e a tranqüilidade para o Presidente e para o progresso·~ao=Brasii. 

O Sr. Presidente da República ainda aí revehi-se - ·nemr :Séjà_··IoUvado -
o_ homem sereno, ·o homem comedido. S. Ex. a anqncia ao"_Congr:es.so· Nacional 
esses perigos através de -cifras_ que- -nos deixam est_upefatos, entretanto, -não 
conçiuz o povo brasileir9 _ao pessimisiil_o _ que ge_rf:J.. 9 _ des~gano e pode_ co~duzir 
o povo ao desespero. S. Ex.a. dá uma nota de oonfia:nç-a: -AgUai'da; -aS inédidas ne
ce.ssârias por parte. do OOngresso Nacional. Refere-se. às possibilidades de recupe
ra-Qão· do nossa País. País novo; em plent:t ·rase de -criação de riqueza, de centros 
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de trabalho e de produção, capaz, portanto, em per!odo que não .será longo, de 
restabelecer as suas finanças, de saneã-las e de retirar a mooda da posição 
a.viltante em que se mantém de anos a esta data. 

Essa nota de otlmismo e confiança que- o Presidente João Goulart Imprime 
na sua menSagem e--digna--de registro,_ porque_ prova que o seu -cora-çãO de- bra
sileiro não- se d~senganou; pelo OOntràiiO, estâ- pleno de esperança ao ·conclamar 
o Congresso e o :povo para um trabalho ordenado, s-evero, -patriótico~- de ·cdi:te 
de_ despesas, de equilíbrio do· órçam.énto, de busça de recmsbs onde qu~r que 
se encontrem, para estancar-se _a inflação, que "tantos malefícios vem ocasiO
nando ao Pais. 

o Sr. Lima Teixeira - V. Ex.• dá licença para um aparte? ~ 

O SR. NOVAES FILHO- Com multo prazer. 
O Sr. Lima Teixeira - Congratulo-me com V. Ex.•, e o faço com tanto mais 

prazer quanto me encontro neste instante na liderança··cta "Maioria, _pelas palavras 
de estímulo d!rlg!das ao Governo, na certeza de que vencerá·~as· d!!fculdades de 
ordem financeira que o País atravessa. Assisti, há pouco a magnífica exP.osição 
do. Primeiro-:Ministro Tancredo Neves na Câmara dos Deputados na qual V. :Ex. a. 
apontou os melas _para o combate à inflação e, sobretudo; os rt!cúrsos de que 
teremos de lançar mão para evitar que críticas _sejam feitas ao Governo, muito 
embora temos que confessar a i'esponsabllidade por -i:!ssas _ OCOITêiiCiã.s de -ordem 
financeira não caibam a este Governo, eis que provêm de governos -ãn_terlores. 

O SR. NOVAES FILHO - Multo agradeço o~ aparte do nobre Senador Lima 
Teixeira, representante do Estado da Bahia, que alude ao discurso ora: prOferido, 
na Cámara dos Deputados, pelo Sr. Primelro-Mlnistro, Sr. Tancredo Neves. 

Nãó oilvf 0 al.Scurso de S. Ex.a, mas tive ensejo de ler sua entreVI~-ta_ a -fizi
prensa de ~lo Horizonte, e trecho de uma conferência I?r_of~IQã_ ii~ ~~9la Supe
rior de Guerra, cujo eStilo é o mesmo- da mensagem presidencial: _concisão, sere
nidade, desarmamentO de espírito e canclamaçáo- a todos os valOres da nactona
lidad_e, para reagirmos de~s~vamente ,contra as deformações, os p!ejuízos e os 
perigos que nos estão sendo impostos pela Inflação que aíestá. 

Sr. Presidente, inspiraram as palavras que profiro exclUSiVamente- o meu 
sentimento patriótico, não tendo .s_egundas intenções. 

Pertenço a um Partido que -éstá -distante do Governo, (iúe{ nijo- partJçjpa,--dqs 
quadros administrativos do Pais. Integro um Partido cujo presidente é um após
tolo da democracia, um dos homens mais puros do Brasil, um dos politiCDS ma!.s 
austeros, um dos homens de mais alta Inspiração patr!6t!co, ~que é o Sr. Raul Pila. 

Por jsso mesmo é que ele se assusta e se rebela contra atitudes e orientações 
quhe lhe parecem não consentâneas com o estilo-de Gove.rhó em que~ nos_ encon
tramos. Declarações e atitudes que vão bem com-·s. ·Ex.a., dentro da·sua-pureza, 
do seu estilo de vida política, tão conhecida e aplaudida J>elo Pais Inteiro. 

Sr. Presidente, as maulfestações que trago, liesta hora, à tribuna do Senado 
da República, são - repito -inspiradas, exclusivamente no meu desejo de ajudar 
a essa obra que reputo de patriotismo, de animação, de fervor brasileiro, de 
encaminhamento das nossas questões para soluções sérias e adequ-adas; de acOrdo 
com a gravidade da hora que vivemos. 

O Sr. PedrG LudOVico - Permite V. Ex.• um apartei 

O SR. NOVAES FILHO- Com muito prazer. 

o sr. Pedro Ludovico - Estou de pleno acordo .com as palavras de V. Ex. a 
em relação- ao projeto do GoVerno, do ponto de -vista financeiro-e e-0011õtnioo. No 
último discurso que pronunciei nesta Casa, adverti e até censurei o atuaLGovemo, 
por não ter apresentado sequer um plano para debelar_ a crise pot que passamos. 
Vejo, agora, com satisfação a existência de um planejamento, um projeto em 



que se· solicita e espera do povo, do- comércio, dos iildustriais,. um ãllxiliri por 
empréstimos ... ·-- . --

0 Sr. Lima. Teixeira - COriii)ulsórios .-
o:-sr·. Pedro Ludovico - .. -. -_compulsórios__ e_ voluntáriOs, e- também -oom. um 

plano_de __ econm:nta .. .Verifico ·que:. o· GóverriO, portanto, eStá. ã'g<:ll'a:iió rumo certo; 
ate_ ent_ão não se .definira, não· tomara- qual_quer __ decisão no seritido_ econõmico_
financeiro, para debelar a· inflação- que ConStitUi_ O_ :maio:r..fatór ~ ,qe _pa.réStia' da yida. 
·v. Ex. a está c_ert.Q, porlantó, aO elogiar o GóV~i'"nO po:r €SS~~Piario que visa _;o be_m 
do Pais. · · · · · · · 

O SR. NOVAES FILHO ~ Agradeço a intervenção oportuna do enúnente 
Senador Pedro Ludovico,-·homem-público que se ãcompanha, por justiça, do 
respeito de todos os brasileiros. Foi S.. EX.~ •. no: Gove:rriõ· de ·aoiá:s; co-m '3.- ·ridícula 
arrecadação __ de _cinco milhões de _cruzeiros, quem levou a ef.eito aquela obra ex

. traordlnárla, transferindo a ·capital de .. uma velha cidade, de um tradicional 
recanto urbano para um centro de_ movimentaç_ão", ·de esperança, um centro que 
criou outras raizes e que deu outros roteiros_ ao progresso_ ttoncômiOO- do:. Séu 

·-Estado. ·c • . . · ' • • 

0- Sr . .Pedro Ludovico - Muito agradecido pelas palavras de V. Ex}!. 

O SR. NOVAES FILHO- Maillfesta-se V. EXc• _de acQJ:do com as referé:ricia.s 
qu_e ;(a_ço ao--. Governo, numa hora: em· _que· o __ Executivo não __ Somente_ co'iJ.clariia 
o "Brasil, como o fez o Presidente João- GóU.láí't ·em sua mensagem, a novas dire
trizes _e a novos encargos em bem dos interesses nacionais, mas. SQbretudo m.una 
hora em que S. Ex.a., · atràvés· do ·presidente do Con.selho de __ Ministros, envia ao 
Oo:ilgieSSo-_-Naclc;ma.l projetos de lei que os homens que estudam, os homens que 
investigam, os homens que procuram penetrar na área tão ·insípida e tão árida 
das fihanças naclonais, reconhecem serem proposições digiiB:s 'de aPOiO. Tais são 
os' projetas referentes ao empréstimo conipU.lsOrio, ao investimento d-e _titulas da 
divida- interna, ao -corte de despesas· e a outras providênciaS que- o Governo ·envia 
ao COtfgresso -e-· qu-e <:Y congresso tein. o déVei- indeclinável de examinar, mas -·de 
examinar com -vontade de colaborar e, sobretudo, sem_ reta~dantentQ. A:_~ora que 
o Brasil está vivendo·é-tla{;iU.elã.s-que ãcO!iSelliam pressa para as boas e patrióticas 
soluções nacio_nai_s. 

Sr. Presidente, faço questão de acentuar que não estou nesta t:dbuna ~m 
. qualquer intenção de cortejamento nem movido por interesses Individuais. Sabe 
o Sêilââo - e_eú o-r.epito para evitar falsas Interpretações - que o. Partido Tra
balhista BraEile!ro, chefiado pelo honrado· Sr .. Presidente João· Gowàrt, já tomou 
posição em Pefuainbuco quanto à.s eleiçqes senatoriais, Indicando dois enúnentes 
candidatos. Assim, nem aí se p·octerá -distinguir qualquer segunda intenção de 
minha :parte, ou seja, qualquer_ intenção eleitoreira. 

Estou na tril:iuna, Sr. -:Presidente, porque amo a minha te:rra e desejaria_ ver 
··o-Brasillivre das conseqüências ftiriestas dã. inflaçãO~ Sal?_e· O :sen9.êiO~que imtóri
dade me sobra para abordar comentários em torno do probleina pOrque vários 
projetas defendi, no Palácio Monroe, visando a combater a Inflação. Multas e 
muitas vezes tenho _erguida minha pobre voz para- chamar a atenção- dos poderes 
responsáveis ac_erca dos perigos __ que a inflação envolve, perigos imensos porque 
a fome que se está ala~tr~ndo, de ponta a pon_ta. na minha região nordestina 
é tremenda, é uma ameaça terrível às_ próPrias instituições. Se _-não _tivermos 
coragem e decisão para deter a inflação no Brasil em breve estaremos, sem 
dúvida, meT.&ulhados em acontecimentos os mais graves Pata os interesses da 
nacionalidade. 

O Sr. Lima Teixeira - Peimlte V. Ex.a. wn aparte? 

o SR. NOVAES FILHO - Ouvirei com prazer i:i aparte de V. EX.• 

O Sr. Lima Teixeira - Creia que. ninguém cometeria a injustiça de ver se
gunda.s intanções nas palavras que V. Ex.• ora profere, em tão brilhante discurso. 
Além do mais, V. Ex.• faz justiça ao Governo quando louva as medidas que vem 
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tomando no sentido de combater a inflação. A palavra de Y ~Ex.a é das ~mais 
credenciadas mormente por se tratar de eiJlinente figura do Partido Liberiador 
com assento nesta ·casà. Estejamos certos -de qUe Com a Kerehida_de, com a au_st_e
ridade: e ·com o---espirita público que caracterizam o·sr-. Presidente João_-Gáu~art, 
venceremos ·a crise_que ora se apresenta, sobretudo .. diante_ do_ a_poio_ que:~S. Ex.a 
tem neste instante, não só dos .. Pal:tidos políticos que compõem_ o Governo, _e~o 
também dàs Forças Ai:liladlts. Fiq!le V. Ex.'\.~ convencido -de que este_ Governo, 
que não costuma fazer propaganda de suas dêcisões, vencerá as· dificuldades 
que no momento_ se apteséntam na politica econômico-financeira. 
_ o SR. NOVAES :FlLHo- soí.Lintiiio-grato~às palavras tão 'ilen.eros.tS;no'qull 

diz respeito à~ nünha pessoa, proferidas pela caro corri:P'a'h1ielro' ·seiü,;dor ·Lima 
Teix:eira, mas_, se registro, de :t?assagenr,·arguris··e-scJ.,ai~entos..i -ê_],i_Q_rqU:e'-'$~1 ·qu_~. 
neste Pais, a maledicência é de uma ~agu_~a eX~:r;~o-tC;'llg.píª:.~~l?fiii1à jéql]>re :e1,n 
deixar bem claras as llllnbas atitudes. Jamais andei· rastejando, vivo- de front~ 
erguida, sem ódios óu pr-ec-cmqeitop de- qualquer ordeln_ ·no·:·~en·tído tltf diiti_ir;uir 
·ou empanar a· prestigio ou o· brilho_ de _qualquer adversário;- Atiav~ll_, POréril, ·ctessa 
minha con~uta ~e cordi~dªde! _compreeósão -tr• sobretu_dé, _~-e tr~_~iKên~~~ -
porque é do meu feitio ~ Jamais l)erdi aquela luz que gma e ilumina ·os homens 
dos ouararapes, com brilho- e- altivez, bem- clara~ bem à vista de quantos poSsam 
acompanhar, estudando ou analisando os aspectos da nossa·--v"ida pública. Sr. Pre
sidente, as palavrasa que hoje profiro no_ Senado são_ inspi;r:.:a.çla$ _ no .de.sejo de 
trazer .lllinha modesta contribuição .aos-rumos que a·.,aoverno. está traçando. e-'às 
dlr:etrizes que aponta para no.s _.defendermos - GO!p.O _tantas_ vezê.s ~nho. :cU to 
desta tribuna ....... 'das .ameaças, dos ~alef.ícios, e .. dos"--.411-Pr~~sto_s tremendos da 
inflação_ que, infelizmente, ai s_e encontra. 

O Sr. Nogueira da Gama - Permite V. Ex.• "inn~ aparte? 

O SR. NOVAES FILHO ::....-Com multo prazer. 

o Sr. No~ei~a d.i Gam.ã --PoSsui-V~ ·Ex_a~aU:t-Oridàde b:istã:Ilte Pãra ref;i~'tr·~·;. 
nos Anal.s do Senado - e o faz muito Qem. -~-.as._providênci~ princip?iS .que .o 
Governo adota_para a_organização da.noss~ atuat.posição econõmicO-f~nanceira. 
Os jornais já iloticiaram os v·árias projetas q-ue o Cr6vei-ho"êstâ·envra!{4o l,':Ç!!nara. 
dos Deputados com esse objetlvo. Ainda não conhec_emos a ínteg-ra-desSas- pro:.. 
posições mas, pelas súm ulas publicadas na Imprensa, temos a~ impressão C\e que 
o Governo acertou o passo, desta vez..J~~ com imenso prazer e -regõzijó,_ emi:pente 
Senador;- que, de minha parte, faço -aqui um registro, Quando·- Compare<::e.u a(? 
Senado ·aa ·República o- saudoso -Minis-=tro OSWaldo _A:ran_ba_J?Jl;t"ª- .en;u.nciáJ":-_0 s·eu 
programa à frente do Ministério da Fazenda fl:,quando. com ·a nlesfriõ 'óbj_etivo. 
S. Ex. a compare_ceu-ã Câmara-dos Deputados; ná~ano dé-195g'-é'pi'inCípios de 1_954. 
teve oportunidade de_esplanar a :política- ecbnôniico-finanCeira -que o- Brasif pre-
cisava adotar para vencer às dificuldades eiii qUe- se- encontrava e pata pôr eln 
execução um conjunto de provid~~çi~ e um.a pr_e~:;;_ão g~ob_al d'ª-- co:r:nQate à infla
ção~ Sustentou S .. Ex.~ -um principio que_ é corrente_ em _ecçmónlia e q\l_e- __ t_e_ín'" sidq 
desprezado_ pelos nossos_ GOvernos --,---_o de_ que_ a .econófuia é -iiiil toda-.·e_ pito· Pode 
ser combatida ou executada apenas em parte, especialmente quando há uma crise 
ou uma soma de crises, COll).O no caso do _Brasil. Q saudoso _ M:inistro OSWàldo 
Aranha .enumerou,· então, aS providênCias Que deveriam- ser ã:dotada~, e- dentre 
elas, eminente Senador Novaes Filho. encontrava-se a quase totalidade das me-di.,. 
das que agora o Governo- Federal solicitou ao_ Congresso, ~açtQ-n&-·" V~ V., ~.a 
que o Brasil como-_ que~ ficou parado._ Houve um hi~~o . na~ ~x~cuçao de medidas 
salvadoras da nos.sa situação ec_onômico-financeira e, agora, o Pais como que 
vai retomando as metas de segurança que poderão levar o ~os_s_p.povo ~ó-b8in
estar __ que há muito_ tempo reclama e de que não- _pode preseindir. Está v:--Ex.a 
de parabéns, nobre Senador, sobretudo- pela serenidade e autoridade com- que 
registra, hoje, no Senado da República, a atitude do atual Gov~rno. que merece 
todos os .nossos louvores. -Devemos apreciar, perante o Senado, as. meQJP.as que o 
Governo está solicitando ao congresso; devemos discuti-las, examiná-Ias e dar
lhes toda a nossa couperação. "Entre .. elas, quer_o_ desde- já destacar.·a_"qu.e reputo 
de grande Importância e que visa à consolidação da Divida Pública Interna. O 
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Ministro OSwaldo Aranha sempre se bateu por Isso e chegou a enviar projeto ao 
Parlamento nesse sentido, obtendo parecer favorável das Comissões de Consti
tuição e Justiça e de Economia da Câmara dos Deputados. Essa proposição foi 
arquivada na Comissão de Finanças daquela Casa, porque o sucessor do Embai
xador Oswaldo Aranha, o Ministro Gudln, não quis que a providência fosse adlante. 
Posteriormente, quando ainda deputado por -Minas Gerais, tomei_ a iniciativa de 
apresentar projeto nesse sentido. Adaptei o que havia sido apresentado pelo MI
nistro Oswaldo Aranha, expungi algumas de suas medidas, que me pareciam lna
ceitãveis; incluí outras, entre as quais a inversação da taxa de juros, para per
mitir .que o capital tenha, em todo tempo, remuneração capaz de compensar a 
desvalorização da moeda. Esse projeto, nobre Senador NóVaeS Filho, foi boicotado 
pelos interessados, na~Câmara dos Deputados, que et.n vez de défendê-lo, -aprovou 
projeto de emissão de títulos de trinta bilhões de cruzeiros, ao tempo do M!ulstro 
Alkmim. A Comissão d,e Economia deu parecer favoráVel a esse__ projeto deli
berando que .as· medidas _por mim propugnadas, síntese do que havia sido apre
sentado pelo Governo, deveriam constituir projeto em separado. ESse projeto 
dorme, até hoje, nas gavetas da Comissão de Economia da Câmara. Nada mais 
é que a proposição que, agora, o Governo enviou à Câmara dos Deputados. Felicito 
V. Ex.J~.- pela -iriiciativa de registrar, com tanta oportunidade~_ o acerto das pro-
vidências do Governo. - -- - - · · 

O SR. NOV AES FILHO - Sr. Presidente, sou muito grato ao nobre Senador 
Nogueira da Gama, representante de Minas Gerais, por sua fidalguia. Homeni 
dedicado; todos o sabemos, aos estudos e à ciência das Finanças, tem S. EX.a, 
por isso mesmo, autoridade para opinar, como agora o faz, sobre -os altos pro
pósitos do Governo brasileiro ao pleitear do-congresso Nacional medidas que me 
pareeem práticas, sensatas e indispensáveis para. vencermos a.s dificuldades atuais. 

Concluo, Sr. Presidente, pedindo a Deus Ilumine a consciência de todos os 
membros do Congresso Nacional que tenham ficado à margem do caminho nesta 
hora difícil da nacionalidade. Que todos procurem bem cumprir os seus deveres 
de legislador. (Multo bem! Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Lima Teixeira. 

o SR. LlJ\IA TEIXEIRA -Sr. Presidente ~ Srs. Senador~s, são poucas palavrt;s, 
apenas para agradecer ao Ministro da Vlaçao e Obras Publicas a comunicaçao 
que acaba de fazer de que remeterá para_ Bahia, Sergipe,.Pernambuco, Paraíba e 
Aiagoas, recursos para o combate à seca que atinge a esses E~tados do NordesteA 

Quero, neste instante, Sr. Presidente, manifestar a minha satisfação p-ela 
decisão tomada pelo Conselho de Ministros, que. abriu os crédltos necessários 
para atender a essas dificuldades. po_r_ que passam os referidos Estados. 

Estou certo de que medidas complementares serão tomadas, como a irrigação 
e, ao- ·mesmo tempo, o- auxílio à Agricultura, para que p-ossam os nordestinos 
vencer -_as v1clssitudes que sofrem neste instante, em -virtude da seca. (MUito 
bem!) 

o S_R, PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Coelho. 

O ·sR. PAULO COELHO - Senhor Presidente, nobres Senadores, há poucos 
dlas pronunciei, nesta Casa, veemente e patriótico apelo ao Senhor Chefe do 
Governo da Republica, concernente a assuntos vários, ligados às necessidades 
prementes que ainda boje afligem os meus irmãos amazonenses. · 

Salientei naquele ap_elo, entre outras _necessidades as seguintes providências: 
'~5) Determinar ao órgão competente fiscalize os ·serviços do conces

sionário do porto de Manaus, extlngullrrdo os processos de engodo utili
zados, quanto ·ao· mecanismo em prática nn que tange ao pagamento __ de 
salário-fome sem tonelagem para os portuários de Manaus, com -reflexos 
prejudiciais também para os estivadores e empresas de navegação; 
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6) exigir da autoridade competente que obrigue o concessionário do 
porto de Manaus a trabalhar durante _todas as noites, bem como domin· 
gos e feriados, sabido que tal entidade, no expediente_ noturno, trabalha 
apenas até às 23 horas, paralisando os serviços nbs domingos e feriados, 
com acentuado prejuízo financeiro para os p-ortuários, -estivadores- e em
presas- de navegação." - - - , 

O concessionário do porto~~da. Capital do rt,:éu Estado, por teimosia ou por 
menosprezo à autõl'idade competente, há longos anmr-vem--adotandõ ~O' --regime 
sui generis, que se tomou praxe, de encerrar descarga-s e· carregamento de navios 
mer?Rntes às 23 horas todas as noites, seguido de _paralisação total de suas 
ativldades aos domingos e feriados federais e municipais, e fugindo assim ao 
cumprimento ele prec_eitos legais que- -obrigam o trabalho nos portos brasileiros, 
sem exceção, em todas as horas diurnas e noturnas. 

Tal sistema é extremamente prejudicial aOs trabalhadores de mãos calosas 
de- minhas terra, portuários prop--xiamente ditos ou estivadores, que se vê~in 
impedidos do trabalho honesto e fecundo naqueles horários e dias e como __ conse':'" 
qüência, ficam no desembolso do habitual salário-fome que, não obstante lhes 
é tão necessário para suprir necessidades de· :seus lares patiPêrl'iriios, prOver o 
sustento e manutenção dos filhinhos, únicos e decisivos motivos que os fazem 
suportar o regime de escravidão imposto pelo concessionário do porto- de Manaus. 

O proce_;mo. a que aludi, usado _pelo porto de Manaus, em sustar os_ seryiços 
portuários nos turnos m--encionados, causa pesatlo:=rõnüs_-tãrhbêm às emPreSãs de 
navegação_ transportadoras, por Isso que o prejufZo coni a I!~hlisaçãp em _ cada 
dia supera a quantia de Cr$ 350.000,00: ürezeptos e cinqQeiltã nii1 cruzeiros), 
prejuízo que, suportado pelas empresas estatais, afugenta empresa$ particulares, 
-resultando do fato insuperáveis danos -ao desenvolvimento econômico-financeiro 
do meu Estada, já atrofiado por outros fatores, tembém oriundos da inépcia 
administrativa de repatrições da União, como terei oportunidade de salientar em 
dias futuros. 

o exposto, por si só, Implica que o Governo· da União tom·e providências 
imediatas e drásticas_ a fim de apurar as causas de rescisão do contrato reiteradas 
vezes violado pelo c_oncessionário do porto de Manaus~ indb assiin ao énéorit_ro 
dos anseios daquele concessionário_ que tripudia sobre as leis do País, em desafio 
p-ermanente às autoridades constituídas, mas de sorte ou de modo i;Iue não decorra 
ônus ou obrigação de indenização_ para os cofres públicos, como tem sucedidO 
como ·em outros setores ou serviços. 

Existindo na Amazônia os Serviços de -Navegação da Amazônia' e de· Ad:riiiriiS
traçãa _do _ _porto do Pará, incorporado- que fosse à me:ti~ionada Autarquia _I? 
porto de Manaus, então passariam os SNAPP (comO São colihecid,Osr a $.et_ Ser
viços de Navegação da Amazônia e de Administração dos Portos do Pará e 
Amazonas. 

É oportuno salientar q,~e as empresas de nav~gª-ção estatais posSuem Contrato 
de_ Tráfego Mútuo com os SNAPP, no que tange ao recebimento de volum·es con
signados aos altos _rlos._da Amazônia, sendo, por assim dizer, o porto de Belém 
ou os SNAPP depositários de mencionados volumes, que por intermédio de seus 
navios os conduzem, distribuindo-os para os caudalosos rios Juruá, Purus, Soli
mões, Madeira etc., no meu ·Estado, desprezados pelos navios de cabotagem_, 
mesmo autárquiCos. Coiicretizada a incorporac_ã_o mencionada, então "l_Jas.Saria o 
porto de Manaus a ser depositário e distribuidor de volumes para os aludidos 
rios dentro do seu próprio setor regional e a evitar o permanente congestiona
mento do porto de_ Belém, com volumes pertencentes aos altos rioS: de outro 
Estado. ~ ~- ~ 

Dessa maneira, impunha-se, como necessária e inadiáVel, a construção de 
armazéns e conse_qüente reaparelhamento do porto de Manaus, notadamente tor
nando realidade os planos elaborados, que_ não deven:1_ _p~manecer circunscritos 
ao papel. 
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Tais providências finais devem ser_= tomadas ·ap6s a __ _incoxporação sugerida, 
sem a qual não é possível entregar-se numerário da União, seja qual for a sua 
proveniência, para um- concessionário- que usa e abusa de seu poderio ec_onômico, 
no· tripudiar permanentemente contra ·espoliados interesses de terceiros, à vista 
clara da autoridade que, embora proteste e aponte falhas, parece-me não encontrar 
apoio da autoridade maior, porque sempre empeil11ada no resolver problemas 
inacabáveis de _outras regiões mais favorecidas, mais lembradas e }::PB11os esque-
cidas, em virtude de maior proximidade~ do- Governo da União. ------- · · 

Estas, Senhor Presidente e nobres senãdores, ãs pal3.vrãs-Since~s e hÕne~tas, 
positivas e concretas que_ desejaria pronnnciar como reais e proveitosas à minha 
terra, na convicção irrevogável de que serão atendidas no mais curto lapso -de 
tempo~ evitando-se permaneça o meu Estado no esquecimento sonOlento e eterno, 
por falta de clamor que saliente_ as anormalidades que se verificam em se to r 
da alçada e da exclusiva competência da União. Este, eminentes Senadores, o 
apelo. que formulo ao -presidente do Conselho de .Ministros, em nome da população 
espohada da minha terra, que -clama e protesta, conto gente que teima etn set 
brasileira, contra a escravidão a ·qu~ -ve~ -S'en:do ·submetida há longa data. 

Era o-qu~ tinha a"- diz<ir.- (Muito bem!) -- - - - - -

O SR. PRESIDENTE (Gilberw Ma.rinho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Nogueira da Gama. -

0- SR. NOGUEIRA DA GAMA - Sr. Presi.dente, Srs. Senadores, ereio que 
nenhuma profissão merece· maiOr apreç·d ·é _córiside;t:ação da-sociedade que a do 
médico~- pelas vicissitudes e sofrimento a que se_ acham extmstos, desde_ o_ fundo 
·ctos tempos até os nossos dias, em toda a parte, por todo _o mundo. 

O médico, no exarcício da sua profisaão, :Pratica verdadeiro ministériO, "(rUe, 
sob muitos aspectos, pode ser equiparado ao do .sacerdote que ministra a reli
gião. 

Se é certo que o médico que exerCe sua atividade nos irandes c-é-litros pode 
dispor de boas ou razoáveis condições de vida, verdade_ é também que grande 
número deles, os que a praticam no "hlnterlf!,nd': ctos paíse.s e das na:çõest, car
regam sobre seus ODl)Jros- e_ .!iufoc_am no fundo de suas alrha.S toda- espéêie de 
dores e sacrifícios, no _contato _constante, diário que são forç_ado.s a tnant~r com 
as vicissitudes e o .sofrimento __ das mais variadas naturezas, ao atender os ·enfer-mos. - - -- - --

Não quero, Sr. Presidente, f:azer neste momento a ap_ol9gia _ d~ pro~is.são de 
médico. C.omd.dero-o ctesneceSE·ário, porque todos_ nós :.sabemos dar o devldo valor 
ao nobre exercício dessa profissãO. Quero, apenas, como· justificativa do projeto 
que encaminharei a Mesa, chamar a atenção do Senado para- (f aspecto Social 
qU-e o. problema da medicina apresenta no momento, aos legisladora brasileiros. 

os médicos- não possueni iiindã -Eteu Instituto .. de pi:-€"vidênciat Se são-, .por 
disposição le·gar. contribUintes do IAPC, nem pai isso o amparo soclal, a que 
faoom jus é dado devidamente pelo POder Público. 

Magha é a: quie"stio que :Se forinulá a _r.espeito- deste amparo. O projeto a 
que aludo cria o Ihstituto de Aporentadoria e Pensões do&. Médicos e_ Profis
sionais Afins, compre.=ndendo como seus ·associa_dos ,não ap-enâs os __ niêdiéos; m&s 
também os- dentistas, os farmacêuticos._- os_ veterinários" e-· õS _enfeJ:meiró.s -legal
mente_ .babilitado.s a exercer a profissão no País, excluidos Os set'vidores, civis 
e militares da União, Es-tados, Municípios e ·Territórios. pam com6 "()E".de Autar
quias, que ~~tiverem .sujeitos a regime próprio de previdência. 

A esse Instituto de Aposentadorias e ·pensõ-es dos-- -MédiCos -e Profissionais 
Afins - cuja sigla será IAPMPA - estará sem dúvida reservado um grand"e 
papel no __ conjunto da affiistência previdencial no País. 

Se CUidamos da previdência dos advogados; do-s comerciátios, dos fUncionários 
públicos, dos industriários e de outros profissionais, por- que deixarmos de lado 
esses verdadeiros sacerdotes que entram nos lares mais pobres e humildes para 
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levar às criaturas a saúde e a vida e preservá-Ias de males ffsicoS. Por que déixá~los 
ao abandono da ·previdência quando outras pessoas, no éxercfcio de a:.tividades 
também merecedoras de amparo, estão suficientemente atendidas? 

Sr. Presidente, bem sei que há, em nosso Pais, corrente favorãvei. ào rn.sti
tuto único da Previdência Social. Este é prOblema para_-- lOngas discussões e 
para indagação mais ampla. Enquanto não chegarmos ao~ tlérrenó da Previdên
cia única; não há outro caminho senão_ o dos ntill.tiplos Institutos, ou _dos vários 
institutos ou dos Institutos .para cada classe. E se males podem exis.til: na mul
tiplicidade de imtttutos, quero crer que benefícios também, e grandes, e].es. ofe
recem, entre os quais o da descentralização administrativa, não apenas -na --exe
cUção dos serviços burocráticos, que estes são secundários .sob o a.specto da 
Previdência, mas na distribuição efetiva, real, dos b-enefícios· e da assistência 
que devam <lar aos seus. a.ssoctadós~ - -

O Sr. Panlo Coelho - Mnlto bem! 
O'Sr. Venâncio Igrejas~- Permite V. Ex.a um aparte? 
o SR. NOGUEIRA DA GA111A - Concedo o aparte ao nobre Senador Ve

nâncio Igrejas. 

O Sr. Venâncio Ig11ejas - -n-e- certo modo vou ultrapassar a oportunidade 
do aparte mas, ainda assim, diria que louvo a iniciativa de V. Ex.a. Çomo sabe 
sou autor do substitutivo que criou, no IPASE, a Carteira de seguro Social dos 
Advogados. Na ocasião, examinei a possibilidade da criação do Instituto das 
Profissões. Liberais, a exemplo do que já existe, se não m eertgan,o, · na Itália, 
porém cheguei, -como v: Ex.~, à conclusãó de que, no momento, tal __ não seria 
possível. NãO -obstante, entendo que o projeto de V._ Ex.~r represent~ um passo 
ne...~e SeJltido, pois, nos termos ·em que ~ele está colocado, de certo m'Odo poderá 
ser a semente. da criação do futuro_ instituto que venha, a abramger as :profis
sões referidas por V. Ex.• Era o que tinha a dizer, louvando a !n!ciativ<> do 
nobre colega. ---

0 SR. NOGUEIRA DA GAMA- Muito agradeço o apa:rte ~do nobre represenc~ 
tante do Estado da Guanabara, autoridade na matéria pois ,saberilos que S. Ex:a. 
elaborou magnifico trrubalho sobre projato similar, referente à assistência aos 
advogado;&. Nesse trabalho, S. Ex.a teve ens-ejo d_e se_ manifestax n_o -~.s,entido da 
difusão mai.s ampla da Previdência EIQcial a outras profissões. 

O Sr. Venâncio Igrejas - Exato. 
O Sr. Fernandes Távora - Permite o_ D.obr.e. orador um aparte? 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA - Ouvirei o nob~e Senador Fernandes Távora, 

com prazer. 
O Sr. Fernandes Távora - Como clí:ii:Co rural durante doze anos, nas sel

vas e regiões amazónicas, posso ·avaliar a necessidade e mesmo a grandeza do 
projeto, que V. Ex.a acaba da apresentar, em beneficio- da minha classe em 
nome- da qual não tenho credenciais para falar, ma.s em cujo noma posso aJgra
decer, os benefícios que do projeto decorrerão para toda a classe médica e para 
àquelas. a quem~ o projeto aproveitar. É admirável o projeto de V. Ex.• 

n SR. NOGUEIRA DA GAMA- O aparte do eminente_e~nobre Senador 
Fernandes Tãvora nã_O- é_ a pena~· um iricentivo ao -meu moc;lesto tra,.ba.I.ho. Chega 
mesmo a ser para -mim, até_- 'comovente, porque, como: S. -Ex..!'., eu me- impressio· 
no profundamente _com a missão do méd_:-co, ey;pecialm~nte dos que a exercem 
no interior do Pais. ~~ 

Sou um homem nascido e radicado no hinterland de no:ssa terra e, embora 
tenha passado uma grande parte da minha vida fora dessa região, a ela me 
considero comstantemente vin_culado, e a ___ ela re.torno sempre o _que possível, para 
n,ela busc-ar, no seu clima, no seu ambiente, as énerg1a.s de .que- to-do homem 
precLsa para a luta da vida, e o estímulo que· precisa reunir para ó exercício 
das suas atividades. Sempre, continuamente, volto minhas vistas para a plêiade 
>mônima de h()mens que, no interior do Brasil, exercem a Medicina ,eomo um 
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verdadeiro .sacerâócio, não visando• a lucros; não, visando à percepção material 
de dinheiro, mas levado·s e orientados unicamente p·elo juram.ento que prestaram. 
ao deixar ·a Faeuldade de Medicina, o clássico, nobre, .solene e expressivo Jura
mento de Hipócrates. 

l:!: para os médicos - os_ln·édicos, que nós todos Senadores-conhecêniOS, no· 
interior, que têm os seus consultórios cheios de doentes de todas as categorias; 
Q.ue vão de 1easa e:m:- éasB.; qué levam uma existênCia de lutas e trabalhos e em 
regra morrem pobres, sem. deixar recursos para .sua.s famílias ... 

O Sr. ·Fernandes Távora - Umií grande verdS.de! 
O SR. NOGUEIRA DA GAMA. - . . . é para esses Médicos -. p,-e>flssionais 

afins, entre os quais os Enfermeiros, dedicados .servidores a quem tanto ãeve a 
.sociedade, que proponho a criação desse Instituto. 

Durante as minhas pregações pelo interior do ·Estado, em:~ catnpãhha eleito
ral ou visitando amigos que me ampararam e ajutraranf no .exerCício da militân
cia política, procure> sempre visitar os médicos, falar-lhes, para bem sentir a 
situação de cada lugar eni que ando, e bem o·bservar o··que·õcor-re·com os-póbres 
e abandonadas populações do interior. 

Nessa.s viag_en.s, Sr. Presidente, são gerais os apelos que me~chegam, dirigidos 
pelos Médicos, no sentido de que o _Poder Legislativo se lembre deles e crie o Insti~ 
tuto que deverá .ampará-los na velhice, a ,eles, a sua mulher -e a seus fUh.{)S_ 
e netos.. 

~ol?rigo-me hoje,_ perante o SenOOo, destes apelos, que reCebo :i cada lJRSso. 
Levei algum tempo na exenução da tarefa que me impus, o tempo suficiente 
para bem pensar a fórmul~ _m_ais sucinta, mais prátiCa, mais viável e exeqü.ivel 
de criar-se o Iilstituto sem proVocar· grandeS dfscussões, quer no Senado~ ciuer 
na Câmára dos-Deputados. Com e:ssé-dbjetlVO; Sr. Presidente, ela]?or~i projeW qúe 
s-e consubstancia apena.s em --seis artigos. Não é _otira definitiva; il1._as as· luzes 
dos nobres Srs. Senadores- em muito contribuirão para encontrar-se a solução 
definitiva do problem•a da previdência dos m~dicos do nosso grande Pais, que 
proponho ao Senado da República com a crlagão do Institute> (Multo bem! 
Moiro bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) ----:- O projeto apresentado pelo nobre 
S-enador Nogueira da Gama ficará sobre a mesa até a próxlma·-sessão, quando 
será !Ido. 

Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a sessão designando_ para a da pró-

xima segunda-feira, dia 26, a seguinte -

ORDEM DO DIA 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.o 93, de 1957 
(n.o 399-D, de 1955, na Casa de Q:tigem), que regula o ex.erclclo do magis
tério superior da Marinha - em regime- de ·u.rgência., nos termos do 
art. 330 letrra "c'', d~ Regimento Intem.o, em virtude de Req_uer~ento 
n.. o 76 cÍe 1962 dos Srs. Daniel Krieger (Líder da União Democrática Na-
cional\ Faust~ Cab,ral, Jefferson de Aguiar e Saulo __ Ramos), ___ a_p_rov:a.do 
na sessão de 21 do m·fs e'm curso - tendo 

PARECERES: 

da Comissão àe Constituição e Justiça: 

N.O 18/59, favorável ao projeto, com ·a emendá n::o 1-CCJ; 

N.o 652/61, favorável, com as emenda.s n.0 • 3-CCJ e 12-CCJ; 
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N.0 653/61, oferecendo as emendas n.os 13-CCJ- e 14-CCJ'; 
de Educação e CUltura.: 
N.0 19/59 - favorável ao projeto e à Emenda n.O 1-CCJ e oferecendo 

a de n.0 2-CEC; 
N.0 654/61 - favorável ao substitutivo, com as subemendas que 

oferece. 
de Segurança Nacional: 

N.0 20/69 - favorável, nos termos~ do substitutivo que oferece; 
de Finanças: 
N.0 21/59, favorável a.o subStitutivo. 
Discussão única do Projeto__ de Lei da Câmara n_.O 128, de ~959 

{n.o 3 .399, de 1957, na Casa de origem), que autoriza o Poder Exe
iCUtlvo a abrir o crédito especial de Cr$ 5.000.000,00, em favor do Hos
pital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte. em razão de urgência, nos 
termos do art. 330, letra "e", do Regimento Interno, em. virtude do Re
querim.ento n.o 71, de 1962, dos Srs.. Lima. Teixeira (l..íder da. Maioria~ em 
exercício) ,Lobão ~ Silveira e Pedro Ludovico, aprovado na sessão dé 
21 do mês em curso, tendo 

~I'ARECERES FAVORAVEIS, sob n.os 66 a 67, de J961, das Comissões 
de Saúde e de Finanças e dependendo de pronunciamento das mesmsa 
Comissões a em,enda de Plenário. 

Discussão única do Projeto de Lei da. Câmara n.0 115, de 1961 (n.o 93, 
de 1959, na Casa de origem), que cria Juntas de Conciliação e Julga
mento na 6.• Região ela Justiça. do Trabalho e dá outras providências 
- em regime de urgênc~ nos tennos do art. 330, letra. "c", do Regimen
to Interno, em virtude de Requerimento n.o 77, de 1961, dos Srs. Lima 
Teixeira (Líder da Maioria, em exercício), Lobão da Silveira e Jarbas 
Maranhão, aprovado nã sessão de 21 do mês em curso, - dependendo 
de pareceres_ das Comissões 

de Constituição e Justiça; 
deLegis!ação SOcial; 
de Serviço Públ!co Civil; e 
de Finanças. 

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 16 horas e 55 minutos.) 



10.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 26 de março de 1962 · 

PRESID.tNCIA DO SR. MOURA O VIEIRA . 

. Ás 14 HOJMSE ao MINUTds AC~·sE J?REsE:mJi:$ ós SRS. §:EN~ORES: 
M.'6urao Vieira'- PaUlo Coelho - Zachat:Ías de Assumpção .c.. Lobão da Silveira 

~Vic~orino 'Freire -Sebastião Archer -Leõiiidas Mello -Math:ias OJ.l'mpio
Fausto Cabral - Menezes Pltíientel ;:__, -Silvestre PériCleS .::_, Lourival Fontes -
Jorge -M:aynard =.Ovídio Tefxeira -'-Alaysio de Carvalho -José Féliclano - João 
Vlllasbôas - .Saulo Ramos - Guddo M:ondin. · ·•· · 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) -·A lista de presença registra o com
parecimento. de 19 Srs. SenadoreS. Havehdo nUmero legai, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 

o Sr.'i.0-Secretáii0 1ê ~-ata-da $essKo áriteri,or -que, pQSta'eln discussão, 

· é aproV'ãda sem debates. 
o ·sr. 1.0 -Beérêtário da conta do seguinte 

EXPEDIENTE 

PROJETO DE LEI DO SENAÍlO N.0 5, DE 1962 

Cria o Instituto de Aposentadoria e PenSões dos Médicos- e Profissionais 
afins. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.o - 11: criado o .Instituto de Aposentadoria e Pensões· das· MédicOs e 

Profissionais afins C:CAPMEPA), Com- pet.So:õ.i:tlidade jurfdica pr6pria;· integrado no 
reg.hne fixado pela Lei n.O 3 . 807, de 26 de agosto de 1960. 

Art. 2. 0 - O IAPMEPA tem sede na Capital Federal e ação em todo o territõrio 
nacional. 

Art. 3.0 - São segurados obrigat6:dos do IAJ?.JME.P A todos os médicos, dentis
tas. farmacêuticos, veterinários e enfermeiros legalmente habilitados a exercer a 
profissão no Pais, excltúdos os servidores civis e militares da União, dos Estados, 
Municfpios e dos Territórios, bem como os de autarquias que estiverem sujeitos a 
reg.hne próprio de previdência. 

Art. 4.o -O IAPMEPA -tem por fim assegurar aos seus segurados e dependen
tes os meios indispensáveis de manutenção, por motivo de idade avançada, inca
pacidade, tempo de_ serviço, prisão ou morte daqueles de quem dependiam econo
micamente, assim como a prestação de serviços que visem à proteção de sua 
saúde e concorram para o seu bem-estar. 

Art. 5.• - O Quadro de Pessoal e os órgãos Administrativos, e suas atribui· 
ções serão fixados pelo Poder Executivo o qual, dentro de noventa dias baixará 
os atos necessários à regulamentação da presente lei. 

Art. 6.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 
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Justificação 

os inédiCos de há muito vêm reclatnando a_· criação de l.Ull..-órgão ca-paz--de dar 
à classe assistência e amparo, a eXéllíplo __ -dO que já se_ feZ ,e do q_u.e se preten4e 
fazer em_ relação a outros_ profission:ais~:-rncrusive os actvOgapos- ~I'Ojeto de Le_l da_ 
Câmara n.0 3.235, de 1953, já aj;J'rovat!o no Senado). · ·· · · 

Em- núinero bem- grande~ esPalhados pelos mais longfquos rincões- do territ6-_ 
rio nacional, sujeitos· a tQda sorte de dificuldades, os médicos~ no nobre e eSpinhoso 
exerctcio de St.ta ptoffssão,_ desta fazem, _principalmente, no interior,_ verdadeiro" 
sac~rd6cio, muita vez sem __ compen_saçõéS outras que a _satisfação ".do_ "dever cum-
prido. · 

l!:'- certo qUe nos -_grandes centreis existem os que se encontram em· melhor 
situação, mas nem por isto são menos·-rn:erec:edóres "de amparo·, pois o mesmo· 
se verifica no tocante aos outxós 'profisSionais já assistidas· legalmente por um 
órgão qualquer. . . . . . · 

Atualmente, contribuem, ·-os médicoS patâ- o IAPC, mas nãri se justifica que 
urna classe tão numerosa e importante não disponha de um· in:stituto p~evtden
ciário próprio tanto mais que a multiplícidade de aspectos que apresenta a profis
são pode exigir tratamento específico e_ bastante diferenciado. 

O .. que sucede aos l'lléclicos repete-se, mutatis mutandis, com os dentistas, os 
farmacêuticos, os veter.iriários e os . .enfermeiros,_ e como esses profissionais deSem
penham atividade afim com a medicina, parec.e-nos razoável a sua inclusão c_omo 
s_egurados do ihstituto dos médicos, a que o projeto visa. _ 

Não temos a pretensão de' ofer~c~:i aos eri:rinentes colegas obra perfeita nem' 
definitiva, mas, tão-somente, iniciar," com essa proposição, a· estudo e a solução de 
um problema de indiscutível interesse para os profissionais em apreço. 

Permitam-nos_ acentuar que, conquanto a criação do Instituto dos Médicos e 
Profissionais AfinS- importe na criação de cargos, fiem pó r isto-se poderia inquinar 
o projeto de inconstitucional, uma vez ·que _se Ctüda, :tia hipótese, de· serviço novo 
o que r_etira a exclusividade de competên~I_a _ Çta ·presidência da República para o 
ato. · · · 

-De outraJado, não se trata, também.._ na espécie, de :n;tatéria que, pelo--ã.rt. 67, 
§ 2P, da Constituição, escape à iniç:iativa do Senado, pois nenhltm ônus novo é 
criado- para a União, eis que esta já contribui com a sua cota pg.ra os fustitutos 
aos- quais aqueles profissionais. 

FizemOs trabalho sintético, objethro e o mais passivei simples, 9 __ que, POJ'" 
sinal, não ofereceu maiores dificuldades, uma vez que a Lei Orgânica da Previdên· 
cia Social (Lei n:o 3:807, de 26 de agosto de 1960) já estabeleceu o regime a ser 
adotado- em· todas as autarquias previdenciárias. 

Limitamo-nos, assim, a. cri_ar o" Instituto _dos Jl.iédicos- e P.i"d!is.S.ionats Afins_ e 
inclui-lo no regime da citada lei, com: isso- prcmuràtido sátisfa:ier··as solicitáções 
que nos foram dirigidas por--numerOSos médiCOS,- dentistas, farmacêuticos, enfer
meiros e ·veterinários. 

Sala das Sessões, 23 de março de 1962 .. ~ Nogueira da Gama. 
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) ~Do expediente que acaõa de ser lido 

consta o Projeto de Lei do S.~nado n.o 5, ,de_ autoria do .rlobr~ Se.I.lador· Nogueira 
da Gama. Submeto-o ao apoiamento dos Srs. S~dores_._- ________ -_ , ___ - -- - ,-

Os Srs. Senadores que-o-apoiani, ·queiram permanecer-sentados. (Pailiiã.) 
Apoiado. 

Vai às Comissões de. Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Serviço 
Público_Civil e de Finanças.. · 

Continua a ·hora do Expediente. Há oradores inscritos. Tem a ·Pala-viâ .o nobre 
Senador Paulo Coelho. · 
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O SR. PAULO COELHO- Senhor Prasidente. nobres Senadores, o amazônida 
eomo tenho dito em discursos anteriores e não me cansarei de repetir a fim 
que o Brasil me ouça e disso se c'oJivença e se previna, vive por teimosia, queimado 
de brasileirismo que o faz quase mazorquista, repetindo a cantiga popular que 
retrata a mulher do apache - ~·quanto mais me bater mais gosto de ti". 

Saliento como fatnr preponderante, a época do plantio da juta, quando siste
maticam_ente acorrem os produtores às A.sso.ciações_ Colnêrciais e Rurais lo_caliza
das na AmaZônia, clamando por financiamento 1 re'Clamando um mínimo _ de 
proteção ou estímulo para se dedicarem ao __ trabalho que é o mesmo dos pãrias. 
E esses clamores se sucedem e se repetem todos os anos, sem que providências 
sejam tomadas a fim de capacit-ar o órgão competente no setor de financiamento 
à pro_dução, a que tome a iniciativa automática de socorrer_ àquelas entidades, 
como órgão de liderança das classes conservadoras. E o juteiro acaba por ser 
financiado somente por particulares, p·elo capital privado ... __ 

Depois de passar por todos os pretórios, buscando sementes, -conseguindo 
ranchos ou mantimentos, surge, enfim, a hora da colheita que tem de ser_ apres
sada, por isto que as águas sobem e vão a pouco e pouco Submergindo as _margens, 
cobrindo os jutals. 

Trava-se a luta do hom-em contra a natureza. 

O heróico e estóico-amazônida vence, ao-fim, as· águas e inicia outra batalha 
--desta vez contra as fábricas de tecelagem em brado de socorro às autoridades. 
!!: que a terra que- lhe custou ser conservada limpa, a semente que lhe custou 
multo dinheiro e os gêneros alimentícios que lhe custaram "sangue, suor e lágri
mas11, tudo isso entra em perdição cOm o preço Vil que lhe_oferecem para o resul~ 
tado de todo um período de •acri!icio.S ingentes. 

Outra vez, o juticultor bate às portas· das associações de classe, bradando 
pelo preço que lhe permita ao menos pagar seus compromissos, gemendo_ em 
lamentos de desencanto na ânsia de melhores dias. É a luta pela fixação de 
preços mínimos ou no sentido de que a pre_ciosa fibra seja -adquirida ao menos 
pelo Banco do Brasil. Agora mesmo, neste instante, estamos traduzindo as angús
tias de toda uma população que anteve a derrocada próxima, a morte de suas 
esperanças, a perdição definitiva de toda uma existência de saerificlos. E os 
quais ecoam pelas margens dos rios e igarapés, lagos e igapós, furos e paranás, 
várzeas altas e vá.Izeas baixas, atestando a incúria, o desleixo uu a apatia de 
autoridades federais que, talvez, prefiram comprar a juta indiana, no- sobrecar· 
regar a nossa importação com perdas de divisas, se não houver o· plano diabólico 
dos grupos econômicos de matar~nos, a nós amazônidas, as esperanças de uma 
Pátria ~unida. · 

É o amazônida permanentemente p·edinte em todos_ os setores da públi-ca 
administraç-ão, a bater de porta em- porta, em busca de auxilias para outras 
regiões concedidos espontaneamente e sem os apelos dramátic_os que se renovam 
da Amazônia para o Brasil, em cada ano que se passa. 

Assim como sucede aos produtores da juta, igualmente ocorre com os_sorvei
ros, balateiros, castanheiros, lavradores etc. sem assistência ou uma providência 
que vise a melhorar a vida de nossos irmãos, que dluturnamente, lã na Amazônia, 
lutam e se debatem no amanho da terra a prol do engrandecimento da região e 
conseqüentemente do- fortalecimento do Brasil. -

Nesse Sentido, desta tribuna, há poucos dias enderec-ei requerimerito de i:rifor~ 
mações aos Srs. Ministros da Agricultura e Fazenda, permanecendo no -aguardo 
de .solução pronta e eficaz, que estou -certo não tardará. 

l1l o Amazonas ou toda a Amazônia a se debater em busca de soluções inde
finidas, pendentes do Governo da União. 

A não- ser os aPelos, insistentemente formulados pelo Senador Mourão Vieira 
sobre a juta, não se conhece outro trabalho nesta Casa, que diga respeito aos 
reclamos daquela gente honesta e briosa que, resolutamente, vive a formular 
pedidos, que só parcialmente são atendidos, quando o são. 
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O Banco~ dê Crédito da Amazônia enccnlr:t-se em situação financeira deflcl
tãria1 assim impedido de promover financiamentos a seringueiros _e seringalistas. 
Vive aquela instituição de crédito em situação de insolvência financeira, pela 
sistemática falta de -administração e~ de aSSistência do Ministério competente 
que não lhe proporciona recursos ao atendimento de suas minima.s finalidades ou 
não fiscaliza a aplicação_ de seus fundos. 

Em conseqüência dism, ·c:ai a produção gumüera;--o- que motiva a impurtação 
da borracha do exterior. Assim, nesse trabalhar lmpatrlótico, o que ~se faz é 
provocar o' êxodo na ·Amazônia, fazendo-se o vazio na front-eira, como ·se estives
s.em_ as nossas autoridades agindo a favor de grupos econõmicos interessados em 
que a Amazônia se desgarre do Brasil. 

Como resilltãdO disso, ·o-AmãZ6f:üls-Vive e.se-mantém-dé clamor~ qUase seiilPZ.e 
sem ressonância jwlto às autoridades constituídas, qu·e indiretamente- concorrem 
para o atrofiamento de sua economia, matando as -_esperanças de melhores dias 
em um povo que teima em ser brasileiro e insiste em viver sob o lema de ~~ordem 
e Progresso". 

li: a Amazônia a reclamar transportes para gêneros alimentícios e para expor
tação cte .seus produtos. :S: a Amazônia a r-eclamar financiamentos. É a Amazônia 
a· reclama:t contra- os serviços :l)Ottuários. É a Amazônia a se debater como CiJn
seqüência, em crises sucessivas, sem encontrar bálsamo suavisador, a não ser 
como já me referi, em caráter de emergência e temporário, a- despeito de possuir 
a União órgãos destinados a soco_rr_ê-la, mas sem planificação e planejamento.s 
estabelecidos. - -

Expostos os fatos, urge que o meu Estado e ém conséQ.üência a Amazônia 
no seu todo, seja acudida pelo eminente Chefe do Governo da República, com 
as sugestões seguintes: 

a) reformule o processo em ~o para financiam-ento aos juteif.o,s, sering].lei
ros, balateiros e lavradores, empregando normas em carãter permanente _g no 
evitar os apelos anualmente usados pelas_ classes conserVador-as cta·-região; -

b) promova a criação de conselho de estudos quantO _à_ÚxaÇão r~cional cte 
preços minimos para juta, batata etc., para efeito de financiamento rápido e 
produtivo_, evitando ou abolindo o atual sistema moroso e c..ontraproducente; 

c) recomende aUXílio financeiro imediato _ãs ins_tituições bancárias, abolindo 
os atuais proces.sos de intermediá:fíos na objetivação do _que se configura justo 
e real; 

d) adqte_ providências qua capacitem rápidO e- permanente transpOrte de
gêneros allm.enticios para região Amazônlca, com navios dotados de tonelagem 
ou praça elli abundância para, na viagem cie regresso, procederem a evasão dos 
produtos regionais destinados aos vários pOrfoS -dO Brasil.- -

e) promova. o reaparelhamento dos p-ortos da Amazôni~ llo evitar prolongada 
estadia de navios, CQIDO no mofrtenfo sucede na capital de meu Estado, Manaus, 
onde permanecem_ atracados navio~ de cabotagem h~ longa data, com prejuizos 
assinalados para a.s empresas de navegação, em_ cõns_eqüência da falta de norma 
e diretriz do concessionário_ do porto, que normalmente tripuctia sobre as leis em 
vigor; - ------ -

f) equacione normas permanentes ilo amparo' á re~ãõ--A·iii-azõi:tica, col~~Mcto 
em primeira e inadiável prioridade as que dizem respeito a: 

1) financiamento em geral; 2) reaparelhamento portuário; 3) navios trans
portes; 4) energia elétrica. 

E assim terá o erudito Chefe do ffilverno da República correspondido aos 
veementes e clamorosos apelos- que lhe são etrdereça:dos-- pelos ·amazônldas. 

-Era o que tinha a d1zer. <Muito bem! Muito bem!) 
O SR. PRE-SIDENTE (Mourão Vieira) -- Tem a palavra o nobre Senador 

Nogueira da Gama. 
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O SR. NOGUEIRA DA GAMA - Sr. Presidente, Srs. Senadores, qualquer 
-pessoa que examine o fenômeno econômico, mesmo sem -possuir a sedimentação 
peculiar aos entendidos- e estudiosos _dessa Ciência, poderá verificar que a ex
.pansão da riqueza ou, mais teenicam.e11.te, do. produto nacional, depende da 
ocupação dos fatores disponíveis, que são o. capital, o- trabalho, as matérias-
primas e muitos outros, embora reunidos em: grupos principais e acessórios. 

l!: evidente, portanto, que, nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimen
to, a luta maior, a luta constante, a luta sem_ tréguas é a que se. realiza em 
torno da obtenção desses fatores e da sua: útil e produtiva ocupação. 

Reconllecem oo· ·ee-o"ilõ:hilstas· e todos os estudiosos dOs fenômenos econômi
cos, e o atestam as estatísticas que tratam· da matéria, que algun~ desses fato
res apres-entam-se escasEos ou raro.s, tanto nos país-es que já atingiram o ama
dureeimento econômico como naqueles que ainda lutam por sua emancipação. 

Nos países subdesenvolvidos, por exenrplo, há um fator que se inclui" em 
quase- todós eles, entre o.s: escassos. ou rar-os - o capital[ 

Decorre desse fator não apenas o aproveitamento mais apurado- da mão-de
obra e dos ·recursos internos disponíveis, como também a neceSsidade de uma 
aplicação proveitosa do capital estrangeiro _eni investimentos -que oo_nsultem os 
reais interesses da.s naçõ-es enquadradas num prisma d.e progresso econõmlco 
e de bem-estar social, em consonância com as regras que asseguram a boa e 
eqüitativa distribuição das rendas. 

Vem desse critério de aplicação do capital estrangeiro nos países de eco
nomia escassa, e da orientação, tamt-ém adotada da remessa dos lucros e divi
dendos-_--:=- pois j;oda:.s as naçõ~. buscam independência econômica - toda a 
c.ontrovér.sia hoje_ conhecida no Mundo em torno _desse ·me.s-rno capital, e,xis~ 
tente pelo menos hãque1as regiões que não mais sofi-em os impactOs ou as pressões 
de caráter colonialista, como é o ca.so do Brasil, qu~ ,caminha para as ·etapas 
de pleno desenirolvimento ec<>nômico. __ _ ___ _ 

Sr. Eresictent·e, o princípio d-oni1nante, ·em resumo, é o de que o capital es-
trangeiro só pode merecar a boa acolhida desses países, -se se voltar para os reais 
interesses da sua ·economia. do ,c:;eu de.~.envolVimento económico; porque só assim 
logrará fazer jus às garantias (!e um .S"-egurà a·p1icaçãO e do respectivo retorno. 
Não é- es-sa ullfa Pblítiõa de hostilidade; o que se preconiZa, é bein de ver, é mera 
disciplinação que beneficie o capital e o Pais, po~que a ambos ofe:re·~ _proveitos 
e_ rendas. & possibilidades d.e apJicação do ·ca-pital estrangteiro. tendo em vista 
a produção de bens e .s.arviços que possam ser úteis ao comércio do seu país 
de origem, •estão. desde váriOE anos, superados em todos os recantos do mundo. 
ES.sa aplicar-ão deve V·')ltar-.s·a a emu:r:;rendimentos_ que sejam indiscutivelmente 
de infra-estrutura econô:rtiica, de modo d:ireto ou sob a forma de empréstimos. 

Sr. Presidente, não v(:nho à tribuna com· a -przocupação de debaÍ.er o assun
to no momento. assunto reconhecidamente de magna importância. Conheço, 
como os Srs. _Se.Uadores.- a.s controvérsias existent-es sobre a matéria, as quais 
estão_ se tornanào incandesoeent~s no nosso País, não apenas qu-antO à deflni
çãó i:lo t:Iuê seja cá.pttal es.trangeiro, mas também no que se refere -às suas várias 
aplicações ou os vários modos -do Seu investimento~ -

Preci~irht. de a1fEum tempo nar-a. reaiiozar .esse debate. Estou -certo, porém, 
de que ninguém cont,estará que capital e.'~trangeiro é o oriundo do exterior. A 
divergêllcla c;ngir-se-á-·aos lucros das empresas- d~ capitais estrangeiros rein-
vestidos no País. Poderão também ele.o::-, .ser considerados como capitais estran
ge!ra.s? 

Esta é _a tese que tem :;;u!!eitado -constantes debates; é a. questão que deman
da soluoão __ por: _narte .do Po.der Legislativo _do ~rasil. Trata-se, a m-eu ver, de 
uma filosofia politica. embora dependente de solução legal. Encarado sob esse 
prisma, ou se] a; COnsid-erado soh_Q_ a.spec_to filosófi-co a politi-co, não cabe inda
gar se o retorno de~,ses lucros, em vez de sua reinversão nO País,- impediria 
sua volta mais tarde, -~ob a rúbrica de "Novo Capital Suploementar", à empresa 
alienigena sediada no Brasil e dele porventura necessitada. -- ----
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No c:aso, a meu ver - repito - esse aspecto .estaria suplantado pelo fato 
econômico da produção do lucro sobre coisas, bens e e.erviços nacionais, haveria 
Sr. E.residente, a m:eu mocresto juízo, como que um forum rei sitae de caráter 
econômico. Mas, Sr. Presitlente, com essas COnsiderações _ligeiras. que formulo, 
tenho como· Objetivo chamar a ate-nção- do Senado. para as palavras _precisas, 
oportunas, justas, proferidas pelo Presidente João Gou1art no almoço que lhe 
foi- oferecido na Câmara de Comércio Americana, no Rio de Janeiro. 

No discurso do Presidente da República, ao ensejo ctassa homenagem, S. Ex..a. 
deixa inequivocamente definidas as linhas mestras e básicas do tratamento que 
o capital estrangeiro deve receb.ar no Brasil.-

Em sua edição de hoje, o vespertino "O Globo", no artigo de fundo Inti
tulado "Elevação e Critério", teceu elogiosos comentários sobre o dis.curso do 
Presidente João Goulart e das definições de S. Ex.• sobre tão palpitante assunto. 

Diz O Globo no seu editorial: 
"O discurso pronunciado pelo Sr. João-Goulart no al.tl)oço da Câma

ra- de Comércio Americana foi, sem dúvida, um dos- melhores pronun
ciamentos feitos nesta. fase dificil e confusa da vida nacional, que às 
ve.zes dá a impressão- de assinalar o ·trtunfo da falta de c_ritérlo_ sobra 
o bom-sens_d, d apogeu da delÍlàgogia, desenvolvida_ por _uns poucos, con-
tra os verdadeiros interesses da Nação. -- -

O malar mérito do niscurso do Presidente da República está justa
mesta .em _sua clareza, na linguagem sincera, na coragem _de . Q.lzer a 
verdade, sem temor de desagradar a quem quer que .seJa. -Dirigindo-se 
a empresários norte-americanos, o Sr. João Goulart fez questão _de sa
lientar_ que falava como amigo e que por amigos __ {!$})erava ser entendi
do. Essa preocupação de S. Ex.a não prejudicou o tom altivo que é pró:. 
prio das orações dos Chefes de Estado e assegurou-lhe, ademais, o res-
peito e o apreço daqueles que o ouviram. · --- - -

O Presidente não hesitou _em garantir aos membros da Câmara de 
Comércio- que o G:ovei-no bi-a,sil_eiro não alimenta o menor preconceito 
ou má-vontade contra o capital estrangeiro (cuja importância para o 
noss.o desenvolvimento pô.s em relevo); sempre que aquoede capital de 
fato se integre na realidade--nacional, pois ·em primeiro plano deve 
estar a conveniência 'do: Brasll. 

Definindo o_ papel dos financiamentos- externos na -luta -pela nossa 
emancipação eeonômica e afirmando que o Governo cuidara; perma
nentemente, de oferecer aos inve.s:·tidores ec»npleta segurança; o Presi
dente referiu~se "à necessidade- de um estatuto legal que defina e asse~ 
gure _o âmbito da atuação do __ capital estrangeiron, para que se obtenha, 
neste assunto, uma solução qua seja do interesse do Brasil e não deses
timule os investidores. Disse S. Ex.a, com muita felicidade: udesejamos 
que o·- investidor se sinta bein em nOsso País, que -enriqueça, roas que 
seu enriquecimento seja, an_tes de tudo, o -efiliquecimento do Brasil e 
nunca represente o no~S.So -empobrecimento." _ 

Sr. Presidente, nesse mesmo discurso, ·o Présiderit6 .16M GoU.laXt", e.xaminan
do as aplicações do capital estrangeiro feitas em serviços de concessãO pública, 
teve oportunidade de dizer que nesse setor, para essas atividades, o capital es
trangeiro não mais se recomenda no Brasil. 

As palavras do Ei'êSidente a ·esse respeito são cabais e inCisivas, e estão 
configuradas nestas lapidares expressões: 

"Se as próprias empresas sustentam que já não estão_ obiendo re
sultados satisfatórios, e como desejamos que os capitais que aqui estão 
permaneçam em setores em que não· sejam inquietados e onde :possam 
dar maior contribuição ao progresso na-cional, não será difícil encon
trarmos uma· solução de entedlmento, que, atendendo aos- altos interes
ses nacionais e populares, não crie embaraços ou provoque danoS' aos 
investidores- de ·capitais, seja qual for a sua bandeira de origem.'' 
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Continua O Globo nos comentários: 

":S: exatamentc este o nosso ponto de__vista e .este é" O_ voto_que_ ma
nifestamos, aplaudindo, calorru:amente, o d!scur.so do Pr·e,s.idente_ da __ Re
pública, que realmente falou._como Chef•e ·de E.stado_,~_com.;superiorldade, 
oportunidade e· critério. 

As vésp~ras de partir para os_ Estados Unidos; -em viã.g-em que sêi-á. 
de importância extraord'mária para o·- futuro da_ colaboração entre a 
gran-de República· e- o'- BraSil, p_re.stou o" Sr. Jôao- -Q.o-ulart um relevante 
serviço à causa das. relações entre os dois· paises, vale dlzer, à própria 
_causa da democracia."_ 

Sr. Presidente, o Jornal do Brasil .em .sua edição, Cr·elo.qtie de domingo último, 
referindo-se ao mesmo discurSO dó -P-reiiidente da República, teceu igualtriente 
os maiores encômios às palavras e aos conceitos do chefe da NaçãO,-fazendo um 
paralelo_ entre a personalidade de S. _Ex.a e a do ilustre Eresidente dos Estados 
Unidos, Sr. John Kennedy. ~ ~~ 

Com ess_e paralelo procurou demonstrar que os chefes _das duas ·grandes Na
çõeS são· ambos moços, corajoSos, :líderes incontestes -ae· uma·-grãnde maioria 
do povo dos pafses que dirigem, ambos. __ em condições de_ falar fraricamente um 
para o outro sobre os problemas de seus paises, debatendo-os, discutindo·OS, para 
acertar provjdências que se devam tomar a fim cte que não permaneça no terreno 
politico, no terreno das promessas, o ·tão faladó- aUxilio- dá- Aliança Para o 
Progresso, lançado pelo Presidente americano, visando retirar paíSes da América 
do Sul do estado de subdesenvolvimento em que se encontram. E nenhum desses 
problemas, Sr. Presidente, é tão importante Como o da aplicação do -capital estran-
geiro no Brasil. - - -- -

Recordo-me que em: 1953, diScursando perarite esta Casa na qualidade de 
Ministro da Fazenda, o grande e saUdoSo OSwaldo Aranha teve oportunidade de 
emitir opinião franca a respeito do magno· ·a·ssunto ~?m respo-sta a interpelação 
que lhe --dirigira o então Senador Domingos- Velasco, nestes termos: · 

(~Devo declarar a S. Ex. a _que o capi_tal estrangeiro, salvo_ pouquissimas 
exceções, se tem instalado e crescido dELtal maneira no Brasil que quase 
impede o desenvolvimento do capital nacional. _E esse_ um dos_- problemas 
mais sérios que teremos de enfrentar. É capital que_ pede garantias para 
entrar no pais, garantias maiores para nele p-ermanecer e-ainda maiores 
para dele sair. Portanto, não parece desejável por ·qualquer_ pais, e menos 
ainda o é pelo Brasil. 

Reconheço que precisamos de capital. Entretanto, o nwnerário impor
tado que impede a criação de ·capital nacional é mais ·prejudicial que não 
termos dinheiro estrangeiro: - ----

se- estudarmos no Brasil as aplicações aparentemente vultosas, vere· 
mos que elas se reduzem a pequenas inversões ~ que a _prosperidade de 
tais empreendimentos- não é seriãci fruto de reinversões de lucros verda
deiramente fantásticos. 

Elaboramos a Lei do ~Câmbio Livre com o propósito de atrair capitais. 
Mas em verdade, proporcionamos_ a possibilidade __ que está sendo usada, 
de ~aída dos capitais repre·sados no Brasil. A pressão que sofre o cru
zeiro, no _momento, é devida a essa lei. O fato constitui verdadeiro pa
radoxo, por que os interesses econômic:os e fim.ancefros do País exigem 
se mantenha o dólar a preço alto em relação ao- cruzeiro, a fim de que 
haja tempo para a transf·erência do capital acuffiulado ·e represado 
no :sr:asn. '' 

Continuando a explanação, _o ex-Ministro Oswaldo_ Aranha passou a dar 
exemplos de firmas estrangeiras que _traziam capitais para o Brasil, obtidas faci· 
!idades cambiais, e aqui os multiplicavam, muitas_ vezes, com lucros !abulosos, 
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re!nvertendo parte deles e fazendo retornar parcela maior para o estrangeiro. E 
conclui: 

"Devemos reconhecer, entretanto, que existem os bo~_l __ Çl~_capitais 
humanos, que se incorporaram, se_ integraram il9 pais e, hoje, sã_o parte 
da nossa grandeza e da nossa terra-.- A soma- desses cápitais também- -é 
imensa. 

Contudo, ao poder público -- nesse sentido _estamos procedendo a 
estudos e providenciando - cabe diferenciá-los e: taxá-los de maneira a 
evitar que acarretem, sob forma co~ercial de inve:r:são, os prejuízos que 
estão causando ao BráSil, ao invés das vantagens- que deles deveríamos 
esperar." 

Eis aí, Sr. P:residerite, um testemunho da mais alta_ autOridade que, neste 
instante, invoca o Senàdo para documentar a magnitude do assunto, que o Pre.. 
sidente João Gouiart deverá, dentre outroS, debater com o Presidente -Kennedy 
dos Estados Unidos. 

O saudoso Embaixador OsW'aldo Aranha representou o nosso País_ nos Estados 
Unidos, durante vários anos. No exercício dessa alta missão, estudou sob os_ mais 
variados aspectos a economia daquele Pals, os hábitos do seu povo, a sua psico
logia, seu modo de comerciar e sua otientaç_ão político-económica. Exer_cendo, 
depois no Brasil, o cargo de Ministro da FaZenda,-este foi o testemunho que 
S. Ex.a. trouxe ao Senado da República e a seu Pais a respelta do capital estrangeio, 
especialmente do capital norte-americano, por que este~- em maior quaÍltidade, 
é o que tem vindo para o Brasil. Não pode e nã_o deve, portantO, Sr~ Presidente, 
haver dúvidas na consciência dos homens públicos relativamente à importância 
da matéria e à necessidade de _se lhe impor uma dlscipl!na capaz de garantir, ao 
capital estrangeiro, sua apllcaçao em nosso Pais, sobretudo quanto à necessidade 
de assegurar ao Brasil o melhor rendimento possível da aplicação doS recUrsos 
que vêm de fora. 

O_ Partido Trabalhista Brasileiro, a cujas fileiias me honro de pertencer, não 
é, nunca foi e não pode ser contra a vinda, pata o Brasil, do capital estrangeiro. 
Mas é, e será, contra a entrada, no Brasil, do capital estrangeiro para aqui se 
destinar à exploração ou a atividade menos lícitas, ou que não digam respeito 
com o desenvolvimento económico do Paist ou que não beneficie nossa infra-estru
tura econômica. 

Todo capital estrangeiro que desejar implantar-se em no~o )?a~ P;:t.ra o 
comércio de consumo·, para venda de peças, não receberá ~a· nosso Piãcet, a nossa 
aprovação; ao contrário, receberá nossa mais categórica e cabal oposição. Mas_.. 
todo capital estrangeiro que se dispuzer a entrar em nosso -Pais -:Para colaborar 
conosco, para ajudar-nos a progredir, para assegurar _aos brasileiros o bem-estar 
pelo qual lutam há longos anos, será U!n capital bem vindo, que poderá .enriq)l&-
cer os seus investidores com os_ nossos aplausos. , - · 

O Sra Fernandes Távora ---Permite V. EX.& um aparte? 

O SR. N.OGUEIRA D~ G~MA - Com todo o prazer. 

o Sr. Fernandes Távora - Devemos aceitar de coração aberto todo o capital 
estrangeiro que vemha colaborar na economia do nos.so País. Se algum dele aqui 
chegar com Intuito de explorar não lhe cabe culpa, pois todo explorador deseja 
explorar qualquer coisa. A culpa -é_ nossa porque nao fazemos as leis, de acordo 
cotn as nece.sSidades do Pais, impondo regras a todos aqueles_ que entram em nossa 
ca.sa. Assim, .se o "Brasil não quer .ser .explorado, se o Brasil deseja receber capitais 
estrangeiros que realmente venham concorrer para sua giandeza, faça leis que 
impeçam a entrada daqueles que aqni vêm com a finalidade exclusiva de exp~orar. 

O SR. NOGUEIRA DA -GAMA -Agradeço o aj)art~ do )lobre _senador Fernan· 
des Távora e, em grande parte coriCbrdO com S. Ex. a., embora: já. tenhamos várias 
vezes procurado regularizar a matéria, reconhe-ço que ess_es diplomas legais não 
lograram compreender toda a vasta amplitude das hipóteses que se formam e se 



~220-

levantam- em torno da- aplicação do_ capital estrangeiro num país em--desenvolVI~ 
menta econõmico, no qual são múltiplas e v:ariadissimas as atividades, as demandas 
e as procuras, e, por dsso mesmo, sem meios de. poder o le_g~sla_e!o_;-, antever f:<Jdo 
o quadro que poderia ocorrer no_futuro. Hoje,-porém, que o·-nasso.- Pf!.ip. caminha 
para os planos de um amplo desenvolvimento económico, _é.::.nos possível ter essa 
antevisão, regularizar e prever as vá:das hii;>ótese.s, que po.Cfem ocorrer e regulari
zá-las nas leis, de maneira a se fazer um estatuto adequado à boa aplicação do 
capital estrangeiro, um estímulo à sua vinda uma seg:u_ra:nçà·-à sua aplicação e, 
ao.mesmo tempo; uma garantia ao país de ·que ele será proveitoso à sua economia. 

O sr~·Femiilde.S -Távora - 1!: somente isso o qué~·eu desejaVS.. "Ná:da lnais. 
O SR. NOGUEffiA DA GAMA - Exatamente. Este é o desejo do eminente Se

nador pelo Ceará e por certo, o de todos os brasileirqs, porqu~ neste nosso _in;:tenso 
Pã.is, eom ~ta geografia exuberante .de base continental, com_ esta tradição 
"histórica de cultura liberal, que-_ rlllnca as_ teve fechadas a_ quats_quer descrim.ina
ções, cérto que não irfamOs, ·nesta altura im:i;)edi!--a entrada- de recursos que nos 
viessem ajudar na hora do nosso progresso. -~-.-- ·· · · -· 

Pertencemos a uma grande NáÇáoi_:tiU"éo_fiá :de-_ Sé· PrOjetar no cenã:do mUÍldia~ 
como uma nrensagem ·que os povos ·espeta'ríi 'dãs grandes· -:n:açõeK Por isso,· não ha-
veremos de .. nos··abroquelar dentro ~de uma das nossas rígidas fronteiras, ou das 
nossas ·acanhadas concepções de restrição~ para ·impedir_ o .concurso dos que vêm 
de fora. Nós·, que· sempre· l'eêebeiil.Os os imigrantes. de braços _abertos, nós, que 
somos. o ·produto de uma amálgama de rapas~ temos_ no nosso sangue, na nossa 
consciência, na p.ossa tradição histórica a ga:iaritia- maiS firme, mais segura de 
que não podemo~ e não· devemos. fechar as _portas. àqueles que, de boa fé, de boa 
disposição, venham para o nosso Pais ·cohti'ibuir p~;ra··o_ no_s~o desenvolvimento. 

Sr. Presi_d~11te, essas são as .Pêàyias que julguei de_ minha obrigação proferir 
p-erante o ·senado no dta de hoje, a propósito .do_memorá-vcl-discurs-o· do Pre
sidente -JOãO Goulart em almoço na Câmara do Comércio Americano - discurso 
em tom candente, firme e incisivo às vésperas de sua viagem aos Estados Unidos. 
As palavras de s. Ex.a deverãorepercuttr na grande Nação- amiga, antes -da $Ua 
chegada, ·comCfUma demonstiação""'"d-e <j_Uê 5. Ex.a falará a verdade ftos am'etfcallos· 
.co:mo.atualmente a··Brasil fala aO mundo, isto é, com coragem·e-com independên: 
cia! (Muito bem! Muito bem!) 

O SR.· PRESIDENTE '(Mourão Vieira) - Não há mais oradores Inscritos. 
(Pausa.) 

O SR. VICTORINO FREmE - Sr. Presidente, peç-o a palavra. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira)· - Tem a palavra o nobre Senador 
Victorino Freire. . 

O SR. VICTORINO FREffiE - Sr. PreSidente, ·11 .!l<L!lOticÍ~riq ~lítico de 
O ·Globo. que o Presidente da união Democrat!cà. Nacional, peptitado Herbert 
Levy, teria solicitado ao Primeiro-Ministro, Sr. Tailci'edo Név--es~ fosse sustado o 
empréstimo concedido. pelo CQnse!ho de Mmistros ao Estado do Maranhão, por 
considerá-lo de finalidade eleitoreira. 

Por cautela natural não reSpOnderei ko rk:PutadÓ He~fiêrl "i.eVy, 86~ ·a:n_tes 
entender-me com a· Sr. Prtmeiro-Mlnistro, para saber se a n~ticia é verdadeira. 
Se o for, perguntarei ao Presidente da União Democrática Nacional se os em
préstimos concedidos aos' Estados da Bahia, por intermédio do Sr. Jutahy Maga
lhães, de Mina.s Gerais, por intermédio do Sr. Magalhães Pinto, de Pernambuco, 
por intermédio do Sr. Cid Sampaio -·e à Guanabara, por intermédio do Senhor 
Carlos LaceiDda, einptéstimos enormes - são considerados eleitoreiro-s e, ·ainda, 
se S. E:x.a _fez esta afirmativa. - - -

0- ·sr. Joaquim Parente - p·e:ttilit-e V. Ex.a. um aparte?~ 
OSR vi<:m:ll!J:N'O FREmE - Cóm prazer. . . . .. 

o- Sr. Joaquim Parente -_Tomo conhecimento deste assunto, através do 
·discurso que V. Ex.a está profer1ndo. NO-meu Partido, -não recebi nenhuma infor ... 



mação a respeito dessa medida. Acredito que a notícia não tenha. procedência; 
entretanto, no caso afirmativo, não contarã com a minha solidaried.adeJ pois 
conheço tão de perto os problemas do Maranhão como os do Piauí. Nada mais 
justo e razoável do que o empréstimo snllcitado para atencler às necessidades 
daquele Estado. 

Q SR. VICTORINO FREIRE - Agradeço, multo comovido, a dell)onstra.ção 
de solidariedade do meu eminente colega e VIZinho, Senador· -Joa-quim Parente, 
tão devotado na defesa dos interesses do seu Estado quanto eu na do Maranhão. 

Sr. Presidente, terei a cautela de me informar com o ,Eri.J;neiro Ministro a 
fim de saber se a notícia é. verídica. Caso afirmativo, voltarei a esta tribuna. 
para falar detalhadamente sobre o assupto, defendendo, a.ssim, os brios do meu 
Estado _e- evitando _a interfe:r:ência do Sr._ Herbert Levy_ em_ as_suntos do Mara~ 
nhão. w-ao Podemos -permanecer eternamente como u-ma régiã:o- ae_ párias nem 
na condição de tolônia de São Paulo, fornecendo-lhe matérias-Primas para suas 
Indústrias - amêndoa de babaçu para ·suas ·fábricas de 6leo e algodão para 
suas tecelagens. JamaiS nos submeteremos a tal situação! 

Transmitindo esta notícia· ao Senado, torno a acentuar que -voU -colher 
informações quanto à sua veracidade junto ao Primeiro· Ministro Tancredo 
Neves. · 

Caso seja verdadeira, voltarei à tribuna do Senado, como já declftrei, para 
defender os superiores interesses do Maranhão. (Muito bem!)· · -

DURANTE O EXPEDIENTE COMPARECEM MAIS OS SRS. SlrnA-
DORES: 

Vlvaldo Llma "-- .Toaquim Parente - Ferna;ndes Távora - Jarbas Maranhão 
- Filinto Müller - Lopes da Costa - Brasília celestino - Mem de Sá. 
- Filinto MUller - Lopes da Costa - J3rasillo Celestino - Mem de Sá. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Não há mais oradores inscritos. 
Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

os--dois primeiros itens do avulso versam sObre matérias em --fase de vota
ção, a saber: 

Projeto de Lej da Câmara n.0 93, de l957 (n.o 399~D, dEt l955, na 
Casa de origem}, que reguJ.a _9_ exercício_ do magistério SUperior da Mari
nha - em regime de __ urg~ncla, nos termos _do _art._ 330, let_?:_?._ c, do Regi
mento. Interno, em virtude do Requerimento n.0 76, de~962, Õ,9'i Senho-
res Daniel Krieger (Líder da União Democrática .Nacic;>_n~)_, -- Ca-
bral, Jefferson de Agp:iar e Saulo Ramos, apl'?yadp __ ~a. 21 do 
mês em curso - tend~ parége~~~...:<;_ia Co~ªsao d_e _C_ _ e Ju.s-
tiça: n.0 18-59, faVorãvel ao Projeto, cozr.t :a ~~~1!9-a: .... n·~-. ;; . .Q;(;;. ntlmero _ 
652-61, favorável, com as Emendas n.0 s 3-cc.r a 12-CCJ;. 6~-61; ofe
recendo as emendas n.0s 13-CQJ e 14-CCJ; de Educação e Cultura: 
n.o 19-59 - favorável ao projeto e à Emenda n.o 1-CCJ: e oferecendo a 
de n.O 2-CEC; n.0 654-61 -- favo.rá.vel ao substitutivo, _com_ as subemen
das que oferece. _ _(21); de Segurança Nacional: n.o 2Q,..5í:f ..=....:--.fªvçrávei~ 
nos termos do substitutivo que oferece; ·cte Finanças: n:l:l-_ 21-59., favorá
vel ao substitutivo. 

2 

Projeto de Lei da Câmara n.O 128, de 1959 (n.0 3.399, de.l957, na 
Casa de origem), que auto-l'iza o Poder _EKeçutivo a abrir o_ crédito espe
cial de Cr$ 5. 000. 000,00, em favor- dó Hospital Esp1rita André ::Luiz, de 



·I'-.. ,,,;. ::ffélo-~o1:tz0nte, em regime de. urgência, nos--termos do art. 330, letra c, 
,dq)<egintellto Interno; ~,.m virtude do Requerimento n.o 7!,. ode 1962, ~dos 

~; ,.r_ :,-Srs. ~a: 'l;"eixeira (Lider da Maioria, em exercício), Lobao da Sfiveira 
Jm·"e""'Pédto- LUdovico, aprovado--na ·ses-são--âe 21 do mês em curso~ tendo~ 

Pareceres favoráveis, sob n.0s 66 e 67, de 1961, das Comissões- de Saúde 
ç;. ·~;; ~ a .tda.~anças e. dependendo de pronunciamento das mesma~ Comissões 
.''i!L !§O!Jr!!, a, .ern~pda de Plenário. ~· · ·· 

,t.i __ fN'ãô·há ·quorom-·para a·võtaÇão. 

;ii~Jh-iifu,t~;:fa'd.o: ~f't~iro .. e _(lltimo item, refere-~ c à~ 
1J .'<~"'r f,F") l"" '"r(i '-'('- !" 3 

!f's; _ ~...:-·!:.:dW,~:CtJS:Saõ~-, úpieã- ~~ _prQJ~t~ -~e.· _;L~i. d_a:_. ç_ãiT.ià:ra. :.:rr:o -.1151. .-~e J96t 
~- -j~~ i:IlB-· .,~~~ •. ,~ _U}59, na __ C~~a_ de o.r~g7ffi)._ que, ena .fu~t~s qe _ -C<?nCI_liaç~o~ e 
J ..•• , , 0/:fuJ.gam~nto na 6.a -Regiao. tla Justiça do Trabalho, e aá outras providen-

cias-- em regim..e de urgência, nos termos do art.~3_30,.letra_ c,_dQ !R~gi-_ 
mento Interno~ em virtude do Re-qUerímento-n.O 77, de 1961, dos Si-S. Lima 

··h. Teixeira (Lider da Maioria, em exercício,.- Lobão da- Silveira .e .rarbas 
í''' --,--.-- Maranhão), aRro.vacto na sessão de_ 21- do mês __ em cur_so~--~ dependen-do 

de pareceres das Comissões de Constituição e Justiça, de L"eglslação So~-
cial, de Serviço Público Civil e de Finanças. (Pausa.) 

~-~ r 
A Mesa adúi a· .discussãO do ProjetO para a próxima s_esSãO~ pof'"d~pen_d~r a 

matéria de parecereS das Comissões téCriicas. 

-A~·-itid~-lifáis·-há ~q~e~ katar~-
;,; -.- ~ 

.. vou enc<l);rar a sessão, designando para a de amanhã a segulnk 

·-~ ORDEM DO DIA 
''". 

1 

Votação, em discussão úniCa do Projeto de Lei da Câniara n.o 93, de 
1957 (n.0 399-D, de 1955, na Casa de origem), que regula o exercício do 
magistério superior da Marinha - em regi•me de urgência, nos termos 

, . , . do art. 330, letra c do-Regimento Interno, em virtude . do Requerimento 
n.o 76, de 1962, dos Senhores Daniel Krieger (L!der da união Democrática 
Nacional), Fausto Cabral, Jeffers:on de Aguiar e Saulo Ramos, aprovado 
na _sessão de 21 do mês em curso - tendo_ pareceres: da Comissão de 

M1 ·'"''ÓO'nstitúição ·~ Justiça: n.o 18-59, !a"orável ao projeto, com a emenda 
r;.:"1 -''b.d"-1-CCJ-; n.o -652-6_1, favorável, com as emendas -n.os 3-cc.r-· a '12-CCJ; 

· ,., · '1 "65~-61; oferet:endo as emendáS'n.<>s 13-CCJ"e~J4,CC.r; de Kd<Ucação e 
--~_.. ......... Cultura; r n.O 19-59-:.._ -fa:Vofá_Vel- aO projeto e à eomenda-IJ..0 1-CCJ'"'e ofere-
-s.:O O"'Bé:b.do''á."'de n.o 2-CEc·- n-_.::)'654-61-:-:- favorável ao substitutivo com as 
'·'" i" "li4õe~ndas que ofer~ (2-1); de Segura'nça Nacional: n.0 20-59';_ favo
-~wr .. q Pá.VéT,:- ·nos termos· db substitutivo que oferece; de Finanças: n.o 21-SS), 
'" ,' ' ·· favorável ao substitutivo. 

•;;·~'!JJW~ ~ ·~- --~ ~-~ 
.8 fl.h"9"'";1'-''VotaÇâó; em 1discussão única ãõ Projeto de Lei d8, Câirla:fã n.0 128, de 
-r .•W'' 1I~59 (n.o 3.399; de 1957, na Casa de origem);~ ~que autoriza o POder Exe
,.r:n .. :r:l'·êntivo á ab:fir ó' crédit'ô~éspecla~ de Cr$ 5.ooo.on.o~ou~em favor do -Hospital 
-JLr~·_...P.~E§,Pi:ift_a-; Andie-L-urz~ de" Belo HOrizonte, em regírne de urgência, nos ter-

mos do art. 330 letra c, do Regimento Interno, em Virtude do Requerimen
to n.O 71, de 1962, dos Srs. Lima Teixeira (Líder da Maioria, em exercicio), 
Lobão da Silveira e Pedro Ludovico, aprovado na sessão de 21 do mês em 

!l.':.~ .~""Curso.'tendo pareceres favoráveis, sob n.Os 66 e -67, de 1961, das comissões 
· r"·i r;tle Saüde e :de Finànça..s- -e--dependendo de_ pronuhciamento das--mesmas 
:"-!'' Uorrtissões Sõbre a emenda de Plenãrio. - -- - --- - - - -_ 
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3 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.~ 115, de 1961 (n.~ 93, 
de 1959, na Casa de origem), que clia Juntas de Conciliação e Julgamen
to na a.a Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências - em 
regime de urgência, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
em virtude do Requerimento n.0 77, de 1961, dos Srs. Lima Teixeira (Líder 
da Maioria, em exercicio, Lobão da Silveira e Jarba.s Maranhão), aprova
do na sessão de 21 do mês em curso, - dependendo de pareceres das 
Comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Social, de Serviço Pú
blico Civil e de Finanças. 

Está-eiicerradà a sesSão. 
(Encerra-se a ses5ão âs 15 horas e 35 minutos.) 
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11.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 27 de março de 1962 · · 

PRESIDllNCIA DOS SRS.: MOUR!iO VffiiRA E GUIDO MONDIN 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 

Mourão Vieira - Leónidas Mello - Mathias Olympio - Joaquim Parente -
Fausto Cabral - Menezes P!mentel - Sérgio Marinho - Jarbas Maranhão 
- Silvestre Péricles - Lourival Fontes - .Jorge Maynard -. Heribaldo Vieira -
OV!dlo Teixeira - Aloysio de Carvalho - Dei Caro - Ary Vianna - ·Gilberto 
Marinho -Milton Campos - Lino de Mattos - Pedro Ludovico - José Feliciano 
-João Villasbôas- Lopes da Costa- Alô Guimarãe.s - Il'ineu Botnhausen
Daniel Krieger - Guida Mond!n. 

o SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A lista de presença acusa o compa
recimento. de 26 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 

Vai ser lida a ata. 
O Sr. 2.0 -Secretário procede à leitura da ata da sessão ariterior, que, 

posta em discussão, é sem debate aprovada. 

o sr. 1.0 ..Secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

MENSAGEM N.0 87, DE 1962 
(n.0 42, na Presidência) 

Senhores Membros do Senado Federal: 
De acordo com_ o preceito constitucional, tenho a honra de submeter à apro

vação de vossa.s Excelências a nomeação que desejo fazer do Senhor Sérgio Cqrrêa 
Affonso da Costa para exercer a função ,de Emba:lxador Extraordinário e Pleni
potenciário do Brasil junto ao Governo do Canadá, nos termos do art. 23, § 3.0 

da Lei n.o 3.917, de 14 de julho de 1961, observado o disposto no art. 37, item B, 
da mesm.a lei. 

Os méritos do Senhor Sérgio Corrêa Affonso da Costa que me induziram a 
~scolhê-Io para o desempenho des.sa· elevada função, constam da anexa informa
ção do Ministério das Relações Exteriores. 

Brasília, 23 de março de 1962. - João Belchior Marques Golilart. 

CURRICULUM vrrAE 
MINISTRO S:tRGIO CORRM AFFONSO DA COSTA 

1. Nasceu no Rio de ;Taneiro, em 19 de fevereiro de 1919, Bacharel em Ciên
cias Jurídicas e Socia:!s pela Faculdade de Direito na universidade do Brasil. 
Membro ela Sociedade Braslleira de Direito Internacional. Membro da Sociedade 
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de Geografia do Rio de Janeiro. MJ>mbro da "American Society of Internationa.l 
La'W". Curso Superior JCle Guerra, da 'Escola Superior de Guerra, 1951. 

2. Ingressou na carreira -de Diplomata ~em ~1939, como CônSul de Terceira
Classe, por concurso; Cônsul de segunda-Classe, por merectmento, em ~1943; Se
gundo-Becretáxlo, em 1946; Cônsul de Primeira Classe, por merecimento, em 
1949; Conselheiro, em 1952; Ministro .de Segunda Classe,·por:merecimento, em 1954. 
1954. ~ 

3. Durante~ sua carreira, o Ministro Sérgio Corrêa Aifonso da ~éóst<> f<>i 
designado para ~COnsul Adjunto em ~Buenos · Aires; Segundo-Secretário em 
Washington; Cônsul em Los Angeles; Conselheirc na Missão juntó à Organização 
das Nações Unidas; Ministro Conselheiro em IRo ma. - -

4. Além dessas, o 1\!Iinistro SérgiO· Corrêa. Affonso da costa exerceu ainda 
as seguintes funções: DistribUidor da m Reunião de Consulta dos Ministros~ das 
Relações Exteriores das Repúblicas Americanas1 realizada no Rio de Janeiro, em 
8-1-1942. Mem.bro da~ Colnissão Preparatória das Comemorações do ~tenáxio 
do Barão do Rio Branco, 23-3-1944. Assessor do Dele'gado do Bra.sll à Conferên
cia Interamericana de _Peritos sobre a. pr_oteção de Direitos de. autor1 maio de 
,1946. Assessor do Representante do Brasil na Comissão Central da U~A, maio 
de 1946. Chefiou interinamente a Delegação do Brasil junto à UPA nos pe'rlodos 
de 31 de outubro de 1946 a 16 de dezembro de 1946; de 27~H947 a 27:5:1947; de 
4-6-1947 a 8-10-1947; de 9-11-1947 a 24-11-1947; e di' 13-10C1948 a 29-11-1948. 
Delegado, interino, junto ao Conselho Interamericano Econôrnioo e Social, de 
31-10-1946 a 19-3-1948. Assistente do Secretário Gerai na Collferência Intera~eri-:
cana para a Manutenção_ da Paz e da Segurança no continente, agosto de 1947. 
Relator~da Comissão de Organização do Conselho Diretor da UPA, em 17-11-1947. 
Assessor da Delegação do Brasil à IX confeJ;"ênci3.; Internacional Am~ricana em 
Bogotá, em 19-3-1948. Membro da Comissão Interamericana para a Solução Pa
cifica de Conflitos, 1943. Mediador Singular na questão entre CUba e a República 
Dominicana, em 1948. A disposição do Estado Maior das Forças Al'madas para cur
sar a Escola Superior de Guerra, em março de 1951. Membro da Banca Exami
nadora Especial das Cadeiras de História Diplomática e Prática Diplomática do 
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas do Instituto Rio Branco, em abril de 
1951.~ Segundo Examinador da Banca de Prática Diplomática do CUrso de Aper
feiçoamento Diplomático do IRB, em 14 de novembro de 1951. Auxiliare do Chefe 
do Departamento Ecotlômico e Consular, em 18 de janeiro de 1952. Chefe da Divi· 
são de Assuntos Internacionais da Escola Superior de Guerra, em 17-4-1952. Desig
nado para acompanhar as provas vestibulares de sanidade e capa_cidade física, 
psiqu!ca e moral no ISOP, em setembro de 1952. Designado Chefe do Gabinete 
da Presidência do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico, em agosto de 
1953. Membro da Comissão Mista Brasil-Alemanha de Desenvolvimento Econó
mico, em novembro de 1953. Membro da Comissão Nacional de Assistência Téc
nica, de novembro de 1955 a 28 de novembro de 1958. Chefe ,d<> Servi_ço :Eoonõmico 
da América, em 23-8-58. Presidente da Seção Brasileira da Comissao Mista Per
manente Brasl!_,f>araguai no !Rio de Janeiro, em 20-9-58. Membro do Grupo de 
Trabalho para Estudos Econômicos da lfpera:Ção- Pan-Americart;C em 13c10-58. 
Delegado do Brasil à II Reunião do Grupo de Trabalbo de Bancos Centra.is, no 
Rio de Janeiro, em novembro e dezembro de 195LChefe do Se;rviço Brasileiro de 
Seleção de Emigrantes na Europa, em 28-2-19ií9: Delegado do Bra.sll na Reunião 
do Comitê dos Vinte e Um ao Conselho de Orgatlizagão ~dos Estados Americanos, 
em Buenos Aires, em abril de 1959. EnCarregado de _ Neg6cios em Rpma, de 
4-8-1960 a 24-8-1960. Delegado do Brasil às ReuniõeS do Comitê Intergoverna.
mental para as Migrações Européias, em Genebra, em novembro de 1960. 

5. O~ Ministro Sérgio Corrêa Aifonso ~da costa, atualmente :Ministro Con
selheiro na Embaixada do Brasil eii_?. _ Rom_a, é l:q.~cado para exercer, em .co:rnis:
são, a função de Embaixador Extraoràinário e_ Plenipotenciário junto ao Gover~ 
no do Canadá. - -Jórge d'Escragnole Taunnay, Chefe da DiviSãO do -peSgoai. 

CA C<>missão de Re!it!.'(ies Enerior.S.> 
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MlllNSAGENS 

- DO SR. PRESIDENTE DO CONSELHO DE MINISTROS 

..:....-,.-N.o--5- (n.0 de Origem 86), de 21 de março --:- C-omunica haverem sido soli
citadn.s-do Ministério da Agricultura os esclar_ecimentos pedidos pelo Se:i1:ado em 
relação ao Projeto de Lei da Câmara n.o 245, de 1950, que dispõe sobre a medição, 
demarcação e registro de propriedade das terras ocupadas pelos silvícolas; 

- N.o 6 (n.0 de origem 88), de 21 de março - Comunica ha;>eJ;em sido soli
citados da Comissão do Vale do Sã<,- Frâilélsco 3.s informações peâidas pelo Sr. 
Senador--AfTâiúo Là_i?;es, em seu requerimento n.0 28, de 1962. 

OFíCIOS 

DO-SR. 1.0 -SECRETARIO DA GAMARA DOS DEPUTADOS; DJ;f2f DE MARÇO 

· '-::- N.0 307 -Encaminha um dos autógrafos restituídos pelo Sr. Presidente da 
República, do--Projeto de Lei da Câmara n.0 49, de 195"8~- s3.ric1uriado, Que autoriza b 
~Ode:t-~~ctitivo--a abrir, pelo_ ·Ministério da Educação--e Cultura, o crédito espe
'clal de Cr$ 4.500.000,oo; em favor dos Institutos Históricos e Géográficos dos 
Estados: de Mínas Gerais, Sergipe e Pará; - · - -- --

,-~N.õ_ --308_ __ ~ Encamip.pa um dos ~utóg-Tafos restitUídos -pelo Sr. Presidente 
da República, do PiOJEifo -ae Lei da Câmara n.O 74, de 1960, sanc..lonado. que con
.cede_ pensões esPeciais a. Maria do Amparo Medeiros P8.i'ente.e l~ida Costa P_er
lingeiro; 

-.!. N.O 309 ..:..._ Enciuninha documentos que deixaram de acompanhar o Pro
jeto de Lei da Câmara ·n.0 197, de 1961, que autoriza ó POder Executivo a assinar 
e aplicar o Ac"õrdb de- Tarifas Aduaneiras e <Comércio (Gatt)' emendado e a 
'apr-ovar a adesão do- Brasil à Organização de Coopetáção Comercial, com ·.sede 
"em Gepebra. 

AVISO. 

- N.O 96, de 23 de março~ do Sr. Ministro _da ·aerortâtttiCa ~ _ CQnúgjica Jâ 
haverem sido_ prestadas, com o· Aviso n.0 399/GM, de 7 de agosto de_l961, as infor~ 
maç_ões, que .reproduz, solicitadas pelo Senado sObre __ a m:;o,téfla- dQ-p:fO}eto de Lei 
'do Senado n.n 48, de 1956; · • 

O_ SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) --Está finda a leitura do EXpediente. 
Há árádOr&>-íriscritos. 
Tem a ·palavra o nobre S_enador Sérgio Mãrinho. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem_ a palavra o nobre Senador Alô Guimarães, por cessão do nobre Sena

dor. Mourão Vieira. 
o SR. J!.Lô. GUIMARiiES -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à -tribuna, 

hoje, p_ara tecer considerações S.Ç!br_e ___ o notáVel ceitame realizado- entre 4 e_ 19 
do- corrent_e mês, eril _ Sántiago· do Chile, na _Conferência _sobre educação_-_e ·a:eserí
volv!mento econômico-soclal da América Latina propiciada pela Unesco e outros 
6Í'_gã0ii;:âe ~€ri tidO -in~emacional. 

A Conferência reuniu Ministros de Educação dos pafses da América. além 
de membros proerrrl.nen tes de organizações in ternaclonais e da Diplomacia norte 
e sul-americana, no- ·sentido de debater problemas educacionais da América 
Làt!na. 

~convite qe S. Ex.• o.,Sr. Ministro da Educação, Dr. oüvelra-Brito, .E_rest~ 
dente da Delegação brasileira, comparecerá à Conferência como obsertrãâor paria~ 
'mentar,' designado por ·esta Casa do Parlamento brasileiro. 
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Posso assegurar, de Início, que a Conferência de Santiago. reallZQU fórmula 
útil em favor da educação dos povos da .Amériea Latina .. Digo assim, porque 
todas essas conferências, em linhas gerais, se caracterizam _pelos __ debates amplos 
de idéias, _pela convivência agradável e cultural dos- elementos que as C01Il.Põem, 
mas, realniente, _quase todas ·naçla··rea.Iizam de útil em ~eneffcio da ·caletividade. 
:Em corttrapa-ftida, esta reui:üão, Sr. Presidente, se n-ão -_teve o -sentido de 'Qffi;::L 
deliberação positiva~ este caráter -mobilitante, teve, assim_ mesmo,_ mna r~co·..:. 
mentlação, aSsinada por todos os ~~ti~_ integrantes çrue ~egurou -uma fÕI_'m~a 
decisiva em· favor da édUCaçãri Tia América Latina._ -

_._, 

A Delegação do Brasil à conferência sobre Dé.senvolviin~nto Econõmico e 
Social na América Latina, estava asstim composta~ -=-

Presidéhte: -MlnistTO da Educação, AntôniO- cte Oliveira Brito; Vice-PreSitfen~e~ 
Embaixador do Brasil na Unésco, Paulo Berredo Carneiro; Delegados:· PróteS'.:. 
sor· Abgar .Ren-a.ult, da- Universidade de :Minas Gerais; Pr;ofessor Joaquim 'Faria 
Goís, do- Senai; Professor Jayme- Abreu,_do Cent)'O Brasileiro- de Pesquisas _ _Edu
cacionais; Professor- Otávio Martins, do Centro Brasileiro dé Pesquisas Educa
cionais-; Padre .A.i-tur Alonso, Reitor da Pontifícia universidade Católica do: Rio 
çle Janeiro;- Senhorita Vera Jaccoud, da Campanha de Alfabetização e EÇ[uCação 
de Adultos; PtOfessor GU:liheiwe nutra -da- Fonseca -e, CSlSo-- Monteiro, do Ser
Yiço ,de Planej amen to Ecfucaclonal do Estado de São Paulo; Ministro La uro Es
corei, Dlreto~ do Departamento Cultural do :Mlnlstérlo. das Relações Exteriores; 
Economista Américo Reis, da FUndação Getúlio Vargas; Professor .Gabriel Fialho, 
.do_ Centro BrasUeiro de Pesquisas Físicas; D_emandes Madur:~irª de Pinho e Or· 
!ando M:êdêlrós, dç Gabinete do Ministro da Educação e CUltura, aléri:l dp, observa· 
dor parlamentar enviado pelo Senãdo da República. - _ 

Importa dizer desde logo, Sr.Presidente, que os esforços desempeDhados pela 
Deleg!'ção.,Braslle!ra à. Gonferê.nclli de. Educação e Desenv'olvlmento para os povos 
da América Latlna foJ;-am ncr ·sentido de que ,este_ ceúaw.e. foMe .cQl)clltído objetl
vamente. Este fim foi alcançado- graças~·ao :~sfotÇ.ode _.$.-..E;Z:~, __ o Sr. Presidente da 
Delegação, Ministro Oliveira Biitó e- principã.Ifuente, pela assistência' que deu ao 
pen-samento brasileiro· o-sr. Embaixador Paulo. Carneiro~ que é, como todos sabem, 
Embaixador do Brasil na Unesco;- S. Ex.a. ao-e-onduzir o- problema, proferiu, no 
1ila _,_sete de março, pela manhã, na série de· eXposições feitas em plenário pelos 
Delegados dos paíSes 13.tino-am:ericanos sobre a conjuntura educacional e _econô
mica dos_ seus respectivos paisés, uma notável ex,ppsição que _equaciono!!_ o pro
blema educàCional da América e, eSpecialmente, o pa.nOrátrlá.' ·bi-ásileira, defen
dendo a tese da ajuda internacional, no-·sentido da densidade !p'opúlã.cionai e 
ém ·relação aos inquéritos que se fizerem nesses pafses quantO ao analfabetismo. 

Sua Senhoria pr-OferiU, á base -de minuCiq_sO -re.I8.tóri0- ãpresentado pela Dele
gação do Brasil, elaborado pelo Ce:Ut:ro Brasileiro de Pesquisas Educacionais com 
a cooperação do Itam.araty, discurso que me!'eceu_os:_ niaioi'es aPlausos ouvidos 
no plenário da conferêricia, como sendo, seni favor, o· ~a4;_ importante nela 
»roferido. · 

Sua Senhoria fêz uma análise dramática das conseqüências do -impacto da 
explosão demográfica e da dura luta pela superação do subdesenvolvimento, no 
quatlro· etlucácional brasileiro. Terminou fazendo . sentir quanto à transferência 
'desse problema justifiCava o apoio internacional- Pará- reSolvê-lo; :PropondO .iticlU
sive que -se fixasse· uma percentagem ãós fundos-da JUian'ça· para:-· ó- J?rogtõsso, 
para aplicação na educação e- -a -ci'iaçãd- -de uhl Fundo Educacional de-- câ.i·ãrer 
-internacional, mobilizando contribuição americana e europêia~ pará- ajudar a luta 
educacional dos- ·povoS da América Latina. ' r 

Sua Senhoria recebeu uma autêntica ovação de tpdo O __ pleDâi-io ao ac=ertfrê 
proprledade .. de sua análise_ e proposições. Como __ fato -inéill.to ·em !':?Uniões __ dessa 
natureza e altamente promissora em prol_ do incr-em~.to, wiUCÇtcional :ri.a ~érica 
.Latina, foi aprovado pelo plenário da Conferência_ J!.. r_c;:_com~dação _,~a .--.~eguir 
enunciada,- para a qual charna.mos a ·atençã.o d_o.s .nossO$_ p_arés, mãis altO alcance, 

_como proposiQão "-concerta no __ campo_ da cooperação internacional en:t, matéria 
educacional. . · 
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A COnferência de8envolveu-se através de estudos ~de oomltê de grupos de 
trabalho -que- não só estabeleceram o ternário. des.sa conferêneia como criaram 
e propiciaram o debate amplo da Idéia. 

Debate este que se estabeleceu desde a doutrin-a aós problemaG educacionais 
no sentido amplo e ~xtenso para descer· profundamente- aos problemas da tecno
lqgia do ensino médio, primário 'e .secundário e notadamente naqueles _aspectos 
mals delicados que dizem respeito à formação dos técnicos e à criação das f'llCO
la.s próprias, oobretudo a obtenção dé meios para que se propiciassem espera.nças 
novas no sentido da concretização dessas idéias. -- o_-

(l{)staria de ler para o plenário a relação de alguns dos temas debatidos antes 
que a. Deleg~ção brasileira arien_tasse a apresentação do que se chamou a Carta 
de Santiago. ~ - ~ 

O Comitê contou, para seus trabalhos, com a documentação preparada espe
cialmente para. a COnferência. pelas organ!zaçõas patrocinadoras e com outros 
documentos procedentes de diversas fontes, e orientou suas discussões_ sobre o 
ponto 8 da ternário aprovado pela Conferência, do qual lerei alguns tópico": 

-Tipo e volume da ajuda intema.cional atual em maté_:ii:a.. .educativa; 
--prin-cípios para determinar as prioridades educativas- C[lle -deve'In 

atender preferentemente: ~a assistência técnica e econõmica interna
cional; 

- deficiência na coordenação da Sjuda internacional, desde o ponto 
de vista dos países e da.s_ organizações que a oferec.epi e ~·~_r;afses que 
a reoobem; .. · · -· , - -- · ··· ·· · · --

- sugestõeS sobre -a composição dos orgitnismos --e os_- próêedlmentos 
mais adequado& p·ara coordenar ou -éanalizar a assis_têne.ia técn:!ca' e eco
nômic·a internacional, em matéria de educação, tanto_ diretamente-· aos 
países como· através de prõjéto.S.__ reg-tonais; 

- sugestões sobre os -organismos_ e procedimentos mais efi_cazes. para 
coordenar ·a ajuda externa no plano: nacional e a...~egurar a integração 
dos ·planos de desenvolvimento educativo_ com os planos nacionais de 
desenvolvimento; -

- estimação quantitativa das necessidades ~da educação -na ~América 
Latina ·n-os--diversos ramos ·e niv_e!s; -

--estimação dos .recur.sos que os países da América Latina desti
nam para financiar a .satisfação dessas necessidades; 

- possibilidades de increméfitar os recursos internos· que os pafséS 
consagram à educação; 

- estimação do volume desejável_da ajuda econômica internacional 
para completar os recursos nacionais, destinados à execução dê planos 
de educação nos d-ez próXimos anos. 

Sobr_e estes aspectos do ternário se desenvolveram várias sessões da Con
ferência deo Educação de Santiago do Chile. Na oportunidade, fizeram-se ouvir 
as Delegações de todos 'os paíl>es, notadamente a de Cuba, Integrada por jovens 
intelig_entes' e denodados que_, fl.nnando:- coneeito.s revolucionários e :modernos 
em matéria de _educação, acusavam as orgru::üzações -internacionais, sobretudo 
a Unesco-·a a ONCr~ de serem facciosas no sentido da ajuda que prestam aos pºvos 
da América Latina. · 

'venceu o bom S<>nso, graças oolJ,retudo à atuação brllhante da Delegação 
brasileira, subterraneam-ente através do -trabalho~-elaborado pelos técnicos do 
Ministério da EdUcação e do Itamaraty, e oficialmente, através- do comportamento 
exemplar, inteligente, dis-creto e maneiros do nosso~baixador Paulo Carneiro 
que, realmente, foi uma das figuras centrais da COnferência de Santiago. A .seu 
lado, quem sabe no mesmo plano, figurou o Ministro da Educação c do México, 
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personalidade também exponencial nos meios internacionais, hom:em de grande 
dasenvoltura e experiência nesses conclaves internacionais. 

A Delegação brasileira, depois de acalorados de)Ja_te§,conseguil.l a assinatura 
de ·oito delegados para apresentar, no- jJienáíiO, O qUe àe -,chamou "A Dê.claração 
de SantiagO", peça de_ rara importânQia, a cuJa leitura vou proceder para que 
,con..ste._ de nossos Anais. Trata-se de _um documento p,_ábll mas, __ :n,_otadamente, 
de um documento obj etivo. Nel~ se preoon!za a aplicação de .um 'fundo especi
fico para oâuceçã,O·na América liatlna, rundo#Ee ·que S:etá constltuido de quinze 
por cento do montante das aplicações. em <linheiro na América Latina, através 
da "Aliança para o progresso". --- - - - --

Sr. Presidente, ess-e documento eu o considero uma vitória do certame, vitó
ria para que muito 'cOntribuiu, quiçá até preponderantemente, a Delegação bra-
sileira. -

Está -concebida nos seguintes termos a "Declaração de santiag.!r -do Chile": 

DECLARAÇAO DE SANTIAGO DO C:ii:JLE 

Considerando: 
"Que a cooperação internacional na ordem ·cultural e educativa foi 

expressamente reconhecida na Carta das Nações Unidas como um dos 
instrumentos principais para criar condiçõe.s de estabilidade _e 'bem-estar 
necessários às relações paCificas e amis.to.sas. entre ~ N~õe.s; 

que na ConstituiçãO da Unesco se firmou a ·coiliiicç.ão entra.os Esta
dos-Membros, de que devem existir iguais oportunidades _de educação 
para todos e se declarou que a "ampla difusão da cultura e a e_ducação da 
humanidade para a justiça, liberdade e paz são- iiidispensáveis à digni
dade do homem e constituem um dever sagrado que todas as Nações hão 
de cumprir ·com espírito de respon....<:abilidade e ajuda mútua'•; 

que a Carta da Organização dos Estados Americanos e.stabeleC'e, en
tre seu.s propósitos essenciais, o de promover ;por meio de açâo- coopera
tiva seu desenvolvimento econômlco; social e cultural; 

que os Estados signatários da Carta da Punta de! Este !)reclamaram 
sua vontade de a.ssociar-se num grande esforço cOOJ,:ferativo para acelerar 
seu desenvolvimento económico e conseguir a justiça so-cial e fixarem a 
este respeito importantes metas de caráter educativo; 

Reafirma: 
Os compromissos- CoritraiÇ..os _~o.{ t~xtos b?.ternaciOnais antes mencio

nados _e __ cansidefain de impostergáVél urgência que se dê à cooperação 
internacional para o fomento à educação na América Latina,- a- atenção 
prioritária que merece; 

Apreeia: 
Em todo o .seu alcance. a- valiosa-colaboração prestada -pela Une_seo, 

a Cepal. a FAO e-a OIT- em união com a OEA, para a preparação da Con
ferência e par.a o êxito dos seus trabalhos; 

Reoonhece: 
Qúe os_~ relatórios apresentados pelas Delegaçõ_es que _assistiram à 

Qonf·erência acer~?a_ do e-s_tadç_"_atual da eP:\1-_eação -noS :pai&es Iatino-amerl
eanus- :teconheceni que, __ ãpes;ar·_dO intenso_ esforço feito por ,esses paises~ 
será lnciL<pensável desenvolver em cada Nação;-dentro do próximo decê
nio, programas gerais de expansão- e m,elhoram.ento do ensino, tanto pa.ra 
compensar a.S -deficiências oriundas das dificuldades econômicas e social& 
que têm ctmstltuído sérios obstáculos para· 'a sua avaliação. como o pro
pósito de adequar os nre!os e ci; sistemas educativos das-diversas colet!vi
dad~s ·deste Hemisfério ao ritmo de seu. cresc!nmnto demográfico que, 
na atualidade, é proporcionalmente o mais alto do mundo; --
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que esses programas devem fundar-se na autenticidade nacion~ 
elaborando-se e realizando-se dentro do mais ab®luto respeito à sQbera,. 
nia e à~_paroonalldade cultural de cada povo, de aco_rdo com suas leis, 
suas necessidades e suas aspirações;- -- -

que, ainda advertindocse '--- OOlllO adv~ertiu a~todo instante a Confe
rência - que em matéria ectuc.ativa o esforço maior deve caber ao PaíS 
que o aproveita dh~etamente, a insuficiência e instabilidade dos recursos 
interuos_disponíveis, em muitos dos'Es_tã.dos americanO:;;, requerem- Uma 
desinteressada e ampla cooperação internacional; -- -

que essa cooperação internacional deverá orientar-se, principalmente, 
para dois objetivos: assegurar, por uma parte aos Governos que aSsim o 
queiram, a assistência técniCa das N-ações Unidas, da Unesco e das de
mais in.stituições especializada.s, da Organização dos Estados Americanos 
e das Nações que estejam aptas e dispostas a oferecê-las e;- por outra 
parte, a proporcionar uma efetiva assistência financeira, mediante em
préstimos amOrtizáveis a longo prazo,- ern forma capaz de permitir-lhe 
acelerar por sua vez, o desenvolvimento educativo ·e o prom:~o econó
mico e social de seus habitantes, sem afetar, perigosamente, o' gasto total 
lem outras ativldades urgentes de promoção- nacional; 

que este decênio constitui uma etapa crucial na história da América 
Latina, já que nele se decidirá se os 300 milliões de habitantes a que atin
girá riluito provavelm·ente sua população, em 1970, estarão ou não em po
sição de alcançar melhores níVeis de vida, e desfrutar dos benefícios 
derivados da tecnologia e da cultura ao amparo da~1iberdade e das itw
tituiç_õe.s, da democracia represantativa; 

Recomenda: 

L --Que mediante organismos na·cionais de planejamento que con
virá manter contato com aqueles que funcionem ·no plano internacional, 
se cuide em cada pais, com a brevidade possível, da fo.rmulaçãô de pro
grama.s de desen-volvimento educativo nos quais, sem desatender à fdr
mação Integral do homem, se ·estabeleçam as priortdades aconselháveis 
para elevar a produtividade da população, a fim de acelerar o progresso 
econômico e social de todos os habitan~s. 

2. Que todos e cada um dos Estados ;rart!cipantes da Conferência 
tomem as medidas necessárias para destinar à educação o máximo de 
.recursos económicos que sejam compatíveis com sua C.ã.jjã<!:ldade produ
tiva e financefra e com o equilíbrio em relação a_ outros gastos sociais, 
a fim de alcançar, em 1965, uma situaçãO ·em qi.te a Am.érica -Latina, em 
seu conjunto, possa d'astinar nada menos de quatro por cento de sua 
produção bruta à educação, ficando entendido que os pa!ses "que se en
-contram agora sensivelmente abaixo des.se llivelJ se esfor_ç_a.:r.ão..];;!Or acres
eentar à atual proporção p~Io menos um por cent-O em 19"65 e outro um 
por cento em 197(). - ~ ~ -

3. Que, no que conc:erne à Aliança para o Progresso, os.-GQvernos, os 
organismos financeiros internacionais e outros órgãoS aPUCãdores de 
recursos a longo prazo acrescentem e acelerem seus esforços e simpli
fiquem seus_ processos para preparar, realizar _e aprOV:;!.r os projetas devi
damente_ elaborados que os Governos dos Esta,dos signatários da Carta de 
Punta dei Este lhes submeteram em relação .caril_se:ti.s progiã.ina.s de fo
mento dos reeursos humanos para ---a ed ucaç-ã<5: --- - -- · · ·· - · 

a) Que ós Estados signatários da Carta de Punta deL Este tEnham 
por objetivo _que uma proporção não men:or qué -15% _dos- fundos públi
cos disponíveis rl.a Aliança para o Progresso, -seja aplicada a esses pro
grama.o e que, em conseqüência, lhes outorgue toda importân'c!a devida 
nos planos gerais de _desenvolvimento para .Os -quais se preveja ·financia
mento do exterior." 
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b) Que se recomende ao Conselho da OEA que, de comum acordo com 
a. Comissão Especial estabelecicla consoante a Resolução A-4, da Assem
bléia de Punta Dei Este, examine, cdm a •maior OtéVidade, a possibilida
de de constituir um órgão coordenador, iritegrado por - reptesentab.tes 
nomeados pelos sete Estados ligados ao Conselho, -~sim como qualquer 
outro meio de melhorar os atUais prOcedimeritOs. 

c) Que, ao se estabelecer esse órgão coordenador, a fim de lograr es
treita colaboração entre suas atividades e as das diversas organizações 
intemaclonaia que contribuem para o _desenyolvimento -dos trabalhos 
educativos dos pafses da AmériCa Latina, se convide tais organizações a 
designar assessores para o citado órg'ão. 

4. Que as organizações internacionais interessadas em colaborar 
com os países latino-americanos, na preparação, financiamento e exe
cução dos programas de educação suscetíveis de fomentar seu desenvol
vimento económico e social, estt>dern as atlvidades - a curto e a. longo 
prazo - com que cada um·a delas poderia contribUir para levar a efeito, 
nas melhores condições possiveis1 os planos educativos desses países, du
rante o decênio. 

5. Que, nO desenvolvimento dessas atividades1 as NaçÕes Unidas e 
seus organism-os especializados estabeleçam entre si e com os organismos 
interatnericanos a coordenação e a ·colaboração necessárias para o satfs.. 
fatório cumprimento desses programas. -

6. Que a Unesco, estude a. possibilidade de criar um· Fundo Interna
cional para a Educação na América Latina e, atingido esse propósito, 
convide todos os Estados membros das Organizações do sistema das Na
ções Unidas a contribuírem para aumentar os recursos dos organismos 
financeiros internacionais competentes, a fim de que possam dar apoio 
eficaz aos esforços etnpréeildidos pelos páises- latino-americanos. 

Ao adotar esta Declaração1 os Estados participantes da Conferência 
de Santiago do Chile ratificam, solenemente, sua decisão de fazer do de
senvolvimento educativo e .do progresso econ.&lltico acelerado de todos e 
de cada um deles, fatores c"omplementares para lograr, dentro de uma 
verdadeira igualdade de oportunidades, não somente a prosperidade ma
terial dos povos que representam senão sua plena realização, na inde
pendência e na ·mais ampla justiça soda!, a fim -de contribuir, com ele
mentos cada dia mais firmes, na obra conjunta que exigem a P"" do mun
do e o aprimoramento da civilização humana. 

Além de outras considerações que constituem o objetivo da Carta de Santiago 
do Chile, desejaria, Sr. Presidente, fixar o aspecto do nosso comportamento no 
Pàls andino apreciando detalhadamente todos os trabalhos da Conferência, nota
damente os êla Delegação Brasileira, para dizer ao Senado e à Nação que, pela 
primeira vez quem sabe na história desses organismos internacionais, se chegou 
a urna conclusão objetiva, graças ao trabalho Incessante daqueles que compuse
ram o Certame, em especial da Delegação Brasileira, através dos seus líderes Oli
veira Brito e Paulo carneiro. Graças a essa atuação, conseguifuos que quinze por 
cento do quantum a ser aplicado pela Aliança para o Progresso sejam destinados 
aos problemas educacionais da América Latina. 

Essa recomendação, proVavelmeD.ie, terá o assentimento, noutras et_a_pas, des
sas organizações íntemacionais; aceita por todos, há de merecer, sem dúvida, o 
voto dos delegados nos certames maiores, que decidirão, afinal, a aplicação dessas 
importãncias. 

Sr. Presidente, quero, a esta altura, regozijar-me com-- a atuação da Delega
ção Brasileira, ímpar e valiosa na defesa dos interesses da educação e do desen-
volvimento social da América Latina. · 

O Brasll teve desempenho preponderante e terá maior ainda no desenvolvi
mento desta tese, na seqüência que o problema há de ter em Bogotá e afinal Orga-
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nização da.s Nações t!'nidas, para qlie a referida tese seja vitoriosa em definitivo, 
em favor das populações - notadamente a brasileil'a -- da AmériCa Latina, tão 
desejosas de alfabetização, e de solução para os problemas de técnica de ensino 
médio e superior. 

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

O SR. PRESIDENTE (Mou!rão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador Lino 
de Mattos. ~ 

O SR. LINO DE MATTOS - Sr. Presidente, é conhecida minha posição quanto 
ao projeto de lei que regula o problema da remessa de lucros dos capitais estran
geiros. 

Quando_ a proposição const_ou da Ordem do Dia dos nossos trabalhos e se 
coordenava sua rejeição pura e simples, coloquei-me contrariamente a esSa 
orientação. Na.s reuniões que precederam aos entendimentos dos quais resultou a 
constituição da Comissão Mista de Senadores e Deputados para o ~ame de 
matéria, admiti, ~com espirita de transigência e de colaboração, fosse aquela pro
pos~&ão substituída por outra que se encontra na Câmara dos Senhores Deputados, 
acompanhada de Mensagem do então Presidente -Jânio Qu_adros. A rejeição pura e 
simples é que não me parecia razoável. 

Desses entendimentos e dessa tomada de posição, na qual não fiquei só, pois 
que outros Senadores também se orientaram nessa dixeção, surgiu a Comissão 
Mista que examina o problema. ~ 

Natural, portanto, Sr. Presidente, que interessados no exame da proposição se 
dirijam -a;- Senadores e, no- caso, -a mim pessoalmente, por conhecerem :minha posi
ção, fazendo chegar a essa Comissão MiSta sugestões e pontos de Vista que defen
dem. 

Nesse séntido, Sr. Presidente, lerei a seguir representação que me foi dirigida 
pelos estudantes de Direito integrantes do --centro Acadêmico Xt de Agosto, da 
Universidade- de São Paulo, para .que conste dos nossos· Anais, com os nomes dos 
signatãrios, para ·efeito de autenticidade~ Peçlo à dOuta Mesa_ que publicada a 
matéria, seja a mesma presente ao ilustre Relator da referida Comissão, o nosso 
eminente colega Senador Mem de Sá. 

O documento é do teor seguinte: 
"Aos Senadores da República, por Intermédio do Senador Juvenal 

Lino de Mattos. 
Os estudantes de Direito de São J?aul,o, em reunJ,ão promovida pela 

Centro Acadêmico XI_ de agosto, após prolongado e_ aceso debate, no 
qual participaram· representantes das diversas can;I~das_popular~~. vêm à 
presença dos Exn1.0 s Senadores. apelar para o seu_ s_enso patriotico- no 
sentido-da aprovação total do projeto de~lei_ que_regulamenta a Remessa 
de lucros para o Exterior, e que constitui no momento o mais importante 
passo para a emancipação politica e ec_onômica do Pais. -

ass.) A.P. Quartlm U.e Moraes ~ Lauro J."~rf~lra Filho ~ ~ Jorge 
Hirajara Cardoso Proença - Paulo Fleury de OliVeii'a- Cartlã.rg-o :- Alta
miro Bosc·oii - Mauro de Alencar - J'osué- Matias - Fernando Martins 
-. Iolande Martine~ - Cilda de Alencar. - Renata Pallottlni - Mario 
de~ Oliveira - José Rosa -Lulz Osj.ris de Silva -:Primo Qrill! ..,.,- Reger 
Karmann - Mário Bolaban - Oqui_no _RpÇI:rigues -- Caulauro -~-Torres 
- Sandelin Souza C;ruz - Roberto. Slden - Olga Srour - An ton!o 
Barros - Wladyr Barros -=-Helena Sllveira- José Inaldo' Godoy ---Ar; 
chaanjo P~Martin- Mario Cerqueira- Maria Isaura d'Addio -_J'osaPhat 
Correto da Rocha - Roberto L.· Kfoury - Sérgio Rosenberg - Fulvia 
M. B. Mott - Fábio Ancona Lopes - Lea~~Mott - E:m:!co Bento. Fleury 
- Carlos A.L. Faria - João Roque Mariano - Sinfronio · Fã.vur Costa 
- Guydo Carlos Levi - Ivo Ferraz de Queh:oz ._;.,- Silvia Lopes Balan -
Llvio Guilherme Cintra - Sipora! Lopes Balan - Mauricio Azambuja -
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Gilberto Rodrigues - Noemla Azambuja -Francisco Fernando Zosninett 
- Acyr B. Girão - Valter de Andrade - Amus Gamberini -- Manuel 
Pereira da -Rocha - Alvaro Moresti Vieira ~ Elias Antonio Rogni -
Arpad Atilla Goda - Antonio Marsiglia Netto - Ha"roldo C. de Castro 
- Plinio Barroso· de Oliveira Ribeiro - Adalberto Carlos Machado -
José-Fernando Mandei - Julia Duboc - JoSé Chosin - Alvarenga Pei
xoto - Edei Krausz :...... Fuad Di:tner Saad - Silvio __ MurieL Turbiani -
Pedro Paulo de Melo Saraiva - José Gastão Santos - Adamástor Bonllha 
- Coracy Ferreira Dias - JoS-é- Cfastro - F-rancisco Mariano _Ricoloci -
Alleu Todscan ·- Benito Juatez Joele Eduardo_ Mezber - Mario 
Schenherg - Wagner D. Giglio ~ Fernando Henrique Mendes de Almeida 
- Victor Falcão Copeda - Mario Deiro SegundeS - Diogenes Lucas da 
Silva - Olavo Celso de Moraes - Mauro -R. dos Santos - _ Cilon Soares 
-Rufino Peixoto da Silva- Mauro Silva- Aderson F. Freitas - Mareio 
A. Falheiros -.Koko Hi"yashi -Francisco Antonio Villaça ~- JQSé Carlos 
Dias --Fernando Leite Perrone_- ~-João B. Rolen - Edson A. Ravena -
Jdsé 'Geraldo Soares - Roslris Ribeiro - Fabio A. Munhos --Adolpho 
Mariano da Costa _:_.Aritlo Makl- Vivaldo dos Santos Soares - Matlldo 
de Carvalho .....:.... Maximiano dos -santos-- Icruak Egudi sussumu Okamoto 
~ Ronaldo C. R. da Silva·- -Athayde da Silva - João Eduardo Mala -
Maria ·christina Amaral - Ana -Maria do CampoS Maia -- Nroaeyt Marques 
Leartil!a Ferrari - Victor Luiz da Silva - José Carlos Sampalo Castor -
Maria Gloria Siqueira - -Bãtholomeu Santos --Nelson Ferreira da Silva 
- Maria Gloria Biqueira - Batholomeu santos - Nelson Ferreira da Silva 
Mazironi ---Molzes Vinhos - Joãi:f Lulz di Castro - Nelson Naif -
Orlando"Po&sS.to :..:__ João de Abreu - Saverno Celestino Guimarães -
Flamarion de Oliveira - Oswaldo Gon~alves - Lulz Lizanti Filho -
Athayde Ney de Freitas- Joaquim Pez:eira de Souza- Lenn-ardo Soares 
de Andrade - Nelson Augusto de Vasconcellos Coelho ......: "1\nivaldo P. 

·Padilha - Therezinha Cintra - Aparecido Dalplno --Femando Sérgio 
Ferraz - Abelardo Souza Santos - Daniel Ferreira Alves -- Eduardo 
Iorio - JoSé Mário Gama .....:.. Waldomtro Canuto LoPés - Antonio Fran· 
cisco ·vital - José Medeiros Motta - Dunstano Martins Lima - Silvio 
Manzoli - Valéria Pletrobon Soares:.:... Eugenia Sara- Valsanl - Leandro 
Halffeld Lima - Tomasio M. Pinheiro - Adónso Santos _:_ Antonio 
Marceglla - Lede Do Vai Penteado - Nelson J. Buceronl Joslnevlcius -
Manllo de Cunto - Clovis Flerner - Raul Soriano -'-' Paulo Lorenço -
Walderez de Mathias Martins - Jorge Ronl .c... Maria Regina C. de Toledo 
- Neusa Maria Cunha Barbosa -=-----Oscar Vollet - Sidney o:·-nagotto -

· Aparecida Rlnaldo Guastelli ~ Homero Aniretta - Moacyr· Sllva, Itahy 
A. Correa JUhlor -'- JbSé Olavo Diniz - Alvaro Waldir Fernandes - Dlr
ceo·-Rubens Brizola - Geraldo de Souza Jurema - Lulz Qulnalha -
JUlio Calano Junlor - Carlos Farlna - Heitor dir J. Leite - Domingos 
Pinto JUStO - Saã.Y:DaiiDàS __:__Peres Sabino -·Fernando' Miguel Pacheco 
Chaves - Maria Lindalvâ de M6llo - Arnaldo dos Santos Soares - José 
Afonso de Silva - José Roberto Antonlnl - Kyroki Komatls -Antônio 
ViscoD.ti- Henrique Braga de Araujo -Jos-é 'Heitor de Carvã.Ibo - Can
tid!o - Walter Arantes - Jorge "Wilhes Abraão· Sanovia - Aloyslo 
Cárrêa de Azevedo - Edyleda T. Souza ~ José. Fernalldo· de Barros 
Martins - Luiz Fernando ·Mendes - Carlos· I. Bentolozzi - ,Newton 
Nogueira - ·waldomiro N. dOs Santos - Raul -Kabacik: - -- Cor
nelio Dantas - Josué Batista Ramos - -Fránclsco Turrl - Pedro 
Pinheiro Ronetto -.Manuel Catvalhe!ro da Costa - Mauro Antonls Jeki 
- Câncldo A. Santos- Paulo Jacinto Kazuma Kasaga- Raimundo P. 
de Souza - z-elia Alves da Rocha Be.Z"erra ::--:-_~ton Monteiro ~.ezerro
Milton Almeida - Amaro Gomes ·da Silva - João Pinbo B. Souza- Ro-

. · dolfoSantos- José dos· santos -·Gledls Pires Fraga- Helio c;la Caguo 
--... Renato Penteado Elmor - Luiz Variderley Onogro - Antonio. c. Pico
lo - Antonio Meneuti - Genlldo Paulin - Dóugla:S -T. Monteiro - Affon-
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so Augusto Silva - João Brasil de Castor Alves - José Calisto Melton 
H.-- Oliveira - Benedito da Silva - :Sraz Bizerra Cavalcanti - Arman
do Sérgio Frontini - Luiz Pegoraro - Elza :Sernard.i - M~-Zldi Pattl 
- Dante Lopes - Siragon Dermengian - Osear Arini - ·valdemar 
cavalcanti - An.tonio Padilha - Iris HO$e- Galhego Thomaz -
Aldo Sriktos ~ José P. de Alm_eida ~ Maria Elisa Sant'Ana ~ Alexan
dre Busoleto - Luiz Carlos de Melo Saraiva ~ José de_ Qliy_eira Santos -
Claucot Fadroi - Fellsberta Cym- David José Lerer - Sebastião Vicen
te Ferreira- Antonio Carlos de Souza- Arnaldo José Fiorini- Renal
do Lobo - João Rodrigues - Udson Silva - Ruy Oliveira Barbosa -
Murilo Mello - Luiz _vergueiro - Tarcicio Eduardo da Silva Govêa -
Francisco Pexeira de Moraes - Lemore- Rodrigues Maia - _Francisco 
Fernandes --_Ana Maria Poponi - MauriciQ Segane ---Luiz An
tonio Oliva -- Tulio Pacello - Ant_onio _Clemente_ - _Ma:rcelo An
cona Lopes - Delse F. Oliva - Anna Chasln - Antônio B. 
Pereira Júnior - Fernando Antônio Navais --:-.~ernando Rocha 
-Francisco de Assim - Cama! Schshim - Lu!z Eg - José O. F. Maia -
Dechalla Demétrio A. D. Bisaquia - Rubens Paiva - E<tyardo Carvalho 
Tess~ Claudio Tacoponi - Raimt.!nclo Afonso - Paulo Ismael ele Figueiredo 
- M. I. B. de Figueiredo - Benicio Morais Silva - ~gydio Coêlho -
Idaly Shsel - Emir Simões - Regina M. Srosperi - Ablssau de Oliveira 
- Silvio Xavier - Nuxemberg Ribeiro Rocha - Miguel Pereira Lima -
João G. SOuza - -Hamilton Alves dos Santos - João Candido Ferreira 
- o. Câmara - Luiz Sergio Gosuem - Maurilio Prado -=Vicente v. 
Filho - Catharina de Almeida Vianna - Maria Thereza M. Cesarlno -
Asdrubal da Silva - José Amancio N. Filho - Claudio Luiz - Paullno ele 
-José Osmindo de Souza- C. B. Nunes- Francisco_ Romeu Padilha
Freitas - Zuleika Alvim - Marcia Maria P. Leme - Eliseu de Carvalho 
Gentil Neves Correia - Ivo"'".Shirno Seonez -- Wantuil o-. ·santos -

- Luiz Ernesto do Valle Gadelha - Hlrojuhl Sato - N!rson Pereira -
Mariana Lopes Maranhão - Francisco Justa Sa_uchez - Fued José Silva 
Jociro Salgado - Juvenal A. de Lansi - Gabriel Babafi - Antônio Costa 
Nctto - CarloB E. M. Matheus - Ana Corblsier Mathens - Alberto 
Cardoso de Mello Neto- Flamarion I. Alves- José Leite - Maria Cecilia 
Caldas - Florindo Moreira - Jos_é da Rocha Carvalheir_o_ - Oscar Si
queira Silva - Sunésio Pinheiro da Silva Filho ----: .. AlvarQ .Lou_i2:! __ Qonçalves 
- Romeu Solferini Neto - Milton Scalsargtto - Flávio Flores da Cunha 
Bearenach - Almlr Alves Cordeiro - Jorge Ront - 'Walclerez R. Matheus 
Martins - Arnaldo Cellno da Rocha - Fernando M. S. Ribeiro - Itoby A. 
Corrêa Júnior - Roberto Sampaio Ferraz - Milton Damato - João Zi
cardl Navais - Febos Glkovate - Alfredo Justino - Dib Antônio Assad
João Manuel Cardoso de Mello ~ Ruy Guilherme Grontzoro - Adalto 
F. Lima - Antônio Possidônio Sampaio - c-arlos Glementlno Perin -
- Rolando Guardatasa - Samir Gattaz Cury - Renê Lambesana -
Cornélia Thereza Rorgamaschi - Maria Regina Cronemberg - Renê Gar
cia Martinez - Enoch Elias Jaad - Yoshlnobe Vakala.sli - Tiauro Miyagu 
- Marcia Vieira Mello - Maria Raimunda Martins - Roberto Paula Leite 
- Heraido Godoy- Marco Antônio Rocha- João Lu!z- Nllson Martins 
Camargc - Benita iR.. de Oliveira - Paulo Mello - Bessoido Antunes -
Maria Aparecida de Faria Pacheco - Aparecida Barreto - Odette 
Camargo Laserre - Bernardete L. Azambuja Neves - Maria J. N. 
To!osa - M. T. Camargo - Plinio Rolien de Moura - Delandie Machado 
- -Alberto Sampaio Santos - Otávio Azevedo Mercadante - J. Costa 
Corrêa - Mesanlsta Jamaristo - Carlos A. Rodrigues - Julio Pudles -
Reolando Silveira - Esnider Pizzo - Frada Vinhas - Zeladi Braneo 
Wefort Nuz!o Wiegrat - Lulz C. Braga Teixeira - C!vele M. Souza 
Rocha - Odecio Simoni - Antonio M. Pimenta Neves - Francisco A. F. 
Brandão - João W. Bianco - Volney Moraes Junior ..::__ Elomar Vaz de 
Lima- José de-Carvalho Silva- João Dai .Belo Filho- Jayme Y. Miwe-
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'- toma r. Xaairovlky - José Moura - Sonla Felli - Cios de Carvalho Jr -
- Cícero Silveira Vianna - Juvenal_ P. Guimarães - Euzebio Escaloy 
~José de Medeiros Rebouças -: Benito Contrin Rizério - Ageron de 
Almeida_ Souia- Vera Luzia Brizola- Jo:Sé-Cai·Ios Pereira---: AVelino 
César áe Assunção - A.~ L. L"ugonl - Léo Manica ~Angelo Barone Netto 

. _______ Manuel Carvalheira - Neusa .carvalheira - Carlos de- Paula Beiriz 
Donellos Marques de Sá - J. Figueiredo - Raymundo Mala - João 
Augusto de Mello Saraiva - Claudio Di Lascla - Ubirajara Vieira Costa 
- Flotivaldo Menezes - Moracy Ribeiro De Vai - Gabriel Montelusco 
~ Leonarao~ Sóates de Andrade - João -crisostomo de Moura .....:.... Pedro 
P. Silva ~-Braz- Dias .Furtado - João Pessoa Rbdrigues - Wilson Ta
ka.hashi -Maria de Lourdes - Wilson Motaes - Gilberto Santana -
Aníbal Nezher ---Alberto- Zvirolis - Deise Petti - Elias Miguel Lener 
Rubia - Benedlto 8ancher - Arlette Dliva -,Rodrico Nog1lelra Guima
rães - Carlos Nichel - Victor Sraunys - Ernesto C.ã.rdoso Lite Netto 
- Antonio Carlos Cardoso - Antonio Sérgio Baptísta -, Walter Metiore 
- Carlos Silva Costa - Giselda Fátima Santos do Amaral - Nelson 
Santos Pelaotto - Manoel Cabral Vianna - Raimundo R. Pereira - Lauro 
S. de Oliveira - Osvaldo Porchat Pereira -= Antonio Sampaio - Sérgio 
da Rocha Gomes - Luiz Gonzaga ~Nobil - Sido Koptãfilachi -

Sérgio Re:S_ende- de Barros --Nelson_ Ma.rtins ~-Amália Sezzo Leovandi -
Raul Singer- Luiz MeJ"er- Edvaldo S. C .Silva- Ronaldo S~antQ~ Gomes 
-Eduardo de Barros-Eugenio de Barros Santos- Vanlglactys Mlguel
Italo Angelieri - José Carlos A.rone_ - Elclr Castello Branco _;_ José 
Augusto Medeiros -.Marco Autêrio Ribeiro -João cã:fo Goulart Penteado 
~-Sonia Peixoto- Renato Guedes de Siqueira- Eder Simão- Sader

Pedro Bugatti ,--- Netto - Ruy Silveira - José Geraldo de Goes -.: Luiz 
P~Ari.coni- José Meaiano ~Cândido de Silva- Fanny Abramovich
Therezlnba Joardlm Porto - Marta Cella P. Vilela - Alyrlo Menezes 
Cale~- Sergio Triffonl - Paulo ManOel Cavria - José I'regorl - Mi
_guel Barrlonvevo _- Joaquim Pereira de Souza - Waldemar B. Chaves -
Agenor Epo!Io - Carlos E. F. Lobo ,- Antonio Gama R. Netto - Orlan
do Angelo Pinto -~Antonio de Assis Prado - Antonio Gomes - Luiz 
Carlos Costa Ribeiro - PaUlo Antonio Silveira - Thimoteo Spinola -
Paulo de Oliveira Filho - Leão Lobo - Júnior Gilberto Ferreira Conti 

. - Flávio :Markaman - Severino José de Castro - Airoz C. Oliveira -
Darcy Passos .:...:..:.:_-~Macedo Alcantara Toai - José -Herculano Rosa - Ceici 
Kameyama- Mareio_ Gurgeln do Amaral - Fernand,o Nunes --R. N. 
Bender - ~AlúSio Toledo Cesar - Zensaude Branquinho - Maracajá -
Laerte Silvio Tradi - Altino Valentim- Gomes- Nazareno Morliduca
Paulo de Arruda Cotrim- João Miguel- Milton Alves Costa- J"osé Lino 
dos Reis - Celso~ Kehder de~ Andrade - Luiz G. de Mello Belluzzo ,
Servia Cessu Baptista Campos - Maria Luiza Bretes - José Eduardo 
Pin_to ~~". Sa~'!1Pa!9 - Suely de Souza Russiano - ~MiChe! Temenholia -
Jose· Cristiano VIlela- Geraldo M. C. Quintão -Waldir Dupont- Paulo 
de Azevedo dos santos - José Pedro Eptein - Raur Ernani Loflego 

Pires ~~Dlaudio Vratfsch - Francisco A. Porto. ~ -
Era o que desejava tlizer, Sr. Presidente. (Multo bem!) 

O SR. l'R&~fiDEN'i'E (Mourão Vieira.) - Tern a palavra o nobre Senador 
.Toaqulm Parente. ~ ~ 

O SR. JOAQlJIM PARENTE - Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo apenas 
fazer alguns comentários com referência a O.uas reportagens , pübllcadas no 
DC - Bra.sllla, relativos à Companhia de Transportes Coletivos d<e Brasília. 

Sábado próximo passado_ trazia aquele vesp!lrtino uma noticia de certo mo
do~estranha, de que a Cia. de Transportes Ooletivos de Brá.Sllia adinitia a possibi
li<!ade de concessões de c~ertas linhas, a empresas particulares. 

A notiola pareceu-mé absurda porque a medida foge inteiramente à finalida
de para que foi organizada a emp-resa, a da pr-estar aos moradores de Bra.sfUa o 
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melhor serviço de ônibus. Hoje, entretanto, tive a satisfação de< ler declarações do 
seu Diretor negando esteja a empresa admitindo tal hipótese. 

COngratulo-me, pois, 100m a direçã6 da "Companlúa de Transportes coletlvos 
de Br~ia pelo desmenti~ o hoje tr~2:idd a público e, ao ·me&mo tempo, quero 
advertir S. Ex.•" o Sr. :Prefeito da Capital, Embaixador Sett" Câmara, que concre
tizacla me elida sofreria a popniação de Brasíl!a grandes prej ulzos: úomo exemplo, 
cito a Gia Municip_al de Transportes Goletivos d•e São P3:il.Io que, d·epois de orga
nizada, transferiu seus .serviços: a conce.ssionários particulares. -Hoje temos como 
resultado uma empresa quase praticamente às portas da falência. 

Espero, pois, que o desmentido da clireção da empresa tenha toda procedência 
e que nenhuma concessão venha a ser feita a particulares, porque - como disse 
-- selia grandemente nocivo à populaçãD desta capital. (Muito bem!) 

· O SR. PRESIDEN1:E (MourãO" Vieira) -Há expecliente S()bre a mesa que vai 
ser Udo pelo Sr. 1.0 -Seeretário. ' "" " " 

11í: lido e deferido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 94, DE 1962 

Sr. Presidente: 
Nõs termós-a.o Regimento,- venho requerer a V. Ex.~ sejam solicitadas através 

do Ministério da Fazenda as seguintes informações: · 
1) Qual o ::nuntante da arrecadaçãa. ccro~tes.p'ondente à taxa do selo peniten

ciário, _do Estaüo da Guanabar_a, nos exercicios de _1960 e 196t? 
2) Qual o _total da perc~ntage.m.- devida_ a"o Estaçio da __ Guanabar:a ·nas termos 

da lei? 
2) .Já- foi entregu~ _essa 'lm~O?:"~ância _ao m-esmo Estado? 
4) Na hipótese negativa, quais as providências" adotadas no-sentido de res-

gatar esse débito? · 
Sala das Sessões, 27 de março de 1962. - GUberto Marinh<>. 
o SR.:ei!.ESIDENTE (Mourão Vieira) - SolJré a mesa comunicações que serão 

lidas plii!o Sr. 1.0-Sec~etá~io._ . · · · 
São lidas as seguintes 

"Etri 27 de março de 1962 

Sr. :Presidente: 
Tenho~:a honra de com1ll,1icar a yo,s.s __ a.. ~-~~t!ia~ eni a.heq:i~J.?.cia_,_ ao _disposto 

no a11. 33 do Regimento J:rite):nO, qUe rne afastarei_ do PaiS derltto :~e poucos clias, 
a fini de participar dos trabalhos daReuniãa do Oonselho da Urua_o Interparla-
mentar a realizar-se em Roma. -- · 

Atenciosas saudações - Fausto Cabral. 
Em 27 de março de 1962 

Sr. Presidente:· _ . 
Tenho a honra de, ern ·"cumprimento ao disposto no art. 38 do Regim~to In

terno comunicar a vossa Excelência que me ausentarei do terntório naCional no 
9ia. a.'l_Q.o __ C(}rrente, a_Jim çle __ pa[ticip~r _dª _visita_ q_q~ ~p~orE;.S -~ile~r~o vão 
realizar à Itália, a convite do Parlamento italiano. 

Atencio.sa.s saudações. - Ary Yianna. 
sr:.' .Presidente: 

" Tenho a honra de comunl~ar a Vossa Exeefêncfa; em obediênCia," a,Q disposto 
nl> art. 38 do Regimento Interno, que me afastarei do Pais dentro de poucos 
dias, a fim de participar _dos trabalhos da co::tifetênclã do Desarmamento, ora 
reunido em Genebra, -de acordo com a autorização que me _foi cOncedida :pelo 
Senado. 

Atencios'as saudações. - "Victorino Freire. 
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Sr. Presidente: 

Tenho a honra de, em cumprimento ao disposto no art. 3S do Regimento 
Interno, -comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do tenitório nacio
nal dentro d.e poucos dia.s, a fim de particiu>ar da visita que senadores brasilei
ros vão realizar à Itália, a convite do Parlamento italiano. 

Atenciosas saudações. - Daniel Krieger. 

Sr. P:resldente: 

Tenho a honra de, em cumprimento ao disposto no art. 38 do Regimento In
terno, comunicar a vossa Excelência que me .ausentarei do território nacional 
a 2 de abril próximo, a fim de participar da visita que senadores brasileiros vão 
realizar à Itália, a convite do Parlamento Italiano. -

Atenciosas saudações. - João ViUasbôas. 

sr. Presidente: 
Tenho a honra de, em cumprimento ao disposto no art. 38 do Regim·ento In

terno, comunicar a Vossa Excelência que me .ausentarei do território nacional 
dentro de poucos dias, a fim de participar da visita que Senadores brasileiros vão 
realizar à Itália, a convite do Parlam·ento italiano: 

Atenciosas saudações~- Alô Guimarães. 
DURANTE O EXPEDIENTE COMPARECERAM MAIS OS SRS. SE

NADORES: 
Vivaldo Lima - Zacharlas de A.s.sumpção - Vlctorino Freire - Sebastião 

Archer - Fernandes Távora - Dix-Hult Rosado - .Tefferson de Aguiar - No
gueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Passa-se à 
ORDEM DO DIA 

Item 1 

Votação, em discussão únleado Projeto de Lei da ·cã.mara n.O 93, de 
1957 (n.' 399-D, de 1955, na Casa de orlgam), que regula o exercicio do 
magistério superior da Marinha - em regime de utgência, nos termos 
do art. 330, letra c, do Regifnento Interno, em virtude do Requerimento 
n.0 76, de 1962, dos SenhOres Daniel Krlager (Líder da U"nlão Democrá
tica Nacional), Fausto Gabral, .Tefferson de Agular·e-Saulo Ramos, apro
vado na sessão de 21 do mês em- ·cursó :-- tendo par~eies: dã Comissão 
de Constituição e Justiça n.0 18-59, favorável ao projeto, com a emenda 
12-CCJ"; 653-61; oferecendo as emendas n.0 ' 12-CCJ e 1,4-JJG.T de Edu
cação e Cultura: n.0 19-59 -....:..:: -favorãvel ao _:Projeto_ e à emenda 
n.0 L-CCJ e oferecendo a de n.0 2-CEC;- ri.0 654-61- favorável ao .substi-: 
tutlvo, ,com as subemendas que ofereCe (21); de Seguranç-a Nacional: 
n.0 20-59 - favorável, nos termos ·dO substitutivo que oferece; de Finan
ças: n.0 21-59, favorável ao substitutivo. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Sobre a Mesa pareeere.S que serão 
lidos pelo Sr. 1.0 -Secretário. 

São tidos os seguintes 

PARECERES N.0 s 52, 53 e 54, DE 1962 
N.0 52, DE 1962 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre emendas ao Projeto 
de Lei da Câmara, n.0 93, de 1957 (n.0 339:J de 1955, na. Câm.arai dos Depu-
tados) que regula. o exercício do Magistério Superior da Marinha. 

Relator: Sr. Jefferson de Aguiar 
Por haver recebido emendas e!Il plenário retorna a esta Comissão o Projeto 

de Lei da Câmara, n.0 93, de 1957 (n.0 339/1955, na Câmára dos Deputados), que 
regula o exerciclo do Magistério Superior da Marinha. 
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II - AB emendas (que constituem subemendas ao Substitutivo da. Comis
são d·e_ Segurança Nacional) são as de n.0 s 15 a 43, mas devemos nos manifestar, 
igualmente, acerca das subemendas _oferecidas pela Comissão de Edtlca-ç·ão e 
Cliltura àquele Substitutivo, as quais só agora ·chegam a:o nosso ·conhecimento. 

III - AB subemen-das da Comissão de Educação e Cultura, num tOtal de 21 
(vinte e uma) nada apresentam que fira a constituição ·ou atente contra os pre
ceitos jurídicos ou o .sistema de ensino militar em rigor no País. 

De outro lado, as vinte e nove emendas de plenário (subemendas ao Substi
tutivo) atêm-se a matéria que de ne-nhum macio _afeta_a constituciona!fçlad,e_ e a 
jUiidlcidade da proposição e- cujo mérito deverá- ser apreeiiulo pela douta CO-
missão· de Educação e· Cultura. · 

IV - Isso posto, somos de parecer que, do perito de vista constitucional e 
jurídico, nada há que opor à aprovação das emendas de n.Ojs 15 a 43, oferecidas ao 
projeto. · - ·· 

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 1962.- Silvestre Péric!es, Pre~idente
JeffersOn de Aguiar, Relator - Heribaldo Vieira --Milton Campos - Rui Pal
n;t_eira - Ruy Carneiro - .Nogueira da Gama - Barros Carvalho - Lou.rival 
Fontes. 

(N.0 53, DE 1962) 

Da~COlliiSsão de Ed-ucação, sobre as emendas de Plenário ao Projeto 
de Lei da Câmara n.0 93, de 1957 (n.0 399-D/1955, na- Câmara),- que re
gula o exercício do Magistério Superior da Marinha. 

Relator: Sr. Sa.ulo Ranlos 

Tendo recebido 28 emendas_ em Plenário_ de_ autoria do Senador Caiado de 
Castro, quando de_ sua discussão e votaÇãO, retorna a esta Comissão o presente 
projeto, que regula o exercicio doo Magistérlo Superior da Marinha. 

Sobre a matéria, este órgão técniço já emitiu longo pareç:_er, o~eretendo 21 
subemendas ao Substitutivo da Co"missão de Segurãriça Nacional, manifestando
se, ainda, sobre ·as 14 ·emendas apresentadas. 

As _citadas 28 emendas, de n.0s 15 a 43 sobre qu~ nos cabe 'apreciar foram ofe
recidas _de comum- acordo com- o- titular da Pasta da Marinha e refletem a 
orientação fundamental e as med1das básicas contidas ná SubstitUtiVo- da douta 
Comissão ~ Segurança Nacional, o qual encerra, por sua vez, o pensamento que 
norteou os estudos levados a efeito pela Administração NavaL 

Dito Substitutivo, não obstante as pou_cas imperfeições que esta Comissão 
procurou sanar, regula a matéria de maneira âm.pla e conveniente, dando ao ma
gis~ério _-da M~rinha _estrutura coerente ·e hannõnica de que se- ress"ênte até hoje. 

Atend-endo, assim, à si:st_emática do Substítutivo, __ uma por uma das r.efelidas 
emendas (subemendas ao Substitutivo) procura ajustar certos dispositivos e 
mesmo algumas emendas por nós apresentadas às_ __ suas linhas mestras. 

A Emenda n.0 15 mandando suprimir a palavra "conferencista", de acordo, 
aliás, com o sugerido por esta Comissão, visa a suprimir, igualment~. as expres
sões: "Professores de Ensino Industrial e TécniCo''Cõilstarite da subemenda deste 
órgão técniCo aO art. 2.0 , por não se coadunarem cotn ·a ·regime atual do ensino 
da Marinha. - -

A Emenda n.0 16 à subemenda desta Comissão- tem po-r objetiVo substituir, 
apenas a expressã:-o- "Dêpartamento de _En.sinÇ>" por nós _inclUído, Po:f ":peparta
mento de IfiStruçãó~', dando, assim a denominação correta que é atribuida àquele 
órgão ·da Diretoria do Pessoal da Marinha. 

A Emenda n.o 17 à Emenda n.o 13 da Comissão de Constituição e Justiça, 
objetiva suprimir_no § 1.0 do art. 2:0 . as- expressões: uos Conferencistas serão ofi
ciais ou civis, brasileiros ou estrangeiros". Encontra a emenda. sua justificação 



-239-

no fato de, nos termos de nossó parecer já aprovado, não .se- dever considerar 
os conferencistas como integrantes do magistério de caráter permanente e sim 
um elemento eventual do aperfeiçoamento do ensino. 

A Emenda. n.0 18 manda -~tW:rirnir no -art. 3.0 as expressões: "os conferen
cis_tas ministrarão cursos ou conferencias sobre assuntos diversos, de caráter mi
litar ou não". 

Funda-se a emenda no parecer desta. Comissão a respeito-·aos--"Coriterencis
tas". 

A Emenda n.0 19 constitui_ uma subemenda -à erilehda por nós apresentada e 
à Emenda n.0 -3 da -comissão de -Justiça1 visando a suprimir as expressões: "pri
mário, industrial e técnico do Quadro do Magistério da Marinha". 

A emenda tem em mira Imprimir unidade ao Substitutivo que não cogita 
de professores para o exercício nos estabelecimentos de ensino mencionados, nem 
se refere à criação de~ Quadro do Magistério. 

A Emenda n.0 20 suprime o art. 19, dando aos demais a numeração conve
niente. 

Basea-se a enienda na subemenda desta Comissão, que já trata do assunto 
em lugar conveniente: Capitulo referente às Disposições Transitórias. 

A Emenda n.0 21 substitui expressões do parágràto fmico do art. 24 sob funda
mento de que~ consoante p-arecer da COmissão de Jüstiça sobre a inconstitucio
nalidade de dispositivo que tornava privativo de militares o exerciclo em caráter 
fetivo do magistério da Marinha, não sendo doespírlto do Substitutivo conceder 
postos ou patentes aos civis, professores civis, deve--se concluir, que a inclusão no 
Almanaque do Ministério da Marinha deve ser exclusiva dos militares. 

A Emend'a n.0 22 substitui no art. 25, as expressões: "o.s ,professores efetfvos 
serão promovidos" por nos oficiais da reserva remunerada, quando professores 
efetivos, serão promovidos". 

Encontra arrrimo a referida emenda i:J.o fato de o acesso -dos professores civis 
regulado pela legislação geral do ServiçO Público Federal. 

A Emenda n. o 23 estabelece que os oficiais professores efetivos poderão optar 
:pelos vencimentos dos- professores civis efetivos, de nlvel correspondemte . 

.Justifica-se a medida tendo em vista a necessidade de se evitar qualquer dis
paridade de vencimentos entre militares e civis, que prestarem idêntico concur
so de títuios e de provas para Ingresso no Magistério. 

A Emenda n.o 24 acrescenta artigo, determinando que "os professores efetivos, 
quando civis, serão classificados como a lei espec!flca determinar, de acordo com 
os nivels correspondentes do Serviço Público Federal". Define, assim, a emenda 
a verdadeira situação dos professores efetlvos civis, que, não haviam sido consi
derados no Substitutivo. 

A Emenda n.0 25 é substltutlva do art. 32 e tem sua justificação no fato de 
os civis poderem ser professores efetivos, conforme decisão da douta Comissão 
de Justiça. ~ 

A Emenda n.0 26 acrescenta ao texto do art. 33 do substitutivo as expressões: 

,t•asSim como os professores civis efetivos"'. 
Prevê a emenda o regime de trabalho a que devem, também, estar sujeitos os 

professores civis efetivos. 
A Emenda n.0 27 disciplina a parte relativa aos direitos, regalias e vantagens 

dos professores do Quadro do Pessoal do Ministério da Marinha, de acordo com a 
denominada Lei de Classificação de Cargos que extinguiu as tabelas únicas dos 
Ministérios e a categoria de "orientadores educacionais"~ cujos titulares passaram 
a ser classificados como professores. 
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A Emenda n.0 28 substitui, no art. 45, a palavra "promulgação" pur "publi
eaçãQ'' ~iA emenda tem suficiente justificação nas razões- ex:pendldas pela Co-
missão de Justiça. · · · · · · · 

--"A-Emenda n.o 29 é substltutiva da- redação constante ·cta' subemenda por· nós 
aPresentada e-visa ·a --p-ossibilitar sejam ministradas conferências sobre assuntos 
diversos, de acordo com as conveniências ocasionais do ensino, e -não apenas 
sobre assuntos_ relacionados com as disciplinas técnicas ou militares. 

A Emenda n.0 30 é, também substitutiva de uma subemenda desta Comissão, 
alterando-lhe algumas Impropriedades. Visa ela a melhor definir os direitos dos 
pr_ofessor.S civis e a ampará-los dentro dos limites constitucionais. 

A Emenda- n.0 31 tem- por finalidade suprimir a expressão ~tsubinstrutores" 
~onstante d.a..sub~rnenda des.ta Comissão ao .art. 2.0 doo Substitutivo. 

A idéia que presidiu a elaboração do referido Substitutivo foi a de eliminar 
as designações de Subinstrutores e Auxiliares de Ensino; -adotando-se a designa-
ção única de Instrutores. · 

A Emerida n.0 32 tem o mesmo objetivo e a mesma justificação. 
A Emenda n.0 33 dispõe, igualmente~ sobra a mesma matéria. 
A Em.enda n.0 34 visa a suprimir a inclusão ''Piof-essoieS de EnSirio ~Iftdustrial 

B.ásico e __ T.écnico", categoria que não existe mais no ensino da_Marinha. O critério 
adotado pelo projeto é o _da dist:iibuiÇão dos professore§ por categorias_, de acq_rt:Io_ 
com a sua situação (efetivos, em comissão, contratos etc.), e não __ relativamente 
à natureza do ens!oo que !l\inistram. 

A Emenda n. 0 85 propõ_e a supressão da substitúição Proposta ao" art. 3. 0 pela 
emenda desta Comissão. É absolutamente procedente- as -raZões da emenda suprâ, 
de vez que as categ·orias de __ _ensino mencionadas na ehienda _a que ·esta visa cor
rigir já foram. revogadas pelo regulamento. da Esoola. Naval. 

Acresce que o espírito do projeto é o de admitir professores efetivos apenas 
para o ensino de grau superior e médio. · 

A Emenda n.0 36 objetiva suprimir expressões-de emenda- também destaCo
missão..:-_De igp.al modo são_ justas as observações constantes da justific::rção da 
Emenda n.O 36, visto que não se justificaria substituir lnstrutores __ que se des
tinam a matérias eminentemente técnicas e militares por professores em co
missão destinados ao · ensino das disciplinas teóricas. 

A Emenda n.0 37 tem as mesmas finalidades e se funda em idêntica just!f!-
caç_ão. - - -

A Emenda n.0 38 refere-se _à subemenda deSta Comissão no Capítulo das 
Disposições Transitórias relativainente ã.os -confereriCistas. A emenda tem seu fun-:_ 
damen to nas razões expostas no texto da emenda sugerida pela Administração 
Naval. 

A Em.enda n . .o 39 é modificativa de emenda por nós apresentada na parte 
referente_ aos professores vinculados ao Ministério da Marinha por termos de 
compromisso. A redaçãO da Emenda n.0 39 é1 realmenté~ mitfS p-érfeitª e __ condi2; 
melhor com o espírito do Substitutivo da Comissão de Seg1,1.rança _Nacional. 

A Emendã n.0 40- visa a corrigir impropriedade contida na subemenda desta 
1Com!ssão na parte reiativa aos professores efet!vos do ensinoo primário, indus
trial e técnico, visto como o Substitutivo com inteira razão não prev_ê professores 
e:fetivos -1m1 outros· estabelecimentos a não ser -de- gralY·s-upertOr- e' medio. 

A Emenda n.0 41 destina-se a suprimir .acréscimo intr_oduzido p_ela subemen..: 
a-a:-aa cptni-s.s:ãq- _d-e_Educação pcla razãQ já exposta.-o·u rej_a; a~d·~-c;rüé'_.<:>:"StfbStitu
tivo só ocog'fta de Instrutores e não de Suhlnstrutores,: . - - . . . ·-

A Emenda n.0 42 altera· expressõ-es de emenda desta Comissão e. se justifica 
pelo fato de que o direito dos professores a que se refere. a emenda deste órgão 
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técnico já está assegUrado nos dispositivos convenientes (arts. 43 e 42; z<espectl
vamente). 

A Emenda n.• 43 propõe a manutenção do texto de emenda da Comissão 
de Justiça cujo.s ·objetivos atende, de __ a·cori!o com O- preceito _const,itucional, à.s 
m.edidas tendentes_ a asseg_urat _que oS -·professores efe_tivos serão __ ;:tdm.itidQS_por 
Concurso de títulos e provas-; eontrariamente- ao· que propõe a emenda desta 
tlomlssão.~c · 

Como já fizemos sentir no corpo deste nosso parecer, da 'áprecfação detida 
que fizemos das emendas mencionadas, concluímos .$e_rem· as mesmas absoluta
mente oportunas, d_e _vez_.qúe_se des_tinam a manter a unidade e, harmonia d_? 
Substitutivo. Opinamos,· assim, pela_- aprOvaçãO- das emenda.S.O!eroêcldás- em Pie:.. 
nário de n. •s 15 a 43. 

Sàla das Comissões, 23 de fevereiro de 1962'. --Menezes Pimentel, Presidente 
-- Saulo Ramos, Relator --Lobão da Silveir.i - Mem de Sá. 

N. o 54, de 1962 
Da Comissão de Segurança Nacional, sobre emendas oferecidas ao 

Projeto de Lei da Câmara n.O 93, de 1957, (n.0 399, de 1955, na _Câmara 
dos Deputados), que _regula o exercício do Magistério Superior da Marinha. 

Relator: Sr. Zacharias Assumpção 
Tendo recebido emenda.s em plenário, para que sobre as mesmas nos--pronun

ciemos, retorna a _esta Comi.ssão o Projeto de Lei da Câmara n.0 93, de 1957 
(n.O 399, de 1955, na Câmara dos Deputados), que regula o ªxercíc!o do Magis-
tério Superior da Marlnlfá. -

Acontece, porém, que também as Comissões de COnstltuiç[o e Justiça e dé 
Educação .e Cultura apresentaram emendas _à propos!Qã!J,~ e o, fizexam dewls de 
nosso_ ~parecer sobre a mesma, de modo que teremoJ?_. _igualmente, de opinar acerca 
dessas_ emendas. 
II. A Comissão de Constituição e Justiça ofereceu 14 (quatorze) emendas aa 
projeto (subemendas~ ao substitutivo desta Comissão), umas sanando ,inconstl
tucionalidade.s, outras integrando metiíor a matéria do S-istema· adotado pela pro
posição, Outras aperfeiçoando a redação de certos dispoSitivos. 

Concordamos com todas essas quatorze emendas, sendo que: 
a) a Emenda n.o 6, dando nova redação à1etra f dos arts. 11 e.13 e à letra d 

do art. 16, deve ter a redação proposta no 2.0 parec·er da ·comissão -de· constituição 
e J"ustiça, ou seja: 

"idoneidade moral comprova"êfa :Por cetffâ.ãó ·ou atestado fornecido 
por autoridade policial ou judiciária, com firma reconhecida por notátlo 
público"; 

b) a Emenda n.0 3~ ao art. 4.0 do Substitutivo~ deve ser aceita nos termos da 
Emenda n.0 .19,- de o pleriário; ·· - - -

c) a -Emenda n.0 13, que dá nova redação ao § 1.0 do art. 2.0 , deve ser apro
vada, também, na forma prevista pela Emenda n.0 17 de plenário. 
nr. A Comissão de Educação e Cultura apresentou vinte e uma subemendas ao 
substitutivo. 

Do exame atento a que submetemos essas emendas, sempre consideradas 
em função doS l'>eais interesses do ren.sino na l\1arinha, concluímOs: 

1) _que merecem aprovação as seguintes .subemendas: 
a) n.0 5-CEC, ao art. 1.o do substitutivo, nos ·te-rmos -da- Emenda if.0 16, de 

plenário; 
b) n.o 21, à ·Emenda n.o 3, da- Comissão de !Constltuição-e-J"ustiça, nos termos 

da Emenda n.o 19, de plenário; · o 
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c) n.0 13, que inclui _artigo, com parágrafo único, no Capítulo V, das Dispo
sições Transitórias, a respeito de Conferencistas - nos termos da Emenda n.o 29 
de plenário; 

d) n.0 14, que acrescenta artigo, no Capítulo V, das Disposições Transitórias, 
acerca dos atuais professores civis ~ nos termos da Emenda n.o 30, de plenário; 

e) n.O 3, ao § 1.0 do art. 2.0 , acrescentando expressões, nos termos da Emenda 
n.o 31, de plen_ário; 

2 --que as demais subemendas devem ser rejeitadas. 
IV. São vinte e nove as emendas de plenário (n.os 15 a 43). 

Analisamo-las, uma por uma, sempre tendo em vista os reais interesses do 
magistério naval, as suas necessidades, os seus aspectos peculiares, com isso bus
cando para ele uma organização adequada e capaz de pexmitir-lhe pleno desen
volvimento. 

De nosso estudo, achamos por bem aprovar as Emendas n.Os 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 21, 22, 24, 25, 26', 27, 28, 2s-,-30, 31, 35,-36, 41 e 42 rej.eltando- as de n.0 • 32 
33, 34, 37, 38, ag, 40 e 43, umas por se rev-elarem redundantes, outras desneces
sárias, outras por colidirem com o sistema do projeto. 
V. 1: o nosso parecer, que resumimos bastante, em face da-urgência solicitada 
para o projeto. 

Sala das ComisSões, de março de 1962. _- Zacharias Assum.pç_ã9. Relator. 
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador Ary 

Vianna para emitl_r Parecer em nome da Comissão de Finanças. 

O SR. ARY VJANNA - As vinte e oito emendas do Plenário ao Projeto de 
Lei que regula o exercício do Magistério Superior da Marinha, decorreram de 
sugestões encaminhadas ao Senado pelo :Ministro da Marinha, com vistas ao 
melhor ajustamento do texto às flnaUdades da proposição. 

Todas as emendas em causa foram examinadas pelas Comissões de Eáucação 
e Cultura e de Segurança Nacional, recebendo delas, quanto ao mérito, pronun
ciametrJ.tos favoráveiS. 

São insignificativas as implicações financeiras trazidas pelas alterações, razão 
pela qual - levando ainda em conta os altos_ interesses do ensino da Marinha 
a que elas_ objetivam, opinamos favoravelmente às emendas de números 15 a 43. 
(Multo bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - No caso presente acha-se o Senado 
em face da seguinte situação: 

- um projeto, originário da Câmara; 

- duas erpendas a ele oferecidas (n.0 s 1-CCJ e 1-CEC); 

- um substitutivo integral de autoria da Comissão de Segurança 
Nacional; 

- 12 subemendas a esse substitutivo, de autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça (n.O• 3 a 14-CCJ"l; 

- 20 subemendas da Comissão de Educação e Cultura, não numera
das, ao substitutivo; 

- 1 subemenda dessa mesma Comissão a outra apresentada pela 
Comissão de Justiça ao substitutivo; 

- 29 emendas de Plenário, entre as quais se contam 17 que são 
subemendas a subemendas da Comissão de Educação e Cultura e outras 
ao substitutivo. 
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Entre aquelas 17, 12 maJ:idãm·.supriri:J.lr a-s subemenctas·a que faze·m referência, 
o que constitui uma inovação éttl técnica l~gislativa. O mais interessante, porém, 
é que a Comissão de Educação e -Ci.tltuXa, autora das subemendas cuja supressão 
se propõe dessa maneira anômala, deu parecer ~~vorável as .subemendas supres
saras. 

Parece à Mesa qu~ essa ~oncordâilcia_ da -dOmlSsã~:l" caiU -a SUpressão das 
.suas próplias subentendas equivale à retirada dela.s. E, salvo manifestação em 
contrário, assim a considerará. 

Para facilitar a identificação das suôemendas da Co~.!?são de Educação e 
Cultura não numeradaS a-_ Mes~ lhes atribuirá os números 1 a 21, na ordem em 
que se acham no Parecer n.o 654, de 1961. 

Dadas essas explicaÇões~ a-Mesa orien-tirá: -a: -vOtação da Seguin-t~ rr{aneirã.: 

1.0 ) votaç"ãó. do· sUbstitutivo_ sem preJu.iz.o. --àM~ .S_ubemenda.s · ·se_ aprovado 
ficarâ prejudicado o projeto c_om ·as Emendãs n.os l-COJ" e . .2-;-cEc, .a. ele àJpre..:' 
sentadas; 

2.0
) votação âo grupo de_stibemenda~,f_de ·parêceres.:concorfu~tes. Só_eXistem 

pareceres .. concordantes favoráveiS; 

3.0 ) vOtaç-ãO, lll11a a uma, tiaS Subemenaas- de parecerés·= díSÕord~tés _e _d~~ 
que foram subemendadas. 

4.0 ) Finalmente, serão am.unctiadas M su~mendas c.onsidera:d~s retn:~cias e 
as que ficaram prejudicadas. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Sobre a mesa requerimento que vai 
ser lido pelo Sr.l.O Secretário. ·· --

É lido e aprovado o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 95, DE 1962 

Nos termos ~do art. 335 do Regimento Interno, requeiro seja retirado ela 
·ordem do Dia, pelo prazo de 24 horas, o Projeto de Lei da Câmara~ n.0 93, dé 
1957, para a seguinte diligência: ~~ ~ 

Publicação dos Pareceres. 

Sala das Sessões, 27 de março de 1962. - Fausto Cabrál - Daniel Krieger. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) -~Em virtude da dceliheração do Ple-
nário, é retirado da Ordem do -nia:, pelo prazo de vinte e quatro horas, o Projeto 
de Lei da Câmara n.0 93, de 1957, para as providências requeridas. 

Item 2 

Votação, em discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.0 128, 
de 1959 (n.0 3.399, de 1957, na -ca:sa de drigem), que autoriza o PO<ler 
Executivo a abrir o crédito espoecial de Cr$ 5.000.00~0,00, em· favor do 
Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte, em regime de urgêilcia, 
nos termos do art. 330, letra c, do Regimento _:p:Ltemo, em virtuQ..e do Re
querim•ento n.0 71, de 1962, dos Srs. Li,ri:la .~eixelra (Líder da Maioria, e!ll 
exercício), Lobão da Silveira ~ Pe,çlrO Ludovico, aprovado ·na- sessão de 21 
do mês e:tn curso, tendo; Paréç~res .faV9rt\veis, sob n.Os 66 e 67, de 1961, 
das Coi:nissões- "de Saúde e_ de Finanças e dependendo de- ·protiUflCiamento 
das mesmas Comissões ·sobre a- emenda de Plenário. - --

O .SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) -- o Sr. 1.0 -Sécretárto vai P·ro_ceder à 
leitura dos Pareceres da Comissão de Constituição e Jüstiça e da Comissão de 
Saúde Pública. 
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PARECERES N.•s 55 E 56, DE 196Z 
N.• 55, de 1962 

Relator: Sr. Venâncio Igrejas 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n,0 128, de 1959 na Câmara n.0 3.499-B, de 1957), que autoriza 
o Poder Executivo a abrir o crédito espe\cial de Cr$ 3.000.000,00, em 
favor do Hospital Espírita André Luiz, de Belo Horizonte. 

Pelo presente projeto, de autoria do nobre Deputado Freire, é o Poder Exe
cutivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Saúde, o crédito especial de 
Cr$ 3.000.000,00 (três núlhõe.s), para auxiliar a construção e apar.elham·ento do 
Hospital André Luiz, de Belo Horizonte, Estado de lYiinas Gerais. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados opi
nou pela constitucionalidade da proposição, que recebeu .substitutivo da comissão 
de Finança.s, reduzindo a verba inicialmente proposta, que era de cinco milhões. 

Submetida ao reexame daquele órgão técnico, a matéria mereceu aprovação, 
o mesmo acontecendo com a Comissão de Saúde, que lhe apreciou o mérito espe
cifico. O Plenário ratificou tais pronunciamentos, o projeto foi remetido ao Se
nado, nos termos já referidos, e, despachado as Comissões. de Saúde ·e de F.inan
ças, destas obteve pareceres favorãveis. 

lucluldo na Ordem do Dia de 9 de março último, o projeto teve a sua dis
cussão úniea ·encerrada, voltando às Co:mi.ssões por haver a ilustrada bancada 
do a?a.rá apresentado emenda vazada nos seguintes termos: 

"e três milhões de cruzeiros para a conclusão e aparelhamento do Hos
pital Monte-Alegre, do Estado do Pará." 

Na forma regimental, cabe-nos apreciar, assim a emenda, como o projeto. 
E nada havendo que os Inquine, do aspecto jurídico e constituciona~ somos pela 
sua aprovação. 

Sala das Comissões, 5 de abril de 1961. - Gaspar Velloso, Presidente -
Venâncio Igrejas, Relator - Daniel Krleger - João Villasbôas - Heribaldo· Viei
ra -- Nogueira da Gama - Silvestre Péricles. 

N.• 56, de 1962 

Da Comissão de Saúde Pú.blica sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n.• 128, de 1959 (n.0 3.399-B/57, na Câmara), que autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00,. pelo Ministério da 
Saúde, em favor do ·Hospital Espirita André Luis, de Belo Horizonte. 

Relator: Sr. Fernandes Távora 

1. Trata-se de projeto de lei, de autoria do nobre Deputado Paulo Freire, 
autorizando o Poder Executivo a a;b·rir, através do Ministério da Saúde, o crédito 
especial de Cr$ 3.000.000,00 (trés milhões de cruzeiros) para auxiliar a constru
ção e o aparelhamento do Hospital Eopirita André Luis, de Belo Horizonte, de 
Estado de Minas Gerais. 

2. A matéria já foi examinada, quantO ao mérito, por esta Comissão, tendo 
recebido parecer :pela sua aprovação. 

3. Submetido o projeto à apreciação do plenário desta Casa, recebeu emen
da da ilustre bancada do Pará, destinando três milhões de cruzeiro.s para eon
clusão e aparelhamento do Hospital de Monte-Alegre, no Estado do Pará, que 
eonforme oonsta da justificação, hã mais d_e :c_inco anos tem a sua construção 
paralisada e é merecedor, também, de amparo estatal. O referido Hospital lrá 
prestar imensos .serviços à grande zona tlo _Baixo-Amazonas, e sofrerá incalculá
veis prej uizos se as suas obras não forem terminadas. 
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4_. __ Há evidente correlação da matéria tratada no projeto e na emenda. Nada 
mais certo, justo e humano que se ampara a construção de Hospitais, _tendo 
em vista o alto fim a que se destinam, de- assistência médica às populações __ qtle 
dela necessitam. · 

5 .. A vista do exposto e considerando que, do ponto de Vista- da Comissão 
de Saúde Pública o assunto só apresenta aspectoo. henéficos, opinamos pela apro
vação da emenda. 

Sala das Com.issões, 23 de março de 1962. - Reginaldo Fernandes, Presi
dente - Fernandes Távora., Relator - Sérgio Marinho - PedrO Ludovico -
Saulo Ramos. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Viei:r!a) -Tem a palavra o nobre senador Ve
nâncio Igrejas, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e JUstiça. 

O SR. VENANCIO IGREJAS - Pelo presente projeto, ·de autoria do nobre 
Deputado Freire, é o Podar Executivo autorizado a abrir, pelo Ministério da Saú
de, o crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (trés mllbões), para auxiliar a cons~ 
trução e aparelhamento do Hospital André Luis, de Belo HoriZonte, Estado de 
Minas Geral.s. 

A douta Comissão de Constituição e Justiça da Câmara das Deputados opi
nou pela -constitucionalidade da proposição, que _recebeu substitUtiVo da Comissão 
de Finanças, r-eduzido a ver a inicialmente proposta, que era de cinco milhões. 

Submetida ao reeaxame daquele órgão técni·co, a matéria mereceu aprova
ção, o mesmo acontacendo com a comissão de saúde, que lhe apreciou o mérito 
específico. O Plenário ratificou tai.s pronuncia:mentos, o projeto foi remetido ao 
ao Senado, nos termos já referidos, e, despachado à.s Coniissões de Saúde e de 
Finanças, destas obteve pareceres favoráveis. 

Incluído na Ordem do Dia de 9 de março último, o projeto teve a sua di~cus
são única encerrada. voltando às Comissões por haver a ilustrada bancada do 
Pará apresentado emenda, vazada nos -.segui!ites termos: 

"e três milhões de cruzeiros para a conclusão e aparelhamento do Hos
pital Monte-Alegr·e, do Estado do Pará." 

Na forma regimental, cabe-nos apreciar, assim a emenda, como o projeto. 
E nada havendo que os inquine, do aspecto jurídico e constitucional, somos pela 
sua aprovação. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador Ary 
Vianna, para emitir Parecer pela COmissão de Finanças. 

O SR. ARY VIANNA - O presente projeto de lei ret6xnou ao exame desta 
Comissão por ter sido apresentada emenda, -em plenário, pela ilustre bancada 
do Pará, destinando, através do Mínistério da Saúde, Cr$ 3.000.000,00 "para con
clusão e .aparelhamento do Hospital Monte-Alegre, no Estado do Pará". 

2. Afirmam os ilustres autores da emenda, ·em su;:c justificação, que: 
"Há mais de cinco anos está paralisada a co~tr11çã..o .do .HoSJ,'lit~ 

de Monte-Alegre, no Estado do Pará-. Iricã.ICulâvei.s serão os prejuízos cau
sados se não forem acud!das a t•empo as ·obras em andamento, sem 
verbas para sua conclusão." 

3. Os órgãos técnicos do Mini.sMrio da Saúde, consnitados sobra o projeto 
e a emenda, manifestaram-se favoráveis à iniciativa.. 

4. As doutas Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde -Pública, ouvi
das a respeito, opinaram pela aprovação da emenda. 

5. É indiscutível a correlação existente entre as matérias tratadas no pro
jeto e na emendá, em :(ace do que, pelas mesmas ráZões já expendidas po:r· esta 
Comissão quando da apreciação do projeto~ somos pela aprovação da emenda. 
(Muito bem!) 
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O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Em discussão especial a emenda. 
Se nenhuln dos_ Srs. Senadores de,sej ar fazer uso da palavra de~Iaro encer-

rada a discussão. 
Em votação o projeto sem prejuízo da emenda. 
Os Srs. S~adores que o apro_vam queiram _permanecer sentados. (Pausa.) __ 
Está aprovado. 
Em votação a emenda. 
Os Srs. Senadores que aprovam a emenda queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 
Está aprovada. 
A matéria Vaí à ComissãO de Redaçãb. 
1!: o seguinte o projeto aprova,do: 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 128, DE 195'9 
lN .O 3. 999-B, de 1957, na Câmara dos Dep\ltados) 

Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial de ......... . 
Cr$ 3.000.000,00, em favor do Hospital Espírita André Luís, de Belo 
Horizonte. 

o Congresso Nacional decJ;eta: . 
Art. 1.0 - É o Poder Executivo autorizado a abrir, p_elo Mil),istéP.o da Saúde, 

o·crédito especial de Cr$ 3.000.000,00 (três-milhões de cruz-eiros), para auxiliar 
a teonstrução_e o aparelham-ento do Ho.Spital Espírita André Luis, de Belo Hori
zonte, Estado de Minas Ge-rais._ 

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
as disposições em contrário. 

É a seguinte a emenda- aprovada: 
EMENDA N.0 1 

Acrescente-se ao art. 1.0 : 

'~e três milhões de cruzeiros para a conclusão e- aparelhamento do 
Hospital de Monte Alegre, no Estado do Pará." 
Item 3 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.0 115, de 1961 (n.0 .93, 
de 1E59, na Casa de origem), que cria Juntas de C_onciliação e Julga
mento na 6.• Região da Justiça do Trabalho e d_á outra,s providências 
- em regime de urgência.~ nos termos do art. 330, letra "c" do Regi
mento Interno, em virtude do Requerimento n.0 77, de 1961, dos Srs. Lima 
Teixeira (Líder da Maioria, em exercício, Lobão da Silveira e Jarbas Ma
ranhão), aprovado na scs.são de 21 d'O mês em curso, ~ dependendo de 
pareceres das Comissões de Constituição e JustiÇa, de Legislação Social, 
de Serviço Público Civil e de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) -Sobre a mesa o parecer da Comissão 
de- Constituição e Justiça, que vai ser lido pelo Sr. !.O-Secretário. 

É lido o seguinte 
PARECER N.0 57, DE 1962 

Da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o Projeto de Lei da 
Câmara n.0 115, de 1961 (n. 0 93-C/59, na Câmara), que cria Junta de 
Conciliação e Julgamento na G.a Região da Justiça do Trabalho e dá ou
tras providências. 

R-elatQ,r; Sr. Jefferson de Aguiar 
O presente projeto, de iniciativa do Poder Executivo, eria Juntas: de Conci

liação e Julgamento nas 6.a e-a. a_ Regiôes: da Justiça do Trabalho e dá outras 
prov1déncias. · 
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A medida decorre de propostas do Ministro Presidente do Tribunal Supe
rior do Trabalho, que as jus.tificou devidamente. 

O projeto, tal como veio da Presidência da República, limitava-se à 1.a. ca
tegoria os Tribunais Regionais da 6.0 e 8.0 Regiões da Justiça dO Trabalbo e a 
criar oito Juntas de Conciliação e Julgamento na 6.a Região, ao mesmo tempo 
que estendia a jurisdição de várias _Juntas .e criava dive_rsos cargos, de Juiz de 
Trabalho Presidente, Juiz Substituto, Suplente de JUízo do Trabalho Pre
sidente etc. 

Na Câmara, no entanto, foi ele bastante alt_erado, criando-se_ outras Jtmta.s, 
nas 2.a, 4.a. e a.a. Regiões, ampliando-se a jurisdição de novas Juntas e dando-se 
outras providências, ~conse-qüentes das modificações f·eitas, inclusive aumen
tando-se _o crédito para Ocorre-r às despesas oriundas da criação das novas 
Juntas. 

n -·no exame aa ·proposição OOD.cillinlós ·que;-· no que· tcing€ ·à.. Sua constitu
cionalidade e_-jUridicidade, nada há que a invalid·e. 

Queremos, no entanto, data vênia, fazer duas observações, que nos parecem 
necessárias, mas que dizem respeito a assunto da competência das Comissões 
de Redação e do Serviço Público Civil: 

a) a ementa do projeto, devido às modificações- nele feitas na Câmara, 
precisa ser :redigida de modo a refletir o texto_ modificado; e 

b) os padrÕes de vencimentos das tahelas anexas ao projeto precisam ser 
atuallzadas. · 

IIT - Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto, do ponto 
de vista constitThcional e jurídico. . 

Sala das Collli.sSões, 27 de setembro de 1961.---=.. .Jefferson de Aguiar, Presidente 
- Milton Campos - Lima Teixeira - Daniel Krieger - Miguel Couto - Heri
baldo Vieira. 

O SR: PRESIDENTE (Mourão Vieira) .,.-o $r .. !.•-secretário le•rá, a seguir, 
o parecer da Comissão de Legislação Social. 

O Sr. 1.0 -Secretálio procede à leitura do seguinte 

PARECER N.• 58, DE 1962 

Da Comissão de Legislação Social sobre o Projeto de Lei da Câmara 
n. 0 115, de 1961 (n.0 93-C/59 na Câníara), que cria Juntas de Concilia
ção- e .JUlgamento nas 6.a, s.a, 2.a e 4.a Regiões da Justiça do Trabalho 
e dá outras providências. 

Relator: Sr. Menezes Pimentel 

O projeto de. lei scb examo, originário da Mens"gem do Poder Exec.utlvo 
apresentada em concordância com -o- art. 67, § 2.0, da Constituição, ·Cria Juntas 
de Conciliação e Julgamento nas 6.a, s.a, 2.a. -e 4.a Regiões da Justiça do Traba
lho, estendendo as-suas jurisdições aos municípios que especifica e determinan
do, ainda, a criação dos ·cargos de Juiz de Trabalbo Presidente de Junta, Substi
tuto e Suple-nte, em número .suficiente para suprir a.s necessidades das novéls 
juntas e vogais. Estabelece, também, além de outras providências, a ab~rtura. 
pelo Poder Executivo, de crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) para que o Poder Judiciário possa atender às despesas decorrentes 
da aplicação da·lel. 

2. o projeto, em sua forma origináriã., adotava menor número de providênci~. 
Entretanto, ao ser apreciado na Câmara dos Deputados, sofreu emendas que 
o ampliaram sob todos os aspectos, visando a adaptação às atuals necessidades 
das regi6es que menciona, no que tange à Justiça do Trabalho. 
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3. -Existe um aspecto- da matéria tratada no projeto que merece ser desta.cado 
por esta Comissão. É o que se contém no art. 8.0 , que õ.eterw,ina a elevação dos 
Tribunais Regionais dq Trabalho da 7 .a. e 8.~ _Regiões de 2.a. pa.ra l.a. -ca_tegoria, 
"mantido inalterado, todavia, o .número de juizes que os compõem atu~mente·•. 

Os Tribunais Regionais de Trabalho foram_ classificados em duas categorias:, 
pertencendo à 1.a categoria os da La e 2.a. Regiões: Os Tribunais_ de primeira_ c~J,.
tegoria são fOrmados por sete jUiZes, eri(!uanto os de s:egunda c-ontam, tã·::r
somente, com cinco juízes. Existe, ainda, uma diferença de remuneração: os 
vencimentos dos juizes dos _tribunais de primeira categoria são maiores. Cabe
nos indagar: justifica-se essa classificação? 

Sobre a matéria, permitimo-nos citar os en:;;inamentos de M.V. RUS~OMA
NO, ln "Manual Popular de Direito do Trabalho", vol. m, pág. 37, ed. 1955: 

"Na verdade, os Tribunais da 1.a. e da 2.a. Região são _os mais movi
mentados. Mas, precisament.= por isso, é que eles têm maior número de 
juízes. Sendo assim, o serviço, embór:a- numeroSo, é rUais dividido e, 
portanto, afinal, temos que a- mesma atividade está sendo diferentemen
te remunerada --o que não deixa de atritar com a;~,:- idéias nucleares do 
Direito do Trabalho. Além disso, é chocante qUe órgãos da mesnio nível 
hierárquico, com as mesmas atribuições, com jurisdição do mesm-o 
diâmetro e idêntica competência sejam distribuídos em duas categorias, 
o que, inegavelmente, inferioriza os órgãOs incluídos na segunda classe. 

Se houvesse, de fato, inferioridade funcional, jurídica, judLciária -
a classificação seria não só razoável, como também indispensável Ine
xistindo essa inferioridade, ela é inadmissível/' 

4. A forma adotada no·projeto, elevando os Tribunais Regionais de Trabalho da 
7.a e a.a Regi6es para a primei:ta categoria, sem alte-rar o número de juízes que 
o compõem atualmente, parec_e_-nos ser justa e correta, corrigindo, pelo menos 
em parte, uma situação chocante e desigual. --
5. Quanto às demais disposições constantes __ do pro}eto, no que diz resPeito à 
esta Comissão, somos favoráveis a todas as providências que fo-rell). ªdota.da.s 
neste sentido, uma vez que, com a criação de maior núroeró de Juntas de co;ncl
liação e Julgamento, os C!l"OS trabalhistas litigiosos pendentes serão soluciona
dos de maneira mais rápida e eficifnte, o que' contribuirá, _ind~scutivelmente, 
para a melhoria do bem-estar social por todos- desejado. 
6. Assim, tendo em vista nada existir no tocante à Comissão de Legislação 
Social que possa ser argüido contra o projeto, opinamos pela sua aprovação. 

Sala das COmissões, 27 de março de 1962. ~. Menezes l'ilnentel, Presidente e 
Re1afxlr - Lopes da Costa - Heribaldo Vieira - Lourival Fontes --Silvestre 
Péricles. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) ~ Tem a palavra o nobre Senador 
Jarbas Maranhão, para emitir parecer em nome da Comissão de Sei"viço Público 
Civil. 

o SR . .TARBAS MARANHÃO - o presente projeto, ;que cria .run.tas de Con
ciliação .e Julgamento nas 2.a, 4.a e a.a Regiões da .Tu.stiça do Trabalho, foi enca
minhado ao exame do Congresso Nacional, com a Mensagem n.O 96, _de ,1959, 
subscrita pelo Senhor Presidente da República, nos termos do art. 67, § 2.0 da 
COnstituição Federal. 

Cumpre-nos examinar o projeto dentro da área de competência desta Comis
são, ou seja a .relativa à sistemática, conveniência e oportunidade que a matéria 
apresenta em função do serviço público. 

Como se observa, a proposta endereçada pelo Presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral e que consubstanciava as necessidades das várias regiões jurlsdlciona-
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da.s aos Tribunais Regionais, data de agosto de 1957, oca.s!ão em que os serviços 
e cargos dos Tribunais e Junta.s de~Conclliação e Julgamento obedeciam a estru
turas definidas, segundo a técnica legal àquela época vigorante. Qcórre1 porém, 
que o sistema relativo à administração _de pessoal, seja no Poder Ex.ecutivo, no 
Legislativo ou no Judiciário, modificou-se substancialmente, adotados que foram 
novos critérios de classificação e enquadramento de cargas. · 

Assim, os padrões alfabéticos foram sub_s_tituídos --no Poder Executivo- -pe
los níveis de vencimentos, enquanto no Legislativo e, em conseqüência, rio Judi
ciário, os símbolos adotados obede_cera:m a n6menclatura.s próprias a tais órgãos. 

O projet<J, no e-ntanto, conforme se verifica no anexo _que o acompanha, 
mantêm, para os cargos que pretende criar, estrutura inteiramente superada, 
inajustável, portanto, à uniformidad,e de sistema que o legislador fez aprovar para 
órgãos da mesma natureza. 

Tal evento, certo, decorre da longa tramitação do presente :projeto, que, 
nesse passo, não logrou a-companhar o desenvolvimento de nosso Direito Admi
nistrativo positivo. 

Desta sorte, julgo de bom alvitre opinar antes pela balxa do projeto, em dili
gência, a fim de que o Tribunal Superior do Trabalho informe sobre a estrutura 
que devem ter_ os quadros constantes dos anexos que acompanham o presente 
projeto. 

É o Patecei da Comissão de Serviço Público civil, depois de consulta aos 
seus ilustres membros. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - O Sr. 1.0 -Secretárlo fará a leitura 
do Parecer d"a Comissãá d€ -Finallças. 

É lido o seguinte 

PARECER N.0 59, DE 1962 

Da- Comissão de Finanças, sobre_ o ~ojeto d.e Lei_ da Câmara n.0 115, 
de 1961 (n.0 93-C/59, na Câmara), que cria Juntas deeonclliação e Jul
gamento nas 6.a, s.a, 2.a e: 4.a Regiões da Justiça do Trabalho e dá outras 
providências. 

Relator: Sr. Lino de Mattos 
Driginário de Mensagem do Senhor Presidente da RepUblica, apresentada de 

conformidade com o art. 67, § 2.0 , da Constituição, o projeto em exame cria Jtintas 
de Conciliação e Julgamento nas a. a., a. a, 2.a e 4.a Regiões da JUstiça do Trabalho, 
com jurisdição sobre municípios devidamente relacionados no texto. Trata, ainda, 
da criação dos cargos de Juiz de Trabalho, ~Presidente de Junta, Substituto e 
Suplente, para atender às necessidades dos novos organismos. E, finalmente, 
prevê os recursos necessários às despesas. com a aplicaçã.o da lei, através do 
crédito especial de Cr$ 20.000.000,00 (vinte milhões de cruzeiros), cuja abertura 
autoriza no seu art. 13~ 

Sobre a constitucionalidade e a juridicidade do projeto, manifestou-se favora
velmente a ilustrada- Comissão de _constituição e Justiça de.!1t~ casa, havendo, 
igualm_ente, pronunciamento favorável quanto ao mérito, por parte da comissão 
de LegiSlação Social.~ 

Do- ponto de vista do interesse das finanças públicas, esta Comissão não se 
eneontra, ainda, em condições de se manifestar sobre o projeto, uma vez que a 
ilustre Comissão de Serviço Público, multo oportunamente, oolicitou audiêncla 
indispensável ao conhecimento da matéria. 

Sala das Comissões, 27 de março de_ 1962. - Daniel Krieger, Presidente -
Lino de Mattos, Rela to r --Ary Vianna - D_el Car_o - Milton Campos - Menezes 
Pimentel - Fernandes Távora - Pedro Ludovico - Fausto Cabral. 



o SR. PRESIDENTE (J.v.(ourão Vieira) - O Pa;ec-er·cta Comissão de Serviço 
Público Civil termina solicitando uma diligência, no sentido d·e que o Tribunal 
Superior do Trabalho informe s:obre a estrutura que devem ·ter os quadros cons
tantes do anexo que acompanha o projeto. 

Consulto o Plenário se concorda com a diligência pelo prazo mãximo de seten-
ta e duas horas, conforme o Regimento. 

Os Srs. Senadores que a_ aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa.) 
:m -concedida a- diligência, pelo prazo referido. 
A matéria sai da Ordem do Dia, pelo prazo de 72 horas para a ela voltar 

oportunamente. 
Esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos. 
Tem a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 
O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, Ullando de recurso regimental, 

ocupo a tribuna por entender .ser inadiável a comunicação que desejo fazer ao 
Senado e que respeita à Convenção do Mç_yimento Trabalhista Renovador, reali
zada no Estado do Rio Grande do Sul e presidida pelo líder trabalhista Fernando 
Ferrari. 

Foi um acontecimento memorável aquela Convenção,- Sr. Presidente, e as 
notícias que se i.'1Serero nos jornais dão mostra da como a. democracia brasileira 
encontra sentido e _:repre_s:enta 9 meio de expressãQ do processo histórico que vive
mos, através da formulação de programas e diretrizes partidários, como acaba 
de acontecer com a Convenção do MTR. no-Rio G"rande do·sui. Partido novo, o 
mais recente no bojo da democracia brasileira, está no entanto despertando as 
consciências e se afirmando Brasil afora, em todas as Unidades da Federação, 
como Partido já pujante. 

A comunicação que faço deixalia de_ carecer de maior importância se não 
fosse o dever que- tenho, como Senador, de chamar a atenção do eleitorado brasi
leiro, -desta tribuna, para os pontos vitais, essenciais, da ação democrática a que 
se ·propõe o Movimento Trabalhista Renovador. 

Defendeu a memorável Convenção pontos da maior releVância na atuali
d.ade politica brasileira, que merecem a consideração- dos homens esclarecidos 
e dos políticos de boa vontade, para que aperfeiçoemos Q sistema e po.ssamos 
encontrar, na ação parlamentar, aquelas soluções por- que claniam os proble
mas brasileiros e porque já não é possível esperar m8.is. 

Defendeu o MTR a reforma agrária, a independência da Justiça, a conso
lidação do monopólio estatal do petróleo e a instituição do Ministério do Nor
deste7 teses respeitáveis que já constituem, algumas delas, objeto de projetos 
de lei, no que costumamos chamar de reformas de base ainda pendentes de 
solução parlamentar. 

Quanto à reforma agrária, Sr. Presidente, diz o Deputado Fernando Ferrari, 
na citada Convenção: 

~'Ela se processará através de- m_edid8.S iiriediatas e radicaiS,_ como 
a instituição do regime jurídfco próPriO âO agricultor (coin sindicaliza
ção, seguro social, assistência e abono para os filhos menoreS de fanú
lias sem recursos); financiamento sem juros para a aqUisição da pequena 
e média propriedade rural; desapropriação das áreas valorizadas por 
investimento público e sua revenda a lavradores sem terra; colonização 
de blebas devolutas; desapropriação do latifúndio com rentabl!idade 
social; estímulo ao cooperativismo do crédito e do consumo; garantia 
de preços justos para os frutos da terra; proibição total de -venda de 
propriedades públicas a quem· não for lavrador e difusão de hospitais 
e escolas técnicas no meio rural." 



-251-

Para que constte dos nossos Anais leio, pedindo~ a generosa ~atenção~ de 
meus pares, os pontos principais programáticos por que se bate e se baterá o 
.MTR, na campanha eleitoral do corrente ano. 

São eles, a saber: 

"Unificação da Previdência Social, com administração paritária e 
u.niformidade de benefícios; isenção de qualquer tributo sobre o salário, 
sobre a casa própria única e sobre oS bens de alimentação de consumo 
essencial; imposto progressivo sobre a renda; ação popUlar, proposta 
em qualquer instância do País, com prOcesso swnário, contra os-bene
ficiãrios do enriquecimento ilícito; adoção de-=_ltina estrutura educacdonal 
que coloque a ~escola, sem privilégios a serviço do homem para todos os ti
pos de atividades; liquidação definitiva do atual sistema de dlstl'libuição 
de cartórios e ofícios públicos por critérios políticos, consagrando-se o sis
tema do mérito e da capacidade individuais, através de concursos gerais; 
criação do Banco do Ensino, que possibilite cursos completos aos mem
bros de famílias de escassos recursos; reforma completa tda administra
ção pública, para torná-la racional e pronta, afastando todos os inter
mediãrios entre o povo e seus guichês e cam prazo certo para despacho 
final de qualquer processo, sob a responsabilidade da _autoridade faltosa; 
proibição de registro de candidatos que não apresentem comprovação 
de bens e suas origens; disciplinaçãO _dos investimentos estrangeiros e 
regulamentação da remessa dos lucros;- relações ·com todos os povos do 
mundo e desenvolvimento dos mercados comuns latino-amertc}l.fto e afro
asiãtico; -ampliação da inelegibilidade, estendendo-a aos direitos de ser-· 
viço público e autarquias; eliminação da imunida,d!?" ll~rlamélitar nos 
crimes comuns; congelamento--por 20-à.nos do-_ número de parlamentares; 
supressão das barr-eiras intere-staduais; repr•essão drástica dó abuso do 
poder econômko; ·destinação de Verba:çpara Planos habitacionais; igual
dade _completa entre brasileiras natos e naturalizados; adoQão de salário 
móvel; concessão ao Congresso de poderes para -controlar as emissões 
e adoção do "recai!" para que o eleitor possa cassar o máliâato de par
lamentares e ocupantes dos postos do Executivo." 

São estes os princípios por que nós batemos no coricerto- da democracia bra
sileira, nós os falangiários .do Movimento Trabalhista Renovador. (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE (MourãO Vieira) - Não hã mais oradores inscritos. 
A :Mesa convoca os Srs. Senadores para- uma seSsão extrao:rdinãria às 16 

horas e 30 minutos. 
Nada mais havendo que tratar, encerro a -presente sessão designando para 

a próxima a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Discussão única, do parecer da Comissão de Relações Exteriores 
sobre a Mensagem n.o 87, de 1962 (n.O de origem 42), pela qual o Senhor 
Presidente da República submete ao Senado a escolha do ~Diplomata 
Sérgio Corrêa Afonso da Costa para a função de Embaixador Extraor
dinário e Plenipotenciário do Brasil junto ao Governo do Canadá. ~ 

Estã encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sesão às 16 horas e 5 minutos.) 



12.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 27 de março de 1962 

(Extraordinária) 

PRESIDJ1:NCIA DO SR. MOURAO VIEIRA 

As 16 horas e 30 -minutos acham-se presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira - Vivaldo Lima - Paulo Fender - ZacM!')a.;; de ASsumpção 

- Victorino Freire - Seba.stião A:rcher - Eugênio Barros - Leônida.s Mello -
Mathia.s 01ympio - Joaquim Parente - Fausto Cabral - Fernanc;les Távora 
- Menezes Pimental - Sérgio Marinho - Reg!naldo Fernandes - D!x-Huit 
Rosado - Jarbas Maranhão - Silvestre :Péticles - Lourival Fontes - Jorge 
Maynard - Héribaldo Vieira - Ovídio_ Teixeira - Aloysio de Carvalho - Dei 
Caro - Azy Vianna - Jefferson de Aguiar - Gilberto Marinho - Benedito 
Valadares - Nogueira da Gama - Milton Campos - Lino de Mattos - Pedro 
Ludovico~ José Feliciano -João Vilia.sqôas -,... LOpes da Costa ~-AlôGulma
rães - Gaspar Velloso - Saulo Ramos - It.i,neu Bomhausen - Daniel.Krieger 
- Guido Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 41 Srs._ Senado.r.es. Havendo liúm-ero legal, dedaro aberta a ses
são. Vai ser lida a at.a. 

o Sr. 2.0 -S.ecretário. prOcede à leitura da ata da sessão anterior, que 
é sem debate aprovada. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Não há expediente para leitura. 
Não havendo oradoras insçritos e_ ne_nhum_ dos. Srs. Senadores desejando usar 

da palavra, passa-se- à 

ORDEM DO DIA 

D~cu.s.são única do Parecer da Comissão de Relações Exteriores sobre 
a Mensagem n.O 87, de 1962 (n.o de orlgem 42), pela qual o Sr. Presi
dente da República submet,e ao Senado a escolha do Diplomata Sérgio 
Corrêa Afonso da Costa para a fUrtção de Effi.ba.ixa.dor Extraprdinário e 
Plenipotenciário dd Brasil junto ao Governo do Canadá. · 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) -Tratando-se de matérla sobre a qual 
o Senado deverá d-eliberar em sessão secreta, solicito dos srs. funcionários a.s 
providências necessárias. -

(A sessão passa a ser secreta às 16 horas e 40 minutos, sendo reaber-
ta às 17 horas e 5 nünntos.) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A sessão volta a ser pública. 
Está ·esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Não há oradores inscritos _para esta oportunidade. (Pausa.) 
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Nada ma:Ls havendo que tratar, vou encerrar a sessão. Antes, porém lembro 
aos Senhores Senadores que às 21 horas e 30. minutos, haverá reunião do COn
gresso para apreciação de veto pre.sidencial. 

Designo para a sessão de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 
Votação, em discu.ssão única, do -Projeto de Lei da Câmara n.0 93, de 

1957 (n.0 399-D, de 1955, na Casa de origem), que regula o exe·rcí
cio do magistério superior da Marinha - em regim·e de __ urgên
cia, nos termos do art. 330, letra c, do Regi~ento_ J;A~e~Q; em virtude 
do Requerimento n.0 76, de 1962, dos Senhores Daniel Krieger (Líder da 
União Democrática Nacional), Fausto Cabral, Jefferson de Aguiar e Sau
lo Ramos, aprovado na sessão de" 21 do mês em curso - tendo Pareceres: 
da Comissão de Constituição e Justiça: n.o 18-59, favorável ao projeto, 
com a Emenda n.o 1-CCJ; n.o 652/61, favorável, com as Emendas n.os 
3-CC.T a 12-CCJ; 653/61; oferecendo as Emendas n.Os 13-CC.T e 14-CCJ; 
de Educação e Cultura: n.o 19/59 ::- favorável ao projeto e à _Emenda 
n.o 1-CCJ e oferecendo a de n.0 2-CEC; n.o 654/61 - favorável ao subs
titutivo, com as subemendas que oferece (21); de Segurança- Nacional: 
n.O 20/59 - favorável, nos termos do substitutivo que oferece; de Fi
nanças: n.o_ 21/59 --favorável ao substitutivo. 

2 
Discussão única do Projeto de Lei da Câmara n.0 130, de 1961 (n.0 

3.091, de 1961, na Casa de origem), que altera a Lei n_o 2.944, de 8 de 
novembro de 19_56, que parmite ao Banco Nacional de Desenvolvimento 
o ajU&te de empréstimos com autarquias estaduais, que tenham a seu 
cargo planos de eletrincação e dá outras providências - em regime de 
urgência, nos t·ermos do art. 330, letra c, do Regimento Interno. em vir
tude do Requerimento n.0 92, de 1962, do Sr. Jefferson de Aguiar e 
outros Srs. Senadores, aprovado-- na .SéEsão de 23 do mês em curso 
dependendo de pareceres das COmissões de Economia e d.:~ Finanças. 

3 

Eleição da Comissão Especial destinada a eruitir Parecer sobre o 
Projeto de Emenda à Constituição n.0 10, de 1961, que acrescenta pará
grafo (70.0 ) ao art. 15 da Constituição, sobra a aplicação pelos MUni
cípios, das cotas que lhes cabem na anecadação de impostas federais. 

4 

Eleição da Comissão Especial destinada ~ emitlr __ ~~recer sobre o_ 
Projeto de Emenda à Constituição n.0 1!, de 196r, que acrescenta pará
grafo 7.0 ao art. 15 da Constituição, sobre a aplicação pelos Muui-
de noYos Municípios. -

Está encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.) 
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13.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 28 de março d~ 1962 

PRESIDJl:NClA DOS SRS.: MOURA ANDRADE, MOURãO 
VIEIRA E NOVAES J;'ILHO 

As 14 horas e 30 minutos acham-fi-e presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira --Paulo Fender -__Jo-aquim Parente - Fernandes Tãvora -

Menezes Pimentel - Sérgio Marinho - Dix-Huit Rosado - Jarbas Maranhão -
Silvestre Péricles - Lourival Fontes - Jorge Maynard - H'eribaldo Vieira -
Ovídio Teixeira - Aloysio de Carvalho - Ary Vlanna - Jefferson de Aguiar -
V.enancio Igrejas ~Benedito Valadares - Milton Campos - Moura Andrade -
Padr·e Oa!azans - JOSé Feliciano - João Vlllasbôas - Lopes da Costa - Alô 
Guimarães - Gaspar Velloso - Saulo Rarilos --Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - A lista de presença registra o com
parecimento de 29 Srs. Senadores. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. 
Vai ser lida a Ata. 

O Sr. 1.0-Becretário lê a ata da sessão anterior, que, posta em 
discussão, é aProvada sem debites. 

O Sr. 1.0~eCretário dá conta do seguinte: 

Em 28 de março de 1962. 
Senhores Senadores: 

EXPEDIENTE 

COMUNICA:ÇôES 

Tenho a honra de ·comunicar a Vossas Excelências que, -atendendo a convite 
recebido, me ausentarei do Pais dentro de poucos dias, em companhia de outros 
eminentes colegas para wna breve visita ao Parlamento italiano. 

Atencd.osas saudações.-- Vivaldo Lima. 
Em 28 de niarço de 1962. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de, em cumprimento ao disposto no art. 38 do Regimento 

Interno, c-omunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do território nacional 
dentro de poucos dias, a fim de participar da visita que Senadores brasileiros 
vão realizar à Itália, a convite do Parlameto italiano. 

Atenciosas saudações. - Vivaldo Lima. 

Em 28 de março de 1962. 

Senhor Presidente 
Tenho a honra de, em cumprimento ao disposto no art. 38 do Regimento 

Interno comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do território nacional 
dentro 'de poucos dias, a fim de participar da visita que Senadores brasileiros 
vão realizar à Itália, a convite do Parlamento italiano. 
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Atenciosas saudações-- Nogueira da Gama .. 
Em 27 de março de 1962. 
Senhor Presidente 
Tenho a honra de, em cumprimento ao __ disposto no aXt. 38 do _.R~gimen_tõ 

Interno, corriunicãr a Vossa Excelência que me .ausentarei do território nacional 
dentro de poucos dias, a fim de participar- da visita que sena:dores brasileiros 
vão realizar à Itália, a convite do Parlamento italiano. -

Atenciosas saudações - Luis de Matos. 

TELEGRAMA 
Senador Auro dé Moura Andrade 
President du Congresse _Nationale 
Bxasllia 

1 164 ROMAPI 23312 54/53 . 26 1045 
26-3-62-

Anche nome Onorev-oli Colleghi ii _gruppo italo-brasiliano unione interparla
mentare est lieto rinnovare formale invito colleghi brasilianL ad effetuare visita 
in Italia da! primo alliotto aprile stop ui teriori accordi Ségulranno tramite 
ambasciata brasfl.e .ston convive cordialita codacci pi.sanelli alliata di mon~ereale 

O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) --sobre a-m-esaoficio qtie Vài ser lido. 
1: lido o seguinte: 

Bras!lia, 20 de maxço de 1962. 
Senhor Presidente: 

OFi'CIO: -

Tenho a honra de encaminhar a V. Ex.~, as Constituições .que1 por deferência 
das Delegações das Nações Unidas, nOS foi'ám oferecid~1 e ~qllé ·se destüiam à 
Biblioteca do Senado Federal (relação anexa). · · - · <• ••• • • 

Saudações atenciosas. - Jefferson de- Aitria~ - Afrânio- Lajes. 

1. A . Constituição da República Socialista da Téliecos'lováquia. 
2. Israel Hoje. O Sistema Legal. . · ·. · . · . 
3. A Gonstituição Política dos Estados Unidos MeXiCanos. 
4. A Constituição da Irlanda. · · · · · · · • 
5. A Constituição da Repúb!icá Popular· da :Hun.gria. 
6. A ColjStituição da República do Congo. 
7. O Sistema Constitucional e Legal de Israel. 
8. A Constituição da República ·ao Nlger. .. 
9. A Constituição de Bonn (República Federal Alemã), com emendas. -

10. A Constituição dos Estados Unidos .da América. · . .. 
11. o Presidente na Constituição- da República dó 1Tletnã. · 
12. A Constituição dá Finlândia. 
13. A constituição da Norüega. · · 
14. A Constituição da Suécia. 
15. Chipre. 
16. A Constituição da República Turca. 
17. A Constituição da República de Gana. 
18. A .Constituição da República da Som·ália:. 
19. A Constituição do Afeganistão. PrOgresso nd· s.o· ailo '"ã.ó Piah.O Qúinqüenal. 
20. A Constituição da República -da :fuclià. · 
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21. A Constituição da Confaderação Helvética. 
22. A Constituição da República da Tuuisla. 
23. A Constituição da República da Austria- Reprodução_do Diário Oficial. 
24. A Constituição do Reino do Laos. 
25. Emendas à constituição do Laos. 
26. A. Constituição da República do Paraguai. 
27. Legislação Consti tuclonal em Israel. 
28. A Constituição do Reino do Camboja. 
29. A Constituição da República Oriental do Uruguai - ~1951. 

30. A Constituição da República do Senegal. 
31. A .Constituição da República Dominicana, 1955_. 
32. A Constituição dos Estados Unidos da América, 1789. 
33. A Constituição da República da Costa Rka, 1949. 
34. A Constituição de E! Salvador, 1950. 
35. A Constituição da República da Guatemala, 1956. 
36. A Constituição da República do Panamá, 1946. 
37. A Constituição da República Argentina, f853. 
38. A Constituição da República do Chile, 1925. 
39. A Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, 1917. 
40. A Constituição da República da Nicarágua, 1950. 
41. A Constituição da República da Venezuela, 1961. 
42. A Constituição da República de Honduras, 1957. 
43, Lei de Medidas Extraordinárias para a Reconstrução Nacional - República 

da Coréla. 
44. A Constituição da Grécia. 
45. A Constituição da República Francesa. 
46. A Constituição do Irã, coni emendas. 
47. A Constituição da Indonésia, 1945. 
48. A Constituição do Japão. 
49. A constituição da República Socialista Soviética da Blelo-Rússra. !. 
50. A Constituição da República Socialista Soviética da Ucrânia. II. 
51. ~ Nações Unidas - XVI Sessão da Assembléia Geral 

Ata da Sessão Plenária de 7-11-61 (em~espanho!) 

Ata da Sessão Plenária de 11-12-61-\em espanhol) 
Ata das Sessões Plenárias de 20-9-61, manhã e tarde. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 8-11-61. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 9-11-61. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 28-11-61. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de ~.0-12-61, manhã e tarde._ (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 4-12-61. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 12-12-61. (Em francês.) 
Ata da Sessão Plenária de 20-9-61. (Em inglês), manhã e tarde. 
Ata da Sessão Plenária de 8-11-61. (Em inglês.) 
Ata da Sessão Plenária de 9-11-61. (Em Inglês.) 
Ata da Sessão Plenária de 28-llc6L (Em inglês.) 
Ata da Sessão Plenária de 1.0 -12-61, manhã e tarde. (Em inglês.) 

Ata da Sessão Plenária de 4-12-61. (Em inglês.) 
Ata da Sessão Plenária de 11-12-6L(Em Inglês.) 



O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Conforme verificou o Plenário, pelo 
expediente que acaba de ser lido, os Srs. Senadores Jefferson de Aguiar e Afrânio 
Lage.s, enquanto ausentes do País, em_ fins do ano anterior, no desempenho de 
missão do Executivo perante a Organização da.s Nações· -unidas, não limitaram 
a _sua ativfdade à participação nos trabalhos daquela entidade. Estiveram, tam
bém, trabalhando pelo Senado, na constituição de um dOcüt.nentária bibliográfico 
que representa uma contribuição preciosa para a nossa Biblioteca. 

São Constituições de 50 países e Atas cia XVI Sessão- da Assembléia Geral 
da ONU. -

A Presidência, ao encaminhar à Biblioteca as· -obras doadas, congratula-se 
com o Senado pela magnífica aquisição e _agradece- aos · élfiinehtes 'aoadbres o 
gesto com que enriquéc.eram aquele serviço da Casa. - - ·-·- -

Está finda a leitura do expedient~. Há, sobre ·a Mesa, projeto d~ lei que 
será lido pelo sr. 1.0 -Secretário. . . - ·· · -

É lido, apoiado, e vai à Comissão de Constituiçáo e .Justiça, ·o segUinte 
PROJETO DE LECDO-SENADO N.0 6, DE 1962 

Dispõe sobre a data de realização das primeiras eleições Para repre
sentantes do Distrito Federal no Senado J:~d~al e na Câmara dos Depu-
tados e dá ·outras providências. - - -

Art. 1.0 - As primeiras -eleições par$. representantes do DistritO Federal no 
Senado Federal é na Câmara dos Deputados serão réaJ.fzadas a 14 de abril de 1963. 

Parágrafo único - O Tribunal Superior Eleitoral e o .. Tribunal Eleitoral do 
Distrito Federal adotarão as providências necessárias ao cumprimento do disp·osto 
nesta lei. 

Art. 2.0 - Esta lei entra em_ vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Justificação 

Segundo o que determina o art. 3.0 da Emenda Constitucional n.0 3, de 1961, 
as eleições para representantes do Distrito Federal no Senado Federal e na Câmara 
dos De:J;f'iitados deverão realizar-se em data a ser fixada pelo Congresso N:acional~ 

Verifica-se, porém, que até hoje não fõrani tomadas quaisquer providências 
para a efetivação do referido mandamento constitucional, fato este que vem 
causando um certo mal-estar e preocupando mesmo a população da Capital Fe~ 
deral, na ameaça que paira sobre os seus direitos políticos. 

Na verdade, as esperanças do povo do Distrito Fede:ral vêm se revelando em 
numerosos l)l'õhimciamentos de líderes p·artidários, todo.s coerentes co-m_o ponto 
de vista de que tal acontecimento venha a concretiZar-se o mais cedo possível, 
dentro das naturais exigências da vida política da ndva capital. 

Ir: verdade que, em se tratando de ·utna: comUnidade ainda em formação, os 
critérios para a realização de eleições na Capital Fede!Bl não deYefit~ a: ·ngor, 
ohedecer às normas traçadas para as eleições g-erais do País, por serem e.stas a 
resultante _fie_ processo _ _já estratificadO, dentrQ __ da ordem.. jurídico-política da 
Nação. 

Daí, a iniciativa do legislador ao atribuir ao Cong'!"esso __ NaCional a compe
tência de fixação da data da realização das primeiras eleições no Distrito Federal, 
como .solução adequada à instauração de um Princípio de orde~m~ e tranQüilidade 
públicas. -

A data de 14 de abril de 1963, recomendada pela presente proposição, afigura
se como· a mais razoável ,para a realização de eleições :em BraSílla, els que, além 
de não recair em dia útil, é concretizada em período próXimo e anterior aóS fes
tejos da fundação da cidade, sendo também a efeméride conhecida como Dia 
Pan-americano. · · 
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Sala das Sessões, 27 de ma:rço de 1962. --:Paulo Fender - Jarbas Maranhão. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Vai ser lido outro projeto de lei. 

l!: lido, apoiado, e despachado às Gomlssões de Constituição e Justiça 
e de Saúde, o se guio te: 

PROJETO DE LEI DO SENADO N.0 7, DE 1962 
Declara de _utilidade pública o Hospital Santo Amaro, de Guarujá, 

Estado de São Paulo." · 

O Congresso NaCional decreta: 
Art. 1.0 - l!: considerado de utilidade pública o·Hospital Santo Amaro, man

tido :pela Sociedade Santamarense de Ben~ficência do a-uarujá, que t_em sede- na 
cidade _de Guaruj á, Estado de São Paulo. 

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

J"ustificação 

O projeto que ora o-terecemos ao exame do CongresSu_ Nacioruil visa a con
sagrar uma grande _obra de ~si.s-~cia soc,ial, levada a efeito por abnegados 
patríCios que fundaram e mantêm, na cidade de Guarujá, no &tado de São Paulo, 
amplos e magnificas serviços _de maternidade e .pronto :socorro. _ -

De fato, o Hospital Santo Amaro, mantido pela Sociedade Santamarense de 
Beneficência do Guarujá,vem realizando, dentro do programa @ssa benemérita 
entidade, tarefa relevante no cam:po social, atendendo sob múltiplaS formas ~ 
e sobretudo às classes humildes ~a toda a· pópulação daquela localidade paulista. 

Cr·emos, pois, aSsinalados os méritos d~a in.stituição, e anexados os do
cumentos ex:l.gido.s pela Lei n.0 95, de 1935, que os Senhores~..Sena.d,_ores e Depu~ 
tado.s acolherão e aprovarão, Com os reparos que julgarem convenientes, o pro~ 
jeto ora apresentado ao seu ·esclarecido __ exame. - -

Sala das Sessões, 28 de març.o de 1.962. - Moura Andrade. 
O SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - Vai ser llclo requerimento de auto

ria do Sr. Hêtlbaldo Vieira. 
l!: lido o seguinte 

REQUERIMENTO N.0 96, DE 1962 

Sr. Presidente: 
Tendo sido convidado a, participar da _delegação do Brasil à XVI Sessão do 

Comitê rntergovernamental para MJgrações Européias (C!me) a realizar-se pro
ximamente em. Genebra, solicito a necessária autorização do Senado pará aceitar 
e exercer a ~missão. 

Sala das .Sessões. 28 de março de 1962. _- Heribaldo Vieira. 
o SR. PRESIDENTE (Moura Andrade) - O requerimento que acaba de ser 

lido será apreciado, na. forma do Regimento, ainda na presente sessão. (Pausa.) 
Continua a hora do expediente. Há oradores inscritos. Com a palavra o nobre 

Senador José' Feliciano. · · · · 

o SR.- .JOS~- FELICIANO - Em G<Jiânia, capital do meu Estado, estiveram 
r-ecentemente membros da alta direção do Banco do Bras11, inclusive o próprio 
presidente desse estabelecimento de crédito, Sr. Ney GaJvão e os dire!AJres das 
Carteiras de Crédito Agrícola e Crédito Industrial, Drs: Muclo Teixeira· e Nestor 
Jost, aléiil dos 'maJs categ<>rlzados funcionários daquela iostitulção bancária . 
... _Esses dirigentes do Banco- do Brasil foram a Goiás, como estão indo a todos 
Estados da Federação, Sr. Presidente, em obediência a uma nova orientaç.ão; 
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inovação acertada da atual Diretoria, de conhec_er as necessidades locais e as 
possibilidades de produção para melhor resolverem as questões referentes à pro
dução nacional nos :seus mais variados a.specto.s. Trata-se da diretriz de ampliar 
e racionalizar a concessão de crédito aos setores agrícolas e pêcuários existentes 
no quadro da economia nacional, os quais, vinham tratados ~t.é pouco tempo 
atrás, de maneira :InconseqUente e até mesmo ilógica. Em 1960, não-t_emos ainda 
os elementos estatísticos de 1961, o Banco· dú Brasil empregou, ;nn~ s~tçr privado, 
pela Carteira de Crédito Geral, num total de 107.383 mllhões de cruzeiros de· 
movimento geral, apenas empregou nas atividades agrícolas e ·pecuárias emprés
timos num total de 6. 763 mllhões de cruzeiros. 

Era~- ·sr. PreSidente, parece-nos, a orientação geral no Brasil no trataJll.ento 
inconseqUente dos assuntos agrícolas. Tanto as.sim,- que naquele ano, no Oi'ça-, 
mento da União de quase 200 bilhões de cruzeiros, aparece o· Ministério da Agri-
cultura com a insignificància de 11.573.662 .148,00 cruzeiros para atender, em 
todo território nacional, o setç.r agropecuário, de no.ssa eeonomia aquele que é o 
maJor responsáve!"pela alimentação do povo bra.sileiro. 

A Assembléia Geral Extraordinária dos Acionistas do Banco do Bra.sil, reali
zada em 6 de novembro de 1961, houve por bem desdobrar a direção da carteira dG" 
Crédito Agrícola e Industrial de mesmo Banco, a qual passou a contar com quatro 
Dlret.ores, em vez de um só, como anteriormente acontecia, e era _motivo relevan-
te para o desacerto na distribuição de recursos ·financelros, para o financiamento 
da produção nacional. 

O Sr. Paulo Fender - Petmite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOS:Ii FELICIANO - Perfeitamente. 

O Sr. Paulo Fender - Aliás, colaborando com V~ -Ex. a, devo a:fiimar que, 
em· conseqüência da atitude de Senadores Q.ue se bateram pelo desdobramento da 
Carteira, tivemos o prazer de ver nossa idéia apoiada pelo Banco do Brasil que, 
só depois de muitos prDtestos _nesta Casa do Congresso Nacional, se dignou a 
desdobrar a carteira, dando a atenção que devia dar ao crédito agrícola que ainda 
é pouco porque quase todo absorvido pelas grandes f~rmas que neste País se 
favoreciam do crédito do Banco do Brasil para manter indústrias que remetem 
lucros extraordinários para o exterior_. -

O SR. JOS:Ii FELICIANO - Multo obrigado pelo aparte de V. EX.0 

Essa nova estrutura tem por finalidade possibilitar o financiamento da Car
teira dentro de um __ critério de aç.ão menos vinculado a objetivos comerciais de 
curto prazo e voltado, com -objetividade, para metas econômicas de longo-prazo e 
maior profundidade no tocant_e à distribuição de créditos nos setores agrícolas_ e_ 
pecuários. 

Tem o Brasil, como se sabe, segundo os últimos dados conhecidos, uma popu
lação global de 70 milhões, 799 mil, 352 habitantes. 

É uma população .desigualmente distribuída através do .território pátrio. 
Enquanto a região Leste possui um contingente de 24.832./iÚhabltantes, com 
uma densidade de 19,90 habitautes por quilómetro quadrado; enquanto a região 
Sul tem 24.680.431, com uma densidade de 30,47 habitantes e enquanto a região 
Nordeste contém uma população de 15.677.925, com uma densidade de 16,35. 
Enquanto é esse o quadro demográfico das Iilencionad~s regiões, repito, uma 
outra imensa faixa do território nacional dispõe de população muito menos 
expressiva. 

Refiro-me à região C-entro-Oeste, corri apénas 3.G0'6.866 habitRntéS. com uma 
densidade de 1,60. E a região Norte, com 2. 601.519 habitantes, com a densidade 
de 0,73. 

Cabe ainda acrescentar a esses dados numéricos, tendo em vista as oon'Clu
sões ;Q_ue pretendo evidenciar, no curso deste comentário, a predominância que 
ainda se verifica, em quase todo o Brasil, da população rural sobre a -urbana. 
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Poucas· são as unidades da Federação Br:i.sileira onde a população das cidades 

já é maior do que a dos campos. Entre EStados, Territórios Federais e Distrito 
Federal, isso aeontece apenas em 6 unidades, enquanto nas 21 o_utra.s a maioria 
populacional e.stá localizada nas áreas· não urbanas. 

Ora, a atividade industrial é no Brasil, como ,ninguém ignora, de sentido 
eminentemente urbano. As fábricas .sejam elas grandt!s ou pequena,s, estão na sua 
quase totalidade localizadas nos limites das- átéas urbanas. Poucas são as exce
ções encontradas e entre elas está a da indústria a.ÇucarÉüra, vinculada, aliás, 
a uma ativ1dade agrlcola. 

O que, portanto, me parece de fácil constatação é que toda essa massa de 
populações distribuídas (mal distribuídas, como vimos) através dos 8 milhões 
de quilômetros quadrados do Brasil - tira seu sustento da terra, em atividades 
agropecuárias. 

Essa afirmação está plenamente confirmada por dadoS que se -relacionam 
com a renda nacional, fornecido.s pelo GruPQ de Estudos dedicado a esse impor
tante aspecto do quadro econômico nacional e que trabalha sob os auspicies da 
Fundação Getúlio Varga.s, do Rio de Janeiro. · 

Assim é que a renda nacional brasileira segundo os ramos de atividade, em 
19591 apresenta as seguintes cifras: 

Agricultura: 451 bllhõe.s, 976 milhões de cruzeiros. 
Indústria: 315 bilhões, 416 milhões de cruzeiros. 

Transportes e comunicações: 99 bilhões, 945 milhões d-e cruzeiros. 
Comércio: 189 bilhões, 949 milhões de cruzeiros. 
E foram assistidos pela seguinte maneira: empréstimos pelo Banco do Bra-

sil em 1960: 

Comércio: 37.426 milhões 
Indústria: 80.47l.mllhões 
Lavoura: 44.713 milhões 
Pecuária: 17.412 milhõe.s 
outras: 4.128 milhões 

===To= tal: 184.150 milhões 

Num total de quase duzentos bilhões de empréstimos aos setores económicos 
do..:País, aqueles que _produziram quase metade da renda nacional foram assis
tidos apenas coni 1/4 da assistência creditícia oficial. 

Essa expressiva superioridade assinalada pelo setor agrícola na formação 
do produto nacional deveria ter dado a nossos _homens públicos, há muito tempo, 
ângulos mais exatos do que os que vêm sendo adotados para o equacionamentO 
da problemática esconomia db País. especialmente no que se refere à colocação 
de recursos financ_eiros pelo crédito bancário. 

Muito ao contrário, temos seguido, em matéria_ de política creditícla, uma 
orientação que tem estado bem 'longe de atender ao que poderia, ct.e fato, s·er 
conceituado como o-- interesse iiacional. 

Toda ação bancária para o setor agrop·ecuârlo estã: CXpres.sa ou tacitamente 
reservada ao Banca do Brasil. Mas, acontece que o Banco do Brasil só possui 
~60 agências através do País. enquanto já existem nesse mesmo Pais mals de 
3.000 municípios, pelos quaiS está distribuída a grande massa rurícola. _Além 
dessa precária penetração da rede de àgências . do Banco do Bras11 no território 
nacional, adotou esse banco, por muitos anos, critérios estritamente comerciais 
para suas operações. Menosprezou o banco o sentido altamente favorável do 
crédito na produção de alimentos para o povo. 
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Esses critérios comerciais podiam ser identificados, sobretudo! no que se 
refere à Ca;rteira de Crédito Agrfcola e Industrial, por uma tendênCia constante, 
primeiro, a emprestar ao cliente que oferecesse maior garantia patrimDnial, disso 
resultando uma extraordinária vantagem para as empreSas industriais e para 
os donos das grandes lavouras de p"rodutos de expotação - e uma desconcer
tante desvantagem para o humilde produtor dos gêneros de subsistência. Em 
segundo lugar, o critério comercial esteve, também, sempre ·patenteado-na des
tinação sistemática do maior volume de_ requr.so.s _manipulados pela Carteira para 
determinadas regiões-do País, em prejuízo de outras- onde as condições_ gerais 
de desenvolvimento, naturalmente, não ofereciam as me.smas garantias de segu
rança e de rentabllidade ao capital empregado. 

No Relatório do Banco do Brasil (ano de 1960) Já referido, eStão as infor
mações que confirmam o que acabo de dizer. 

Enquanto o total de empréstimos da Carteira Agticola e IndUStrial coll®
didos na região Norte não ultrapassou Cr$ 500.GOO.COO,OO e na~_centro-Oe.st-e 
subiu à clfra, também modesta, de Cr$ 4.081.000.000,00 - na região Leste a 
Carteira concedeu crédtitos que ati1ngiram a casa respeitável dos ...... -·- .-. ~. 
Cr$ 12.283.000.000,00 e, na reg!ãq Sul, que atingiram a 01"$ 41.888.000.000,00! 
62,4 dos recursos f-oram, portanto, destinados ã região SUI; 18,3 à_ região 
Leste; 12,5 à região Nordeste; 6,1 à região Centro-Oeste e 0,7 à região Norte. 

Em particular, o meu Estado de Goiás, que se coloca, no quadro nacional 
da produção brasileira entre os cinco maiores produtores de bovinos, arroz, fei
jão, milho etc. num total de empréstimos de 184.150 mllhõe.s pelo Banco do 
Brasil na atividade de comércio, indústria, lavoura e pecuária em todo Brasil, 
foi atendido com 80.811 mil cruzeiros na ·pr(ldução agropecuária. 

Goiás está ent·re os maiores na produção nacional agropecuária e entre 
os menores na assistência bancária oficial. 

Tem havido, desse modo, quaisquer que sejam as razõeS evocadas para expli
car o fato, um tratamento discriminatório da Carteira de Crédito Agricola e 
Industrial do Banco do Brasil às diVersas regiões do País. E o conhecimento 
desses antecedentes no.s dá, com clareza, a exata medida pa:ra ··comprêeThãer a 
importância da nova d.iretriz adotada pela atual d.ireção do Banco, em matéria 
de crédito agrícola. 

O desdobramento da direção de Carteira de Crédito Agrícola e Industrial 
do Banco teve por finalidade permitir uma igual atenção da mesma para todo 
o Brasil, tratando, cada um dos quatro diretores que hoje a administram, de 
a.s.suntos referente.s a uma determinada zona do País. E haVétá igualm,ente, justa 

parcelização dos recursos globais anuais,_ da Carteira para o equilibrado aten
dimento das várias regiões - até ãgóra tratadas com impatriótica desiguaLdade. 

A visita feita a Goiânla, há poucos dias atrás, pelo ilustre Presicltmte do 
Banco do Brasil, Sr. Ney Galvão, em companhia de -outros dirigentes, Dr. Múcio 
Teixeira e Dr. Nestor Jost, daquela Organização Bancária e assessores marca 
o inicio dessa fase nova - revolucionária (por que não dizê-lo?)_ na vida do 
tradicional estabelecimento. 

Essa visita, Senhor Presidente, obteve extraordinária __ repercussão entre as 
classes produtoras do meu Estado. Dirigentes do Banco e homens de empresa 
de Goiás travaram um diálogo novo soh o céu do Planalto. -Nesse diálogo, a 
linguagem utilizada foi a dos superiores intere_s.Ses da economia regional, inte
resses que convergem, em plano mais alto, para os interesses maiores da econo
mia pátria que, depois de mais de um século, parece haverem sido, afinal, defi
nitivamente, identificados pelo Banco do Brasil. 

O Sr. Pedro Ludovico - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR. JOS"Ió FELICIANO - Com muito prazer. 
O Sr. Pedro LudGvico- - neve haver e:ngano ·em um dos d:idos a que V. Ex.a 

se refere. O Banco do Brasil não poderia ter emprestado apenas oitenta milhões 
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de cruzeiros ao Estado de Goiás, pois só os Municípios de Itumbiara e Rio Verde 
devem ter recebido, cada um, mais de quatrocentos milhões de cruzeiros. 

O SR. .JOSÉ FELICIANO - Referi-me aoo dadoo constantes do Anuário do 
Banoo -do ·Brasil em 1960. os referentes _a 1961 ainda não ·os _possufmos. 

O Sr. Pedro Ludovico --Mesmo assim é muito pouco. Deve-haver enganO. 
Oitenta milhões de cruzeiros quase nada representam. 

O SR. J'OS:t FELICIANO ,..- Realmente. Tais dados porém, foram extraídos 
do relatório do Banco do Brasil referente a 1960. 

O Sr. Paul<> Fender - Permite V. Ex.• um aparte? 

O SR. .JOSÉ FELICIANO - com multo prazer .. 

O Sr. Paulo Fender - V. _Ex. a produziu~ um~ notãvel peça oratória para a 
qual chamo a atenção, não só do Poder Público e dos homens do Gabinete, 
como __ a ·de· todos os brasileiros interessados em a·gncultura. v. Ex.a., ·com toda 
razão dama por assistência mais efetiva ao Centro-Oeste e ao Nordeste bra
sileiros. Não é possível que só o Sul esteja a se beneficiar dos favores creditícios 
do Banco do-Bra.sil. Goiás, como bem diz V.-Ex.a, é um vasto celeiro de ·expor
tação, 'e sua pauta de exportação compreende também a carne. bovina. O crédito 
da carteira Agropecuárta deve -.se \l"óltar para- Goiás, nesta faixa de alta pro
dutividade a que o Estedo se dedica. E v. Ex.• aceite minha solidariedade ao 
apelo que faz, porque é justo e demonstra ao Pais que oo homem da Carteira 
Agrícola do Banco do Brasil não estão atuando 100m patriotismo ou conhecimen
to de causa. 

o SR. JOSÉ FELICIANO - Realmente, o aparte de V. EX.• vem reforçar 
muito oo termos de nosso apelo, ainda mais tratando-se, por -exemplo, do setor 
agropecuário, que tem apenas no Banco- do Brasil a sua fonte de crédito, 
enquanto_os ramos industrial e comercial, além desse· estabelecimento de crédi
to ainda dispõem dos grandes empreendlmentos do Banco Nacional do Desen
volvimento Econômlco e também de financiamentos nas várias áreas estrangei
ras que atendem a todas .as solicitações, desde que tenham realmente .cobertura 
de_garantias g-av-ernamentais ou mesmo de grupos económicos nacionais. 

Assim cada vez mais os ramos da pe~uária e da lavoura se cingem aos 
pequenos recursos do nosso Banco do Brasil, recursos que eram __ distribuidos de 
maneira d-esigual, -perante os vários ramos da economia brasileira, sobretudo, 
atendendo de maneira inconseqüente aos vários setores da produção nacional. 

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

Em meio ao discur.so -do Sr. J'osê Feliciano o Sr. Moura Andrade 
deixa a Presidência, assumindo-a o sr. Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador 
João Villasboas. . 

o SR. JOAO · ViLLASBOAS - Sr. Presidente, o ilustre Chefe do Gabinete 
de Ministros, nobre l'v.!:inistro Tancredo Neves, no dia 23 do corrente ocupou a 
tribuna da Câmara dos Deputados, para üfila longa exposição sobre a situação 
das finanças nacionais. 

Avançou s. -Ex.a a afirmativa de que jamais o Brasil atravessara situaçao 
tão difícil como a do momento, e propôs medidas que o Govet11o adotara, para 
o fim de equilibrar as finanças da Nação. - · 

D1sse S. Ex. a., na oportunidade: 
"Temos um déficit potencial, de caixa, que atinge a casa dos 329 

bilhões de cruzeiors, sendo 247 bilhões resultantes da transferência de 
verbas orçamentárias, das relidas vinculadas à Receita e de financia
mentos, e 62 bilhões de .cruzeiros.- do aumento a ser ·cánc-edido aos 
servidores civis e m!Iitares. 
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A gravidade da situação só_pode ser m_antida quando colocamos esse 
déficit re.alí.stlco, de 32-9 bilhões de CJ:~iros, em con.{.t:onto com a Recei
ta estlmada;_-·çra oroem "de 439 _bilhões- de cruzeiros e fêrificamos que esse 
déficit po-tencial, vai absorver 75%- da receita. - -

o·aoverno_ne:m-cre longe admite ··a po.sslbilidade de promover a exe
·cução-- oi'~amentária eom encargoo· ·tão Pesados sobre seus ombros. Se 
pretendêssemos levar a ·efeito a eXecução urçaljlehtària com esse dese
quilíbrio de caixa, estaríamos, _conscientemente, fazendo com que os 
custos neste PaiS se eleva.ssem ~há mais de 6()%, o que significaria a pul
verização de todas a.s _nossas resistências económica e financeii-a. 

Vamos,_ potém, .s.oludona.r ·a ·p:r.p.blema e, para- i.sso; Vamos· exigir da 
-Nação sac.rifício.s m..í::riimos, perfeitainente ISuportáv·eLs, aqueles ru que 
todo cidadão brasileiro em oondições de contribuir para a· solução da 
crise, não pode e :não deve' negar-se." 

E então, Sr. Presidente, S. Ex.a escalona a.s medlda.s que vão seJ: tomada.s 
no sentido- de se reduzir o déficit orçamentário __ e equilibrar os \Pagamentos a 
que o Brasil está sujeito; nessas ·me-didas, inclui-se a redução de _dotação orça
mentária na razão até de 30%, atingindo mesm_o serviços -de enorm.Ef impor-
tância, qual o_ da defesa contrá o câncer. -

s. Ex.a ainda acentua: 

":61 pre,ciso mais alguma coisa. É ne·cessário que_ ·n()s lanCemos, na 
'COleta _de recursos·- financeiros, onde- eles se enCóntramL ·onde eles se 
acham· mais cõlicentrados, ou seja, ná.s mãos- -daquelas classes qu-e têm 
sldo as beneflciárla.s da lnflaçáo. l'or isso o Governo submete ao exame 
do Congtà'lso Nacional o projeto de lei que institui em empréstimo de 
20% sobre as cota.s do Imposto de Renda, tão-somente da.s pessoa.s jurí
dicas e também sobre os rendimentos imobiliários e sobre ,aqueles retidos 
nas fontes de pagamento. Desse- -empréstimo comjmlsório, atraVés dO qual 
esperamos ·auferir a cifra de 20- bilhões de cruzeiros, estão is-entos todas 
as pessoa.s físicas e toda.s a.s xenda.s decorrentes do trabalho, pois a 
preocupação do Governo foi dar a tal empréstimo um sentido em!nen
tement·e social, fazendo com que mais fortemente COJltribuam para diri
mir as di!lculdades do momento aquela.s classes que, pela sua composl
,ção econôhlica e finan~eira mais solidamente estão- arn1ada.s para enfren
tar e suportar estes: Sacrifícios."_ 

Vê V. Ex.a, Sr. Presidente, que a idéia lançada pelo Conselho de Ml.nlstros 
e trazida à Câmara dos Deputados pelo !lustre Presidente desse Conselho, estabe
lece, entre~ <mtras medidas, o empréstimo compulsório de 20% . acrescido ao 
Imposto de Renda, mas justifica S. Ex. a e-sta medida como. -outras que se r-eferiu 
no ~eu discurso, necessárias, prementes e inadiáveis para .atender à situação 
deficitária do orçamneto bra.sileiro. Entretanto, o Conselho de Minlstros consti
tul um empréstimo de trinta. por .cento âs empresa.s jo~inalísticas e'!mpressora.s, 
para publlcação de jornais e de livros, elevando a cota para: tal empréstimo a 
dez bilhões: de cruZeiros. Ao mesmo- _tempo que -s-e impõe ·ao nosso povo, - já 
asfixiado pelos impostos -a contribuição de Vinte por cento, que se arranca da 
e,conomia do povo vinte bilhões de cruzeiros, o Governo ao invés de â:Piicar essa 
importância no equilíbrio da situação fina:tlcêira naciOli~ á flm de evitar e.tnissão 
de p_ap_el-moeda, desvia dez bilhões, nada _menos que a metade· desta .soma, 
para a uxil!ar a empresas jornalísticas! 

O interessante, Sr. Presidente, é que-as maiores empresas jornalí.stlca.s do 
País vêm se opondo à medida governamental de fazer empréstimos· pata aquisi-. 
ção de papel de imprensa. 

Peço permissão_ao_S_enado para, nesse .aeiitido, ler um notável artigo de 
O Globo, na edição de anteontem.. El-lo~-~ _ 
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"DECRETO MAL INSPIRADO 

O Globo e outros jorna.'ls de opinião cansaram-se de advertir o Go
verno, no sentido de que não diminuísse a imprensa, ,concedendo-lhe 
:ravores às custas do sacrifício de toda a Nação. nurante meses o con
.srelho de :Ministros nos ouviu, mas afinal tomou o mal conselho, estabe
lecendo um financiamento, onerosíssimo ·para o T·asouro, para a aquisi
ção _de papel pelas empresas jornalísticas . 

. Quando o País inteiro .se convence d_e que é preciso renunciar a 
pnvilégios, protecionismos e situações excepcionais, para que do esfor
ço igualado de todos os brasileiros surja a recuperação nacional através 
das reformas ~olíticas, .sociais e fiscais que são imperativas, ve:n o Go
verno - que dizia adotar uma linha de contenção, disciplina e poupan. 
ça - -e despoja-se de lO bilhões de cr-gzeiros (metade do que pretende 
tirar ao povo a título de_ empréstimo compulsório indispensável) para 
estipendiar empresas jornalísticas. A que título pratica ele tal libe
ralidade? 

Menciona o decre_to governamental, em seu preâmbulo - insinuan
do uma justificação -, a circunstância de haVerem recorrido alguns 
jornais à Justiça, para derrubar a ·Instrução da SUMOC que acabou 
cum o câmbio do- custo para a ·compra de papel de imprensa. A nosso 
entender o Governo ainda fica em pior situação, relembrando que 
algumas empresas tinham impet.rado mandado de segurança. Porq-ue a 
absoluta maioria dos jornais não fo_Lao _Judiciário e, no caso_ de que este 
se pronunciasse contra a Instrução da SUMOC, sua decisão só obrigaria 
o Governo em- relação aos que pediram a medida judicial. 

Acentua-se de p-assagem, que o Judiciário não conced·eu_ a medida jt_tdicial 
impetrada. 

E a Fazenda como é dever seu, poderia r·ecorrer à instflncia superi·o·r 
para modificar cÍualquer sentença· que lhe fosse desfavorável. Em lugar 
disto ocorreu -'D inverso: o Con;s_elho de Ministros deliberou conceder um 
favor a todas ·as empresas jornalísticas do- País, como· se este se encon
trasse em .condições econômicas tã_o boas que se pudesse permitir a 
generosidade. 

A pergunta que o povo inteiro fará é irreSpondível. Par~ que o 
empréstimo compulsório de 20 bilhões? Para o Governo conc_?d·.er _favore.~. 
objetivando lucro político e ;:~. simp~tia de alguns_ setores da Naçao? Mas 
o Governo tem o dever de considerar os prob_lemas nacio~ais em-- seu 
conjuntO não lhe sendo perdoável que Para beneficiar a alguns grupos 
e tipos de atividades sobrecarregue o- povo em sua totalidade. 

os ministros possivelmente _foram levados a sangrar tão _violent;:t
mente os cofres públicos pelo _desejo de atenderem a jornais de seus 
Estados, especialmente nas cidades do_ interior, onde depositam suas 
melhores espe_ranças eleitorais. Julgam, talvez, que _com atas assim tem 
garantida a vitória no futuro pleito. Não .$erá de adrilirar._ porém, se esti
verem enganados. o povo não mais se deixa iludir e sab-erá perceber cs 
intere.ss,es e intuitos políticos que se escondem. atrás desse· decreto, baixa
do com a _apregoada finalidade de ajudar o.s p-equenos jornais. 

O povo compreenderá que o real intuito do decreto é 'o de ajlJ.dar _os 
pequenos -Ministros, preocupados com a disputa eleitoral, embora o·- auxí
lio represente uma valência contra a igualdade de todos perante a lei, 
uma injustiça contra os contribuintes, uma falta de respeito à indepen
dência jornalística e, até mesmo, uma tentativa de dividir as empresas 
editoras de jornais, gerando- uma situação que tornará impOSsível a- sã 
competição entre os órgãos de imprensa, pois não poderiam resistir os 
jornais que desejassem viver apenas do favor da opinião pública. 
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o G_ovei'li6 _estava ma.J. inspiradQ quando promulgou_ o decreto em 
questão e verá, em pouco tempo, o_ erro cometido. Não tem mais moral 
para pedir à Nação que ·taça sacl'ifícios, pois está provado que usa o 
sacrifício de todos eni benefício de alguns. De nosso lado, fica lançado 
o protesto. · 

O Sr. Fernandes Távora - Permite V. Ex.a um aparte? 
O SR . .JO.'i.O VILLABôAS - Com todo prazer. 
O Sr. Fernandes Távora- Não só O Globo lançou esse protesto mas também 

o Correio da Manhã e o Diário de Notícias o fiz.e,ram, e tudo faz crer, portanto, 
que a razão lhes assiste. 

O Sr. Sérgio Marinho - V.- Ex. a pode ã..cre~cen:.tai:_ O_ Est.~~o de S. Paulo, 
O SR. ·:roão VILLASBôAS _.:. Sr .. Presidente, parece haver razão rta part·• 

deste articulista de O Globo quando aflnna que, apesar da· grande iJ:nprensa bra
sileira haver combatido a medida quando apenaS -se projetava no pensamento do 
MJn!.stérlo, ela velo com o intuito, segundo se diz, de beneficiar pequenos jornais 
do interior de natureza político-partidária interessados na propaganda de eleições 
para b Congresso ou Governos ~~-duais~ notadamente de Min~stros. 

Sr. Presidente~ trago a esta tribuna o veemente protesto do jornal O Glob_o 
ao qual, segundo os apartes com que hié- honraram os nobres Se:nadores_ Fernandes 
Távora e Sérgio Marinho, se- juntaram o do Correiõ da Manhã, Diário de Notícias 
e Estado de S. Paulo. 

Trago, Sr. "PreSidente, ao conhecimento da Nação, esSes- protestos, esperando 
tenham eles repercussão no espírito dos membros do Conselho de Ministros, para 
que possam corrigir ·ess>e ato, e -poupar a população brasileira-da extorsão de vinte 
bilhões em suas tão _sacrificadas economias em favo;r de empresas jomalisticaJ. 

Sobre essa situação meditem o ilustre Presidente do Conselho de Ministros 
e os mais membr9.5 dO Minist~rio a fim de que uma solução seja enc-ontrada para 
demonstrar à Nação o -contrário daquio que: O Globo fez sentir no_ seu protesto, 
isto _é_, __ na presença de interesse político-partidário e eleitoral da parte do ---con
selho no ato beneficiador da imprensa brasileira. 

o Sr. JefferSon de Aguiar - v. Ex.a dá licença pB;ra Um aparte-?· 
O SR. JO.IiO-VILLASBõAS - Com todo prazer. 
O Sr. Jefferson de Aguiar -Acrescente V. Ex. a que o conceituado matutino 

Correio da Manhã lançou veemente protesto em editorial, no último domingo. 
quando- assinalou todas as restrições morais .e legais q:ue impedem o Conselho 
de :Ministros de adotar providência como a que V. Ex.a verbera neste momento. 

o SR. JOãO VILLABôAS - Agradeço o -aparte com que me honra o nobre 
representaote do Espirita Santo. S. Ex.• repete aquilo que já tinha sido trazido, 
em aparte ao meu dis(Jurso,_ pelo nobre Senador Paulo Fende-r: o protesto do 
Correio da Manhã, do Diário de Notícias e o do Estado de S. Paulo, demons
trando que moral e juridicamente o COnselho de Ministros estaria impedido, em 
sã consciência, de baixar tal ato. 

0 Sr. J"éffersóii de -Aguiar - Acrescente V. Ex. a O aspe-cto financ,2irO, 1JDiS o 
Brasil não está em condições de financiar jornais, como já foi assinalado em 
discursos e mensagens ao C()nselho de Ministros, impondo a necessidade inadiáv<~-1 
de campanha contra a· inflação que destrói a- nossa economia. Pn·r ·conseguinte, 
por todos os ângulos e sob todas as facetas, o _procedimento do ·consel:p.o de 
Ministros não encontra amparo e deve merecer iniedfata revogação. --

0 Sr.- Paulo Fender - O nobre orador dá licença para_ um aparte? 
O SR . .JOAO VILLASBôAS - Pois não. 
O Sr. PaUlo Fendei- - Estou ouvindo com atenção o discurso de V. Ex.n. e os 

apartt;ts que recebeu de eminentes colegas, neste Plenário. A contragosto serel a 



única voz dissonante. Aparteio V. Ex.a, porque o sei brilhante e bem-intencionado. 
P.atrtota ·como é, ·e a.ssiril reconhecido por todo o Pais e por aqueles que o conhe
cem nesta casa, nãõ fica entretanto, sem um· reparo, o ·que diz V. Ex. a Reparo de 
um homem ciente de que ao proferir este ap-arte está abrindo o peito a ataques 
de .imprensa, de um homem que, apesar disso, tem o dever de defender a imprensa 
pobre, a imprensa que não conta com os anúncios pagos em. cifras aátronômicas 
por industriais e comerciantes, que à custa desses anúilcios, encarecem os-- produ
tos de que se utiliza o povo, pois as comissões, pagaS' aos jõi'nais, são deduZidas 
no. preço ,dos produtos. · - -

Hoje compulsatnos· uma folha de imprensa, dos chamados -"jornais ricos, e 
sabemos que o número das suas páginas, o volume da sua nt-atéria, quer aferida 
no preço do papel, quer na paga aos linotipistas e demais funcionários da 
redação, absolutamente não compensa o preço da venda dos jornais. 

Há jornais que, na tradição _cultural brasileira, como Q GlObo, ó Correio 
da. Manhã, o- Estado_ de S. Páulo, para não citar _outros, têm papel rev.c:lante 
na educação cW nosso povo, mas· .sei também, que muitos jornais, da chamada 
linha rica, estão situaclos na posição de d,\reita, naquela posição que enfrenta, 
com toda a torça do poder econômico, a luta pela sobrevivência nacional, que 
enfrentam os nacionalistas, que _enfrentam os homens de esqu.erda, mas brasi
leiros, eomo tão bons patriota.s, o -possam· .ser. 

Por isso não posso deixar de trazer minha palavra -de- aplaus6 -oo conselho 
de :Ministros, que oferece o crédito do Banco do Bras5.1 a quaisquer jornais que 
dele necessitem, Mas,_ assim fazendo,_ pode oferecer a esses denodados_ jornalis
tas. de_ pequenas folhas pelo interior do_ Pais afora, não jomã.is de caiáter sub
versivo_- e·s.tes não eontam com meu apoio de trabalhista - mas ao.s jornais 
necessários ao esclarecimento da opinião pública, e. _qUe serào, cfatalmente, es
trangulados pelo põder -·econômico se o ·aoverno não· os ·socorret·:-Esta a raZão 
do meu aparte, Sr. Senador- Jo-ão Vlillabôas, pois não poderia: calar-me diante 
da -imprensa qu·e fica indefesa em- face do discurso- de V. Ex. a 

O SR. JOAO VlLLASBôAJ> -- Muito grato pelo aparte com que me honrou 
o no-bre representante do Pará_. Senador Paulo Fender. 

Sr. Presidente, p.á e~etivª'me_nte, :i:teSSa linha traç,ada pelo nobre ~enador 
pelo Pará, uma distinção entre a imprensa- rica e a pobre. 

Tenho um jornal no meu Estado_:: e·a-"Ilri'piên.sa pobre_:: e- 6 mantenho 
com as .dificuldades que e_ncontra todo aquele_ que dirige um_- jornal no interior 
do Paí.s, isto é; a falta do recurso~ da publicidade, solução que os grandes jornais 
têm. Ma.s, Sr. Presidente, não podemos considerar a Nação ·como um instituto 
de beneficência para industriais falidos. 

Se a Nação hoje auxilia a imprensa jornalística qUe está em dificuldades, 
terá amanhã de auxiliar ... 

o Sr. Paulo Fender- Mas,_ há, também, ·a inâústria dOliVi"ó--que ® favá._
rece elo crédito. 

o SR. JOliO VILLASBôAS =- . . . toda e qualquer indústria que se encane 
tre em situação deficitária. Não há ,possibilidade, nesse momep.to, de se._ ~plau
dir a tos de tal. natureza, atendendo a que a situação do Biasil, .segundo pinta 
o Exmo. Sr. Primeiro-Ministro, é a mhls cahimitosa. Tão ·calamitosa que se 
recorre aos expedientes de lançar um emprés.timo compuls_ó~~. de tomar-vinte 
por cento dos contribuintes de_ impas_to_ de relida justamente para emfrentar as 
difi-culdades no cumprimento das disposições orçamentárias. 

Entretanto, Sr. Presidente -quero --frisai' bêrtl ao -mesmo -tenipó- Cm- que 
S. Ex.a anuncia a situação calamitosa que _o .Brá.sll atravessa - _e o faz em ~cores 
negras - no momento em que antecipa _sua disposiç_ão de impor" à ·Nação sacri
fícios dessa natureza para atender aos--comproJllissos_:_assttmidos, dentro e fora 
do Pais; ao mesmo tempo baiXa um decreto de pura generosidade para auxiliar 
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a imprensa, .seja na ;publicação de jornais, seja na publicação de livros, com 
os parcos· _re.cursos arrancados à desgraçada economia d_e nossa gente~ 

ora:, .se- -a situação do povO:-brasileiro é essa, se está:- .esgotada sua capS.Cl
dade tributária, embora não· se t_enha esgotado nem s.p:petado sua capacidade 
sofredora - e tanto é assim que suporta esse Gabinete de Mlnistros, que supor
ta a situação Cl'iada, .situação que conduz o Brasil não sei para onde - vamos 
concordar em que -se criem impostos, em _que _se criem taxas, -~m Q.ue se sacri
fique a Nação .para que o Governo pratique atos de generosidade .dessa -natu
reza? 

O Sr. Jefferson de Aguia.r - Falsa generosldade. 

O Sr. Sérgio Marinho - Criminosa! 
O SR. .JOAO VILLASBOAS - Falsa generosidade, pois segundo diz O Globo, 

o ato em origem no- próprio interesse da propaganda- politica das pequenos 
Ministros. 

Sr. Presidente, deixo nesta tribuna o_ me-u~ protesto, que e.spel-0 chegue ao 
conhecimento do Sr~ Presidente da República. Embora o Ato Adicional tenha 
procurado restringir-lhe a ação, como Chefe do Executivo, deixo ainda em .sua.s 
mãos os poderes necessários para impedir ato.s da natureza dO que O Globo 
vem de noticiar. (Muito bem! Muito bem.! Palmas,) 

Enquanto discursava o Sr . .roac,--'VilfaSboas, o Sr. Mour3.õ Vieira- deixa 
a Presidência, assumindo-a o Sr~- NOvaes Filho. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tem ~a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, recebo apelo angustioso de fun
cionários da Faculdade de Madicina dó Estado do Rio de 7anefro que clamam 
eontra o indiferentismo _do Gabinete _qUe nos governa otr desgoverna, porque 
não recebem -Seus vencimentos. Esses funcionãrios, que pert.encem à recente 
Universidade do Estado do Rio da Janeiro, são ·entretanto, sexvidores públicos 
de dez, vinte e trinta anos de serviço e que, lotados __ na nova- Universidade, 
se viram de repente privados de tE;!ceber os honorários, fruto do seu trabalho 
cotidiano, com que sUstentam suas famílias. 

Sr. Presid~te. é simplesmente estarreç.edor que não- se. tenha consignado 
no Orçamento da União, isto é, na Lei de Meios para 1961, a ·rubrica orçamen
tária destina:da ao pagamento do pes~oal de uma_ es~cila Iedérallzada, que p·a.s ... 
sava a integrar o sistema universitário, sob a responsabilidade do "Ministro da 
Educação e Cultura. _ _ ~ ~ _ 

Por consegillnte, desta tribuna deixo o meu apelo a fim de que o Gabinete 
se apresse· em dotar aquela Faculdade dos meios necessários ao pagamento de 
chefes de família, cujos vencimentos se encontram em -atr~o desde __ janeiro 
do corrente ano, obrigando-os a lançar mão de empréstimo de dinheiro a jurps 
para viver, o que-, sem dúvida, ainda mais lhes mingua os_ parcps recursos .. 

Sr. Presidente, a situação se vem repetip.do com relação a outras Univer
sidades. Ten~o e~ q1ãos- a Lei n.0 3. 976, de 6 de novembrO __ de 1961, que fixa 
normas para pagamento dos servidores do Ministério da Educacão e Cultura 
aproveitados nas Escolas Técnicas e Industri~ e ~á otltras providências. 

Por- uma lei -dessa ordem que, naturalmente, resultará de elaboração legis
lativa, está a clamar a Faculdade de Medicina da Universidade do E.stedo do 
Eio de Janeiro. ~ 

Como a .matéria implica em despesa, não posso, como Senador, tomãr a íili
ciativa de um projeto nesse_s_elitido. Já fiz, no entanto, t.un apelo ao D-eputado 
Aarão Stelnbruok:, membro do Movimento Trabalhista Renovador e represen
tente do Estado do Rio de .ranélro na outra Casa do Congre.s.so, no sentido de 
que S. Ex.a. apresente, urgentemente, essa proposição de lei, que dará ao·· Go
verno todos os meios de que necessita para pagar seus se.rv.ldores: . ~: 
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Entendo, porém,-- que neste protesto deve ficar consignada minha estra
nheza -por não ter o Gahinete tomado a iniciativa de mensagem urgente nesse 
sentido. Assim entendo só posso, melancolicamente, registrar a fato já que o 
Legislativo, por- meu 1Jróprio intermédio, acaba de tomar a providência em 
apreço. (Muito bem! Muito bem!) 

DURANTE A HORA DO EXPEDIENTE COMPARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Vivaldo Lima :-- Victorino Freire - Eugênio Barros - Leônidas Mello - Re
glnaldo Fernand€s - Novaes Filho - Dei Caro - Gilberto Marinho - Nogueira 
da Gama - Lino de Mattos - Pedro Ludovico. 

O SR. FIRESIDENTE (Novaes Filho) - Está esgotada a hora do Expediente. 
Passa-se -à 

ORDEM DO DIA 

Votação, em discussão única do ProJeto de Lei da Câmara n.o 93, de 
1957 (n.0 399-D, de 1955, na Casa de origem), que regula o exerc!c!o do 
magistério superior da Marinha - em regime de urgência, nos termos do 
art. 330, letra uc'', do Regimento Interno, em virtude do Requerimento 
n.0 76, de 1962, do.s Senhores Daniel Krieger (Líder da União Democrática 
Nacional), Fausto Cabral, Jefferson de Aguiar e Saulo Ramos, aprovado 
na sessão de 21 do mês em curso - tendo pareceres: da Comissão de 
Constituição e .Justiça, n.O 18/59, favorável ao projeto, com a Emenda n.o 
1-GCJ; n.0 652/61, favorável, com as Emendas n.os 3-CCJ a 12-CCJ; 
653/61; oferecendo as Emendas n.os 13-CCJ e 14-CCJ'; de Educação e 
Cultura: n.0 19/59 - favorável ao projeto e à Emenda n.o 1-CCJ e ofe
recendo a de n.0 2-CEC; ri.0 654/61 ...;,;. favorável ao ·substitutivo, com as 
subemenda.s que oferece (21); de Segurança Nacional: n.0 20/59 - favo
rável, nos_ termos do substitutivo que oferece; de Finanças: n.o 21/59, fa.
vorável ao substituttivo. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Na sessão anterior, quando .se ia ini
ciar a votação desta matéria, os Srs. Sénadore.s Fausto Cabral e Daniel Krieger 
requereram o seu adiamento para hoje, concedido pelo Plenário. 

Cabe, em prim€iro lugar, votar-se o substitutivo da Comissão de Segurança 
Nacional, sem prejuízo das subemendas. 

Em votação o substitutivo _da Comissão de Segurança Nacional. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar, para encaminhar a 
votação. 

O SR. JEFFERSON DE AGUlAR- Sr. Pr€sidente, o projeto que se !rá votar 
é oriundo de Mens:igem do Poder Executivo. Fol apresentado à Câmara das 
Deputados em 1955, e pretendia modificar parcialmente o D€creto-Lei n.0 4 .532, 
de 30 de julho de 1942, que regulava o Magistério Superior na Marinha. 

Posteriorinente,--no curso da proposição no Senado Federal, após a·-aprova
ção do -projeto inicial pela Câmara dos Deputados com duas emendas, em virtu
de de inconstitucionalidades apuradas pela Comissão de Constituição e Justiça da 
outra Casa do congres.so Nacional, o Sr. Ministro da Marinha enviou aviso 
ministerial, acompanhado de substitutivo ou anteprojeto elaborado por comissão 
especial designada por S. Ex.a., visando a unificar em uma só proposição toda a 
matéria pertinente ao Magistério Superior, Médio_ e Elementar da Marinha de 
Guerra. 

Essa comissão especial, em longa exposição, teve ensejo de demonstrar a 
procedência da solicitação do Si'. Ministro da Marinha para que, unificada a 
matéria em _um_ só projeto, tivesse solução unificada, não prejudicando, portanto, 
a unicidade que se pretendia d_ar à solução que o Sr. Ministro pretendia fosse 
esposada pelo Congresso Nacional. 
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Na Comissão de Constituição e Justiça, na vez primeira, o eminente Senador 
Gilberto Marinho deu parecer favorável ao projeto com uma única emenda., com 
a qual visava a amparar os atuai.s professores da Escola Naval. 

A Comissão de Educação e Cultura apresentou outra emenda, justificada 
longamente, incluindo a SOciologia no curti'Culo do Magistério da Marinha, pelos 
motivos ponderosos a que alude na emenda aditiva que expõe no parecer de 
agosto de 1981. ~ 

Acolhido o anteprojeto apresentado pelo Sr. Ministro da Marinha, através de 
parecer do nobre Senador Caiado de Castro~- na Com1.ssãQ de Segurança NaCional, 
a Comissão de Constituição e Justiça, sendo eu o relator, apresentou várias emen
das pretendendo escoimar o projeto substitutivo, com primazia regimental, das 
inc~=t!tucionalidades, contradições e in'llompatlbilidades a que alude o parecer 
da Comlssão de Constituição e Justiça. A COmissão de Educação e Cultura apre
ciou o substitutivo e o parecer da Comissão de COnstituição e Justiça. Parcial
mente, a Comlssão de Educação e Cultura acolheu o parecer da Comissão de 
COnstituição e Justiça. Em parte, entretanto, teve ensejo de Impugnar algumas 
emendas apresentadas pela COmissão de Constituição e Justiça. Em duas delas, 
cometeu uma lnfração regimental, pretendendo argülr de Inconstitucionalidade 
ou ao pretender expungir o viela de Jnconstltuclonalidade dos preeeitos que a 
COmissão de Constituição e Justiça acolhera como jurídicos e constitucionais. 
Prreelto regimental expresso repele o procedimento da ilustre e douta Comissão 
de Educação e Cultura, data venia. 

-por coru;eguinte, a Mesa terá a oportunidade de orientar a votação, :Para. que 
as emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça mereçam a 
aprovaçãu pelo Plenário, a fim de que o substitutivo possa ter vitalidade jurídica 
e esteja engajado fielmente aos preceitos da COnstituição Federal. 

O Senado, acolhendo essa determinação das Comissões Permanentes, terá 
colaborado eficientemente em favor da elaborã.ÇãO législativa, adotando propõ.:..
sitos justificados e procedentes do 1\t.Iinistério .da Mar!_nha, que pretende, assim, 
atualizar sua legislação relativa ao magistério superior, médio e elementar. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Como a Mesa anunciou, cabe, em 
primeiro lugar, votar-se o Substitutivo da Comlssão de Segurança Nacional, sem 
prejuizo das Subemendas. 

se nenhum dos Srs. senadores de.s·ejar usar a palavra, passa-Se à votação. 
Em vo"tação: o_ Substitutivo da Comissão de Segurança Nacional. 
os Srs. Senadores que o aprovam queiram peirnanecer como se acham. 

(Pausa.) 
Está aprovado: 
Era o que tinha a. dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!) 

É o seguinte o Substitutivo aprovado 

SUBSTITUTIVO 

Art. 1.0 - o magistério da Marinha abrangerá os três graus de ensino: 
superior, médio e elementar. 

§ 1.0 - O regulamento de cada estabelecimento de ensino. esp~eclficará o grau 
de ensino que nele for ministrado. 

§ 2.0 - Por estabelecimentos de ensino, para os efeitos desta lei, entende
se: centros, esoola.s ou cursos de formação, especialização ou aperfeiçoamento 
de oficiais ou praças da ativa ou da resarva. Excluem-se _os_ centros, escolas 
ou cursos que proporcionem exclusivamente adestramento. 

Art. 2.0 - o magistério na Marinha será exercido por: 
a) profes_sores efetivos; 



b) professa·res em comissões; 
-c) professores ;contratados; 
d) instrutores; 
e) conferencistas~ 

§·--1.6 - OS Professores efetivos serão ·uficiais da Marinha do Brasil, da .re
serva remunerada, os professores em comissão serão oficiais da--Martnha do 
B:t:a.sil, da atlva ou da reserva remunerada; os professores contratados serão 
pois, brasileiros ou estrangeiros; .às instrutores. serão mUi tares da ativa, da Ma
rinha ·,do Brasil; os conferenci.stas serão oficiais_ ou civis, brasileiros ou estran-
geiros. · · · 

§ 2.0 - Nos estabelecimentos de ensino de grau elementar não- haverá pro-_ 
fess-ores efetivos. 

Art. 3.0 - o -~no "de· disciplinas teóric~ se~::t ministrado- por prOfesso:T€.5 
e o de disciplinas técnicas ou militares, por inStrutores. O.s. conferencistas mi
nistrarão cursos-n_u -oonferênclas sobre assuntos diversos, de caráter _-mil_itar ou 
náo; o c•• .. .. . . .. . 

§ .1.0 - O .ensino ·atribuído neste artigo a professores será ID.inistrado por 
professores efetivos nos estabelecimentos de ensino de grau ·supeóor ou __ médio; 
e..-por professores contratados no,s:. estabelecimentos de ensino .. da grau elemen-
tar. · 

§ 2.0 - Na falta de professores efetivos nos estabelec.ilnentos de ensino de 
grau superior ou médio, os· cargos serão preenchidos, até seu· provimentO efetivo, 
:por professore_s __ em comissão_ ou profe_ssores ·contratados, como melhor c®Vier 
aos interesses do ensino-. -

§ 3.0 --Na falta de professores contratados nos_ es_tabelecimentos de_ e,p.sino 
de grau _elementar, o ensino será ministrado por professores.,em con;üssã_o~ 

§ 4.0 - Pata os efeitos desta lei, os regulamentos dos estabelecimentos de 
ensino- especificarão quais as disciplinas teóricas e as técnicas--ou militares* 

, · § 5.0 - A dlreçáo de educação física, quando não ~st!ver a cargo de Ins
trutores militares, caberá a professores civis de educação fisica e técnicos des
portivos, de acordo com o dlsposto no Decreto-lei n.• 1.212, de 17 de abril de 
1939, alterado :pelo Dccl:eto-le! n.o 8.270, de 3. de dezembro de 1945 .. 

Ait. 4.0 - O número de professores efetivos será fixado para cada estabe
lecimento dê ensino âe grau SuperiOr ou médio pOr ato do Presidente da Re
pública. 

§ 1.0 - Ne.sses estabelecimentos haverá no mínimo dois professores por dis
ciplina. 

§ 2.0 --Quando o_ número de horas_. de _aulas semanais _exigido pelas disci
plinas a le"Cionar exceder dezoito horas e vinte e quatro hora-s;-respectivamente, 
para os ensinos de graus superior a médio, haverá tantos professores, além de 
dois, quantos necessários para que não ~eJam excedidos os limites estabeleci-
dos no § 1.0 do art. 33* - -

§ 3.0 - O mais antigo dos professores __ ~tares_ _.qe uma mesma disciplina, 
em dado estabelecimento, coordenará (i enSino dessa disciplina em dito esta
belecimento. 

-· Art. 5.0 - o núiD.eroo de-- préif-ê:Ssorés ooi1traíactOS se~ã.-- fixado, -para cada es
tabelecimento de ensino de grau elementar, por ato do Ministro da Marinha. 
'··· ,J[-1.0 .~~'NMse~· ;S_táb~ieéimeilt'c?s haveTã no_ míni~o dois profesSores !for· dis
ciplina que ~ja _núm_ero de_ hor~ de aulas semanais sup_erlor ao_limite esta
belecido no § 1.0 do, art. 33. 

§ 2.0 - Quando Q.número.da horas de aulas semanais exigido pelas disci
plinas a Ie·cionar exceder o dobro daquele limite, haverá tari.tos profes.sores, 
além de dois, quantos necessários que não seja excedido o -referido limite. 
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Art. 6.0 - A fixação do número de profe.soores será feita em relação a cada 
disciplina e de acordo com o efetivo discente de cada estabelecimento. -

Parágrafo único ---As turm·as que servirão de ba.se ao cálculo do número 
de professores não poderão contar com efetivo superior a ·quarenta aluno&, 

Art. 7.0 - A atividade dos intrutores no que for especificamente abrangido 
por esta !e!, será regulada por Instruções espectais baixadas pelo Ministro da 
Marinha. ' 

CAPiTULO II 
Do Provimento dos cargos 

Art. 8.0 - OS professores efetivos_ serão seiecionados mediante concurso de 
titulas e de provas, além de defesa pública de uma monografia que revele 
conhecimentos atualizados sobre a disciplina que irão leclonar. 

§ 1.• - Será coi:lsiderado títUlo, para O.s finS "i!este artigo, ·entre ~utros o 
exerclc!o das funções de professor em comissão pelo espaço miníma de um ·ano 
let!vo, com parecer favorável do Conselho de ensino ou de instrução do esta-
belecimento. · 

§ 2.• - En.tre as provas mencionadas no presente artigo haverá, obrigato
riamenta, uma- prova escrita e uma prova -didãtica, oral, pública. 

§ 3.0 - Os detalhes do concurso serão regulados por instruções especiais 
baixadas pelo MinLstro da Marinha. 

Art. 9.0 - O concurso para professor efetivo realizax-se-á obrlgaforiamen
te no prazo máximo de doze meses, contados- da abertura da vaga na. respec
tiva dLsciplina. 

Parágrafo único - -Quando, realizado um concurso para profesêor _ efetivo, 
não forem preenchidas a vaga ou vagas ex:Istentes, novo Con'Curso será aberto 
dentro de um prazo não menor do que doze meses e não maior do que dezoito 
meses, a contar da data do concurso anterior. 

Art. 10 - Os professores efetivos serão nomeados pelo Presidente da Repú
blica, obedecida a classificação dos candidatos no concurso e o número de vagas 
existentes. 

§ 1.0 - Em igualdade de condições, terá preferência para. a. nomeação o 
candidato que contar com maior tempo de exercício das funções de professor 
em comissão, Concparecér favorável do conselho de ensino ou de ·instruções do 
estabelecimento. 

§ 2.0 - A nomeação do professor efetivo será feita com a indicação da d:Ls
ciplina a ser por ele lecionada e para a Vaga eXistente no estabelecimento, a 
cujo efetivo pa.ssará então a pertencer em caráter pe:rmanente~ 

Art. 11 - Ao concurso para professor efetivo po_derão concorrer soillente 
of!c1ais da at!va, de qualquer corpo ou quadro da Marinha do Brasil, que satis
fizerem as seguintes condições: 

a) ter o posto de capitão-tenente, cap!tão-de-oorveta ou capitão-de-fra-
gata; 

b) contar mais de seis anos de efetivo como oficial; 
c) contar no mãximo quarenta anos de idade; 
d) possuir CUl'EO de formação de oficial da ativa da Marinha, conclufdo na 

Escola Naval, ou diploma da curso supe-rior em escola- o"ficial ou reconhecida; 
e) se julgado apto em inspeção de saúde e exame jlsicotécnlco para o exer

cício do magistério; 
f) ter parecer favorável sobre sua ·capacidade morBJ., -eriutido-, em caráter 

sigiloso, por uma com.issão de sindieância designada p-elo estabelecimento Inte
ressado ou, por sollc!tação deste, pela Dlretoria do Pessoal da Marinha. 



-272-

Art. 12 - Os professores em oonussao serão designados pelo Ministro da 
Marinha, mediante proposta do estabeleclm~ento interessado. 

Parágrafo Wiiico - o~--bficlais _designados para as· funções de professor em 
·comissão não- ·pod~:rão· nelas ·permanecer por prazo .superior .. a· ·quatro anos. 

Art. 13 - os ofieiai.s designados pa:m'às funções Ôj\ profeswr em Comissão 
deverão satisfazer às seguintes condições: 

a) ter o posto de capitão-tenente, capitão-de-corveta, capitã:o-de-fragata 
ou capitão-de-mar-e-guerra; · -- ~· · ~ 

b) contar mais de seis ·ãiios· -de- efetivo serviço ·como _oficial; 
c) possuir curso de formação ·cte oficial da ativa da _Marinha, conclu.iâ.O na 

Es·COiã NâVal~ ÕU diploma; ·cte .Ctit".So--s-upe!ior· em· escola· Oficiai· OU :reconhecida; 
d) possuir o curso de técnica de Elnsillo; . - _, . r • 

e) ser julgado apto em inspeç_ãci de saúde ·e exame psiCOtécnico -para ·o exer-
clclo do magistério; ~ · ~ 

f) ter parecer favorável .sobre .sua capacidade moral e didática, emitido em 
carãter~ sigiloso por uma comissão dê alndicánela designada pelo. estabelecimen
to Interessado~ ou, pOr solicitação deste, pela D!retorla do .E'essoal da Marinha. 

Parãgrafo úrúco - A designação de professores em comissão deverá recair 
em oficiai.s do posto inferior ou de menor antiguidade que os professores efe· 
tlvos da respectiva d!.seipllna. 

Art. 14- Os professores contratados serão selecionados mediante .exame de 
suficiência, constituído de prova escrita. e prova didática. 

Parágrafo único - -O _exam_e _de suficiência de qua trata este artigo será 
regulado por instruções especiais bai.xadas pelo Ministro~ da Marinha. 

Art. 15 - Os contratos de professores obedem>rão ~à.§ disposições vigentes 
oobre extranumerários contratados db Serviço Públic-o Fetl.eral. 

Art. 16 - Os p.iof-éssoreS contratados deverão satisfaZ-er às seguintes con-
dições: ~ ~ - ·~ ~ - ~ ~ ~ 

a) obter aprovação .no_ exame de suficiência a que se_ refer:e o_ art. 14 e .sau parágrafoúnico; ~~~ ~~ ~~ ~~ ~-~- -~ 

b) pDssuir diploma devidamente registrado no Min.is_té'rfo_ da Ed:ueaÇ,ão e 
Cultura que os habilite a exercer o magistério no nível de ensino a que se des
tinam; 

c) ser julgado, em inspeção'-de .saúde_ e, sempre qtie-viâvel, em exame psi
cotécni·co, aptos para o exercício .do magistério; 

d) ter parecer favorável sobre sua ca:pacidade moral, emitido, em caráter 
sigiloso, _por uni_~ comissão- de .sindicância designada pe~- estabelecimento in
teressado ou, por sQlicitação deste, pela Diretoria do Pessoal da Marinha.. 

Art. 17 - Os Jnstrutores serão designados pelo Diretor-Geral do Pessoal 
da Marinha., por proposta do ·estabele,cim.ento interessado. -

Parágrafo único - Os oficiais de~.ignados -p~r_a. _as funções de instrutor não 
poderão nelas permanecer por prazo superior a quatro anos. 

Art. IS - os oficiais designados para as iunções de instrutor deverão satis-
fazer às seguintes coudiçõe.s: ·· 

a) ser cursa:dos -em técnica de _ensino; 
b) ser cursados na especialidade técnico-prof!.ssional na qual se. enquadra 

a disciplina que irão leeionar, quando for o caso. 
Art. 19- Os conferencistas sexão .convi.dados pelo.s diretores~.ou com.andan.;.. 

tes de estabelecimentos interessados. 
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Parágrafo único - Os convites aos "!Conferencistas: serão -precedidos de ain
clicância sigilosa .sobre a sua capacidade moral e curriculum vitae~ levada-- ·a 
efeito por uma comissãQdeslgnada pelo estabelecimento interessado ou, por soll
citação _deste, peLa Diretoria do Pessoal da Marinha. 

CAPíTULO !II 

Das Exonerações e Dispensas 

Art. 20- Os professores efetivos serãó-exOn€-radOs-rdo-semçO no--m.ãgiStérlO 
da Marinha e postos em disponibilidade na r_eserva ou refohnados; de acordo 
com as ~disposições da Lei de !natividade dos Militares, nos seguintes cllSOs: 

a) a pedido, quando tiverem mais de trinta e cinco ·ano.s de ·etetivo serviçu; 
sendo dez no magistério da Marinha; ~ 

b) por invalidez ou incapacidade física, comprovadS. em·1r{speÇao de _saft_de; 

c) por conveniência disciplinar ou moral, ou incomPetêllcia profÍssio~al na 
disciplina que Iecionarem, comprovada em processo reguJ?I, deterllPJ:!ado· pelo 
diretor do estabelecimento de ensino a que j)~rtencer"m e S11l:>:metido à ~deelsão 
do Ministro da Marinha; ~ ~ 

d) por ~extinção da discipllna que lecionarem; 
e) por extinção do estabelecimento a cujo efetivo pertencerem; 
f) por atingirem _a idade de sessenta e quatro anos. 
Parigrafo único - Os professores exonerados como lhcriii"Sbà -nãS -alin,eas. c e 

f acima, não poderão retornar ao magistério da :Marinha. 
Art. 21 - O.s i:>rófessores eni·comissão, soetãO'dispen.saâOS no.s-:.§egl)ttif:.e$ casos: 
a) quando a vaga da disciplina q:ue lecionarem tiver sido preenchida por 

professor efetlvo, como dispõe o parágrafo 1.0 do _ar_t. 3.0 ; 

b) a critério do Ministro da Marinha, quand~o assim convier ao ~erviço ou 
quando se completar o~ prazo prevista no parágrafo única do art. 12. ~ ~ 

Art. 22 - Os professores contratados serão dispensados :nos seguintes casos: 
a) por terminação do contrato, quando não hOtiveX":COliVeri.iêncla -oti inte-

resse em -re:nováwlo; 
b) quando ocorrer rescisão do contrato em virtude de incapacidade f!siea 

oompruvada em· in.speção de saúde; ., - - --~ 

c) ao terem o contrato rescindido quando s<eu afastamento se Impuser por 
conveniência disciplinar ou moral, ou incompetêhcia pi'ofissional na disciplina 
que Iecionareh'i, comprovada em- processo --regular detennlnado- p·eio diretor ou 
comandante do estabelecimento de ensino--a- que perten·cerem.- - -

Parágrafo 'üitico -·os prófessOi·es (IispensadOS como- iiicurOO.S -·.ria- alfn€3:::c 
acima não poderão r_etornar ao magistério da Marinha.. 

Art. 23 - Os rnstrutores serão dispensados a ~ cntério: do l:llretor-Gerai do 
Pessoal _aã Marinha, quando assim convier ao· serviço ou quando .se __ c.omp1etar o 
prazo previsto no parágrafo único do art. 17. 

CAPfTULO~IV 

Da. Carreira; Direitos e Deveres 

Art. 24 - Os oficiais, quando nomeados professores efetivos, ~rão transfe
ridos para a reserva remunerada no posto imediatamente _superior ao que tiver-em 
na ativa, não podendo, porém, ser transferido. em pustp s_up:e~tibr ao __ de __ capitão-
de..mar-e-guerra. -

Parágrafo único --Qs professo,res efetivos figurarão no Almanaque do Mi
nistério da Marinha e no Boletim Men.sa.I dos Oficiais dos Corpos e Quadrós~ da 
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Annada em lista à parte, independente d·e corpos e quadros a que pertenciam 
na. ativa. 

Art. 25 - Os professores efetivos serão promovidos por tempo de serviço, 
de modo que atinjam os postos de capitão-de-fragata ou capitão-de-mar-e
guerra qua:ndo contarem, respeCtivamente, vinte e vinte e cinco anos de serviço 
efetivo. 

Parágrafo único -~As promoções de que trata este artigo serão feitas 
respeitados os lntenstlcios de três anos, tanto para capitão-de-corveta como para 
capitão-de-fragata. 

Art. 26 - Os professores em comissão, quando oficia!.s da atlva, ficarão agre
gados aos respectivas quadros enquanto ·exercerem essas funções. 

Art. 27 - Os professores em comissão e- cis -úistrutores terão. l)uas promoções 
feitas nas _época~ e _de acordo com as condições estabelecidas para o corpo ou 
quadro » que pertencerem. 

Art. 28 - Os professores efetivos terão os_ _direitos, vencimentos, vantagens e 
reg~Iias dos Gficia!.s dos demais cGrpos e quadros da Marinha, na forma da leg!.s
Iaçao em vigor sendo, porém, a sua precedência determinada pela forma que o 
Estatuto dos Militares estabelecer para os oflcia!.s da reserva. 

ParágrafO" único - A contribuição para o montepio- reger-se-á pela legislação 
vigente. - -

Art. 29 - Os professores em comissão terão direito à gratificagã<Yde ensino 
prev!.sta no Código de Vencimentos e Vantagens dos Militares para os professores 
efet!vos. 

Art. 30 - Os direitos, vencimentos, vantagens e .regalias dos pr_o_fessores con
tratados serão fixados nos respectivos contratos, de acordo corri a legislação que 
rege o assunto. -----

Art. 31 - OS conferencistas receberão, por hora de conferência, importância 
que não poderá exceder um trinta avos dos· vencimentos que recebe mens-almente 
um capitão-de-mar-e-gue·rra professor efetivo. -

Art. 32 - :S vedado estender aos professores contratados quaisquer dispositi
vos Ida legislação militar, excetuado o que se referir a regime e métodos de traba
lho vigentes nos estabelecimentos onde lecionarem, e constar dos respectivos con
tratos. 

Art. 33 - Os professores militares e instrutores ficarão sUjeitos ao regime de 
trabalho estabelecido nos regulamentos dos respectivos estabelecimentos de ensi
no, respeitadas as d!.sposlções dos parágrafos que se seguem. 

§ 1.0 ---Os prof.essores e uistrutores não poderão ser obrigados a mini.strar 
um número de horas de aulas semanais que exceda os limites especificados a se
_guir p_ara_ çada grau de en-sino: superior nove; médio, doze; elemen_tar, quinze. 

§ 2.• - Quando compatlv~el com as possibllida,des dos :grofessores ou Instru
tores do ensino de grau superior ou médio, o número de.. horas de aula por sema
na poderá ser aunientado ·até o máximo de quinze horas, que não p'oderá ser 
ultrapassado. 

'§ s.o - Serão cOnsiderados- 8xcedentes~ e como tal remtinera.da.s nas condi
ções estabelecidas no Código de Vencimento se Vantagens dos Militares as aulas 
que ultrapassarem o número de horas semanais especificadas no parágrafo 1.0 

deste artigo, observada a limitação do -parágrafo anterior para o ensino de grau -
superior e- m-édio. 

§ 4.0 _-Do cômputo do número de horas exeluif-.se-ão as relativas _à prepara
ção de auli:ts, organização, fiscalização e cotreç.ão de provasz. integração de bancas 
examina.doras, reuniões do conselho_ de ensino ou de instruçao do estabelecimento, 
e outras atividades relacionadas com. o ensino e atribuídas ao professor ou ins-
trutor. ~-



§ 5.0 -~Aos professores militares serão· at:Pbuidos, nos estabelecimentos ~onde 
servem, encargos exclUSivamente de ensino ou de adminiStração do:s departa-
mentos de ensino. a que pertencerem. - ·- -

__ Art. 34- IUém da.s funções do pará~a!o _5.0 __ do artigo anteljor, os professores 
efetivos poderão·. exercer, em_órg_ãos .superiore.::u:la Aclministr~çao Naval, funções 
técnicas. mi· "técniC.o-ã.dministrativas de ·ensino que lhes foter.n_ ·especificamente 
atribuída.s por ato do Mlnl.stro da Marinha, sendo-lhes computado o tempo pas-
sado nessas fWlçõe.S cbmo de serviço oo· magistério. · · 

Parágrafo único ·- Aos profe·ssore.s efetivos nomeados· para·,ag fUnÇõ'es ··ae 
que trata o presente artigo não serão diStribuídas turmas. . . =-

Art .• 35 -·Os professár.às. militares e· inst;ru'tÓrBr$ _fica;rãó·.~ti.íeitós~ ao· R8gula
men to Disciplinar para a Marinha. 

A,rt. 36-0 régime"tle trabalho e os deveres dos proflessores contratados, be:m 
como as penalidades disciplinares a que ficam sujeitos serão estipulados nos res
pectivos .contratos. 

Art. 37 - Os professores 'lllilitares serão submetidos a inspeÇões de saúde p::ua, 
con trôle bienal e para promoção ·segundo a.s mesmas normas estabeleCidas para 
os demais oficiais em serviç.o ativo. 

Art. 38 - Os professores efetivos poderão·ser-transferidos-de um para outro 
estabel,ecimento, ·por- motivo de saúde, em casos ·comprovádos.. de moléstia do 
próprio ou de pessoa de sua famflia, mediante requerimento do mesmo e· parecer 
de junta médica, de acordo com instruções especiais balxadas_pelo Ministro da 
Marinha. - ---

Parágrafo único - A transferência de que trata ·o :PreSente artigo poderá. ser 
temporária ou definitiva, e será con.cedida na medida :em que .P:u.derem ser con
ciliadas as exigências do ensino· e aS COnveri.iêiiCias--do .. interessado. 

Art. 39 ~ Os professores efetivos serão postos em disponibili_dad.e remunera
da quanêlo forem e:x:tintos a disciplina· que Iecionareni qu. õ_ .. ~tap~~çi};_ngp~_ ~ 
cujo efetivo pertencerem. ·· · · 

Art. 40 -·0 aproveitamento do profess-or .que se encontra em disponibilidade 
por ter sido extinto o estabelecimento. a cujo t;!fetivo. pertencia poderá ser feito 
na mesma disciplina, em outros estabelecimentos da Marinha medianta assenti
mento do interessado e desde que consulte os interesses do ensino. 

Art. 41 - os professores que entrarem em disponlbilldaile ile acordo _com o 
estabelecido no art. 39, poderão ser novamente cham.ados à atividade: 

a) no caso ··de sel' r·estar,-eiéCida a· disciPliDa-qui lecion:ava.m ·ou reaberto"· b 
estabelecimento· a·que pertenciam; · ·· .--c-- .. · • - ·· 

b) para exercerem funções de administração de departaffieD.to .de o en.;;ino, 
como previsto no § 5. 0 do art. 33; · · · · · · · · 

c) para exereérem as funções' de que trata o art. 34. 
Parágrafo único - Quando não Ocorrer· qlláif,rUer das circunstânllias previs

tas neste artigo, os professores em dfs-poiübilidade remunerada perina.l"íebêrão 
nessa situação até. serem reformackls. 

CAPíTIJLO"V 

Das Disposições Transitórias 

-Art. 42 --Aos atuais profeSsores ca.tedl'ãticos milit,ares e civis e professores 
ttl.ilitares adjuntos efetivos da EScola Nava:l . .São· assegUrados os direitos~ regalias 
e vantagens que lhes= concediam as leis por que "foram nomeadõff:--

Art. 43 - Aos professores e ·orientadores educacionais extranu•merãrios-men
salistas .das tabelas únicas do ·-1\finistério da Marinha sá9 assegurados os· C:'Gxêitos, 
vencimentos e vantagens que possuírem na data da promulgação desta lei. 



Art. 44 -- Os atuais instrutores de educação física ex:tranumerários-mensa
Iistas das tabelas únicas do Ministério da Marinha, devidamente registrados no 
Mlnlstérlo da Educação e Cultura como professores de educação física, terão 
sua. designação nas citadas tabelas únicas, corrigida para "professores de educa
ção física", em c_onformida.de com o que estabele-ce -o Decreto-Lei n.o 1.212, de 17 
de abril de 1939 alterado pelo Decreto-Lei n.0 8 .270, de 3 de dezembro de 1945, 
sendo-lhes assegtitadbs os direitos, vencimentos e vantagens correspondentes. 

Art. 45 - Os atuals professores militares adjuntos Interinos que cont!nua
rem___no exercício dessa função, ap_ós a promulgação da pres_en~ ~ei, terão sua 
designação ratificada para "professores em- comissão" . 

. Art. 46 -São consideradas preenchidas, para ef_e!"to de cômputo de __ vagas, as 
funções de professor efetivo que, na ocasião, estiverem sendo exercidas pelos pro
fessores a que se refere o art. 42, bem como p~lo.s professoreS mencionados no 
art. 43, que se acharem em exercício nos estabelécimentos de ensino de grau 
médio. 

Parágrafo único - As vagas que ocorrerem por afastamento definitivo dos 
mencionados pr<:i"fessores serão p:r.eenchidas de acordo com o qUe estabelece a 
presente lei. 

Art. 47 - Para efeitos da aplicação do que d!.spõe os parágrafos 1.o dos 
art.s. 8.0 e 10, será considerado como "exercício das funções de professor em 
comissã-o" o tempo de exercício como Ljpro!essor adjunto interino'' anterior à vi
gência da presente lei. 

Art. 48 - Os professores atualmente em disponibilidade continuarão com 
os direitos, vencimentos e vantagens concedidos pela legislação que regulou sua 
passagem para essa situação. 

Art. 49 - O Poder Executivo baixará decreto regulamentando a presente lei 
dentro de noventa dias a contar da data de sua promulgação. 

Art. 50 - Este lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas to
das as le!.s anteriores que regulavam, total ou parcialmetne, a matéria de que 
trata. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Com a aprovação do Substitutivo, fica 
prejudicado o projeto originário da Câmara dos Deputados. Também ficam pre
judicadas as emendas oferecidas ao projeto, sob n.oo 1-CCJ e 2-CEC. 

A votação que se .s_egue é de grupos de Sub8mendas cOm pareceres Concor..: 
dantes favoráveis. lll const!tuldo das seguintes Subemendas: 5, 8, 9, 11, 12, .14, 15, 
18, 20, 21, 22, 23, 24, 2-5, 26, 27 e 28. Neste gfupo, incluem.-se, também, as seguin
tes subemendas da Comissão de Educação e Cultura apresentadas sem número 
e numeradas pela Mesa, na ordem em que figuram no Parecer n.0 654-61: 8, 9, 
10, 11, 12, 15 e 19. 

Em votação. 

Os Srs. Senadores que aprovam o grupo de subemendas anunciadas pela Mesa, 
queiram p_ermanecer como se encontram. (Pausa..) 

O grupo de subemendas está aprovaclo. 
Cumpre à Mesa, agora, anunciar ao Plenário as subemendas Ida Comissão cW 

Educação e Cultura cuja supressão. proposta através de outras subem.endas 
apresentadas ·em Plenário, teve o asséntimento da autora, sendo, por isso, consi-
deradas retiradas. · 

São as segUintes Suhemendas n.0 s 1-CEC- 2-CEC -2-CEC- 6-CEC 
- '7-CEC -13-CEC- 14-CEC- 16-CEC-17-CEC -18-CEC ·- 20-CEC 

- 21-CIOCJ.- cuja supressão foi proposta pelas de n.0 • 34, 35, 33, 37, 36, 
38, 39, 31, 32, 42, 41, 40, respectivamente. 

A Mesa con.sidera retiradas as emendas de acordo com a leitura que acaba 
de ser feita para o Plenário. 
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Não hã subemendas' com pareceres corlCOraahte.s contrârios. 
As que cumpre apreciar em seguida são as de pareceres divergentes que jâ 

receberam subemendas. Devem ser votadas uma a uma. 
São as seguintes:-- - · 

Su!Jemenda n.0 5 da Comlssão de Educação e Cultura 
uAcrescenta um § ao art. 1.0 " 

A esta subemenda foi oferecida outra em P1enãrio SOb o n.0 ~6, modifica-
tiva. A Subemenda n.o 5, tem preferência regimental. 

Em votação a Subemenda n.o 5, sem prejuízo da de n.0 16. 
Os Srs. Senadores que a aptoVã.m, queir=a-m permãileCer sentados. (Pausa.) 

A subemenda está aprovada, sem prejuízO da de n.O 16~ 

Pa.ssa-&a à votação-da de 1t1.0 16. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queirwm permanecer sentados. (Pausa.) 
Está aprovada. 
PasS<f-se à Subemenda n.0 13 da comissão de Const~tulção e Justiça. 
A esta emenda fof oferecida outra em Plenário, de n.o 17, no sentido d.e 

suprimir-se a parte final do texto proposto na de n.0 13. 
Em votação ã. Emenda n.o 13 .S€m préjllizb da de n.0 17. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (Para encaminhar a votação.) - Sr. Pre

sidente, Srs. Senadores, a Emenc!a n.0 13, da comissão de ConstituiÇão e Justiça 
altera o § 1.0 do art. 2.0 , dando-lhe a seguinte redação: 

''Os professores efetivos serão- admitidos por concurso de títulos e 
provas~ nos termos da legislação do .en.sino em vigor. Qs_ professores em 
comissão serão oficiais da Marinh.a do Brasil, da ativa ou da re.serva 
remunerada; os conferencistas serão civis, brasileiros ou estrangeiros; 
os instrutores serão militares da ativa; e os _conferencistas serão oficiais 
ou civis, brasileiros ou estrangeiros." 

Se não me engano, Pela orientação da Mesa a subemenda de Plenário pre
tende excluir a expressão: ''. . . os conferencistas serão oficiais ou civis, brasi
leiros ou estrangeiros.'' 

Consulto V. Ex.• sobre se realmente a subemenda de Plenário a que alude 
a Mesa e "que altera a. Emenda n:o 13 da Comlssão de Constituição e _.Justiça. é 
a que erradica do preceito esta proposição finaL Porque pelos avulSos distribuídos 
não tivemos dela conhecimentoL 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Pela redação dada, corresponde exa-
tamente .ao que V. Ex. a. acaba de declarar da tribuna. -

Em votação a Subemenda n.O 13, sem prejuízo da de n.o- 17. 

Os Srs. Senâdoi'es qu-e a aprovam queiram conservir-se c_omo se -encontram. 
(Pausa.) 

Aprovada. 
Em votação a Subemenda n.0 17, de Plenário. 
O SR . .TEFF:ERSON DE AGUIAR (Para wna questão de ordem.) - Senhor 

PreSidente, :Pediria a- V. Ex.a e~çlarecesse a que disposição esta eme:nda visa · 
a alterar, ou por oútra, se altera alguma subemenda da Comissão de -cónstituição 
e- .Tustiça. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Diz a Subemenda: 
'lSuprima-se a expressão, in fine, -... " os conferenci.stãS serão oficiais 

ou civis, brasileiros ou estrangeiros." 
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O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Agradeço a V. Ex.• 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Em votação a Subemenda n.o 17. 
Os Srs. Senadores que·a aprovam ·queiram·conservãr-se como se encontram. 

(Pausa.) 

Está aprovada a Subemenda. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR (Pela ordem.) - Sr. Presidénte, requeiro 

verificação da votação. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) -=-o-nobre Senador Jefferson de Aguiar 

solicita verificação de votação da Subemenda n. o 17. 
O SR. JEFFERS()N DE AGUIMt <Pela ordem.) - Sr. Presidente, declino 

de. verificação requerida. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - O. nobre Senador Jefferson de Aguiar 
desiste da verificação solicitada. 

Está aprovada a Subemenda n.o 17. 

Com a aprovação das Subemenda.s n.Os 13 e 17, fica· prejudiCada a de núme
ro 4 da Comissão de Educação e Cultura. Também fica prejudicada, pelo mes
mo motivo, a Subemenda n.0 43, de Plenário, que manda manter o texto da 
emenda. 

Em vot-ação a Subemenda n.O --a- da- Com1ssão de ConstitlJ.iÇão- e Justiça. 
O p_are_cer da Comissão dé Educação- e Cultura é contrr_ár:io: n da de Segri:.. 

rança Nacional, é favorável nos termos da Subemenda n.o 21 da Comissão de 
Educação e Cultura, alterada pela de n.o 19 de Plenário. Acontece, porél!l, q'!l_~ a 
Subemenda n.0 21 da Comissão de Educação e Cultura, foi considerada retirada 
e dessa retirada resultou ficar prejudicada a de n.o 19. 

Nessas condições, é oportuno que o Sr. Relator da Corilissão__ -de- Segurança 
Nacional reexamine o seu pronunciamento, que deve ser no sentido da apro
vação-ou da rejeição ,da Emenda n.0 3, tal como está formulada. 

:m oportu_no também esclarecer que qualquer alteração que ainda venha a 
ser necessária poderá ser feita através de emei1da -apresentada na discussão 

.suplementar a que_ deverá ser submetido o substitutivo, de acordo -corr:r o Regi
mento. Em votação a Emenda n.0 3, da Comissão de_ Constituição e Justiça. 

O SR. JE.FFERSON DE AGUIAR (Pela ordem) - Sr. Presidente, o rela,tor 
da Comissão de Segurança Naclonal é o nObre Seni.:J.dor Caiado de Castro, que 
não sa elicOntra presente, e o Presidente é o Uustr.e_ Senador Zacharias de AS.sump
ção, que também não _está presente. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Presente o nobre Senador Sérgio Ma
rinho, membro da Comissão d.e Segurança Nacional, a Mesa--solicita que S. Ex.a. se 
manifeste sobre a hipótese. para que o Plenário vote melhor -esclarecido sobre 
a matéria. 

o SR. SERGIO J.I.IARINHO - Sr. Presidente, a despeito de estar entrando em 
cantata_ com o assunto n-este momento, sou favorável à aprovação da. emenda. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) - Sr. Presàdente, consulto V. Ex.• sobre 
se o membro de uma Comissão, que não se reuniu para apreciar matéria que lhe 
é p-ertinente, pode falar em nome dela. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Es.se problema diz respeito à economia 
interna da Comissão __ e _a praxe tem demonstrado que, qua.se, ,eXiste perfeita har
monia nos pontos de vista dos membros de uma mesma Comissão. Conhecendo 
a matéria, se o Presidente e o Relator _estiverem aUsentes, poderão eles suprir 
essa falta, para que os trabalhos não sofram prejuizos ou in-tlerrupçõeS. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem)" --Sr. Presidente, o critério" é praxista; 
entretanto, peço a V. Ex.a. que consigne em ata o meu protesto, porque entendo 
não ser regimental a deliberação adotada pela Mesa. · - -
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O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Lembraria ao nobre Senador Paulo 
Fênder que o projeto se acha em regime de urgência; ma.s, para que não se 
venha argüir amanhã quaisquer restrições à maneira como foi encaminhada a 
votação vou deferir ao Plenário a ~olução. 

Os Senhores Senadores devem manifestar-se sobre a Emenda n.o 3·, que o 
nobre Senador Sergio Marinho, como membro da Comissão de segurança Na
cional, entendeu que deveria ser aprovada. 

O SR. SERGIO MARINHO (Pela ordem) - Sr. Pre&dente, com o devido aca
tamento à autoridade de V. Ex. a., Iembralia a- conveniência de a questão ser 
apresentada de modo diver.so. V. Ex.a deveria consultar ao Plenário sobre se rati
ficava ou não a decisão adotada pela Mesa, no sentido--de. que um membro da 
Comissão se prontmciasse. -

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) -Em se tratando apenas de praxe par
lamentar, a Mesa não pode assumir a atitude que V. Ex.• deseja. A Pre&dência, 
para ficar bem dentro da letra regimental, prefere deferir ao Plenário decisão 
do caso. 

Para melhor esclarecimento do Plenário, a fim de que decida o caso na sua 
alta sabedoria, declaro que a Comissão de _Constituição e Justiça opinara_ favora
velmente, bem como a comissão d.e Finanças, restrições. havendo som-ente por 
parte da Comissão de Educação e Cultura. 

O SR. PAULO FENDER -Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR.~ PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tem a palavra, pela ordem, o nobra 

senador Paulo Fender. - --

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) - Sr. Presidente, caberia ao Presi
dente da Comissão de Segurança NaCional designar, pelo Regimento, o membro 
da Comissão que deveria manifestar-se sobre o a.ssunto. Não __ estando o Presi
dente presente, não há designação. 

Por consaguinte, ·entendo que também a praxe nãO autoriza o critério ado
tacto pela Mesa, data venia. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - n, acordo com o Re!ilinento Interno, 
nenhum Senador poderá levantar a mesma questão de ordem duas vezes. A Mesa, 
porém, dentro do espírito liberal que a orienta. na Qir:eção dos trabalbos, recebe 
a restrição do nobre Senador Paulo Fehder para declarar que a matéria está 
.em regime de urgência e não deve ser interrompida. 

Se lruxi.ste dispositivo claro que regule a questão dentro do Regimento me 
temo, o Plenário decidirá na sua alta soberania. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO - Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 

Senador Aloyslo de carvalho. 
- - --- -

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO (Pela ordem) - Sr. Presidente, segundo 
pude entender, há uma emenda apresentada pela Comissão de Segurança Na
cional. Essa emenda foi retirada, no Plenário, pelo seu autor, pela comis,são 
de quo é originária? 

Parece-me que esta é a qu-estãO que tem que ser def1arid_a ao Plenário. 
O SR. PRE$IDENTE (Novaes Filho) - A emenda II1.0 3 é de autoria da co

missão de C<lnstituição e JUstiça. 
A Mesa julgou oportuno que o Relator da Comissão (!e_~gurança Nacional 

reexaminafse o seu pronunciairiehto, no s_entido da aprovação ou· da rejeição _da 
Emenda n.0 3, como está formulada. 

O SR. ALOYSIO DE CARVALHO -Permita-me V. EX.•- não vou levantar 
segunda questão de ordem. 
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Queria apenas~ para minha ori3ntação, um esclarecimento: r·ettrou-se, ago
ra, em plenário, uma -emenda, não é exato? Eo$Sa emenda é de au_torfa individual, 
apresentada no plenário, ou oriundã. da Comissão de Constituição e Justiça da 
Casa? 

P-arece-me que esta é a questão a ser resolvida, deferido V. Ex.a ao Plená
rio a S<Jlução. 

o SR. PAULO FENDER - Sr. Presid.el1:te, peç<> -a- palavra pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre 
Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER (Pela ordem) - Sr. Presidente, aburo da tolerância 
de v. Ex.a para reafirmar minha questão de ordem. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - V. Ex.• está infringindo o R-egimento. 

O SR. PAULO FENDER - P-Eço à -v. Ex.• que mande ler a minha questão de 
ordem tal qual foi formulada._ Perguntei se era regimental, não estando presente 
o Presidente da Comissão interessada, qualquer membro da Comissão falar em 
nome dela... -

O Sr. Sérgio Marinho - Mediante design:rção do Ptesidente da Mesa. 

O SR. PAULO FENDER - ... m>diante de•ignação do Presidente da M€sa, 
como bem diz o.nobre Senador Sérgio JMarinho. Essa questão de ordem não foi 
resolvida. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) -V. Ex.• levantou sua questão de ordem 
e ela já foi resolvida. 

O SR. PAULO FENDER - Não -estou, então, int-eirado da solução. -

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Já declarei que, pelo Regimento, não 
se encontrando presente o Presidente oi.t o Relator da Comissão qUe deva se 
manifestar sobre a matéria, qualquer membro- dessa Comissão poderá fazê-lo. 
Diante, porém, da questão levantada por V. Ex_ a e do I11êtl espírito liberal~ deliberei 
deferir a questão ao Plenário. 

Para que o Plenário se manifeste tranqüilamente, volto a informar ainda 
uma vez sobre a matéria em tela. 

A Comissão de Segurança Nacional foí favorável à_ Emenda if.0 - 3, nos termos 
da Subemenda n.o 21, da Comiss&o de Educação e Cultura, alterada pela de n.0 19. 
como porém, a Subemeiictã n.o 21 foi retirada e a de n.0 19 foi rejeitada pelo 
Plenário, a Mesa teve a preocupação -de solicitar à Comissão de Segurança Na
cional qu,= :reexaminasse a matéria. 

Assim, vai-se proceder à votação da Emenda n.O 3. 
o Sr. Jefferson de Aguiar - Sr. Presidente, peço a palavra. 
o ·sr. Paulo Fender - sr. Presidente, peço a palavra pár'a ~ericamfnhar a 

votação. · 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tem a palavra o nobre Senador 
Jefferson de Aguiar, que a solicitou em primeiro lugar. 

O SR, JEFFERSON DE AGUIAR- Sr. Presidente, a Emenda n.0 3, da Co
missão _de Constituição e Justiça, incorpora ao texto _do ProJeto a discriminação 
das matérias que deverão constitUir o currículo do magii;itério da Marinha, com 
a especificação do número daqueles que' déverã"ó exei'cê-1ó: De outra maneira, 
consoante constava do Projeto e do Substitutivo, os qu:ais não traziam a indica
ção das matérias e a enumeração dos ProfessoreS que deveriam exercer o m·agts
tério, o Congresso Nacional estaria autorizando aquilo que se pretendeu, inicial
mente, isto é, que o Presidente da República nomeasse os Professores, dentro de 
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um arbítrio vedado expressamente pela Constituição, pois não_ somente estaria 
provendo cargo público, corno· também autorizando despesa não prevista em lei. 

Dai, então, a Emenda n.o 3, que visa a ajustar o Pr()jeto e o Substitutivo, às 
determinações constitucionais. Esta Emenda teve pareceres favoráveis dela dis
cordando, se não :me· falha a memória, apenas a Comissão de- EducaçãO e Cultura, 
que posteriormente retirou sua Emenda supresslva. 

Dai a determinação da Mesa para qtie · a Comissã~ de Segurança .. NaCional 
opinasse a respeito da Emenda n.o 3, em face daquel!!J. divergência anterior, pos
teriormente eliminada pela retirada de uma Subemenda, em virtude do Parece:r da 
Comissão de Educaçãb e Cultura. 

O art. 143 do_ Regimento autoriza que o parecer seja -y~rbal, em _Plenário,_ e o 
Presidente da Comi.ssão 1 quando a proposição estiver em ·regime de urgência, 
indicará o relator ou relatará a proposição, avocando-a. -

No entanto. ausentes do Plênário estavam o Presidente da Comissão de 
Segurança Nacional e o relator da proposição,_ nobres Senadores Zacharias de 
Assumpção e Caiado de Castro. No Plenário, porém, se encontravam outros mem
bros da Comissão - e eu e os elnínentes S-enadores Mari11ho e Jarbas Maranhão, 
Vice-Presidente daquele órgão, ausente no momento. _ 

Na oportunidade da ausência daqueles eminentes colegas, esclareC-eu V-. Ex.a, 
Sr. Presidente, que poderia dirigir a Comissão de SegUrança Nacional e, portanto, 
indicar relator, o seu membro mais idoso, segundo determina o Regimento. 

Esclarecendo a matéria e dando ênfase à ·procedência conStitucioÍial e jurídica 
da Enlenda n.0 3, formulo veemente apelo ao nobre Senador PaulO_-Fénder, cujas 
intenções louvo, para que acolha esta explicação cordial em tomo do -debate que 
se suscita no Plenário e verifique, em conseqüência, que a Mesa, S. Ex.. a e todos nós 
estamos agindo bem, procurando erradicar do Projeto quals_quer normas que não 
tenham apoio- nem: Se ajustem às matrizes constitucionais. 

Era, portanto, o esclarecimento que queria prestar para a Emenda n.0 3, da 
Comissão de Constituição_ e Justiça, mereça imediata votação e ~provação, eli~ 
minando aquelas rugas que aí estão pertubando o ·pronUnciamento do Plenário. 
As divergências suscitadas eram ·procedentes ão se apreCiar a matéria en passant, 
mas tendo sido debatidos todos- esses detalhes enunciados, acredito estarem os 
Srs. Senadores esclarecidos e, por consegi.linte, a decisão da Mes~ será, mantida e 
a Emenda n.o 3 aprovada, a unanimidade, ~pelo Plenário desta Casa. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Tel)l a palavra o nobre Soenador Paulo 
Fénder; p-ara ·encafulnhar a votação. -

O SR. PAULO FENDER -,... Sr. Prl"lldente, não tive a intenção de obstruir os 
trabalhos e - é óbvio - todos sabem por que. Apenas le~vantei a minha questão 
de ordem porque, desconhecendo ·as implicações que as alterações intx_oduzidas 
no Projeto com a retirada de uma emenda pudessem ocasionar, temia que o
!precedente, em questão de urgência urgentíssima, prevalecesse doràvante e_, assim, 
:procurei acautelar o próprio Regimento. -- - -

Estou, entretanto, suficientemente esclarecido quanto ao mérito e desisto da 
minha questão de ordem, dando-me por satisfeito com as brilhantes explicações 
que acaba de oferecer ao Plenário e a mim próprio o nobre Jefferson de Aguiar. 
(Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes FilhO) - A questão de ordem do eminente re
presentante do Pará já estava resolvida. Se qualquer dúvida existisse, o Plená
rio iria. decidir aprovando ou não a Emenda n.o 3. 

Em votação a Emenda n.0 3. 
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O SR. SA.ULO RAMOS (Para encaminhar a votação) -Sr. Presidente, vota
contra a Emenda n.o 3. Como relator da matéria, apresentei a Submenda 
21 assim redigida: 

O número de professores efetivos dos es-tabelecimentos de ensino 
superior, médio e primário, industrial e técnico, do quadro do magistério 
da Marinha, será fixado de acordo com o número de disciplinas que 
constituem os currículõS de cada estabelecimento, agrupados segundo 
sua natureza nas diversas categorias do ensino. 

I 
Votarei eontra, Sr. Presidente, porque a Emenda n.0 3 não atende à discri-

minação das matérias nem ao número dOs ptofessores. No exame suplementar, 
tornare! a apresentar a Submenda n.o 21. 

O Slf. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Em votação a Emenda n.• 3. 
Os Srs. Senadores que a aprovam,- qUeiram permanecer sentados. (Pausa.) 
~tá aprovada. 

Subm.enda n.o 6. 

A própria autora, Comissão de ConstituiÇão _e JustiÇa, ofereceu subemenda 
substltutlva, que tem prefarêncla regimental. 

Em votação a Subemenda Substitutiva a de n.o 6. Aprovada a Subemenda, 
ficará prejudicada a de n.0 6. 

A em.enda àiz o seguinte: 
" ... As letras f do art. 13, e d do art.16, terão a segulnte- redação: 

idoneidade moral, comprovada por certidão ou atestado; fornecido por 
autoridade policial ou: judiciária, com firma reconhecida por notário 
públlcto.'' 

Em votação a-subemenda Subatltutiva da de n.o 6. 
os- Srs. Senãdores qUe â aprovam; queirâ:m pei·manecer sen.:tados. {Pausa.) 
Está aprovada a Subemenda Substitutiva, ficando prejudicada a de n.o 6. 
Em -votação a Subemencta n.0 7, proposta pela Comissão de ConstituiÇão e 

Justiça, com pareceres contrários da Comissão P,e EdU'cação e Cultura, e favorá-
veis das Comlssões de Segurança Nae!onal e de Finanças. - -

os Srs. Senadores que a apl-ovam, qÜeiram Permanecer_ s.:mtados. {Pausa.) 
Está aprovada. 

Em votação a Subemenda n.0 10. 
~ta su:bemenda foi apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça. 

Suprime os arts. 45 e 46 do substitutivo. -
Justificou-a a autora nos .seguintes termos: "O.s arts. 45 e 46 reproduzem 

os arts. 16 e 18 .do projeto originário do Poder Exe-cutivo, cuja inconstitucionali
dade a Câmara dos Deputad_os prOclamou e ·_cónSa-grori:· pór votação unânime"~ 

e_om ésse prõnunCfamento não s.e conformou ã Comis.S.ão de EdUCação e Cul
tura, que se manifestou co-ntrariamenta à Subemenda n.o-10. 

Diz o parecer desse órgão: 
"COntrário. Na parte referente ao pedido ·de- -supressão ao art. 46, a subemen ... 

da sub.stitutiva por- nós oferecida, retira a ·eiva de inconstitucionalidade inqui
nada e atende a imperativo de justiça. QUanto ao art. 45, não vemos oomo possa 
ser tachado de inconstitucional, Visto tratar-se de "professores em -oomissão'' 
sem qualquer caráter de __ vitalidade, que é o de que trata a Constitrifção Federal", 

É conveniente .esclarecer: 
1.0 que a subemenda substitutiva a que se reporta a Comissão de Educa

ção e Cultura, sua autor-a, foi objeto de outra (n.o 42) de plenário, que propos a 
sua supressão e que teve a concordância daquele órgão. Nessas condições, tendo 
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desaparecido a subemenda substltutlva do art. 46, prevalecerá o texto do substi
tutivo, a não .s~r que .sêj a aprovada: a Subemenda n.0 10. -

2.0 Que o arí. 104 do Regimento estipula: "art. 104 - Não cabe a qualquer 
Comissão manifestar-se: --· · -- -

I - sobre a- constitucionalidade de proposição, em contrário a.o parecer~_da 
Comissão de Constituição e Justiça". 

Em votação a subemenda n.0 10. 
OS Srs. SeÍladores que a ·aprovam, qliéiram permane·cér sentadoS. (Pausa,) 
Está aprovada. 
Finalmente, eumpre mencionar as subemen:a.as- qUe ficaram prelildieadas. 
São a.s seguintes: 

Subemenda da Comissão de Constituição e Ju~tiça 
N.0 6 -= Prejudicada pela subemenda a êla oferecida. 

Subemenda de -P1enárl"o 
N.0 19 -· Pr'ejudlcaâa pela retirada -da Subemenda 21-:ÇEC; n.o 29- Pi'éjtl--

dicada pela retirada da Subemenda 13-CEC; n~0 3_0 - Prejudicada pela retirada 
da Subemenda 14-CEC; n.0 31 - Prejudicada pela retirada da Subemenda 16-
CEC; n.0 32 -PreJudicada pela retirada da Subemenda 17-CEC; :rt.O 33- Preju
dicada pela retirada da Subemenda 3-CEC; n.0 34 - ~r_ejudicada pela retirada 
da Subemenda 1-CEC; n.O 35- Prêjudicada pela retirada da Subemençi_a_2-CEC; 
n.o 36 - Prejudicada pela retirada da Subemenda 7-CIDC; n.O 37 ....;:,___Prejudicada 
pela retirada da Sul>emenda 6-CEC; n.0 38 - Prejuplcada pela retirada da 
Subemenda 13-CEC;- n.0 39 _,Prejudicada pela retirada da Subemenda 14-CEC; 
n.0 40- Prejudicada pela retirada da Subemenda 21-CEC; n.0 42- PrejudiG!tda 
pela retirada da Subemenda 18-CEC. 

Subemenda da Comissão de- Educação e Cultura 
N.() 4 _- Prejudicada pela aproVãÇã.o das de_ n.0s 13 e 17. 
- o projeto com as -emendas aprovadas ·voltarão a COmissão- de RêdaÇão 

para redigir o vencido. Após, o substitutivo virá ainda a exame do plenário. 
Item 2 

D!.scussão única do Projeto de Lei da Câmara n.o 130, de 1961 (n.0 

3.091, de 1961, na Casa de origem), que altera a Lei n.0 2.944,~ de 8 de 
novembro de 1956, que permite ao Banco Nacional.do Desenvolvimento 
o ajus-te de empréstimos com autarquias estaduais que tenham a seu 
cargo planos de eletrificação é Qá outras providências - em r;e_:giroe de 
urgênc.!a, nos termos do art. 330, letra c, do Regimento Interno, em: vir
tude do Requerimento n.O 92, de 19_62, do Sr. Jefferson de Aguiar e outros 
Srs. Senadores, aprovado -ua sessãO de -23 dó mês em curso - dependendo 
d.e pareceres das Comissões de Ec_onomia e de _Ffnanças~ 

o SR- PRESIDENTE (NovaéS Filho) _:~Hã_ p-arecer da cómissão (Le ;Economia 
sobre a. matéria que vai ser lido pelo Sr. 1.0 -Seéretário: 

1!i lido o seguinte 

PARECER N.0 60, DE <962 
Da Comissão de Eoonolll.ia, sobre o Projeto de Lei da. Câmara n.o 130, 

de 1961 (n.• 3.091-B/61, na Câmara), que altera a Lei n.o 2.944, de 8 de 
novembro- de 1956, que permite ao Banco Nacional do Desenvolvimento 
Econômico o ajuste de emp·réstimos com autarquias estadua.ls que te
nham a seu cargo- planos de eletrificação, e dá outras providências. 

Relator: Sr. Alô Guimarães 

Q projeto determina em seu art. l,Q que o Banco Nacional de DeSenvolvi
mento Eoonômico poderá tomar, à conta do Fundo Federal de E!etr!ficação, e 
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devidamente autorizado pelo Presidente da República, ações e obrlgac;ões da 
sociedades de economia mista, controladas pela União, pelos Estados e pelo Dis
trito Federal, transferindo-as, posteriormente, à empresa criada pelo Governo 
F<eder_al para- exe·cução dOs empreendimentos públicos de interesse. nacional _no 
campo da energia elétl'ica, bem como ajustar empréstimos com autarquias que 
tenham a seu cargo a execução de plano.s. regionais de eletrificação. 

Estabelec.e_ __ _ainda, o mesmo artigo, em dois parágrafos, que a- tomada ·de" 
ações pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, menCionada no texto, 
será transfe~ig_~_à ~Ietrobrá.s S.A., e que os empréstimos ajustadas pelo Banco 
de Desef.rVõlviDiehto serãO transferidos à dita empresa de economia mista, à 
conta do Fundo Nacional de Eletrificação, amortizáveis, em trinta anos, aos 
juros anuais de 6% (.seis pc>r eento)~ 

Justificando a proposição, diz o ilustre Deputado Fernando Ferrari, seu autor: 

" ... que a Lei n.0 2 .9.44, de 8 de __ novembro de 19.5.6, que dispõe sobre 
a distribuição e aplicação do imposto único sobre cenergia elétrica, poderá 
afastar entidades estatais do financiamento direto do Banco Na.Cional 
de Desenvolvimento EcDnômico, de vez que o seu art. 7.0 somente prevê a 
tomada de açõe.s ou de obrigações, pelo refer:i,do ~anco, de.sde que as 
empresas eminentes seJam de economia mista, controlada pela ·união, 
pelos Estados e pelo Distrito Federal." 

Pelo dispositivo~ referido, prossague o Autor do projeto em suas ponderações, 
embora a matéria possa comportar interpretações divergentes, a ComiSsão Esta
dual de Energia Elétrica e entidades assemelhadas ficam impoSSibilitadas de 
receber o·- amparo ·oficial, a não ser que modifiquem suas estruturas. Citou, a 
propósito, o que ocorreu no Rio Grande do -sw, o~de foi preciso alterar a forma 
constituinte da COmissão _de Energia Elétrica lá existente, para que a mesma 
pudesse receber_ emprésUmos do Banco Nacional do Desenvolvimento Econô-
mieo. - - -

Os fatos evidenciam, inegavelmente, a existência de urh -desajustamento, 
entre á lei e o problema cuja s_o~ugão ela deveria possibilitar e _isso prejudica, 
sem sombra d_e dúvida, -o progress_o do País e o Intere,ss.e_de suas popUlações. 

Assim, a exata finalidade do projeto estudado é pel'mitlr que o Eaneo Na
cional de Desenvolvimento Eoonõmico, além das sociedades de economia mista, 
possa socorrer também as autarquias. concedendo-lhes empréstimos, desde que 
"tenham a seu cargo a execução de planos de eletrificação regionais". E essa 
finalidade, observamos, ·coincide ·em toda linha com os objetivos nacionais do 
desenvol vlmento econômico. 

Somos, pois, em face das_ ra~ões expostas,_ favoráveis à proposição. Este é 
o parecer~ - · -

Sala das Comissões, 27 de março de 1961. -Fausto Cabral, Presidente - Alô 
Guimarães, Relator - Fernandes Távora- Sergio Marinho - Nogueira da Gama. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - :Não há parecer escrito da Comi.'lsão 
de Finanças. ·~ ~ ~ 

~~ ~ 

Na ausência do Presidente e do Vice-Pre.Sidente da mesma, solicito ao nobre 
Senador Fernandes Távo,ra se_ digne pronunciar-se i respeito da matéria. 

O SR. FERNANDES TAVORA- (Lê o seguinte parecer) 
L.- Trata-se de projeto de lei, apresentado pelo ilustre Deputado Fernando 

Ferrari, visando a permitir que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econõmico 
tome; à conta do Fundo Federal de Eletrificação, ações e obrigações de socieda
des de ecanõmla mista controladas pela União, pelos Estados e pelo Distrito 
Federal, transferindo_~ as,: po_sterionns~nte, à empresa- criada pelo- governo federal 
para execução dOs empreendimentos públicos de:_1llteres~e ~a_cional_ no campo 
da energia elétrica, bem como ajustar empréstimOs cóm autãrquias que tenham 
a seu cargo a execução de planos regionais de .. e-letrificação. alterando para ·esse 
fim a Lei n.0 2. 944. de 8 de novembro de 1956. 
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2. Afirma -o ilustre autor, em sua justifiCação, que a Lei n.0 2.-944, de 8 de 
novembro de 1956, representa cochilo inoompreensivel do legislador e que: 

"A despeito de ter sido votado _no_ preciso instante em que a vitória 
do __ estatísmo, com refer_ência à e""ploração_ das fontes básicas de energia., 
concretizava-se no Congresso- teprêSeb.ta ele uma falha lamentável do 
princício político defendido pela maioria dos representantes do povo. Por 
tal dispositivo, embora a matéria possa comportar interpretações diver
gentes a Comissão Estadual de Energia Elétrica e entidades assemelhaclas 
ficarão impossibilitadas de receber o amparo-oficial, a não ser que modi-
fiquem suas _estruturas." _ ~ _ -. 

3. Realmente, conforme acentuou o ilustre autor, a proposição é evidente
mente oportuna, razão pela qual esta Comissão opina pela aprovação do projeto. 

o SR. PRESIDENTE (Nóvaes Filho) - O-parecer da Comissão de Finanças, 
apresentado pelo nobre Senador Fernandes Távora é, também, favorável ao 
projeto. 

Em discussão. 
Se nenhum Senador quiser usar da palavra, vou encerrar a discussão. (Pausa.) 
Encerrada. -

Em votação. 
Os Sénhores Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Está aprovado. 
É o seguinte o projeto aprovado à sanção: 

PROJETO llE LEI llA CAMARA N.o 130, llE 1961 

Altera a. Lei n.o 2.944, de S de novembro de 1956, que permite ao 
Banco Nacional do Des:mvolvimento Econômioo o ajuste de empréstimos 
com antarg,uias estaduais que tenham a seu cargo planos'de eletrificação, 

- e dá ·outras providências. . · , 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. t.o.,_ o Banco_Nacional do Desenvolvimento Econômlco_ poderá tomar, à 

conta do Ftw.do Federal 'de Eletrificação, e devidamente autorizado pelo Presiden
te da Re!3ública, agões e obrigações de sociedades de -ecoD.óinfa mista coiltroladas 
pela Uniao, pelos Estados e pelo Distrito Federal, transferindo-_as, posterior
mente, a empresa criada pelo Governo Federal para execução dos empreendi
mentos públicos de· interesse nacional no ·campo da energia elétrica, bem como 
ajustar empréstimos com autarquias que tenham n seu cargo a execução -de_ pla
nos regionais de eletrificação. 

§ 1.0 - A tcnnada ,de ações pelo BNDE, aqUi referida, será transferida à E!e
trobrás S.A. 

§ 2.0 - Os empréstimos ajustados pelo BNDE:"sei'ão- transferidos à Eletro
brás S.A., à conta do Fundo Nacional de Eletrificação, amortizáveis, em- trinta 
anos, aos juros anuais de-6% Cseis por cento). 

Art. 2.o - Esta lei 'entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas 
a.s disposições _em con_trário.. ---- ----- , ---

QSlt. l'RI>SIDENTE (Novaes Filho) -Vai-se pa.ssar·a ell>!ção elas Comissões 
Espeé'la!s destinadas· a emitir parecer sobre os Profetas de Emenda à Const!tu!-
çãÇJ.ri:.0• 10-iiH, de 1961.. · :.., .. · -.'. : _ ,_ 

~.;.v_ou_ __ suspender a. _sessão por 10 minutos, a fim de que os Sr.s. Senadores se 
prepaxe:m com as cédulas para as duas eleiçõe_s. 

Está· sti.Sp'ensa a seSsão. 
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(A sessão é suspensa às 16 horas e 40 minutos e reaberta às 16 horas 
e 50 minutos.) 

O SR. PRESID·ENTE (Novaes Filho) - Está reaberta a sessão. 
-val-se_ proceder à eleição -da- Comissão Espec-ial, destinada a· emitir parecer 

sobre o Erojeto_ de Emenda à Constituição n.o 10. _ - - - - -

. srs. senadores, hóuve um. equívoco na Organização da cédula para a vota
ção: foi incluido o nome do Senador Afonso Arinos, que será considerado inexis
tente-na apuração; posteriormente, a Presidência procederá à sua substituição. 

O Sr. Secretário procederá à chamada que será feita do Norte_ para o Sul. 
É !eita a cnam.,da. 

RESPONPEM..A CHAMADA E VO'rAM OS SRS. SENADORES: 

·Mourão Vieira - Paulo Coelho - Vivaldo Lima .:.___ Páulo Fénder - Victorino 
Freire - Eugênio Barros - Leônidas Mello - Joaquim Parente ~ Fernandes 
Távora - Menezes Pimentel - Sérgio Marinho - Reginaldo Fernandes - Dix
E:rtit Rosado ~-Novaes Filho - Silvestre Péricles - Lourival Fontes - Jorge 
Maynard - Heribaldo Vieira - Ovídio 'relxeira - Aloysio de Carvalho_ ~ De! 
Caro - .Ary Vlanna - Jefferson de Aguiar - Gilberto Marinho ___:_·-Venâncio 
Igrejas - Benedito Valadares - Nogueira da Gama - :Milton Campos - padre 
Oalazans :--- Pedro L_ud,ovico -=- João Villasbôas - Lopes da Costa - Alô Guima
rães - Gã.s};iãr·venoso - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Votaram 35 Senhores SenaAores. 
(Procede-se à ·apuração.) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho-) - Foram apurados t~voto em branco e 
34 __ votos para ·os Senhores Senadores: Jefferson de Aguiar, Silvestre Pérlcles, 
Ruy Carneiro, Lobã-o ·da --snveira, José Feliciano, Milton Campos, Hel'!baldo Viei
ra, Afrânio Lages, Venâncio Igrejas, Lourival Fontes, Nogu~ira da Gãmã., Bar
ros carvalho, A!oysio de Carvalho, Jorge Maynard -., Lino de Mattos, que estão, 
assim, eleitos membros da Comissão Especial destinada a emitir parcer sobre o 
Projeto de Emenda à Constituição n:o 10, de 1961. 

Eleição- da Comissão Especial dtistinada _ ~ emitir parecer sobre o 
Projeto de Emenda à Constituição n.o 11, de 1961, que acrescenta parágta
fos (4.0 e 5.0 )'a;.o art. 28 da Constituição, a fim de regular a criação de 
no~ os Mun_!C?_ípi<?s. _ 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) --A Mesa considerará inexistente os 
votos dados ao Sr. Senador Afonso Arínos, casO o seu nome conste das cédulas a 
serem depositadas na urna. 

-·.Vai-se proceder à chamada, do Sul para o Norte. 

(Pr~ede-se à chamada) 

RESPONDEM A CHAMADA E VOTAM OS SRS. SENADORES: 

Mourão Vieira - Paulo Coelho - Vivaldo Lima - Paulo Fénder - -Eugê
nio_ Barros - Leonidas Mello - Joaquim Parente - Fernandes Távora _ ____, Mene
zes Pimentel~ Sérgio Marinho - R.eginaldo Fernan:ies - Dlx-Huit Rosado -
Novaes Filho - .rarbas Maranhão - Silvestre Péi'icles - Lourival Fontes - Jor
ge Maynard - Heribaldo VIeira - Ovídio 'reixeira - A!oysio de Carvalho - De! 
Caro "-- Ary Vianna - Jefferson de Aguiar - Gilberto Marinho - Venâncio 
Igrejas - Milton campos - Padre Calazans -'-- Pedro Ludovico - João Villas
bôas -Lopes da Costa - Alô Guimarães - Gaspar Velloso - Quide> Mondin. 
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O SR. PRJl.SIDENTE (Novaes Filb,o) - Votaram 33 ,Srs. ,Sftnadores. 
Vai-se proceder à apuração 

(Procede-se à votação) 
Com 33 votos cada um foram eleitos os seguintes senadores: 
Jefferson de Aguiar_- Silvestre _Péricles_-;- Ru_y_ Camei~o ---:-: Lqpã_o,4á~SilV~i;--,,, 

ra - José Felicia.n,o - Milton Campos - Heribaldo _Vieira - Afraigo Lages -
Lopes ~da Costa - Lourival Fontes - Nogueira da Gàma · -'- Barros Carvalho -
Aloysio de Carvalho - Miguel Couto -Paulo Fender. 

Para, constituídos em Comissão Especial, emitir parecer sobre_ o Projeto de 
Emenda à ConstitUição n.o 11, de 1961. 

Esta esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Passa-se à apreciação do_ Re_queriment_o n.0 95, de autoria do Sr. Heribaldo 

Vieira, lido na hora do exp:ed<iente. 
O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Eeç<Lao n(>bre.Sr. Senador.Ltmrival 

Fontes, já designado Relator, que--emita parecer, ein nome'-d_a Comlssã..ó_d~ Rela
çõe.s Exterior~s; sobre o re-querimento. 

o SR. WURIVAL FONTE.- Sr. Presldente ... a comissã;o Q.e R,elaçfí?s ])x.terio
res, tomando _.conhe:ctmento _Çlo reque;u?m§:n.to~_tor:m\llaçlo p~o J,1,q};l;t:~~oa_enador 
Heribaldo_ Vieira, no sentido de_que lhe sej~_ cop.cedida.lic~nça._para part~cU>ar da 
DelegaçãO dO Brasil à XVI Sessão do Comitê :;tntergovernam~n,tal_ para.. Migrações 
Européias, a reali~ar-se ·proximamente em Genebra, opina ~avor~velmente à 
concessão d:a -Hce:q._ça s_qJicitada. ___ ~. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Fil!lo) - O parecer da Comissão de ~ões 
Exteriores, emitido pelo_ seu relator, o nobre Senador Lourival_ FQri:t'~,- é- fáV:or_ável _ 
à licença requerida pelo .nollre l;lena,dor .. R~r.iJ:>!!JC\o . .Yie!r!l. 

Em discussão o- Requerimento n.o 95, de -1962. (Pausa.) 

Não havendo quem se pronuncie sobre a matéria,_ está encerrada-- a sessão. 

Em votação. 
Os Srs. Senadores que aprovam o_ R~querim.ep._tq q1.1ei:ram permf!..neç:ér_ sellta

dos. (Pausa) 
Está aprovado. 

Em conseqüéncia da deliberaçãO do Plenário, é- ·concedida a permisSão §Olici-
tada pelo nobre Senador -Heribaldo Vieira. · 

Está esgotada a matéria aonstan.te da Ordem do Dia. 

Antes de conceder a palavra ao nobre Senador SêigiO Mã..rinho, a-PreSidência 
sente-s_e no dever de dar_ uma_ expli~~çãQ a. ;s. Ex.a_.ao . .-as~u.m!:( _e;s_ta, gf.~~jçl_t~:qcia 
achava-se na tribuna o ilustre Senador João Villasbôas. Exahrinando o liv;ro d~ .... 
inscrições verifiquei que logo após estava inscrito o nobre Senador Paulo Fénder, 
a quem ·concedi a palavra em seguida. Posteriormente a Mesa; ~rée-X"amin3.rid0 a 
lista, observou que o nobre Senador .Jo_ão_ Vill_asbôas havia falado por cessão do 
ilustre Senador Mouiãó Vieira. Coni está eXplicação, dou a palavra ao nobre 
Senador Sérgio Marinho. 

O SR. SÉRGIO MARINHO - Sr. Presidente, agradeço imensamente a gene· 
rosidade da explicação de V. Ex. a mas, em face do adiantado da hora, peço a 
fineza de me inscrever para falar amanhã. 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - V. Ex.• está inscrito para a próxima 
sessão. 

Tem a palavra o nobre Senador Jefferson de Aguiar. 
O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Declino da palavra, Sr. Presidente. 
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O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - A Mesa fica inteirada~âa missão~ de
slncumblda pelos nobres Senadores Gllberto Marinho e Venâncio Igrejas no Es
tado da Guanabara. 

Tem a palavra o nobre Senador Saulo Ramos . 
. O SR. SAULO RAMOS - sr: Presidente, em nome da~ bancada catarinense 

no senado da República, passo a ler o~segu!iite telegrama: 
Pequenos tri tlcultores catartnenses que viram suas safras frustra

das em anos anteriores, ocasionando desespero e abandono da cultura 
trit:co1a, animados e interessados na volta da cultura do trigo em virtude 
do evento da Portaria n.o 1.096 do Excelentíssimo Senhor Ministro da 
Agricultura, apelam para o alto esp!rlto patriótico de V. Ex-• no sentido 
de q_ue seja determinado o pagamento de sementes selecionadas e certi
ficadas após a colheita ou comProfulsso firmado por meio de letras, 
recibos ou outro qualquer documento, em- virtude de nossos pequenos e 
patrióticos triticultores não possuírem meios flnance!rcs para aquisição 
e pagamento a vista conforme JnJormação prestada pelo Dr.~ ~Durval 
Hel:l.iiques ~da Sllva, Chefe Set neste Estado, caso contrário, lamentam 
informar a extinção da cultura do trigo em Santa Catarina, o _que _dev_e
mos evitar a qualquer preço. País subdesenvolvido que Importa trigo 

- eStrangeiro, deve a exemplo dos países exportadores, socorrer pequenos e 
inúmeros triticultores, que em conjunto formam ·a maior parcela da 
.eolheita nacional, amparando-os e facilitando-lhes os meios para a pro
dução. Contamos com as providências neste sentido que virá ao encontro 
dos anseios de toda classe. Atenciosas saudações Deputado Agostinho 
Mlgnoni, Primeiro-secretário da Assembléia de Santa Catarina. 

Este o apelo que nos chega de Santa Catarina e desta t..'ibuna, Sr. Presidente 
peço a atenção dos Sr. Primeiro-Ministro e Ministrada Agricultura no sentido 
do atendtmentc deste pedido, para que não sofra a lavoura catarinense, segunda 
produtora de trigo da Nação, que as sementes testadas pos.sam ser levadas a 
outros Estados da Federação. (Muito bem.) 

O SR. PRESIDENTE (Novaes Filho) - Havendo desistido da palavra o nobre 
Senador Paulo Coelho, e não havendo outros oradores inscritos, vou encerrar a 
sessão, designando para a de amanhã a seguinte 

ORDEM DO DIA 

Segunda discussão do Projeto de Lei do Senado, n.0 52, de 1961, de autoria 
do Sr. Senador Dei Caro, que considera de utilidade pública a Conferênci_a de 
São Sebastião do Alto Guandu da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede 
em Afonso Cláudio, Estado do Espirita Santo (aprovado em Primeira discussão 
em 23 do mês em curso), tendo 

PARECER FAVORAVEL sob n.0 35, de 1962, da Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Estâ encerrada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.) 



14.a Sessão da 4!' Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura, 
em 29 de março de 1962 

PRESIDruiCIA DOS SRS.: GILBERTO MARJNHO, MOURAO VIEIRA, 
J"OAQUIM PARENTE E GUIDO MONDlN . 

As 14 horas e 30 minutos acham-se Presentes os Srs. Senadores: 
Mourão Vieira -·Victorino Freire -.Eugênio Barros - Leônldas Mello -

Mathlas Olympio - Menezes Plmentel - Sérgio Marinho - Regina!do Fernandes 
- Dix-Hult Rosado -" Novaes Filho - J"arbas Maranhão - Silvestre Péricles -
I;ourival Fontes - Jorge Maynard - Ovidlo Teixeira - Aloyslo de Carvalho -
Dei Caro - Arlindo Rodrigues - Venâncio Igrejas - Benedito Valadares -
Milton Campos -.Padre Calazans -·Pedro Ludovico - Lopes da Costa - Alô 
Guimarães --, Gaspar Velloso - Saulo Ramos. 

O SR. NlESIDENTE (Gilberto Marinho) - A lista de presença acusa o com
parecimento de 26 Srs. Senadores. Havendo número regimental declaro aberta 
a sessão. 

Val ser lida a ata. 
O Sr. 2.6-Secretârio procede à. ieifura da ata da sessão anterior, que, 

posta em discussão, é aprovada sem debates; -
O Sr. 1.0 -Secretário lê o seguinte 

EXPEDIENTE 

OFfCIOS 

- N.0 654, DO TRIBUNAL DE CONTAS, NOS SEGUINTES TERMOS: 
se. 5. 980/62 

TRIBUNAL DE CONTAS 

Brasfiia, DF, 28 de março de 1962 
N.0 654 P-62 

Exm.0 Sr. Primeiro-Secretário do Senado Federal 

Assunto: Registro de crédito orçamentário e de sua distribuição. 

Comunic_o a v. Ex.3 , para os devidos fins, que este Tribunal, -tendO presente o 
Oficio n.0 144, de 1.0 do corrente, solicitando _o registro e distribuição ao Tesouro 
Nacional do crédito orçamentário de Cr$ 5.000.000,00, relativo àS/C 1.1.26 -Grati
ficação Especial de Nível Universitário, consignado na Lei n.o 3.994/61,-=- resolveu 
em Sessão de .13 passaa.o, ordenar o registro do aludido crédito orçamentário, bem 
como o da sua distribuição ao Tesouro Nacional. 

Renovo a V. EX.a. os protestos de minha alta estima e consideração. -- Ruben 
Rosa, Presidente em exercício. 



-290-

- N.0 409, DO SR. PREFEITO DO DISTÍtiTO FEDEJtAL, COMO SE -SEGUE: 
PREFEITURA DO DISTRITO FEDERAL 

GABINETE DO MINISTRO 
Of. n.O 409 - GP 

Brasília, 23 de março de 1962 
''Ao Sr. Secretário da Presidência 
Moura Andrade 

Senhor Presidente, 
28·3·62 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de vossa Excelência que o Senhor 
Arlindo Reggio Vergaç-as, assessor de meu Gabinete, foi por mim indicado a repre· 
sentar os interesses desta Prefeitura junto ao Senado Federal. 

NeSsaS cOri.diçÕes~ mJitõ-d~adei~ia a 'VO-Ssa- E_Xp~~~rjê~ ó ~obSéciúiÕ -dé trans· 
mitir aos seus pares a comunicã.Qãó-aCirilâ,-a·nm ·de que o Senhor Vergaças encon
tre todas as facilid:ades para o desempenho de suas funções. 

Aproveito a oportnnidade paia _renova:r; ~ Vos.sã ExCelência os protestos de 
minha mais alta consideração_. - -JQsé Sette Câmara, Prefeito. 

PARECERES N.0 s 61, 62 E 63 DE 1962 
(CN06Çde 1962) --

Da. Comissão de ·constituição e Justiça ao· Projeto de Lei da Câmara 
n.0 67, de 1961, na Câmara n.0 3.812- D/58, que autoriza o Poder Executivo 
~ abrir, pelo Minist.~rio da_ J!~d.uca~ãQ_ e Çuitur~ o. _crédUo_ especial de 
Cr$ 5. 000. 000,00, como auxílio à Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. 

Relator: Sr. Heribaldo Vieira 
o Projeto n:O 67, de 1961, originário da Câmara- dos Deputados, autoriza o 

Poder Ex.ec_utivo a abrtrpelo_,Mini_stério da EducaçªQ.e Cultura o crédito especial 
de Cr$ 5.000.00ó;oó, como auxilio à Fa~c,uld?octe Católica de Filosofia do Estado de 
Sergipe. 

A Constituição Federal, em seU ari': 75, permiteé -~· abertu~a -de ~~édito especial 
com autorização legislativa e outorga, em seu art. 67, § 1.0 , à Câmara dos Depu· 
tados a iniciativa de todas as leis sobre matéria financeira. -

Inúmeras são as escolas de nív~LSuperior que têm recebido auxílios idênticos 
ao de que trata o presente projeto. 

No caso erií .exame trãta-se· ae ·um. eStabeleCtnl{nfO -'de erisih'O süÍJ~ri~;-'! qUe rele~ 
vantes serviços tem prestadÇ>_ ~)_l'!~t!ução no Estado de Sergipe, pelo saber dos seus 
mestres, o elevado padrão educacional qué difunde e pela insignificância de esti· 
pêndio.s que recebe dos se_us alunos. 

Vivendo menos das retribuições dos estudantes e mais, de subvenções munici· 
pais, estaduais e federais, muitas çiestas ip.cl~das nos planos de _f?:coiiomia, graças 
ao equilíbrio de sua direção ·e ·ao despreendimento de seu corpd docente. está a 
Faculdade Cat,ól~~a _çie _Filosofia de Sergi_pe m~lhorando as_ SJ.las. insta#tções e equi
pamentos, com ·a construção de edifício condigno e- aquisição de moderno material 
opara_as_ JSUM _salas __ de.aulas. 

A documentaçã-o-que instrUi o processo em estudo é copiosa e detalhada, evi
denciando tudo acima expresso e~ ainda, -que,· por decretqs federais, foi reconhe
cida oficialmente e autorizada a ministrar os cursos .tla FilosoÍ!a, Letras Anglo
Gennânicas, Letras- Neo-Lãtiiias, Geografia e História, Matemática, Pedagogia e 
Didática. -

-com , tais atributos, que honram e- cblocãm. a Fact4dade _ Catôlica de _Filosofia 
de Sergipe em posição merecedora de todo apoio e. ainparo dos Poderes Públicos, 
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para que prossiga na sua rn'etã. de sii:Plein8ritar o- ensino oficial, somos tle parecer 
que deve o projeto ser aprovado. 

Sala das Comissões, 7 de julho de 1961. ~~Jefferson de Aguiar, Presidente -
Heribaldo Vieira, Relator - Nogueira da Gama - Ary Vianna - Aloysio de Car~ 
valho - Brasílio Celestino - Venâncio Igrejas. 

N.0 62, de 1962 
Da Comissão de Educação e Cultura ao Projeto de Lei da Câmara 

n.o 67/61 (n.0 3. 912-B/58, na Câmara) que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da Educação e Cultura, o crédito especial de 
Cr$ 5. 000.000,00, como auxílio à Faculdade católica de Filosofia de Sergipe. 

Relator: Sr. Saulo -Ramos 
o .-ProjetO n.o 67, de 1961, o!iginário ct8.- câmara~ dos _DepUtadOs_, autoriza o 

Poder Executivo ·a- ãbrir, pelo Ministério da Educação e CUltura, o crédito especial 
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros), como auXílio à Faculdade Catól!
ca de Filosofia do Estado de Sergipe. 

Trata-se de estabelecimento de ensino superior. reéonhe_cidamente idôneo~ que 
há muitos anos presta serviços inestimáveis à mocidade :estudiosa de Sergipe, 
mantendo os seguintes _cursos: Línguas -Neo~tinas, Línguas Anglo-G~rmãnicas, 
Geografia e_ História, Matemática, Filosofia e Didática. 

A Faculdade Católica de _.S_e_rgipe está autorizada a funcionar pelo Decreto 
n.0 29.311 de..~28-2-5L Luta a referida escola _com deficiência de recursos, p-ara 
completar seu programa de obras novas, destinadas a elevar o padrão educacio
nal que difunde. 

Várias escolas de nível superior têll?._r~cebido_ auxílios_ idêntic.os __ ao de que 
trata o projeto. 

A Faculda-de católica de Filosofia de Sergipe, consoante documentos que ins
truem -a proposição, -satisfaz as formalidades legais constantes da Lei n.o- 3. 641, 
de 10 de outubro de 1960, e que a habilitem ao recebímento da ajuda governamental . 

.Contudo, por for-ça de ·dispositivo da -m-esma- lei supra cit~~. que __ alterou a 
Lei Orgâliica do Ensino Superior, ã. importância m~im-~ ~ que pode _ela fãzer jús 
é exatamente de Cr$ 3. 500.000,00, visto· que mantém em funcion-amento regular 2 
cursos de nfvel superior, além dos 5 exigidos por lei, que importa, de acordo com 
O-§ a. o do art. 16~ do referido diploma legal, _ _posteriormen_te modificado,~ o acrés.cl
mo de Cr$ l.OOO.OOO,OO'sobré os Crs 2.50ll.OIT0,01) a cjue tem i:i!reiti:í, nos termo~ tio 
item II, § 1.0 - do _citado dispositivo. - -- -

Quanto ao art. 2.0 , ilão obstante os salutares Propósitos que consigna, enten
demos deva ser suprimido, tendo em vista que a Faculdade Católica de -Filosofia 
de Sergipe deve ficar sujeita ao mesmo regime vigo;rant~ para os demais institutos 
superiores de ensino, dé riaráter Pi'iv3.do. · ·· - --- - ---- - - -- - -

A legislação que regula a matéria, a lei de Diretrizes e Bases da· Educação 
e as_ nonnas a serem ditadas pelo Conselho Federal de Educação devem ser: aplica
das uniformemente a todas as-- -FaCUldades ou=_ EScolas Superiores. p-art~culares, 
sendo desaconselhável e inconveniente prescrever, ricfPrójeto em tela, preceito 
especial a apenas uma delas. 

Nestas condições, apresentamos as seguintes emendas: 

EMENDA N.0 I --~CEC 

Ao art. 1.0: 

Onde se diz: 

"o auxilio de Cr$ 5.000.000,00 (cincn milhões de cruzeiros) .. _ 
diga-se: 
"o auxilio de Cr$ 3. 500.000,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) ... 



Ao art. 2.0 

Suprima-se. 
3!: o nosso .parecer. 
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EMENDA N.0 2 - CEC 

Sala das Comissões, 13 âe feverelm de~ 19Ji2. - Menezes Pimentel, Presidente 
Saulo Ramos, Relator - Lobão da Silveira - Mem de Sá. 

N. 0 63, de 1962 

Da Comissão- de Finanças, sobre o Projeto de -Lei da Câniara, n.0 67, 
de 1961 (n.0 3. 812-D/58, na Câmara), que autoriza o Poder Executivo a 
abrir, pelo Ministério da _Educ~ç~~, e ,Pultty:a, o crédit~ especial de Cr$ 
5. 000. 000,00 como aUXílio à Faculdade Católica- de Filosofia de Sei-gipe. 

Relator: Sr. Ary Vianna. 

O :projeto autoriza o Poder Ex~cutivo a 3..btir, pelO Ministério- da Educação- e 
Cultura, o crédito especial de Cr$ 5. 000. 000,00, Como auxílio à FacUldade Católica 
de Fllosofia de Sergipe';~ ~ · ·~ · · ~ 

Justlficarido a proPQsiç.ão, diz o .seu autor que )á de _certa- teita _consignou o 
orçamento da República, dotação de Cr$ 2 ·. 000.000,00 para conclusão das obras 
do prédiO da Faculdade, já iniciadas e atualmente paralisadas; importância que 
não foi recebida por ter sido incluída no plano· de economia:· Aludindo à necessi
dade de corrigir tal injustiça, alega ainda o autor do projeto que a paral!.sação 
das obras vem acarretando graves prejuízos materiais. 

Pronunéiaildo-se sobre o- mérito da proposição; a douta Comissão dê Educa
ção e Cultura desta casa houve por bem opinar favoravelmente a ela, desde 
que aceitas duas emendas que apresentou. A primeira manda- reduzir para 
Cr$ 3.500.0'00,00 (três milhões e quinhentos mil cruzeiros) o_auxillo proposto 
de Cr$ 5.000.000,00 (cinco milhões de cruzeiros) sob a razão de que por forga de 
d1spositivo da Lei n.• 3. 641 - que dispõe sobre a concessão de auxilias às escolas 
superiores.~ a importância máxima a que a .escola foc_al)zada ,pelo J;!t!Jjeto. pode-
ria fazer jus é Cr$ 3.5oo.ooo;oo. ~~ ~ ~ ~ 

A segunda _emenda manda suprimir o art. 2.0 da proposição, -no qual está --dito 
qu_e_ a Facilidade não-p<:tdet_á· imPe4ir a matDc.u~a de alun,oS de -qutra$ religióes 
nos seus elirsóS e nem oS obrigará, sob quaisquer pretextos, à freqüência· -aos 
cultos religiosos ou aulas de religião ali ministradas. A supressão do artigo foi 
proposta por tratar o me.smo de matéria pacífica, já discipllnada na legislação 
em vigor. 

Temo-s a observar, em relação às ponderiições da comissão de Educaçárr sobre 
a conveniência de diminuir o auxilio que o crédito especial de que o projeto 
cogita não :se :encarta nas limitações previstas na citada Lei n.0 3. 641. _ 

As.sim., nos:_termos: do exposto, opinamos a favor do projeOO e __ da Emenda 
CEC n.O 2 e contrariamente, à Emenda a CEC n.0 l. 

11: o parecer. 

Sal à das Comissões, 28 de março d_e 1962.. .....,.... Fernandes Távora, Presidente -
Ary Vianna, Relator - Paulo Coelho - Nogueira da Gama - Eugênio Barros 
- Dix:-Huit Rosado- Lopes da Costa - Gaspar Velloso - Victorino Freire. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Do Pre.s!dente dã As.socfação dos 
Alunos da Escola Superior de .Guet~ra, a Presidência: recebeu -eonviW:, destinado 
aoa membros desta Casa, para a solenidade da instalação daquela e_nJ.i,da.(}.e em 
Brasilia, no edificio do Ministério da Fazenda, 7.0 andar, hoje, às 15 horas. 
(Pansa.) 
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os Srs. Filinto Müller, Nova., Filho, Gaspar Velloso e Jorge Maynard, envia
ram à Mesa comuniCações, que vão ser lida.s. 

São lidas a.S .S.,guintes 

COMUNICAÇõES 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de coniuniCar a· Vossa_ Excelê:ricia, em obediência ao -disposto 
no art. 38 do_Regimento _Interno, que me afastarei do País dent:r_o de poucos dias, 
a flm de participar dos trabalhos da· reunião do_Cónsel,ho da União Interpar!a-
mentar a t.eàlizar-se em ROfila. · · - -

Atenciosa.s saudâçõ_es. - Filinto Müller. _ 

Senhor ·Presidente: 
Em 28 de março de 1962. 

Tenho a honra de, em cl.Ullprimento ao disposto no art. 38 do Regimento 
Interno, comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do território nacional 
dentro de poucos_ dias, a fim de participar da visita que Senadores b.ra.sileiros vão 
realizar à _Itália, a convite . .do_ Parlamento italiano. 

Atenciosas .saUdá.Ções . .:..:....: NovaeS Fiiiio:·

Senhor Presidente: 
Em 29 de mál'ço de 1962. 

Tenho a honra de, em tumprlmento ao disposto no art .. 38 do. Regimento 
Interno, comuntca.r a Voss~ ~elência que me ausentarei do território nacional 
dentro .de. )l<jucós dias, a fim de participar da visita que Senadores braslleiros 
vão'-,;ealizar à Itália, ·a C!on'Q'ite do Parlamento italiano. " . 

Atenciosas_ saudaçõ-es .. - G.aspar Velloso. 
Em 28 de março de 1962. 

Senhor. Presidente: 
Tenho a honra de, em. cumprimento ao disposto no art. 38 do Regimento 

rn.tetiiõ~ ·com-unicar- a yossà :Ex:c~lência que _nie _ausentarei d~-- t~UQrto n_acional 
dentro de poucos dias, .a fim de participar da ·visita que Senaâores brasileiros 
vão realizar à Itália, a convite do Parlamento italiano. 

Atenciosas saudações. - Jorge Maynard. 

O SR. PRESIJ)ENTE (Mourão Vieira) -Está finda a leitura do expediente. 
Há oradores inscritos. 
Te~--~ ·p:~~a·v:ra o ri_cibre SEm:3.do~ -_~adté C)il~a-ns, por -C-es-sào do íiobi-e_ ··s~nador 

Mourão __ Vieh:a.-- -- --- - --·-
0 SR. PADRE-CÃLAzANS -.:._ Sr. Pre~ident~. em primeir~ lugar desejo--agra

decer ao ilustre representante do Amaz.onaS,_Senador Mourão _Vieira, o haver-me 
cedido a palavra para ·qúe_p.ronunci_e, nesta ,C~a. discurso-·e.nr exam~e- géfaT ~.Lei 
de Remessa de LucroS pata o · estrãngeiro ._ 

Senhor E.re.sidénte~ Senhores ·senadores, a _ex:C~:i>~ióríalld;id.:J -cta.S circUnstân
cias _que vêm qualificando, com_' corés inquietantes, o_ momento atuaJ. da vida 
política da nação, exigiU do_ homem afeito à vida sacerdotal, o esfox.ço, por-ãsSTin 
dizer dramático, para ingressar no ·setor dos conhecimentos de ecoilomia1 pre
c!puamente de natureza cammal que con.stituem alta especialização técnico-
clen tíflca. · 

Entretanto, aprovado, pela Câmara, o l)tojeto s-obre aplicações de capitais 
estrangeiros e r~essas de lucros, cuja autoria originária se atribui à Asses.so
ria do Partido Comunista, não me seria possível. por maiores que fos.sem as 
dificuldades, permanecer à margem das graves dis-cussões ___ que a mat;éria. vem 
suscitando. · 

Também não seria razoável opinar, sem completo .. conhecimento de causa. 
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A longa ·ctistância que vai dos estudos filo~óficos e religiosos, ·que são--. a vida 
do saccerdócio, ao domínio das ciênci~ econômlca.s, dentro do especializado set_or 
cambial, não poderia servir de obstáculo intransponível a quem, em virtude 
do dever imposto pelo sufrágio popular, tem sagradas obrigações- com respeita 
à tutela das instituições democráticas. _ 

A d_efesa da democracia, ante o reativamento das minorias bolchevistas, que 
se valem õ.as franquias e liberalidades do regime para mQver_~-lhe gu·erra de 
exterminio, não admite qualquer tipo de comodismo, mesmo o que se ennncia 
através de justificáveis dificuldad~ de ordem técnica. 

Erram os que pensam ser pdssiveL frUir as vantagen.s-·assegõ.rada~ pela. de
mocracia, sem a contrapartida das lutas e sacri_jjc_ios. A g,eneraUzação -aessa 
norma .comodista é que tem permitido sejam arquitetadas e armad-as a.s tocaias 
contra o ragime, de que a história poss-uí inúineros registres. 

O preço _da libe_rd-ade é a eterna vigilância - eis o princípio que deveria 
e.star gravado na consciência de todos e de cada um, -formando primado na 
conduta _diária dos cidadãos. 

A gravidade, tanto em extensão, quanto em profundidade; da ·orientação 
marxista contida no projeto da remessa de lucros;-encaminhado- J}ela Cã.mara 
a esta Casa, traduz ostensivo desafio à maioria democrática, cuja aceitação, 
que não poderemos declinar, impõe toda e qualquer linha de sacrifícios. 

Valendo--se de embustes e sofismas, sutilmenta lançados sobre terreno de 
diÍÍ'cll aceSso à compréensão do povo, conseguem, os atuantes grupos de esquer
da, não raro, arregimentar simpatias à sua tese, que c_hegam a impressionar 
aos menos avisados. 

Entretanto, tão logo desmascaradas a.s artimanhas _e resta:belecida a ver
dade, a opinião públiC-a, necessariamente esclarecida, abandona e repudia a fal
sidade ideológica, obrigando seus autores a retomarem a inSignificante posição 
minor i tá ria que sempre ocuparam nó Brasil, este cada vez mais ·axpressivo ba
luarte da humanidade- cristã. 

Lançada, dentro das características publicitárias em que são" mestres as 
facções esquerdistas, o projeto que, sob a aparência de dis_ciplinar a remessa 
de lueros, visa, efetivamente, repudiar a cooperação dos capitais estrangeiros, 
não poderíamos, sob pretexto algum, permanecer à margem do. momento-so _pro
blema, deixando impune a cínica mentira, cujo objetivo final consiste em fin
car perigoso esteio, de natureza marxista, num dos setores básicos da estrutura 
econômica do país. -- - --

Procuramos. todas as font~s de informação e esclarecimento. Ouvimos os 
doutos e debatemos com os técnicos. 

A cada pass_o, ao mesmo tempo em que se alargavam os nossos horizontes, 
em r.es_ultado do melhor conhecimento do assunto, mais nos conveciamos e mais 
nos convencemos ae que os reais obJ~tivos do projeto não são a·r.egulamentação 
da reme.sa de lucros. - - - - = - ~ ---- = - --

Trata-se de proposição ajustada à ideologia comunista, cuja irrcompatlbl
Iidade com o regime democrático ressalta à evidência. 

Para provar essa afirmativa, embora a simples leitura da alguns dispositi
vos do -projeto já baste a confirmá-la, realizamos cuidadoso e exaustivo estudo 
da matéria, .sublinhando os principais aspectos negativos :e os pontos nucleares 
de ·atrito com a própria- substância em que s_e alie_e_rça:-·o- sistema democrático. 

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Câmara, ao deliberar sobre a matéria de 
remessa de lucros, teve diante d·a si o quadro amplo de três alternativas: 

a) o projeto originário: controle fiscal, (controle através de imposto de 
rendas); 

b) o substitutivo da Comissão de Economia - controle fiscal, com nítido 
agravamento tributário, (geral); 

c) o substitutivo da Comissão de Finanças controle quantitativo com 
restrições cambiais (supressão do marcado de taxa IiVTe). 



ln genere, a.s .soluções "a" e "b" merecer!am a preferên'cia da Câmara, ·pa:J:"a 
serem aperfeiçoadas, numa 2.a diScussão quê era eSperada;- mas -c.iiii foi negada, 
completamente pela maioria. 

n-e ·nota.r_,-.se, -cdn.tudo, que· o-: .substitutivo da Comissão de_ E"iOnomia, talvez 
para fazer __ aniplas concessões .aos grupos extrá:tnista.s e _e_xtrernados, ·perfilha 
determinados critérios totalmente inaceitáveis, máxime na_ fixação. de- ínl;lices 
impositivos, _cujos .niveis se apresentam, em alguns pontos~ incompatíveis com 
a própria. sobrevivência da _empresa. _(índices impos1tiv9.s - taxas_. que as em-
presas não_ suportam.) - -- -

Não obstante tais concessões, as áreas fieis às doutrin-áS~ de esquéi-liâ'-0Pt8.
ram pelo substitutivo da Comis.<ão de Finanças, que objetiva, mU!to antes de 
uma correta-· disCiplina do problema de ·rem·essas "de lucros ·para ó extetlor, a 
ostensiva ag~~ssão do.s _~~pi tais aiienigenas investidos no Brasil. 

Em tese, o sistema idôn~ ao control-!=! çta.s remessás é o .cie natureza· fiscal, 
que se_ fundamenta ~~ verdadeiro truí.s:mo_~ f}_Q~ se reme_te lucro quando .há lu
cro. Este é_ produzido em cruz.eiro, que, transformado -_em carp.J::~_lalr é enviado 
a seus titulares, residentes no exterior. A. regulamentação da causa (lucro) re
flete-s·e, diretamente, sob.z:e_ os. efeitos .. (remessas), através_ de mecani.."'!p.os- Iógi
.ca,_ sem 1nterveniência de_ i!Uaisquer traumatismos, que são a característica _an
gular do regime das restrições cambiais. 

Além do mais, a via tributári_a permite o atendimento simultâneo de outras 
finalidades. ___ es.sencials, quais sejam: 

a) a arregimentaÇão dos recmtsos necessários -à· cObertura ctà 1'deficit" orça
mentário, cujo montante prevlisto ascende à ca:sa dos 250 (duzen:tos e cin
qüenta) ou dos 300 (trezentos) bilhões~ de cruzeiros, (segurido alguns); 

b) a melhoria do slstoma Impositivo, de modo ~a ajustá-lo, 'progr·Msivamente 
aos princípios da justiça social; 

c) o incentivo ao reinvestim,ento; 
d) a Orientação dos investimentos para os setores básicos- do desenvolvi-

mento econômico~ · · 

.. Em suma;· tal solução permite resolvei -vários dos 111~ _ urge11:tes. e: graves 
problemas que; com· _def:tacada importância, ocupàirr--a; _agenda das pieocuPa-
çQ~s do GOverno; -- - -

Poucas vezes_ a história brasileira- registrou tão unânime quanto veemente 
repulsa a uma proposição legislativa, qual a assinalada com pertiêncla ao pro
jeto de !!em essa dos lu-cros para o- exterior~ 

Em que pese o· "hindicap" favorável do grande preparo da opinião pública, 
relativamente à necessidade da disciplina do problema, a inac_eitável orientação 
vitoriosa conseguiu, pelos .seus daméritos e absurdos, reconduzir a matéria ao 
ponto de origem. 

-Inclusive, avoluma-se a corrente que prefere não interferir: a inteÚerir pa
ra prejud:car. 

Se dúvidas exiStissem quanto ao acerto da repulsa generalizada- à propo
sição, a drást;ic;a. e desastrqsa queda no fudiCe de"- reg:U;tro das atividades eco
nômicas, com sérias repercussõeS na área de alimentação do processo de -desen
volvimento da economia nacional, yale:ri~ corno atestado de valor incontestável. 
(Assim todos os n:egõCiós ligados a investimentos~ estrangeiros reduziram o re
torr.ro--ae Sua operações, ninguém de_seja investir coisa alguma, pois ninguém 
deseja correr riscos). --

Impressiona o pm\deradó' depoimento de Hélio Jaguaribe ·"(Jornal ~do Brasil 
de 21-1-62) a r&:peito das repercussõ-es internacionais a·car_:retadas pela apro
vação do projeto, pela Câmara: 

"Encontrava-me n·a. Europa mobilizando recursos- á.dlciOnais para a side
_J"tirgia capixaba, quando foi aprovado pela Câmara dos D.=putados _o substitu
tivo do Sr. Celso Brant regulando o regime do capital estrangeiro .no Brasil. 
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Não poderia ter sido mais negativa a repercussão causada por esse_ projeto de 
lei, não apenas pelo que expllcitazn.ante dis.punha co.m.o, principalmente, por 
suas implicações. Sem 'discrepância, o projeto foi _ç.~~rad,o~ nos meios finan

. ceiros internacionais, uma -declaração de guerra ao cap-ital aliení_gena, visando 
a· impedir qualquer nova participação_ d-e capitais es_trangeirop_ :Q9 __ ~asil e a pro
ceder à graduaJ desapropriação dos investimentos já reallzad\>S: Todas-as nego
dações então -em curso, na Alemanha, ·na- França e deliiais paíseS europeus e, 
pelo:·qtte_ pude observar, Igualmente .nos Estadas·umd.os, _relaciQn,adas com ·par
ticipações de capital estrangeiro riO Bi<aSii, flcaram em su:spe:hso, sujeitas a um 
adiamento jjslne die", até o esclarecim-ento do _novo regime brasileiro para os 
capitais alienigenas. · ·--

Q __ Brasil, presentemente, é um pais financeiramente posto _em quarentena. 
Para uma nação que se encontra_ engajada numa decisiva luta pelo seu desen
volvimento, nec-essitando sejam prontamente adotadas e executadas decisõas 
relativas a vultosos investim-entos e financiamentos de procedência- estrangeira, 
essa quarentena financ-eira traz, imediataro,ente, os mais sérios embaraços ·e 
prejuizos e s·e reves-tirá de suma ·gravJ-dade se prolongar ·por-·nünto ~tePlPQ". 

O pronunciamento do .Jornal do Brasil, no -artigo de funda-intitulado- "Con
tra o Desenvolvimento" (3-12-61), salienta, entre outros -aspectos, os seguintes: 

"Em suas linhas _ge_rais, a,]jrojeto cop.tém todos os elementos neces
sários para fechar as portas do Brasjl, _levando. ó País ~ dar ·vártos pas
sos atrás. sua aprovação em lei im:P1rcará ná-J:êfonria · cõmblal às aves
sas; com o r:~s.tabelecim.ento do monopólio do câmbio, ·e importará na 
cessação das atlvidades de um sem-número de émpresru;;, de fundação 
recente ou remota, integradas, porém, na infra-estrutura da economia 
nacional e que, em maior ou em menor escala, dep_endein do eapital es-
trangeiro.,. -

(Poderíamos batizar a lei com o aspecto da "abe-rtura dos portos"). 

Interassante, também, dar ênfase às inspiradas e tranqüilizantes afirma
ções do Senhor President,e da República, feitas em entrevista concedida. à re-
vista Vision. Após assegurar, Sua Excelência, que o capital estrang~iro que aju
dou ao Brasil no passado;-_() ajudará no futuro, pela s·agurança--e_·a.-:reíhtiii'ér~ção 
satisfatória que ·encontra, sem que sé lhe ponham barreiras, assinala qu.e. o 
pensamento atual é criar uma lei que permita estabelecer critérios, ajustando 
as inversões ·estrangeiras aos objetivo.s fundamentais da política da emancipa
ção econômica, para que esssas inversõ-es --contribuam ao desenvolvimento na
cional. (Folha de S. Paulo, 19-1-62). 

O instituto .da representaç-ão -polítiea não exaure sua força com -a oUtorga 
de poderes, reálizada atravéS da eleiçã-o. 

Exatamente porque há mister a permanente renovaçãO -d8.- confi8.riça dos 
governantes, para o fim de manter, indubitável e incontrastável, a legitimidade 
da representação, a moderna democracia vem se valendo de diversas criações 
- o ref·erendo, o plebiscito - que lhe facultam a dinâmica eon.stante e atuante 
do equilíbrio no complexo governados-governantes. 

As ãreas que ainda não adotaram ·aqueles institutos, enquanto _a _eles não 
chegam, embora nítida a tendênci-a para os lllesmos, perfilham derivativos e 
sucedâneos, traduzidos na fórmula oPCional do chamado "regime _de opinião". 

O regime de opinião qualifica-se, substancialmente, pela ·sensibilidade do 
representante em face dos movimentos de opinião pública, -exteriorizados) prin
cipalment~, pelos seus grandes_ veíeulos de tradução: imprensa f·alada, escrita 
e. televisada. 

Entre a ação dos governantes e a repercussão :Pública fotn:ia-se o grande 
diálogo, que é .o próprio substrato da. vida da democracia. 

A legitimidade do regime resulta da fide!idad·e do mandatário .ante tais 
manifestações do povo. 
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Resulta pacífico que, se· contra todos e contra tudo, o Poder Legislativo 
viesse a inSistir na aprovação final do projeto, estaria d~eretado o divórcio 
entre opinião pública e representação na~;~~. com- 1J:i'eparável dano à pró
pria legitimidade desta, embora sem--·iJiliio-.t·eS lesões fonnais à sua :Wgalidade••. 

O Sr. Fernandes Távora - Permite V. Ex. a um apatte? · · · 
O SR. PADRE CALAZANS - Tem V. Ex.• a palavra. 
o~_~sr:-FerDaiides TiVOra -·0 :Proj-~fu SObre a remãsSa -de hicl-os é, reàltnentel 

um ato dos mais insensatos que já saíram do Congre-ssO Bfaslleiro e, --tendo _em 
vista a ocasião- em que foi proclamago, wn __ verdadeirá desª~~9- _à._ Naç_ij,o _que 
se prepara para receber o Supremo_ Magistrado _da Nação brasileira. Não se com
preende que nunia nação que depende, positivamente, de capitais estrangeiros, pois 
sem ele o progresso se fará lenta e desastradamente, se -elabore projeto de tal 
ordem, verdadeiro insUlto às nações que nos auxiliam c_om seus_ capitais. Este ato 
do Congresso justifica plenamente a tendência por demais conhecida do Bras!! de 
ser um pais suicida! 

O SR. PADRE ·cALA.zA!;'s·- Agradeço a v. Ex.• o aparte que acaba de me 
oferecer e que vem comprOvar íf atífinação que ora faço. Ao lado desses perigos 
de -ordem -econôrfíica, a:crescente.:..Sê ainda esta dificUldade de ordem psicológica 
- exatamente no··instante em qtte -o nosso Presidente se prepara para visitar uma 
nação estrangeira. 

A grande- :;ttoarda contra os lnvfl:S_ti:meritos ~strangeiros, que encàntra mais 
sólida manifestação no campo da remes~a de _ll,lcr.os. não resulta de~ trabalho 
técnico, ftmdamentado em dados eStatísticos oficiais. Sua fonte de inspiração é, 
nítida a inescusavelmente, de natureza icleológica. 

~ Os pregadores da necessidade âa regulamentaçãó quando descem no campo' 
das especificações, não conseguem ir além de uma proclamada, mas jamais 
provada. "sangria externa". 

t>. p-róprio significado d~amático_ da .eXPXessã"-ó já·-aeriü:riCia o- vazio que lhe 
v~l na alm~-- Os- r_egis~tr'os de car"á ter ofiCial - e de. idoneidade ainda não c_oiites-
tada - provam, precisamente, o contrário do alegado. · - -·- - · -

Com efeito, os números constantes das estatlstlcas da SUMOC, já tantas . 
ve.zes citados . e publ!cados, demonstram q""e, após o advento do mercado de 
câmbio Jivre, o noss<l balanço de capitais registrou saldo credor significativo. 

comà em assUnto óessa :magnitude, ntmca é demais repetir, sob:r:etudo quando 
o escopo--e .. re-cOildUzir à verdade, vam<?~ às estatfstic~: . - - · 

Em outras _palavras: . 
1\fOVIMllNTO DOS INVESTIMENTOS ESTRANGEIROS E S~UAS RENDAS 

(CAPITAIS. DE RISCO E DE El\1PRÉSTIMOS) (MILHÕES DE DóLARES) 

Capitais de I Rendas I 
Capitais ~e (Amortiza-

Período Total ções, juros, Empréstimo Risco 

1 

lucros e divi- j Saldo 
dendos) 

1947/53 1.341 431 1. 772 I - 1.341 + 431 

'1954/60 3,.047 847 3.89.4 -2,862 + 1.032 

1947/60 4.388 
I 

1.278 I 5.666 - 4.203 -+ 1.463 

O Sr. Paulo~Fender- Penmte V. Ex.• um aparte? 
o SR. PADRE ~CALAZANS - Pediria a v. EX.• que me permitisse ~concluir a 

leitura das estatísticas. Em seguida, concederia com prazer o aparte- a· V. Ex. a. 
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No período 1947/53, anterior ao advento do mercado de taxas livres, o saldo 
efetivo,.result_ante_dO-,balanço de_ capitalst é da ordem de_ 431 milhPes _g~ d9].ares, 
com uma média de- 61 milhões.por ano. Após a implãntação daquele mercado,_em 
igual prazo, o __ saldo_ elevou-se a 1.032 milhões de dQla_r~~. assinalando":'se Ulll~ 
média anual de - 147 mihões. 

De outro lado, enquanto naquele primeiro periodo, a_ ·m_éq~a -~u~l de T?Pl~as 
de lucros expressou-se em 47 mihões de dólares, nó -segundo, sob o_ império do 
mercado de câmbi-o livre, as remessas caíram Para uri:lã.'- ·medta a:hual de 33 
milhões de _dólares. E isto não obstante o ingresso de capitais de risco ter aumen
tado consideravelmente, eis que, enquanto lá (1947/53) foi de 15 milhões por 
ano, no perfodo ·1954/60 passou a 87 milhões anuais'. 

Em outr_as palavras: 

PERíODO 

1947/53 
1954/60 

CAPITAIS DE RISCO 
(Ingresso) 

(Média anual em milhões 
de dólares) 

15 milhões de dólares 
87 

4 7 milhões de ~ dólares 
33 

Para quem tem olhos de ver, nada mais impressionante e convincente do 
que o depoimento das estatísticas oficiais. Concedo- ·ao nobre Senador _pelo Parã~ 
Sr. Paulo" Fender, o ·aparte que há pouco me pediu. 

O Sr. Paulo Fender - V. Ex.• sabe quanto o admiro. Laços já mtúto estreitos 
de amizade nos. __ unem, para honra minha. V. Ex.a_ defende tese respeitável,- sob 
todos os pontos de vista, com a sua autoridade de_ representante do __ povo e de
patriota. Entretanto, eu me coloco em contraposição a V. Ex.a. poi-que defendo 
tese oposta. V. Ex.a assinalou que aqueles que se batem pelo Projeto qe rem~ssa 
de lucros o ·fazem únicamente por---questão de- ideologia. Este_ ponto não pode 
passar, data venia de V. -Ex~ a, _sem o meu reparo, reparo de patriota. Não me bato 
por esse Projeto por questões de ideoíogia. Se assim fosse, a questão de ideologia 
teria de ser definida e eu me bateria por questão trabalhista. Ouvi a estatística 
que V. Ex.a leu e gostaria de lembrar _que ·o- Presidente Getúlio Vargas, em_ um 
de seus. últimos discursos, disse ter sido -enganado pela SUMOC. os números que 
V. Ex~a. usa __ e alinha para a brilhante argumentação que profere~ sem embargo de 
emanarem de fonte autorizada e oficial -- a SUMOC ~ não Póde corresponder 
à realidade para produzir argumentação válida, pois todos sabemos que os __ capitais 
estrangeiros não são registrados neste Pais desde 1954. ora,- sr:- Senador~ se não 
hã o registro do~ capital, o comerciante o.u o industrial pode alinhar em cifras que 
bem_quizer o capital que lhe o_correr parã--justificar ·a tese_que defende,_É a 
restrição que, data venia a generosidade de meu ilustre colega, ouso ofere_c_er ao 
seu brilhante discurso, assinalando que há reinvestimentos em maquinarias nas 
fábricas e em váriós _Sétõre.s de indústrias jamai,s confessados e que repres_entam, 
sem dúvida~ gran:des liicros. Então,o lucro declarado, no meu--entender, se não é 
falso, rião corrésl;londe -à sua estrita realidade. -

o SR. PADRE CALAZANS - Agradeço o aparte de V. Ex.•, nobre Senador 
Paulo Fe.nder. 

No decorrer de meu discurso, V. Ex.e. terá op-ortunidade d-e ouvir a citaçã-O de 
novas __ cifras e nova argumentação. Não sei se. me fiz ente~der bem no inicio 
deste discurso. Sou favorável a disciplinação aa. remessa de lucros. Não sou 
favorável ao Projeto como está ... -,. 

() Sr. Paulo Fender - Neste ponto estou de acordo com -v. Ex.a-

0 SR. PADRE CALAZANS - -"'' embora nele reconheça pontos dê alto 
valor e até de necessidade para a NaÇão. Discordo, porém, de alguns pontos 
!undamen tais. 
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Sr. Presidente, também não quis dizer que .quantos eStejam de acordo com 
o projeto o fazem por uma· questão de ideo.Zogia. Antes .afil1Uei, neste discurso, 
que ele teve uma inspiração ideológica _que aliás nãO- aflna muito com ·a ação, 
por exemplo, da própria Rússi.a. E VOu citar o discurso do Embaixador Lindon 
GOrdon, dé- resto multo in1_ie·r~ante, proferido sobre a _"A!i_ança _para .o Pro
gresso'' perante o CõD..selho· da& Classes Produtoras de São ·Paulo, tema abordado 
por toods os tratadistas do assunto em outros países e_não somente no Brasil. 
Diz S. Ex.• o seguinte: 

"O _desenvolvimento é indispensável para atender às necessidades 
materiais do povo. É também indispensável porque s-ó por meio de maior 
produção e maior produtivida~e a.s ~~ivmcticaçôes legltimas dos_ grupos 
sociais _e_ regiões de uma nação po·dem ser hafmonizadós_ ~o invés de dege
nerarem em lutas de cl~se e lutas regionais. Mas, no desenvolvimento 
deve haver oomção - de.senvoJVlmm>to com dl.stribulção justa ele seus 
benefícios --e dasenvolvimento_ com pi-ena participação--de- todos os seto
r·es da comunidade. 

As duas chaves do desenvolvim-ento são- o_lnvestimento e os c.onheci
mrentos e técnicas aperfeiçoados. Os OO~hecimeiD.tos e a ·técnica ãpoer:fei
çoad-ose1tlgem investimento bttrilãii_o--por meio de educação, treinamento 
e pesquisa, formas de investim~nto _que estudos recentes demonstram 
que produzem lucros;- mesmo erri tar.it:Ws puramente niateriais, exc-edendo 
à maior parte dos investimentos fi.sicos. 

O investimento, por sua vez; _-exige. e-oonofnia, qUer voluntária ou for
çada; interna e externa. Jt- neste pOn_to que divergem os possíVeis cami
nhos para o desen'Vólvimento. Hi o caminho das instit_uiç_Qes livr·es, para 
o qual "'l''tita a Aliança para o Progresso. E há o ciuriJ±>ho soviético. 

ouv-em-Se vozes, de vez em quando, sugerilf!iQ. q_l!e o _caminho para 
os países latino-americanos_ no se.nt.i.C:o do desenvolvlm~~tg __ S®ial e eeo.
n.ônúco é o totalitário, traçado pela Rússia Soviética. Sem capital es
trangeiro significativo, cliz-s_e, a União Soviética _transformou-se em 
nação industrial de .Pl'imeii'.a linha num período de 30 a 40 anos. 

EXaminemos essa experiência. A Rússia teve sua. Primei!ã. fãse im
portante do- crescimento industrial antes da Primeira Gr.ande Gue·r
ra, c-om o auxilio de créditos estrangeiros .$Ubstanclais._ Então, che
garam para a Rússia a guerra e a revolução comunista, e a _oS!egunda 
grande fase da expa,nsão industrial ocorreu sob a ditadura de Stalin 
com a série de pLanos qüinqüenais inicia<ia no Ilm da décàda de 1920. 
O capital para a indus_triali2;a_ção _fo~ ~r1:anc_açl.o aos __ cá.In:P?~éses--pbr meio 
de coi.stivização, imposta através de. depo-rtação d~ cerêá. ---ae- 5--inilhões 
de camponeses para· -á, Sibéria - d.·e.ixai-m·e _repeti-r, renhores: cinco 
milhões de deportadOs para a Sibéria - e pelo aptesaménto do trigo das 
fazendas Coletivas, o que levou à fom_e -:-:__ taJ,_vez _se deva--~·r à liqui
dação ·.:.:...:... ilillhões de _cidadãos soviétícO~: Este caminhõ parece-nos di
fícil, a nós de tradição cristã, -de acreditar, mas os fatos aí estão. A 
produtividade industrial foi tembém eS]XIreada pela ameaça dé exílio 
para campos de trabalho forçado na Sibéria, e muito da industriali
zação foi realizada diretamen te pelo trabalho forçado. 

Trinta anos depois, a Rússia tinha construido impressionante estru
tura de indústria pesada, mas seus produtos continuavaill" a- s:f.tvir em 
grantle párte finãlidades militar~ e novos_ invest-fn?.~ntos, ·de modo que 
os níveis de consumo permaneceram OlJJdé estavam na década de 1920. 
Alinda hoje, os padrões de habitação são inferiores aos_ da América 
Latina, para não falar da Europa Ocidental e. da .1\im.érica do.J:<orte._A. 
produtividade agrícola permanece como pequena !raÇão dos níveis 
existentes nas grandes áreas agrícolas do mundo livre. . . _ 

É possível que certos aspectos. dÓ desénv01Vlment_o soviético· inii)re.S.:. · 
sionem~- a -ciência- e a e<lucaçãO~ têcnlca -sõviética, as usinas siderúrgi~ 
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cas,_,os- foguete_s nucle;tres e os .satélites espaciais. Mas quererá- a,.Iguma 
n~çao g;vre ~- cg~truir ~ua_ indústria ~9-m traba~~ _f:9~çado e ~~etiviza-
çao e man1çao de seus camponeses? SuJeltar-se_-ia de boa vontade 
algpm poyo livre ao terror 4esuma.no que por 27 anos substituiu a 
·crença. .em l;)_e_u.s pela crença em_ S~lln, agora denunciado_ po:r seus su
cessores: e· cujo oorpo foi removido do túmulo de LenLne talvez para 
dar lug»r a algum outro dirigente deificOJdo? ~ · ~ ~ ~ ·· ~ ~ 

Comparemos isso ao caminho Jbrre para o desenvolvimento. Não é 
um caminho de _individuali.srmo desenf:t;"eado-pomue- 111stitui~~ livres não 
hna:>licam a ausênda de planejamento _e_ _d,lre~o. É--o .caminb.Q das ener
gias individuais canallzOJdas J)Or instituições responsáveis pelo 'POvo e 
adaptOJdas às necessidades da sociedade e do tempo; O caminho livre não 
é simplesmente o- caminho da Europa o-cidental ~ dO§ Estados __ Unidos 
no:-século.XIX, ou do Canadá OU! Aus_trália no século XX, embora todas: 
essas experiências contenham muito <:!e útil. ~ ·~·~-·-~~ ~-~ 

Alguns observadores di~m que a experiência dos_ países anglo-sa
xônicos recentemente e$taP:ele_çitlos_ :n,ão_ tê111 .re1~-v~.i1:Cl~ para os proble
mas do Brasil, com. suas tradições-la.ti,n.aa__~ __ .seus prqblemas :d~ __ wsse de 
terra herdados de séculos. de sociedade agrícola. Então, chamo vossa 
atenção crJ&ra a e~eriência itallam'a dos anos recentes. 

A Itália é também wn paíS latino pequeno em .extensão .se _compa
rado ao_ BrasU. ma.s. com mui "toS: pontos semelh_ante:s. P~~ui terreno 
montanhoso e__ difícil. Durartte-- gerações, o ·sUl do pais foi uma área 
dept..ilm.ida, como vosso Noró.este, ~-âQ -·possui re·cursos adequados de 
·combustíVeis. Tem um grand_e centro ind.®tr~al em ~~t? ~o.t~velmente 
semelhante ao de sua cidade irmã que é esta de São Paulo. Sofreu de 
inflação .e de longos períodos de estagnação econômica. Teve problema 
desespe-rado de desemprego~- que nos primeiros anos- do PlanQ J.,1arshall 
parecia incurável. 

A~despeito desses obstáculos, a produção industrial italtana foi além 
do dobro desde 1953; só rió ·an{fjjii.Ssá.d(f cresceu· de: 15 por cento. A pro
dução bruta tem aumentado 7 1/2 por cento cada ano. O espectro do 
desemp·rego não paira mais como ameaça à estabilidade soJ:ial e politica. 
E o balanço de pagamentos interna-cionais da Itália é, hoje, um dos 
mais fortes do-mundo .. 

Como se _conseguiu _is.so? CQm "Q.IP.~ I!Ombinaç"ão __ de. sóllcl_a. politica 
financeira, que deu à Itália dez anos de preços estáveiS, Com a vigorosa 
promoção dos investJmentos particulares nacionais _e _estrangeiros, com 
o cuidadoso planejam.ento. dos Investimentos públicos visOJda especial

, mente a área deprimida do S_u!, com a ·aplicação frutífera da assistência 
exterior dos Estados Unidos e. outras, com a. a®~tura dos 11egócios 
italianos ao estiri:mfo --competitivo por m-e-io do mercado comwxt .~11ropeu, 
e com a modernização da -administx:ação_ de empresa-s -e -,especialização 
do trabalho por meio da educação, treinamento e incentivos Pª-1.7a mais 
alta produtividade. ~ ~ ~~-- .. 

Em todos os caso.!f-de· tlesenvolvim,ento do mundo. livre, os investi
mentos públicos e particulares têm trabalhado lado a la<io; __ os investi
volvimento produziu mais altos níveis _de ~onsumo, distribujção mais 
justa de _rendas e integração iri~is ampla na pa!Cifica comunidade eco
nómica internacional." 

Senhores Senadores, não tenho em mãos o plano do Governo do: Gabinete 
parlamentarista, enviado ao Congresso.- Nacional, como não tenho_ na_ momento 
a mensagem do Sr. Presidente da República que, de passagem, fOJÇo questão de 
qualificá-la como uma das mais bem acertadas e bem feitas enviadas~ nestes 
últimos 10 ou 15 anos ao Congress:o Nacional Dela apenas me afasto _no capitulo 
que diz respeito à politica e1tterna. _Seqs .d!:\.dOS são ___ impressionantes; mormente 
aqueles que se relacionam com 'a nossa produção e produtividOJde, que exigem de 
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to<!os os brasileiros um trabalho rutame~1te patriótico, para que a Nação acelere 
o ritmo do seu desenvolvlnlento, supere suas pesa:das dificuldades e~ tir~ parte 
da Nação do subdesenvolvimento da ál1ea da fome, da miSéria e do sofrimento, 
que PO(le pôr em perigo, não só a Nação.- cO'Ifio toda a América do SuL 

Sr. P~esidente, defendendo a tese da remessa de lucros, entendo, deve ela 
ser disciplinada por um fator moral ·e de justiça, No entanto rião quero saltar 
a. fronteira da própria justiça e da moral, para crlar;~<:ondlções em que sejam 
afastados outros elementos que obrigam a justiça e a moral a um dever de soli
dariedade, sem ·cobrança; mas, naturahnente, _que __ te:nha_resultado e capital 
empregado, dentro das normas da mdl:hl e Justiça, para que nad f!quemo·s em 
situação de ~etrogl'essão que eriaria piara o País cnndições de vernadelra 
calamidade. 

Quando as leis não são bem feitas não ob-edecem a uma técnica segura e -não 
visam, acima:-·de tudo, ao homem --neste momento, V'(llto o meu ·pensam-ento 
para o do PaVâ JOão =rr, na sua extvaordinária Encíclica Mater et Magistra, 
em cujo preâmbulo Sua Eminência mostra que os fundamentos soclaís, f!losófi
eos e cristãos, são os mesmos estabeJ.eddos na- Rerum Noval'llD1 e também na 
Encíclica .. Quadr,agêsimo Ano", do Papa Pio XI e em t;antos outros documentos, 
principalmente, .em _um de_ Pio XII pouco coD.hecldo até de muitos cristãos, 
que é a "Carta Prefácio" com que ele abre o docllliwnto publicado pelas "Berna
nas Sociais da França", de grande trad!Çã:o- cO.n:i ·O titl.üo"~~Riqueza e 1\.:fiséria"', 
pois o mundo não pode mais -continuar a assistir ao doloroso esp·etáculo da 
rlqueza entt-e a miséria. 

Exatamente por Isso coloco-me em~ pósição diversa-em alguns pontos>do 
Projeto de Lei de Remessa de Lucros, Qu:ando as nações por erro de seus gover
nos e Ie~Iadores _ entl:iam em crise ou· são arrostados às revoluQE)es _ou. são 
jogadas cóm o seu povo num lago de fogo, de .sangue e sofrimentO;~ que são 
e.s guerras e as d-es_ç_~en.s sociais, e a.s ·tnstalaÇõe.s- de tiranias, os responsãveis 
fogem, procurando sal,;ar a própria pele. 

Cabe-nos entã"o prudência. São -Tomás- diz que a prudência é a virtude retriz 
dos governantes, 

O Sr. Paulo Fender -A prudência já ê nieia sabé"doí:ià .. ~ ~ 
O SR. PADRE CALAZANS - Jli exatamente dentro desta ordem que me 

coloco. Entendo que se tivesse- havido a segunda discussão-~- -se; o-"~pfojeto- de lei 
de remessa de lucros pudesse ser ã.perfeiçoado, afasta,ndo~se-lhe os elementos 
nocivos acrescentando novos, teríainos alcaiiçB.~d.o o objetivo que a Nação --pre
cisa. alcançar, isto _é, ev~tar que o capital estrangeiro venha a explorar-~ Çllga
m.os. aSBim - a Nação e reduzi-la, de_ c.erto m_<rdo, a uma_ espécie J:l~- COlônia~ o 
que, ~iá.B, o Pres.idente da República,. na Câmara de Comércio Americana, num 
discurso de definições, afirmou com grande._ .firmeza e coragem; _ _"C 

·Estudos recentes, diZ GlYoon de Paiva, demonstraram que cada 10.0 dólares, 
dos U'S$ 35 ~ bi!bões que os &<tactos unidos têm Investidos €'ln 62 pàíses, subdec 
senvolvidos, produzem acréscimo anual de õo dólares· na rénda nacionál d<r 
PaJs onde se aplica, assiro discrllnlnados: · 

a) 30 dólares de matérias-primas; 
b) 14 dólares de salários; 
c) 16 dólares de lucros, dos quais 4 dólares são repatriados e 12 reinvestidos. 
lJ: imperioso que a pretexto de se regular, controlar ou --~~gulamehtar a saida 

desses 4 dólares, não- se comprometa ou expulse os 60 dólares que se incorporam 
à venda nacional. 

Legado histórico milenar ensinou ao homem o aptoveitamento da lição da 
experiência~ para efeito de aprimorar_ suas criações, de modo--a _atingir sempre 
!Ól'mulas maís perfeitas no proce.ssamen to de suas atividades, que· sã<> os-meios 
para reallzar os fins sociais. -
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O trato do problema da regulamentação da remessa de_ lucros está- reve
lando, para surpresa geral, que o depoimento da _experiência, não obstante sua 
persuasiva clareza, foi desprezado. Substituíram-no pela -paixão, aos informes 
de inequívoco_ moVimento ideológico, cujo objetivo imediato ~reside em a.~. 
a qu,aiq~er preço e sem medir consqüências, Os _capitais oriundos dos paises 
lideres do mundo ol:liden tal. 

E a isto se referiu, também, o próprio Presidente da República càm dura 
e firme coragem. 

o· substitutivo aprovado pela Câmara v:Lsa •muito zneno_s- ~ életender nosso 
Pais, do _que exterminar a _participação dos -investiment<rs- estrang~iros, origi
nários-, basicamente~ dos países que, postulando os princípios de liberdade e 
dignidade do homem, contrastam a sovíetização do mundo. ---

No Brasil existem, atualmente, 140 mil empresas. nacionais, e apenas ~650 
estrangeiras. A remessa de_ rendimentos destas,_ co:p.Jorme provado, atingiu ~ 
níveis displicentes, que s_ó_ sensibilizou ou e:SC'andalizou os que, Por .razões de 
ideologia política, vivem à cata de pretextos _para atacar o regime s-ctcial demo
crático. 

o_ .Capital, como a té~ic13,._ :-- elementos _ _imPortantes para a _produção, que 
é a pedra angular do- desenvolvimento econômicu---- ttanrnitem-_se e comuni.;.; 
cam-se, pela migração. · · · 

Desgraçada 1da humanidade se assim ·não fosse, pois,~ cada pa.t,s, Para alcan
çar, com suas exclusivas forças domésticas, o alto nível de progresso das n~_ções 
mais avançadas, teria que p·ercorrer·a longa e n:e'Il1"Senfpre--ple-aosa trilha _que 
elas seguiram: --" ·-·- ·- · · -· · · --- .. - '- ~ - · ·_-

A comunicabilidade daqueles dois fatores fol'ma a grande àlavanc;;>; ·que per· 
mite aos paises subdesenv>Qlvidos romper com os grilhões, que õs -.- acorrentaní 
a esse estágio rle atraso na _con-quista de padrõe.s superioreS de vida. ·- ·- - · 

Embora os duis elementos, sob o aspecto da eficiência, situem-se, pratica
mente, no mesmo plano, a censura marxista dirige-se quase_ que -totalmente 
oontra ô capital, eis que a técnica, pela sua origem - o trabalho --, não oon
trasta a arquitetura erigida pelo materialismo histórico. 

O Sr. Paulo Fender -- Pernüte V. Ex.a um aparte? 

O ,SR. PADRE CALAZANS - Com prazer. 

o Sr. Paulo Fender - É u•ma pena- que 6- brilho do discurso de -v. -Ex.8 , que 
o seu conteúdo filosófico e social, de vez em quando se contam:ine de uma esta
tística falsa. Não que -v. Ex.a a· tenha compulsado nessa- certeza, mas, talve~. 
por menor atenção de V. Ex. a a certas distorções nela. Afirma 'o nobre colega 
que_ há pouco mais _de _cinco centenas ~de.c~empr~.s~, estr~ngeir_as no ~als, mas 
não_ tLcapaz de:- _dizer quantas empresas ditas nacion-~is atua_m em _funç_ão $_ 
investimento maciço ·cte capitais estrang-eiros que nelas··se- iilCul:IJotam-aU(pai'a; 
.fugJ_r-- a certos- impostos. Ê, por conseguinte, uma ·eiv~ de erro __ pela qual não· 
responde v. Ex. a. mas que, estou certo, há-de-o espírito esclarecido--de- v: Ex.ã: 
nela reconhecer fundamento. Há ainda a assinalar, -c para me inspirar esta 
pena, a que me referi, incidente sobre tão brilhante_ e pa.triótica __ aiocução -
o fato de essas empresas estrangeiras, investindo- no Brasil, nãó-'s-e- coí:np"â.de
c'erein- com a necessidade que temos- de fazer revisão geral eín nOSsa- ét:onomia 
e __ na_ nova __ capacid_ade de produtividade. Tudo se confunde c;lesastradamente, 
Iamentavelment_e, __ com _aqueles __ reflexos- de comuni&mo qúe -vêm perturbar os_ 
es:PfrlfOS_ã_trm de ilos deixar na dúvida sobre se estamos realmep_te se_pdo patrio~ 
tas, ~querendo _um nacionalismo condizente com o progresso do Brasil qUe há 
de_ ,partir, de ~_agora por diante, de novos embasamentos,- ou se estamos fazendo 
jogo voluntário ou inconsciente, de _forças negativistas e de agnósticas que __ pre
~ndem perturbar o nosso pro_cesso _histórico~ e, contra as __ quais V. Ex. a. é, e. eu 
sou. 
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O SR. PADRE CALAZA,NS ~ Agraéeço mais uma vez o aparte de~_ V. Ex.• 
Vou responder a V. Ex. a_ com o_ conselho de Jacques_ Maritain quandõ prec_oniza 
que só une bem quem bem dlstingue. 

Distinguindo o a.patte de- V. Ex.a, vejamos d ái"gum:ento'oâas -estatíSticas. 
Os \dados que te~OS1 Sr: PresideÍlte ·e Srs:-~ se~3.ÇL~~~$~ fo~Ós ~ b;;cl~lri~--'não 

s_ó nos relatórios da Sumoc, nas palaVras do Si.- OtáviO Bulhões, a que toda a 
Nação tem por homerii -honrado e que tendo s~ry-~do _a.~_tod.os os governos passaãõS, 
Presidentes Get)Íl!o Vaxgas, Gaspar Dutra, Café Filho~ Jusc}'IinO" K:ubltschek e, 
Jânio Quadros e o atual governo no_ -~~mo~ .Pt\Sta .. e):ta mesm~ fun,_çãQ, dele sp_ 
se tem ouvido elogios, como_ tarmbéPJ, _gs _ fêçoJ~wm,q,s_, .c;la.§_ prQprias reVista$ _de_ 
econonúa e cUltura do Pais, as tnais- variada:~,- e JIU~- ~:UJ?lic_a:r:arn ~ ~esJ.Dos_ 
dados. n _nobre colega hâ-de ~ompreenq.er que .não_ tenho Olitro recurso, para 
examinar esses dados, senão aceitar os veículos citados_ e .. as mensag~ns dOS 
Presidentes. Nem disponho de ouqos ~Iewe!J.:.tqs _QlJ.e não_ QS 1;_~-ª..~R.os_. õa.- Própria 
Sumoc, os estudos das próprias esc<;~~ de ~O;t!._O~~- ~ -~ª~ Su_a,;s_ .reViStas, qrie 
produzem e reproduzem os mesmos dados. -

O Sr. Paulo: Fender-- Teria o recurso de não cltar éstatlsticas-. 

o SR. PADRE CALAZANS - Tal afirmação não é o >U'gilmento, e gostaria 
que a receita fosse enviada _primeiro ao Chefe da -Nação.-~~que· é. do Partido de 
V. Ex.• No entanto apesar das fontes serem Hdedlgnas, é possível, pois tudo é 
possível, que todos os dados sejam falsó~. 

o Sr. Paulo Fender - Não digo todos. 
o SR. PADRECALAZANS - Mas dadanlessa importância valem como um 

todõ, porque têril tão grave repercussão na justiça, na mor?.1 e _na 'dignidade 
de quem governa, que afetam substancialmente a sorte da Nação. -

Se assim é, estamos_ ~ergulhados, num açodamento, numa oilda de _ _pro
funda corrupção, mantida pelos governos, atual e antecessores, cabe reàlmente 
a nós, e não sei que outros instrumentos possamos ter pata devassar o Banco 
do Brasil, devassar a Sumoc e verificar todos ?l!Ueles dados que não há possi
bilidade de chegarem,_ nãb -d_ir~i às minhas_ mãos, de modestísSimo Senador- por 
Sãó .Pa-ulo - mas às da própriã.. imprens~~ .. 4~-- revistas esp6cializadas, centros 
de cuJtura no plano da Ec·anomia.--·-se V. Ex_.a tem os dados vetldadeiros, para: 
assim me contraditar, tem também o dever d~ anunciá-los à-Nação;·-para qUe 
possamos res:POnsiibilizar os gbvemós que têm-··rnantido tal situação ... 

O Sr. Paulo Fender ~ Não apoiado.: ~ ~ ~~· ~ 

O SR. PADRE CALAZANS- . , ,-pois não sou especialista no assunto, tenho 
que me louvar e partir do principio de oQ,Ue esses dados·- são bons, --porque as
fontes são boas, até que se prove--o ·contrário. 

Feita essa distinção, passo ã ~ seifulída P,arte- do ~a~àite âÓ nobre sêna.do~· 
Paulo Fender, que muito me honrou, não só pelo-brill1.o de _suas·- :palavras, mas~ 
sobretudo,~ pela preocupação de S. Ex. • em aclarar os assuntos para melhor 
sorte da Nação, o que- é eVidente. 

O Sr. Paulo- Fender - Obrigado a V. Ex.a 

o SR. PADRE OALAZANS - Devo. diZer .que me Colo-co, Com a convicção 
firnlada pelos éstudos, dentro de um ·plarió na ordem e:conômica que, como .sabe 
v. Ex.• é~ atingida por uma filosofia. a muni! o hoje está, inevitavelmente, dividido, 
em duas filosofias, mas os conceitos são perenes, p-orque os fUndamentos morais 
são antológicos, são metafísicas e eu não os posSO extrair. Tenho, portanto, qü.e 
aceitar uma ordem filosófica embora- resp-eitanÇI_o _o ,çt_irélto de outros, numa 
democracia, pensarem de modo diferente do meu:· AsS4u eu me coloca·- n·a ordefif 
filosófica que atinge todas as áreas da açã_o_e -do pertsamentQ __ ,bumano, quer no 
terreno da sociologia ou da cultura, quer na éàtitemplação deis p·rbl;>lemas sociais. 
quer na solução dos mesmos. E qtiRnâO -se con:sidéra o-- ptoblema da técnicã, da 
produtividade e _da riqueza, recuso~me a aceitar que dele se divorcie o problema 
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do- homem - porque, afinal de contas, tudo Isso é feito em favor do homem, 
para que não se estabeleça o homem como peça dentro de uma máquina, dentro 
de um estado digamos de Moloch, e ele - o homem --não acabe, como- disse 
há alguns meses em discurso, nesta Casa, segundo_ a filosofia com unis ta, como 
um cordeirinho que é devorado por uma fa.'f"3., e ainda considera uma glória ser 
devorado e servir de alimento para um super-homem. Partci-de uma ·outra ·filo
sofia - exa"ta:_mente aquela perene, secular da Igreja, - que coloca o= homem no 
ãpice de uma pirâmide e nela estabelece a hierarquia de valores. Primeiramente 
os valores sobrenaturais, depois os valores·, digamos, espirituais, depois os m·orais, 
os, so:clais, que· ·são decorrência desse, depois os valores fíSicos, e fin:almente, os 
vhlores materiais, que também são valores, porque o homem não é apenas espírito, 
é corpo também. Não deve faltar a verdade ao homem, como, também, não ·cteve 
faltai' o pão, para alcançarmos a perfeição na ordem social, cujo ápice não atin
gimos porque isso constitui a própria vocação do homem na Terra, mas é um 
dever nosso/·-esfor-çarmo-nos :para que realize conosco e se -tealize, também, em 
favor dos nossos semelhantes, independentemente de fronteiras. 

Que a paz __ social, que é um direito_ de ser do- homem, pertença a todos os 
povos, a todas as nações, mas que suas relações ·sejam. realmente, disciplinadas 
pelas normas juridicas, 1pelas no_nnas_ de justiça, e, também, p_elas normas de 
moral, do bem_ e das próprias tradições, e que cada povo, cada cidade, Cada pais,_ 
.ae encontre. 

Coloco-me nesta posição e torno a repetir: sou favorável à diSciplinação da 
remessa de lucros para o estrangeiro, desde que seja feita de forma- a que não 
nos sacrifique, que v_enha nos ajudar e dê a justa recompensa ao_ capital aplicado, 
sem entretanto dar--lhe o direito de explorar _nosso trabalho, nossa vic;ia, nossas 
riquezas. 

O Sr. Fernandes Távora --Permite V. ~.a um aparte? 

O SR. PADRE CALI\ZANS - Com muito prazer. 

O- Sr. Fern,andes Távora - Não tenho credenciais para falar sobre questõe&f 
econõnüca&.- Em todo_ caso, de tudo quanto tenho-lido e auvido, parece-me que o 
motivo, dessas discu_ssões intermináveis sobre _a remessa de_ lucros de capital 
eatrang_elro,_ é_ a grande confusão reinante entre o capital estrangeii-o"- que-- verii
~para ser aplicado em o obras reprodutivas, na indústria e nas obras imprescind~veis 
do Pais~ e aquele que vem por meio dos particulares, visando apenas a um lucro 
que quase sempre é ilícito. Ora, se o capital é bem- empregado, -é recõilhecii:Io, e se 
todo capital bem .empregado forç_osam_ente rende, porque não p_ermitir que~ ,ess~ 
lucro_ reverta ao pais de origem? Agora, o capital que é mal empreg_ado, que tem 
como finalidade explorar os particulares, esse, sim, deve_ ser bem fiscalizado. 
Por conseguinte, devemos legU!lar seria:me.nte sobr~_ e_sse ass~nto, para regularizar 
o: _capital estrangeiro _.que_ entra no Pais-- subrepticia,mente e· subreQticiame!lte 
auiér_e_Jucros:_-·qu-e· não devia. 

O SR. PADRE CALI\ZANS - Concordo, plenamente, com:_o aparte de V. Ex.•, 
que enriquece meu discurso. 

Somos Pafs importador de capitais, porque o máximo permitido pelas nossas 
.poupanças, mesmo em regime de sacrifício, não permite a formação do mínimo 
indispensável, sequer; à manutenção_ da nossa situação atual no .. &eto.r. do desen~ 
volvlmento econômico. 

Desconexo_serla indagar se a importação- é a m·elhor fórmula, pois, sendo_ a 
única, nã_o_h_á_.colltÓ se_ falar em opçãO. - - --

Gabivel, apenas, saber se_ poderíamos suprir, por -·nossas fOrças e posSiJlili
dades, essa valiosa fontes de complementação. 

A resposta, alicerçada em dados oficiais, é negativa e enfática. 



O Brasil está superando o subdesenvolvimento com acentuada lentidão1 con
forme atesta o seguinte quadro: 

TAXA ANUAL DE CRESCIMENTO DO PRODUTO-NACIONAL BRUTO 

Japão ..................•• -··--- ...•......... _ 
Alemanha Ocidental ................... , ...•. 
França .................................... . 
Estados Unidos ......•. ·---- .•.•..........••.. 
Austrália ................................. . 
Brasil ..... ······-······'.:-:-..: ·.·:· ··, ~.,-,•,:•·· 

( ") (Programa d-e Governo - Capítulo II n.o 2) 

'I,'<> tal 

10,3% 
10,4% 

9;0% 
"615% 
6,7% 

. -.?,~% __ 

Per capita __ . 

8,7% 
8,3% 
8,2% 
4,3% 
4,1% 

- 2,5% .. 

Tendo e:m vista que o ·conceito de deséhvolvbhento eCunõmico e -relativo1 
a persistir atual taxa de crescimento daquele produto, permanecer-emos- cada vez 
mais distanciados dOS países desenvolvidos. 

o 'Progljl:ha -de Governo;-- toiliarictO por base 8.- média dos_ últiin.os seis anos, 
calcUlOu em 14% do Produto Nacional Bruto a -noSsá -tua de investimento bruto. 
Só para a manutenção do nível atual de renda per capita, s-em qUalquer melho
ria, tendo em v:l.sta a taxa de crescimento _de nossa população (3% a.a., o que 
significa mais de 2 milhões de habitantes a que é preciso alimentar e dar em
prego), é Imperativo um mlnlmo de 12% (doze por cento) daquele produto. 

Desse modo, a alíquota de incentivo da renda per capita não excede a 2% do 
Produto_ Nacional Bruto. 

Para manter--a mesma distância que hoje nos s_epa.-ra das nagúes~_mai_s adian
tadas, ou seja, para que, em termos relativos, não .se_ agrave o_ subdesenvolvi
mento do Brasil/ as autoridades econômicas concordam em- qtre é fndispensável 
um aumento do Produto Nacional Bruto da. ordem de_ 7,5 a.a., o que éX.lgir-á um 
investimento brnto anual de 23,75% daquele produto. C-Hoje nós só_ temos 14, como 
vimos.) 

O -substitutivo aprovado_ pela Câmara dos Deputados, oferecendo prova elo
qüente de seus reais objetivos, longe de restringir-se -~ _regulamentação do pro
blema das remessas de lucros, concentrou seus princiPais dispositivos no que se 
chamou disciplina dos investimentos estrangeiros, que1 na vetQ1l,de, -ttã.duz _ ten
tativa de eliminaÇão dessa forma de cooperação do eXtEiriõr. Sim, porque o llmite 
estabelecido (10%}, jamais foi anteriormente atingido._ As' estimativas autoriza
das avaliam em 1,5 bilhões de dólares no mliifiiiO (já que esteve em 3 bilhões 
o total dos investimentos alien.igenas no Brasil; 10% dessa importância repre
sentam 150 -núlhõeS -de dólares anuais. Conforme tivemos opbrtunldade de ver, 
a média anual máxima de remoessa nunca superoU- a éáSa: 'dos 47 milhões de 
dólares. --

Em que ws-e a afirmação contrária do ilustre Senador pelo Pará, voltarei 
a esta tese ao final do meu discurso, no que diz respeito ao contrabando, que 
vale neste assunto pois talvez a piOr fonna de .contrabando seja a d-esenvolVida 
através da posição imoral de não s~ faZerem essas declarações, causandu ver
dadeira sangria - digamos assim - nos lucros daquele capital colocado no Pais. 

o sr: Paulo .Fender- Periillte-v. -Ex.a maiS um aparte? 

O SR. PADRE CALAZANS- Pois não. 

O Sr. Paulo Fender -Estava inscrito para falar sobre a valorização da Ama
zônia, após reunião há pouco realizada, na Cámara dos Deputados, ]:fara debater 
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os importantes problemas da região:--:N'o ezitanto, o discurso-de V. Ex.~, que sur
preendeu a mim e ao Senado, é tão intereSSante ... 

O ~SR. PADRE OALAZANS - Obrigado' ca V. Ex.• 
O Sr. Paulo Fend_er - . . . que eu gostaria de vê-lo ocupar t.Qda a hora do 

Expediente, continliãrido o nobre colega a nos advertir destes temores que, de 
certa forma, têm fundamento, embora, evidentemente, padeçam de algumas cri
ticas. Asslm., já nãQ'·ilie preocupo com a oração-que_ iria proferir Cfa<lu'i a pouco 
e reservarei minha. inscrição para amanhã e me permitO importunar V. Ex:.& 
com mal.!: um aparte. 

O SR. PADRE CALAzANS- V. Ex~9. nunca importuri:a-e-tenho._iiúiito prazer 
em ouvir- seus apartes. 

O Sr~ Paulo Fender - Obrigado ·a ·v. Ex. a. o nobre colega ocupa- a tribuna 
para versar matérfa de muita oportunidade, sobre a qual o Senado será convo
cado a pronunciar-se em breve. Fala V. Ex.a. em lucros estrangeiros. o discurso 
de V. Ex. a. é_ profundo, equilibrado, consciencioso e patriótico. E se falássemos 
dosJuc.ros nacionaiS? - - -

O SR. PADRE CALAZANS- Chegare! lá. 

O Sr. Paulo Fender - E- se falássemos do lucro que deveríamos ter -e não 
temos? S.é._fáJásseriios "daquilo que deixamDs de lucrar devidO às manobrãs dos 
investidores_ estrangeiros? 

O SR. PADRE CALAZANS- Lá chegarei. 
O Sr. Paulo Fender:._ Citare! a V. Ex.• o exemplo do algodão. O Bras!l,c há 

muitos anos, vive da economia do algodão,- do café e do cacau - o trinômio 
clássico . """ ~ 

O SR. PADRE OALAZANS - Peço licença para oontra-apartear V. Ex.• 
O Sl:"~ __ -!_aUI_o Fender- V. Ex.a é o dOno· do diSCurso! 
O SR. _FADRE OALAZANS - O erro não é soment-e dos estrangeiros, mas dos 

brasileiros, que são Co-partícipes dessa tarefa. 
O Sr. Paul& Fender - Quero referir-me somente aios brasileiros. 
O SR. PADRE CALAZANS -Sempre há partieipação dos bras!lelro.s. 
O "Sr~_ Paulo Fender- Produzimos o caro.ço ..do algodã9, mas não n beneficia

mos porque_- ãS_ColllJ)àiihias estrangeiras o fazem-. V. Ex. a. já deve ter ouv:ido falar 
na Clayton. compramos o algodão para teéê"-lo, para as nossas fábricas- de 
tecidos. Como ·compramos esse~ algodão? _Compramos do es_tmnge!ro, que pelo 
jogo~ec<mômico-financeiro da Bolsa - em que são- autoridade suprema - adotam 
a clássfca -poutíca económico-financeira que for_ça a j:l~_a _para c-omprar e· força 
a alta para vender. Vê, então V: Ex.ã. o qtlã.nto deixamos· de· lucrar! :m então o _ 
,_lu~_n~~~q~~--i~~-~tiÇ.o_para o extelior sem nenhuma contabilidade. 

O SR. PADRE CALAZANS- Conllordo~ plemúnente com V. Ex.• nesse capi
tulo. Tocarei indiretamente no assunto ao término do meu di.scurso, qu.e já se 
prolonga. Aliás, peço perdão ao Senado por estar tomando seu tempo precioso. 

·o s.:·_Paulo Fender - V. Éx.• est'á s-enda· ouvido coin'g'ranttec atenção e 
encant_amento._ 

O SR. PADRE CALAZANS -~ Obrigado a V. Ex.• 
O .SUbstitutivo, encarado poi" esse ângulo, seria, -como é; -treméndamente pre

judicial aos interesses da Nação. Se aprovannos o projeto ter;emos _uma fratura 
no sistema cambial e no regime econômi·co, porque enviaria um incentivo para 
as remessas. 

Tão evidente quanto graves são os efeitos negativos do projeto que se nos 
afigura necess"€trío um levantam-ento das razões ou- motivos que o· impulsionaram 
à aprovação. ~ 
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-ne !ergo, aflora a atuaç.ão do -grupo da esquerda que, utilizando tática conhe
cida e proclamada como o lnstrumento eficiente pela dialética marxista, deaeja 
e precisa instaurar o caos no -pais, para, sobre as ruinas, que é a força de ~seu 
prestígio, implantar o regime de força_ --

Sr. Presidente, quero declarar que, em ·grande parte, em espirita, estoU 
totalmente de acordo com as idéias patrióticas expendidas pelo nobre Senador 
Paulo Fender. Afinal, todos desejamos a mesma coisa- qu·e haja justiça social 
e_ moral neste País e_ o_ deserivolvimento sadio desta Nação. 

· O Sr. Paulo Fender- E a honestidade comercial. 
O SR. PADRE CALAZANS- Exato. Não somos contra o capital estrangeiro 

·e sim _contra o _capital expoliador. o que exl.ste é uma espécie ·cte CompleXo contra 
todos dS ·capitais _estrangeiros,_ principalmente o americano, talvez em decÇin:ên
cia da posição de dois bloeos no mundo. n-esejamos é a: Ordem_- de verdàde; de 
justiça e de moral para a Nação brasileira. 

. Entendo que a lei deve trazer a discipl!rlação .de, todos os costnmes •. fim 
de que o País possa seglilr sua triiha e· alcançar a paz social. Esta, não a quere_
mos só para nós- mas também para todos os .outros povos, mas ela só é possível 
fundada na liberdade. ---

Já dizia o gl-ande proclamador da independência da Eslováquia, Monsen~c;>r 
Tisfu: "A liberdade ·que amamos· e -defendemos é nossa; a--llb~erda-de que não 
amamos nem defendemos e a que- renunciamos, não nos pertence mais." 

Esta a _liberdade_, a paz social que queremos para o Brasil e .para todas as 
naçõeS- do mundo, dentro da ordem jurídica. De outro lado está a filosofia,_ eoo
nômlca que se implantou em muitas nações. Não é preciso ir muito long-e, basta 
olharmos Cuba. Ainda ontem o Primeiro-Ministro tirava do seu posto um dos 
cabos do seu Governo, um dos comunistas mais importantes, acusando-o violen
tamente perante a Nação cubana. Kruschev fez a mesma coisa eom o_ respon
sável_pela plantação de IÍlilho -_porque acabou faltando milho e outras subs
tâncias na Rús-Sia - e então acusou violentamente_ a Nação: de corrupçã·o-~ E, 
pela primeira vez, teve _tuna atitude corajosa, mencionando o exemplo americano. 

O pior é <iue a AlbâTI.iã., ao lad-o da China, levantou-se contra a afirmação de 
Krusche·v por estar fugindo à lei fundamental do marxismo, à politi-ca marXista. 

--um grande jornalista, .na revista Life, em dois números, n..oo 2 e 3 da edição 
espanhola,- apresentou estudo-- -dos mais perfeitos que conheço sobre a. técnica 
·comunista no- mundo, âec1arada por Kruschoev, nesta noy_a fase. Trata-se daquilo 
que o Papa Pio XII. condenou, em doCumentO importante para o mundo -há meia 
dúzia de_ anos - a chamada_ co_ex!stência pacífica - campo e_ técnica de pene
tração db comunismo em todos os países a fim de dominá-los pelo regime tota-
litário. - · · 

Sr. Presidente e Sr.s. Senadores, nó.s, brasileiros, temos herança enorme 
çpn.str:Wda pelos --nossos antepassados, pelos nossos avós .,--- meus e de V. Ex. as 
que_ na labuta e no trabalho digno em situações muito maJs díficeis do que a que 
atravessamos atualmente, em uma época em que não haVia aviõeS nem estradas 

,ode ferro. Montando na lombo das bestas, atravessando sertões, vadeando _rios, 
vencendo montanhas, foram ·capazes ·cte plantar cidades do extremo sul até _o 
Amazonas. Belém e 1\:fanaus são perfeitas testemunhas _da grandeza do nosso 
povo. S_e com tamanhas dificuldades nossos_ antepassados não __ cometeram a 
traição de entregar o Brã.sil a outra nação mas, -ao· contráriO, c.onstruirani SUa 
grandeza,· temos_ o dever de levá-lo à frente, 'COm as mesma:.s·-normas de moral e 
com a mesma inspiração cristã, a mesma dignidade de ~trabalho e- -de comércio, 
para a··gráildeza. dã.qtíelés que lião -de vir após nós. Acho que este é o ·nosso -dever 
e o Brgsil tem a garánt-iá a.o: seu passado, ·com'ti- forte teSteinunho para o seu 
fUturo. Náo-·temo, p·orqu~ confio profu~damente no espirita sadio desta NaÇão. 

,~ Há, Sr. Presidente, neste momentO,_ forças_ terriV"eis que agem - não -~s 
forças a que aludia o Presidente que deixou esta Nação - dentro de uma técnica 
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de trabalho que esse jornalista descreve _com firmeza e clareza, que servem de 
forte.meditação para Cada um de nós. E se não bastasse isto, -~tá ai o ~~tem u
nho do "rearmamento moral", em que se agrupaS líderes comunistas convertidos, 
quer da Cblna Comunl.sta quer da ín<:lia. Ouvi da boca daquele que introduziu o 
comunismo na índia, a afirmação de que era deste. rriã_do, Com esta tátic~. que 
trabalhavam e invadiam a nação indiana. --

- . - .. 
Há; Sr. ·Presidente, sem dúvida, motives de temores. Que ()·patriotismo guie 

cada um de nós, penetre nosso1( C·oi'a'çõa~r e>no.s:SOs espíritos. Temos um patrimô
nio a defender e não -é nosS01 que re_Cá]?einos dos no.s~s-:--ai'llepassado.s e que 
pertence àqueles que hão de vir após ri.ós. - -

Essa atuaçãO tanto mais se justifica, inclusive__ com o notório aguerrimento .e 
açodamento manifestados ultimamente, eis _que, máxime após a criação da 
''Aliança para o Progre.ssó", alargaram-se, ainda_ mais, as· noss_as imensas possi
bilidades de escaparmos às garras da s:ovietização. 

Assim como o Plano Marshall, que _canalizou 47 bilhões· de . dólares para a 
Europa -o-cl_dental, Iib~_ri:9u-a a, ·_curto prazo, da_ ameaça comuhlsta.~ à "Aliança 
para o PrOgreSSo" tambéni apressará os passos da nossa redenção. -

De outro lado, ainda que em menor proporção,- há que se coil.Sld8far a ln
fluência, hoje publicamente denunciada,-âe certos gTupoS industriais, interessa
dos em-instituir uma exdrúxula exploração legai do povo, mediante prévio afas-
tamento das empresas concorrentes. , -

Aliá.s, a _posição dessa gente não é muito_côlnoda, pois,_ a_ essência dÓ_ nosso 
regime reside na con-correncia, que, por iSso mesmo, é- amparada pela lei. 

Existe uma quase unanimidade de pontos de_ ~~ta, .• ~ob:r;~ a necessidade de 
instituir racional di.sciplina para a aplicação, no paíS, dos investimentos estran
ge1ros- (capitais de risco)". 

Isto .. é __ do bom-senso e da boa motal. _lfã<> é jUstO se· pefmiita -a umã. eziipreS"it 
estra:ngeira explorar aquilo _que _já temos e -Já realizamos. ~ao é justo, que, ne
c-essitando de coisas fundam-entais e básicas para o nOsso d.e~~envólvin:l,eilto, ve
nha, para cá, o ·capital alienígena para ser aplicado em lnüústria <:le qU!nqul
lhaiia, 'Completamente inútil para nós, a não ser _gomp_ .IJO_S&ibilid.ade de dar 
trabalho a certo número .de pessoas. Pl':eterlv·eJ. sei'á empregar ·.esforços dentro 
de um planejamento e de umã ordem· racional, como fRZ1 -noJe, a Alemanha 
e tantas outras nações. Este ponto é ae grande lmportAncia e já o declarou, 
com bastante. fi:çmeza o P:r:esid-ente _da República, em sua Mensagem, enviada 
ao :Cóngre_sso Nacional, como, também1 em .discurso corajOS01 como disse, feito 
na Câmat.a do Comércio Americana. 

(Lendo) '1As opiniões nãO só -políticas como técnicas ... os ingressos de 
poupan:ça externa que procuram nosso nieí'cadó." 

Mas, este dever, também, é interno, nosso, porque nada :niais prejudi-cial e 
anti-econõmico, permitir o Governo que as empresas, se vejam obrigadas a 
_percorrer de b~o.s. âe trens, distâncias enoxme~ para cp.e_g~r_ ao _l)Onto_ onde 
há matéria-prima, apenas para ·satisfazer ·a· interesses políticos, a interesse de 
grupos. Isto nã?_pareté possa Ser' ~·;::!elidido moralme:t:te, P?rq_ue_ a justiça que 
temos é tuna;- justiça legai, que Qbnga, cada. um de nos, a. deveres para com _o 

, Estado._ se não os cumprimos fraudamos o Estado. Há uma· justiça· cómufat!Va 
que rege as relações do indivíduo para com o outro; e quando se falta a. ~sta 
justiça, eXiste um tribunal para o sau cumprimento. 

Mas, há também uma just_iça distrilJ.utiva, que diz re.s.:peito aos h!Jmens 
que gov~rnam e que as distribuem segundo urna ordem- de valor, de importân
cia, de n-e-ce.ssidacLes e do bem..1estar social comum. Não tem o governante sequer 
o direito de abrir uma es-trada antl-econõmica em prejuízo da própria econo
mia; porque o dinheiro gasto nessa empresa representa .sacrifícios ele todo um 
·povo e lmpostos que vêm para o Estado, como dizem todos os tratadistas da 
questão, com:o garantia da -construção -do -matoa.- de todos os monumentos, que 
é o da }JaZ social. 



-309-

Há uma última justiça soelal que rege ·a:s relações da concentração de ri
quezas para que, por força delas, não fiquem aqueles que lutam_ e .trabalham 
explorados pela potência da riqueza e levados a coitdi~.?~s __ ~e_ miséria. 

Essa riquaza emgerâda provocada ·atraVés de uina injustiça da ordem sala
rialc_e do res);}elto aos valores humap.os·, constitUi verdadeira fraude na ordem 
social e no bem comum. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira. Fazendo soar a campainha.) - Lem
bro ao nobre orador que o tempo de que dispunha na hora do expediente está 
esgotado. 

V. "Ex. a prosseguirá seu discurso depois aa-- ordein â9 ~ia. 

o SR. PADRE CALAZANS - Agi-acteço a V. Ex.• e aguardarei a oportuni
dade para terminar meu discurso. 

Durante o discurso do Sr. Padre Calazans1 o Sr. Mourão Viei,ra dei
xa. a. Presidência, que é exercida, .sucessivamente, pelos Sr!s. Gilberto 
Marinho, J oa.qulm Parente- e Guldo Mondin. 

DU:RAN'rE o ID{pil'J)JEN-i:E- coMPAREcEM _MAJS_ OS SRS. sENADORES: 

PaUlo Coelho - PaUlo Fender __ Lobão da Silveira - Remy Arifuej:C:..:. Eu
gênio Barros -Joaquim Parente - Fernandes Távora - Ruy -Palmeira - -!l:e
rlbaldo Vieira - Gilberto Ma:rinho - José Feliciano - João Vl!lasbôas - Filin
to Müller - Guida Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - Sobre a mesa reijuer!menfu que 
vai ser lido. 

l!i lido e aprovado .o seguinte: 

REQUERIMENTO N.O 97, DE 1962 

Requeremos~ na .tw.tl1a' reiJ.mental, não se rca:Iiz~ .se.Mões_,dQ-,-PleiiãriO nem 
funcionem o.s séndços aux!liare.s do Senado- nôs dl..S correspondentes à Sema-
na Santa lde 16 a 21). - · - - --

Sala das Sessões, 29 de março de 1962. - .Toão Villasbôas - Gilberto Marinho. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) --Em· faca da aprovação-do re

querimento não serão realizada.s sessões, nelft "funcionarão os serviços auxilia
res do Sena-do nos dias 16 a 21, correspondentes à Semana Santa. 

Passa-se à 

ORDEM DO DIA 

Item 1 
Segunda discussão do P.rojeto -de Lê! do Senado n.o .52, de 1961, de 

autoria do Sr. Senador Dei Caro, que considera de utilidade pública a 
Conferência de _São Sebastião do Alto Guandu, da Sociedade de S~o 
Vicente <1e Paulo, com se.de ~m Afonso Cláudio, Estado do- :El>ptt!to 
Santo (aprovado em primeira discussão em 23 do mês em curso), tendo: 

PARECER FAVORÁVEL sob n.o 35, de 1962, da Comissão 

- de C<>nstitulção e Ji:tstic;_a. 
O SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinho) - .Em discussão. 
Não havendO Qi.tem quei:i-a u_sªr da palavra, encerrarei a discussão. (Pausa.) 
Está encerrada. 
Os Srs. Senadores que _aprovam o proJe_to1 queiram. permanecer sentados. 

(Pausa.) 

Está aprovado. 
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É o seguinte o projeto aprovado em se-gunda discussão que vai à 
Comissão ·cte Redação: --

PROJETO DE LEI DO SENADO N.o 52, DE 1961 

Considera de utilidade pública a Conferência de São Sebastião do 
Alto Guandu da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede em ÃfÓ-riSo 
Cláudio, Estado do Espírito Santo. -

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 - É considerada de utilidade pública a Conferência da São sêíiasilãó 

do Alto Guandu da Sociedade de- São Vicente_ de. Paulo, entidade civil de-·obje
tivos filantrópicos, com pers~na_l~dade jurídiça e sediada_. no Muniçípio Q.e Afonso 
Cláudio, Estado do Espirita Saoto. - o - - - - -- - - -

Art. 2.0 - Esta lei entrará em vigor na data de su~ pubUcação,- revogadas as 
disposições em contrário. -

O SR. PRESIDENTE (.Joaquim ·Parente)- - Á Presidência comunica que 
havendo o Governo de Portugal convidado quako .Senhores _Senador.es, que ora 
se dirigem a Europ-a·- -·com destino a Roma, a visitarem Angola, designo para 
desempenhar esta missão os seguintes_ S_enªdores; Yictortno _Fr.eire, pelo Partido 
Social Democrático; RUI Palmeira, pela Unlãó_ Dehiocfãfica Naelorial; Aigem!ro 
de Figueiredo, pelo Partido Trabalhista Brasileiro; e Llno de Mattos, pelos peque
nos Partidos. 

Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia. 
Há oradores inscritos para esta oportunidade. 
Nos termos do § 5.0 do art. 163, do Regimento Interno, tem a palavra o nobre 

Senador Padre Calazans~ para concluir seu discurso. 

O SR. PADRE OALAZANS - Sr. Presidente, Srs. Senadores, existe uma 
quase unanimidade de pontos de vista sobre a necessidade de Instituir racional 
disciplina para a aplicação, no Pais, dos Investimentos estraogelroa (capitais de 
risco). . 

As opiniões, não só p0Iític3.s, como tecDfC'ãi,--CõiidéiiS.tn ::(iriéXfStêilciide um 
planejamento técnico;- formulado de aéor"do eom ··os interesses. e conveniências 
doS reclamos de nossa vida econômica, com o objetivo de orientar, regulamen
tando, os-ingressos -das poupanças externas que·-procuram-·o nosso merêad0.-----

0 que se condena, urge salientar~ é a Inexistência do planejáménto, que faz 
presumir não estarem sendo feitas todas- a.s- aplicações nos setores que consultam 
as nossas conveniências. 

Tratando-se de campo aberto, a escolha do setor da aplicaçãa_:_:·'flC-a situada 
dentro do exclusivo arbítrio do lnvestldorc alienígena; Daf resultar Inúmeros 
cascrs de investimentos menos. convenientes- ou --atê--mesmo-- ·condenáveis, que, 
previamente generalizados, vêm servindo P'ara alimentar a batalha dos que se 
opõeni à ·participação· do -capital estrangeiro no processo do desenvolvimento 
económico_ nacional. 

Sendo evidente que não é. possível tomar por base aquelas generalizações, 
tanto mais que são preparadas por fontes s;us~eitas, reconhece_~.se: que -ª-condição 
prévia essencial à formulação de um '1CÇdigo d.e InYestimentos Estra"ng_§dros1

' é o 
correto, preciso e integral conhecimento de nossa- realidade presente. Levantada 
esta~ será po.ssível elaborar. trabalho sério, que venha a dis.clplinar, dentro das 
conveniências ditadas pela linha do Interesse nacional, a participação do capital 
estrangeiro na vida de nossa economia. •, · · "' · 

Grave erro~ contudo~ representa a tentatiVa --de regular esse: p:tobl~IÍ'l~, "4e 
alentadas proporções, dentro de ,projeto cujo objetivo é a disciplina das rinrreisas 
de lucros. - - · · · 
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O Correio da Manhã (10-12-1961) ~em passagem brilhante do editorial -
Confidencial - a&Sina!a: 

... Há, no projeto, dispositivos siniplesmente inexequíveis: como aquele 
sobre o .seqüestro de depósitos_ de brasileiros em bancos no. estrangeiro. 
Seria, sem dúvida, desejáv:el que o governo criasse aqui no País condições 
estimulantes para o retornq_,desses capitais mas, não é possível forçá-lo, 
porque o Brasil não possui nenhum meio para obrig&r bancos no estran
geiro a quebrar o sigilo bancário. Os autores do projeto sabem disso 
inas, ·convinha dar "ina:is um verniz nacionalista "ao seu trabalho". 

Esse trabalho consistiu principalmente em confundir, até a impos
sibilidade de separá-las, a importação de capital e a remessa de lucros. 
A remessa de- lucros precisa ser disciplinada. A importação de capit(;!Js 
estrangeiros é necessãria, inclusive para tornar econoiiíicanfe:fi.te inde
pendente o -pafs. Mas os ãutores intelectuais do projeto (e qo ·m~e)íio
rando) querem- aproveitar a regulamentação- daS re-mess-as Para im:POdir 
a im!POrtação de capitais ... "~~ 

Oportuno-e.sc1arece:t, quanto aos tlepósitoS de naCionais em bancos situados 
no exterior, que ~ trata de um problema---.:.....: :Se é que eSte é o If6ine qUe se p-ode 
lhe atribUir - universal, do- qual não se livra nem as ilações ·mais ricas. 
Bas_ta assinalar que os Estados Unidos vivem atormentados com as emigrações 
do hot money, sendo certo que em fins de 1960; QUando ;l'oram mais alarmantes 
as saídas de ouro daquele pais, o governo sufÇo, através de um gentlemen's agree
ments com os· grandes bancos privados, adotou líledidàs severas de re.stiição aos 
ingressos externos. 

O Presidente KelUledy, no pl'lmeiro relatório deste ano· ·ao Congresso,·anrmou: 
"Foi restabelecida a confiança no.-"dólar. As p-erdas eni Ouro I oram 

reduzidas de 1 bilhão e 700 milhões de dólares ein~:l960, para mlmos de 
900 milhõ~es~ em 1961." 

O 'sistema de moriópólio cambial, após longo rreríodo cJ!O vlda sob os auspicias 
da Cexim, de tão triste memória,· m·erec·eu condena~ão Vioienta e geral_ da Nação, 
precipuamente depois que o bisturi da Comissão Parlamentar de Inquérito lan
cetol:t a pústula em que se- transformara aquele órgão, -esclãrecendo a --opinião 
pública sobre o número e extensão das irregularidades e crimes praticados--sob 
os ausp:clos daquele regime monopolista. 

:Mais tarde, o advento do mercado de taxas livres, tão ansiosamente- recla
mado ·e esperado, veio trazer a prova definitiva de sua superioridade, eis que, 
mesmo õ$ se.toreS -que lhe p-oderiam ser, teoricamente, adversos, ·se portaram ·à 
altura das -previSões- lançadas- por- seus defens-ores. 

Caso_ tfpico .oferece o balanço~J:le capitais, que assinalou considerável aumento 
de saldo, _pois, enquanto cUminuíram as remessas de luCros-, ãuru.éntaram os in
gressos-·finanCeiroà.-

' Correndo_ à conta das entradas aleatórias de divisas a alimentação do mercado 
de taxa Iivr_e, fica o governo liberado de qualquer comPromisso no qUe àiz respeito 
às remessas de luCÍos e dividendos. Trata-se de um dispositivo armado de 
autocontrole de comprovatta eficiência: a remessa de cruzéiros dep-ende da entra-
da de divisas. · 

Qualquer eventual pressão no setor daquela, sem que tenha havido ingresso 
de divisas, acarreta reação_ -automática -do mercado Com elevação -proporCional 
na- cotação -da moeda- eStrangeira procurada. K essà' elevação, de per -s~---óOi"iga 
o .retorno ao equUibrio, pois, ao titular será niais interessante, ante a adversidade 
do mercado financeiro; reinvestir os lucros, aguardando outra -oportunidade ·pãta 
a remessa. 

1\s conseqüências do ~regime de morinp5lio cambial, dentro da rigidez esti
pulada pelo substitutivo, são imprevisíveis. Ná certa, teremos mais uma lei para 
não ser cumprida. -
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A experiência secular dos povos ·mais adiantados erisina que é pref-erível não 
ter lei, do que legislar a respeito de setores onde o controle sobre a aplicação 
será destituídO de eficiência. 

NO -BraSil, infelizmente, raríssimas vezes o legislador pondera ...:.:..:-·esse fator 
no momento_ em que confecciona ou vota a lei, do que resUlta imensa floresta 
~egislativa, cuja principal função tem sido criar e ampliar. o quadro das evasões 
e o mercado dos- marginais. 

Dentre os Deputados que aprovaram o substitutivo da Comissão de Finanças, 
dificilmente se encontrará um -co:q.:fiante na e!Lciência c!o- disposto em seu art. 9,0 
art. 9.0 -- -o - - ' -- - -;- --- - - - - -

O. problema do contrabando, em virtude da extensão de nossas_ costas marí~ 
timas, vem desafiando as autoridades, sem que seja encontrada uma- solUção. Isto 
porque inexiste possibilidade de control!3 e -fisqt_lizag_ão _ e:zn toda a amplitude das 
-regiões da fronteira, não s6 marítimas, como fluviais e_ terrestres. 

A Indústria do turismo, cuja necessidade de desenvolvimento tanto se pro
clama, encontraria, em tal preceito, um obstaculo de difícil_ transposição, uma 
vez qw os pontos .de embarque do país, ondé _ há fiscalização, ficarão submetidos 
a regime policial, com seções especializadas de revista, busca ·e apreensão. 

Paralelamente, deverá instituir-se iigi)roSo serViço de ·cert~tira-·na-'CQ!J;estmti-
dência para o -exterior. - - -

Cercadas todã.s as portas normais de saída, ficarão abertas, uniCamente, as do 
contrabando, pois, quanto a estas, não existe possibilidade de controle eficaz. 

O perigo de sangria externa não _p_assa de alegação._-

Em primeio lugar, as opera:ções de remessas de- luCrOs 'e dividendos, porque 
confiadas ao mercado livre, estão .condicionadas pelo autocontrole que caracteriza 
o sistema. Ademais, a ampla soma de poderes outatgãdos às autoridades mone
tárias, permite a adoção de medidas e expedíentes de_ controle adicional, cuja 
intervenção pbde ·assegurar·co êsta:camentc> de· qualquer m·anobra tendei_l_te_ a ,per-
turbar o normal funcionamento do mercado. - _ ,--~--

Caso a efetiva apuração de que os poderes daquela au'tórlâade reclamam 
maiores latitude e flexibilidade, a lei poderá concedê-las, observadas, natural e 
logicamente, as cautelas aconselhadas eln ·race. da sittiaçáo-"''conci-eta. 

Ainda que a rem€:ssa de lucros" ostentasse o perfil- de grave problema, quali
ficado pelos aspectos que a fantasia de uns e~ interesse de outros lhe atribuem, 
não seria conveniente· oferec_er-Ihe a solução que vingoú na -câmara. Essa apre
senta-se onerada por tantos defeitos, vicias e_ absurdos, que, -dentro do quadro 
das previsões lógicas, assentada~ _em levaptarnen~ ,té_cnico, obj_~~vo: -~ j,mparcial 
dos seus efeitos necessários, não s~erla posSlvel :aceitá-la,~ exceto se~ "~ pbjetivo 
visado fosse a criação- de prbblemas conseqtténtes, de supcr1or ~a:yid,-~e. _

0 

O pior e mais certo- dos efeitos seria a fUga dos capít?is,_ possivelffiente em 
companhia de valiosos __ contingentes·~técnicos; --o -que-__ ;nO$_-colocaria na· triste e 
dificil situação ·de provável, senãO- inevitãvel, retrogra~ação. 

Ou será que existe quem acredite~ de bo-i fé, ~qUe, rD.esmo .esfi.orrf:W3.do, _o 
capital estrangeiro permanecerá.· cooperando conosco, por Obra e gr_a_ça de paixão 
ou loucura? ou de suprema virtude? 

:S oportuno lembrar que o -sr. Presidente da República _em recente e corajoso 
pronunciamento em -seu- discurso Jeito na Câmara. _dQ Comércio Ame:dcanu afir
mava: que não é eontra o --capital estrangeiro que para aqUi venha contribuir 

_para o nbsso enriquecimento e desenvolVimento, mas como todos _nós, repele 
aquele que pode gerar o empobrecimento do povo. -- -

'Toda e qualquer limitação quantitativa determinará a necessi~de de extinção 
do mercado de taxa livre, com retrocesso -ao --regime do _.monopólio_ cambial, por 
nós abandonado em- inspiradíssim6 momento. · · -
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Precisamos--da coO}x:'ração externa conto fator relevante_ para acelerar o pro
cesso __ 00- deSenvolvimento econôinico _naclonal. 

o~ Sistema ein vigor, aválizado por -l~ga éX:periência, comprovou inequívoca; 
s_uperioridade _com :r:clação- a ·s-eu âritec.édente, que se fundava no monopólio cam
bial na taxa fixa. 

S.ó- teria sentido .reformar ó que ~i está,_ -~e P:i-ov~ ins_ofismáveis demons
trassem seu fracasso _e - o que é niais ill;lp_ortante - se a fórmuJ.a substitutiva. 
viesse __ alicerçada em funqaméhtos. ídônOOs ·cta garantia de sua excelência, pelo 
menos no piãno das construções_ doutrinárias. 

o SR. PRESIDENTE {Guido 1\Jondin) -,,Tem a palavra o nobre Senador 
Paulo Fender. 

O SR.- PAULO FllNDER -Sr. Presidente, o dia de hoje assinala um momento 
histórico para a r~gfã() _que representam nesta Casa todos os nobres SenaâOres 
da ·área amazónica._ · 

Tivemos oportunidade, durante seis horas, de manter contacta "om todos os 
parlamentares da região e com QS ~os-:-Srs..._Govemadores das-unidades federa
tivas q_ue_ c.omp_õem a grande_. área, ouvindo ainda exposição que proferlu o ilustre_ 
Superintendente do Plano ~de Valorização Econômica da Amazônia, Dr. Mário 
Dias Teixeira .. 

Todos o_s Pf(lbiell'ÚtS Çta ~eg.ül.a-·:taram.--enl= Íf~has ger$~- au cteb~tidos.e escusa
m~ _d_e,. encareCei, desta alta_ trib1,llla da Nação_, a irrip_ortância d-e que se revestiU 
a ··re'triliáo. Rei?_reSéffta-- a Amazôffia n1aiS de _ cinqüenta por cento-_ do- território 
pátrio, $ ali tem9s con)lec:lcja~ e ~d~Conhecldas j~ldas de riqu,eza deste País, 
quase chegando éU ~agora a acrediter na frase d~e Humbóldt segLindo a q1,1al a 
Amazô:t~ia há de ser, _uni~di;i, o c.eletio-_ do mundo. Entretanto, é_.sábü:io- qUãO -cri.:.: 
minosa -t-em sido a atitude das. .G.ovemõS qtie; até à(J.iii,··n.ao se· tem preocupado 
sUficientem. ente_ com_ a assistência que estão :tia obrigação de dar ao vale arila
zônico. ~ · ·~· 

Sr. PreSidente, houve, evidentemente, lacunas na eXposição feita como nos 
debates que ali se"jltotluzlram. Entretanto, um espirita só, uma consciência só 
prevaleceu: a de que os' représeritã.rites da Amazônia no Congresso Nà'cio:hal estãO 
no- deliberado p·ropôS1to de lutar por que·_agora· melhores recursos naciôrtá!s ou 
estrangeios séjam -destmaa:osâ importante regiã-o pãra fazê-Ia produzir e dar um 
potrco de· fe:IIcldade à gente humilde que nela moureja, desamparada e âesolada. 

Se _ria -reuniãõ~me tiVessem- con_cedidÓ a palavra- e esta riãõ- me ~foi peT:mitida~ 
por falta de tempo .:__ ·eu teria apenas assinalado --e chamo_ pata este ponto .. a 
atenção dôs eminentes colegas_ Senadores Mourão Vieira e_Paulo Coelho, que ali 
estavam representando o SeU -Estado - que se ·ressentiram ~s- .~b~'tsl-ª- de_ um 
importante ponto, sem cujo exame não é pós.S_ível pensar no deSenVOlVimento da 
Amazônia. Refiro-me -â imigração para a vasta zona. · · -

Sahemoa que o fator ma!orde c!viilzação e~de progres~o ê o hôti:lem e todos 
os males que pesam sobre a região - estou co_nVehcido e a sociologia o comprova 
- se devem à absurda, à esPãiltosã. raridade âetnbgráfica ___ dà -gleba, ao espaço 
ecuménico. que a Amazônia oferece e que _constitui - como já assi~ei desta 
txibuna - moth:o_ dELCoblça para presões demográficas que um dia, fatalm-ente, 
se exercerão ali, com todas as conseqüências que é fácil prever para nossa ilite-
gr!dade geográfica ou política. . 

ESte_ ponto das pressões·-_C;'lem.OgráficaS não fOi tambélÍl_ assinalado_ no impor
tante conclave; HbuVe -um Deputado- _da região q~e :r;nanteva diálogo com a Pre
sidência desta sobre P.lll fato que me pareceu curJ9~o _- a ,negaç_ão do _sentiméD.to 
patriótiCo nó homem amaZônida1 sofrid-o e já desiludJ.,do do amparo dOs PodereS 
públicos_ de sua-·próprra·Patria. 

Desta tribuna resalto que não acredite que nenhum filho~ da .Amazônia 
deixará de- ser brasileiro U)l). só momento_ no_ seu pensamento, na sua alma, b-..a
sua formação politico-soc1al. 
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Por outro lado, acredito que o -desencanto para fazer vibrar, na própria 
alma, as veras do patriotismo, pode perfeitamente .resultar da simples condição 
humana._ Quando o homem não pode mais elevar o espírito ~- ·regiões_do clv_ismo, 
às regiões da arte, às_ r_egiões __ da beleza_ com que ·ele_ se POssa deslumbrar, 
porque as condições materiais, huma.nissimas_, quase animais, não --o pe1·zí11tem 
- o homem é o único animal que produz se-u próprio alimento e que mora e 
que v~este -quando o homem perde' essas p'o~sib1IIdades de prover seu alimen
t.o~-â-e morar·-,e -a.e v-eStir, ·ele desce ll.a-·escala zoo1ógi,ca e _vai encontrar-se com 
o homem primitivo -das cavernas, em quem não Se vislumbra traço de patrio
tismo. 

O Sr. Mourão Vieira - Permite V. Ex.• um aparte? 
O SR. PAULO VENDER - Com multo prazer, 
O _Sr. -MOúrãO Vieira - V. Ex._a- eStá e_xPrlnlindo, coni "_muita - realidade, 

um fenômendnabitual da nossa região.~ Não se pode ciniiuncUr - <! Deputado 
que assim se expressou certamente ret!flcará seu ponto de vista - o desânimo 
com a falta de llXdor civicO'OU patriótico: Quem, como nós; peroorreu e perlus
trou durante muitos anos o imenso Vale, aquele emaranhaâo de riOS, paral'lás, 
fui'os e lagos; quem- sentiu a alma. daquele· povo, Como -nós- sentimos, morando 
nas suas barracas, oomendo da sua comida, vivendo- a sua -vida, pode dar depoi
mento sobre .se fralta àquela gente patriotismo. Nas barrancas dOS rios- de nossa: 
terra - digo nossa terra porque cheguei à conclusão de que a Amazônia não é 
mais dividida em Estados ou Territórios é um~ corpo, é~= ~todd, é'realniente 
um problema que se unificou para desafiar a inteligência dos homens, não só 
dos brasileiros mas dos homens de . todo o mundo. ~Quem ''\ilveu - dizia - em 
cantata com aquela gente; q11em saiu com aqueles caboclos de~madrugada levan
do um teodolito, quatro balizas e uma corrente de agrimensor e ·quem, áo 'sair 
de casa· para o trabalho, a.ssisti.u na escola, ·que funciona num girau, 30 ou 40 
crianças entoarem o hino brasileirO' com· o mesmd· a:tdor ·cíVico -das crianças 
das grandes capitais; quem conhece a aima daqueles homens do interior,~ que 
não fala com todo o mundo, que só fala ·com .aqueles que a eles se assemelham·: 
O caboclo, antes de tudo, é um contempl•ativo. Ele sabe que suas queixas nem 
sempre são traduzidas Por aqu:eles· sentimentos, não de' 12_iedade, mas d·e r_etri
bulgão~ de um direito que lhe. assiste por estar ocupando uma parte do território 
naelonal_ que nenhum outro brasileiro. ou. estrangclrq_ ocuparia por preço algun1; 
mas _ele ama aquela terra, ele ama a- pesca, am-a ·-a caça, _ama, "POrtanto, o seu 
próprio País. S_6 o- diz, só :fãla;- s6-€xPririle, só abre o seu peito para aqueles que 
o l>!ltendem, l!: um erro, portanto. considerar o caboclo um apático. Tenho para 
mim que é, em muitos caso~s, um filósofo. Sr. Senador,~ faço questão .<le lhe 
pedir desculpas por intem:imper o seu discurso. 

O SR. PAULO FENDER - V. Ex. a. .abrllhanta _o _meu discurso com ess_e_ 
· d~polmento etnográfico_ ~~ 

O Sr. Mourã,o Vieira - Vi, em_ d_eterminada região do rio Solimões, um cabo
clo que cQnseguiu, ao fim -~ algl.'lm traballio, pes(!~ dois pJrarucus, __ peixes es$en--
clal.s na alimentação da regíã<çaliá.s saborosís.slm:os. ~ - ~ 

o Sr. PauiG Coelho _:o; bacalliaii do Amruionas, 
O Sr. 1\-lourão Vieira - O bacalhau do-- Ama-zona_s; diz o nobre coleg_a, 

filho das ribanceiras do Humaitá. Pois -Sr. senador, _1.1ara-- e·spanto _meu, que 
viajava na mesma embarca-ção,- -vi aquele .c-aboclo devolver ao seio -d~ Ii~ wn 
dos peixes, ficando apenas com um. Natllralmer;te filho da terra, não tão llgad'? 
à natureza como ele, o-bservei: - - 1~or que nao levas o __ outJ;"a'~_ --,.,-,11Dr. ~u so 
tenho .sal para um peixe. Este,_ outro p_escarâ'.'~. S:r. -~n~~or, uma atitude destas, 
nUm homem rude, é realmente de um_ p~a,triota. _Ele- estava _devolvendo ao_~ ri_o 
o alimento que ia faltar a um outro se·u -eoncid~dão que, mais atrãs, d-evia 
pescã-lo. :m uma atitude simples, singela, mas que -_tlefine :realmente o caráter_ 
e o temperamento da nossa gente. Er~_ o- aparte qu-e desejava dar a V. Ex.a. neste 
ponto de seu discurso; No tocante à Imigração, falarei em ~utra oportjlllidade, 
sobre o assunto que estudamos durante seis horas na reunião de hoje na C"ã-
mara dos Deputados. · 
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O SR. PAULO FENDER - Obrigado a V. Ex.• Sr. Presidente, assinalava 
eu que o vazio demogrãfico __ eJd.ge ·execução. urgente de um _plano de_ imigra_ç_~ 
para a Amazônia, e qu~e esta imigração atenda lme_c!iatamente à sJ.stemática 
de uma colonização equilibrada € justa, tal __ como está prevista no Plano Qüin
qüenal hoje na Comlsão ·de Vruorização da ~AmaZõnla, -da Cámara dos Depu
tados. Assisti o próprio relator dizer que havia elaborado um parecer contrário 
à exeJcução _ _do·Piano .Qüinqüelial. Isto __ quer dizer- nada mais, na_dE!> me119.s -
que todo)> trabalbo proJiuzldo para:a elaboraÇão desse plluió estaria praj;jcamel!
te perdido, se e-sse- par~eêt- fôSS_e · aprovado. - - --

sr. Presidente, o Plano Qüinqüenal elaborado~ pe).a SPVEA -- nele tive a 
honra. de COlaborar quando IRSseSSOr técnicO cdaquele importante órgão da pre
sidência da República - Posso gara11ti:r_,_ é· t_r(!.J:,_alho sério. que honra_ os pesqui
sadores qúe ·ne1e Pl"Oduz:l.ra·m· ãqtielãs Páginas, ·que considero não só- brilhantes 
como altamente· ~écnJ.c.,a;s p-~r~ _·_a- recuperação __ econõmicit da regiãb. O _Plarió
Qlilnqüe:hál està'6e!ec~.~ no pont({ da imigração e colonização, medidas da mals 
pura raêlbnál)dade ;p_ara aquela: áteã. Estabelece tipps~ de colonização, de abas
tecimento, colon!zação_~Jie penetração e ;eolonlzação de fronteira. Tivemos oc<l.S!ão 
d,e-:rp.odi.ficar_ substancialmente o_Plano, através de pare-cer aptQvâdo pelo_-~úitão 
Superintendente da .sg~".o grande historiógrafo patriclo, Dr~ Arthur César 
F'etre:lna Rê:ls. · ~ ~ ~ · ~ · ~ 

Modif1eamos este Hilno, ria parte referente~- .as GQ!Ônlas de fronteira, que, 
de acordo- e-om·-ô "llOSSO- p-arecer;· Pã.SSal-âm- ã Ser coiônfa.s militares de -fronteira, 
porqu-e teildo a- Amazônia wna :áre_a_ ?-rr~iana ~'Y.- fronteiriça de cerca de-sete 
mil quilômetros de linha, não é _compreensível estabeleçamos ali oolânia.s de 
fronteiras isoladas, que flcariam, evidentemente, à mercê das Invasões. estran
geiras, daquelas tribos . que, tantas vezes, vão_ de um território a outro, sem 
qua1quer J.Conhecimen.to de fron_tei:r:as.. . . . .. ·- . - - · 

o Sr. Mourão Vieira - Permite V. Ex.• mais um aparte? 
O SR. P'AULó~.FENbER - Pois não. 

O Sr. Mourão Vieira- Em janeiro de-196(}, tive op~ortunldade de viajar até 
Benjamin Constant e, de lá, até Tabatinga, exatamente no_ momento em que 
se davam as invasões_daqueles _que, dizendo-se__ s_eringueiro_s, eram apenas ban
doleiros. Invadiam-Cas'-f:fdnteiras do ·Brasil - que~ como sabe V. Ex._a, é _desgpar
necida - procuravam os pl"õdutos· do· Afilã~nas, deles Se" Sei-viam e os levavam 
para o seu pais, o que dava lugar, muitas vezes; la een·ã:S·-,~rangtêntas. ~ao chegUei 
a 'assistir ao encontro mas presenciei a volta da embarcação __ que· .serna·· de· 
hospital de. sangue,~ tnazendo os feridos elas guerrilhas de fronteiras . 

. '" fi" s&: PAULO FEM>ER - .:Ê um testemunho incontestável de v. EX.• que 
conhece· it h a dá.- Amazônia e sabe dii!ll. invasões ·sangtentas dos bandolei-
ros dé Mt". ' ~· s, que perturbam grandemente o trabalbo ®.s chJa.madas 
poJ?ulações · -~~- _. _- -dá. ";AhülZô_nia, _ ---:, y~q~_en.~ -~~PB..!gJmtos, :P~:P·~l~c)çnais 
nõmades·- '--- e_ Jiue Ievafn uma produçao escassa, mas que daria para nutrir 
uma ctez.e_na __ Dli _ Vin:tep.a de- br~sileiros; ·e ~da "d·~ixam o Vilarejo arrasado, 
semeiam ·'à-:m:Orte e a'fõniê. -Por isso, Sr. Présidente, achamos de lii_odificar esse 
plano. A idéia era ·estabelecer nas fronteiras- ... -ao~~Br-aSII, localizadas na- região 
ama2iônipa, os destacamentos militares .de_ colol!1zação, graças_ ao qtie _.celebrou 
a SPVÊA uni eOrivênlO com a a.a Região MiLitar. Hoje, concretiza(l_a a .i,déia., a 
a.• Região Militar. está. construindo, com verbas anualmente . votadas no orça
mento tua.. 'lJI!!ãõ.~ as- cólõnl~. ~ta~.~· de trontedras. 

Sr. PreSidente, eram estes os reparos que desejava fazer . relativamente aos 
debates travado-s hoje na·-con1fssãd'de Orçafuentó da-Cámara doS Deputados,- onde 
se- reuniram os representanteS da Amazônia._ - , . -

~ -·: :_ ·A~h~ 
0

• ~~-~ _· ~~ • imigrMão .. ~~~okuw;~çãO ~~ iacléiii8.fs -~ão · pQd~réinO_s p~n~ar '1 e~ 
defender o Yale, a não ser que adOtásseinos critério espor~co d;~ e:i_ploração 
lbnltadas de certas indústrias, para uma produtividade rápida. Por exemplo, 
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através de investimentos estrangeiros em região altamente madeireira do Vale, 
para cotn a mecanização técniCa do -corte e da remoção ~ madeira prodUZirmos o 
capital necessário, ct·e inicio-,-- acr desenvolvimento- de outras empresas. 

O Sr. Mourão Vieirâ"- Perinfte V.--Ex..a outro apllrte? 

Q SR. PAULO FENDER - Perfeitamente. 
o- Sr~- nr-ourã.o Vieira - Miriliá. insistência erir a,p8.rtear V. Ex:.a é. devfõi ao 

entÜsiasmo que- :m:e desperta ·a -assunta= .e ~-:rrx~~i.r~- Ptecl.Sa e Clara com que o 
nobre colega o expõe. -

O SR. PAULO FENDER - Obrlgado a V. Ex.• 
O~Sr.-Mourão Vieíra - Há cei-ca cie seiS anos, reuniu-se nó Rio de Janeiro 

uma conferência florestal, e_ eu fUi designado pelo_ m:eu Estado, para :r;tela repre· 
sentá·lo. Ficou decidido_ na Conferêilcia que sé--àdotaria, nessas regióes, -tuna ·sêrie 
de usinas-piloto, sugeridaspe1l{Dr. Prevét, frl!Acêscom Iarga~experiênc!a da maté
ria na Africa Equatorial. o--plano, qtre--muito lhe entusiasmou, porque essa:s p-eque~ 
nas usinas-piloto tinbam a propriedade de se instalar em determin.'!!IQ nonto e 
explorar. a floresta, mesmo· heterogénea co_n:to~-iS" f!~s ~on.aS ·e-quatoriais, _p_orque 
ocupavam pequeno número de pe!Jst::las- e estava~ -~~qamente: capacitadas, além 
do corte-·cta madeira~.-ã-éxp1ora:çãó.de outras pequenas indústrias que $:-~am_ ca:ga~ 
zes de manter pequenos núCleos populacionais. Isto seria o início de lima imigra
ção dirigida, como foi feita _em diversas zonas. Esta, decisão fói _aprovada. Em 
discurso, ·na Cãmarã dos Dep_utaJdos, falei_ sobr_e o assunto, :mgstr81as plantas do 
plano, mas infelizmente, até_ h9je os Governos-·.continuam- Surdos à -questãõ e. a 
região permanece no. estado que v:-EX.!l":. refere~ 

O SR. PAULO FENDER - Muito obrigado a "V. Ex.•, que é um amazõn!da 
conhecedor de todos os- ptOble.ttJ.aS da região- e Cuja palavra ouço sempre, com 
acatamento e respeito, sobretudo, quando ge- ·reVesté de conhecimentos técnicos 
como os que V. EX~ acaba de demonstra-r. 

Sr4 Presidente, na reunião da Câmara, tivemos oportunidade de ouvir um 
Superintendente que está, realmente, à altura da delicada --função que exerce. 
Homem de conlieclmentos seguros de- Economia, que demonstrou em sua alocução 
muito_ quilfbrio no trato dos mais diversos problemas da região. 

O Sr. -MourãO Vieira - :e a impressão qu-e âeixoU a toaóS. ~ 
O SR. PAULO FENDER - --.--;-;:-:hom:em patriota, seilsfvel aos-- reClam,os do 

povo sofrido da minha região, e que, para felicidade nossa, revela certa insensiWU.~ 
dade politica, para bem cumprir suas funções. 

· Quando aSSUitl, na- citada reunião, a -representantes de diversas trnidades da 
Federação reivindicarem para, S\l~s l;Tnldades tratamento igual, equivalente ao, que 
o. Governo "dá a õritl:OS Estad,os, _q,uase me temi do- êXito da missãO dO ·sr~ Mário 
Dias Teixeira. Mas_, _ _pufl:~ v~rifíca"r que S~~-_adota o prlncípiO se~o-o g_Uãl-a 
Amazôilia é utiJ.a~- s6; nãõ está dividida em Unidades _Q.a FederaçãO, e os recursos 
que se-lhe destinarem_ ~ç) de_ q~r aplicados ofi_de _ melh9r çonitfei, seja éin regiões 
do Esta<l.o do_ Pará e Estãdo do AmazonaS, Goiás, Mato Grosso ótrl\@ranbão, Isto é, 
onde Imilmente se fiz.erem necessârlos·-paí"11.--recü];iéraf o \Tãle, nos pontos em=que 
a p.rospé"c.Ç'ão das riquezas o: indicar. -

o· Sr. Mourão Vieira -'3!:'-uma iq.éia em marcha, que será vitoriosa em muito 
pouco tempo. --- - - - -

... . - -

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presiden_te, o Sr.~ MárlC> Dia.a Teixeira mereces 
atenção deste Governo, é o qüe advirto porque-estou informado de que, -pOr ser 
S. s~ um hom:em rfgidu no cmnprimento do dever~ e não compadecer..se com 
certas situações e soluções da politicalha desenfreada que está imperando no meu 
Estãdo, já se articula a sua substituição por_ um polftico4-Então, peço ao Governo 
do Pais que volte suas vistas para esse administrador que se me revela um técnico 
de alto gabarito, homem de g_?:~de imputabilidade moral, que bem _nteréb~ estar 
na -direÇâb dO õtgão qUe ·superintende os serviços--de umã- região correspondente 
a mais da metade do território nacional. 
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O Sr. Mourão Vfeira - Com oito anos de experiência na região, na própria 
SPVEA, através da sua Seção de Estudos. 

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, S. s.a apresentou aos parlamento.. 
res a sua idéia de um plano diretor para a aplicação, dentro de um ano na região 
A.mazônica, de recursos que seriam amêalllados através de investimentos estran~ 
gelros a fim de que possa a Superintendência do Plano de Valorização da Ama.. 
zônia utilizar, por adiantamento, verbas que ~só paniatinamente ~lhes poderiam 
ser outorgadas pela União, se cumprfssemos, sem· atr'àso, daqui por diante o 
dispositivo constitucional que a obriga a concede; 3% da renda tributária do País 
à Região Amazônica. 

OS;. Mourão Vieira- Permite V. Ex. a outro aparte? 

O SR. PAULO FENDER - Com muita honra. 

O Sr. Mourão Vieira - Para que o Senado tenha o sentido claro do que está 
ocorrendo, basta dizer que consta do "Diário Oficial" de vinte de março do cor~ 
rente ano que s6 na verba da Valorização da Amazônia foi feito um corte de um 
bilhão e setecentos milhões de cruzeiros. Ora, Srs._ Senadores, no cortehte ano de 
1962 a SPVEA não recebeu sequer um~ ceitil dessas verbas e já no orçamento elabo· 
rado há um corte de um bllhao e setecentos milhões de cruzeiros. . ~ 

O Sr. Paulo CoeUto - E são decorridos apenas dois meses do anó financeiro! 
Houve um Decreto do Conselho de Ministros determinando um corte de um 
bilhão e setecentos milhões de cruzeiros na verba de5tiriãda à. SPVEA, a título 
de economia. 

O SR. PAULO FENDER- V. Ex." depõe fato que é inacreditável esteja ocor· 
rendo com a Região Amazônica! 

O Sr. Mourão Vieira - Está publicado nt> Diário Oficial de vinte de março 
do corrente. -

O Sr. Paulo Coelho - A respeito do fato Deputados e Senadores ~aSsinaram 
Moção de confiança ao atuai Presidente da SPVEA solicitando do Sr. Presidente 
do Conselho de Ministros a revogação desse Decreto, que é mais um assalto ... 

O SR. PAULO FENDER - Assalto e espoliação! 
O Sr. Paulo Coelho- ... à economia da SPVEA é, em conseqüência, a Região 

Amazônica estaria ... 
O Sr. Mourão Vieira - Além de vários bilhões retidos desde 1942. 

- -~-

0 SR. PAULO FENDER - Permita V. Ex.a tomar~o fio de seu aparte, ainda, 
estaria a eXigir que se moVesse_ um,_ p_rocessp no .S~íltido de- responsabilizar_ o 
Governo por esse· atraso, por que está descumprindo a Constituição_ Federal. O 
Governo -deveria próthoVer meios no sentido de amortizar esse atraso paulatina
mente fazendo recolher aos fundos da SPVEA o que ela deve. 

O &. Mourão Vieira - Permite v. Ex." outro aparte? 

O SR. PAULO FENDER - Com muita honra. 

O Sr. MourãO Vieira - Posso assegurar a v. Ex. • que há vários planos neste 
sentido e que não são cumpridos. Tive oportunidade de verificar que a valori
zação da Amazônia fez planos de amortização; muito antes de recorrer ao 
capital estrangeiro devíamos cap1talizar o. que os mesmos nos devem e que, pela 
desvalorização da m<rê<la, não repréSentam hoje o verdadeiro valor: Um bilhão 
de cruzeiros, tenho a impressão, éq'uivale atualmente, ·a cinco --ou seis mllhões. 

O SR. PAULO FENDER - lli de conVir que os três por ce!lto que a Cons
titUição 1determina como destinado a SPVEA não é dinheiro do Governo. Em 
conseqüência o Governo não pçde. de forma nenhuma, fazer corte numa verba 
que não é sua. Ela é estipulada, pela Constituição, para a SPVEA e a região 
Amazónica. 
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O Sr. -Mourão Vieira - Renda tributária. 

O Sr. Paulo Coelho- Permite V. ~.5um apart~? 
O_ SR. _PAULO FENDER --Caril muita honra. 

O Sr. Paulo Coelho - Não pOde o Governo faier_ economia em c!lnhelro que 
pão é_ ~.eu._ )\. YJirba é da SE'VEA, é da região Àmazônica por determinação 
e,xpressa da ConstitUição Federal. . 

O SR. PAULO FENDER - Há que tirar urna lição do episódio; o desinte
resse do Governo pela região Amazônica, -desinteresse -CÓl?l -que _não nos Pode
mos ccvm.padecer porque para bem cumprir .o nOsso mãrida_tq ~devemos alertar a 
Naçaõ do que se passa c"óm' a região, da simpatia ·exagerada q_ue tem todos os 
governos para com o Sul do País: 

Os créditos do Banco do- Brasil sãO abertos. constautemente àqueles que 
quase -deles não. nec-essitam, enqUàhto, pãl'a ""á- região Amazõnica, tropeçam sem·-
P!e em difi~uldades qua·se · intransponívê~ls. - -

sr. P.r_esidente, c:&mo dizíaritos, causou-nos a melhor_ illl_pressão o Superin
tendente da Valorização Económica do Amazon:a:s- que passará a éontar Coni 
o meu apoio ... ·-- ----- -· --- -

Os SrS. MoUrão" Vieira e Paulo Coelho - E nosso também! 
, . .o SR. ,P4UW_ ~~-ER - . -.. ~ ,_ e, .agora, com· o dos nobreS Senadores que, 
aqui, estâo aplaudindo a. referência. que lhe faço como técnico e homem honrado. 

O,_Sr. Mourão Vieira --Com plena justiça. 

O SR. PAULO FENDER - Também me causou mUito boa impressão, Senhor 
President_e, a maneira prática com que considerou o problema da região, produ
zindo um trabalho~ que ainda não conheço más que de referência posso louvar 
de.sta tribuna, .sobre .a a utilização do Rio Tocantins. 

o -Govern.ad.o_r .Ma~ro Borges, _do- EStado- cie--GoiáS, ap~€ntóü-n~~ ~ma expo..:
siçãp. que be~ revela quanto S._ Ex.a_ s_e __ tem debruçado sobre as questões da 
Amazônia. Fala com segurailça do asswito e, _as medidas que sugere, com relação 
ao vedeamento do rio Tocantins, como -má.adour6'" -:flàtti.tãl para o porto de 
Belém:; de toda _a_ produçã.d do _Centro-Oeste, merece o apreç"ó e- exame dos 
homens que querem realmente solucionar os problemas amazónicoS. 

o Governador Mauro _Borges- está categorizado para falar sobre questões 
amazónicas porque como estudioso do assunto não córilparece às reuniões para 
improvisar comentápos sobre o que se debate. Vê-se em S. Ex.a a preocupação 
de contribuir para·--a sõluçãõ dos -problemas: 

o·-s-r: M~-urn·oo -Vieira -~-Perniite..me- V. Ex. a oUtrO ~~P~~te?
o SR. PAULO FENDER - Com mUita honra. 
O Sr. Mourão Vieira-- Veja V. Ex.a: que contra. nós tudo se agrava. por 

exemplo, no momento em que V._ Ex. e. foc~~iz~_a situação da Amazônia proJ.?.un
clando discurso de alto interesse- i.L'aclollal~ poucos o õuveih.- Amanhã~ os jamais 
fai:ã_o, apenas, uma pequena referência: l~o Senador PaUlo Fender falou sobre 
pTOõlemas. da A-marzõn1a,•. --Ao _lacl() dessa n_otíciat_· entretanto, em tr.ês ou quatro 
p{lgi:nª-s~ desci:_e~o-.,--como_um·marginãl qualquer .cte11 uma f~ada numa_mulher. 
(J;tisoSS_ Ji'fi.ÇQ,portanto, ·um apelo -à Imprensa·, que parece aUsente, no seritido 
~-Jm-~ -_çr_~, re_~~y;~ .- aJ?S: ·p:r.oqlemas .XJ,acio;o._ais. E para,. Q.l}e l?~~Sa.tn, _ p.õssas palavras 
ter- eç_Q, já.. nao .. dilf<f.Pélô 'valot Cle cada um- de- nos... - o ---- - -

9. §R. PAULO FENDER - Ainda não somos ba,stante ricos. para merecer 
certOs noticiários da- Tmprénsa. _ _ ,. . ,,-,-,,, . . . . 

·,r.;Q S:r. Mourão Vieira-- .. .-: não chego a _tanto, não_ pelo Valor Pessoal dos 
o.radores maJs pela eXpressão- d9s problemas que debatemos, que são de alto 
interesse nacional. 
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O SR. PAULO FENDER -!Realmente, nobre Senador, Mourão Vieira, o apelo 
que V. Ex.a. for~nula é bem justificado. Mas, temos a certeza de que não esta
mos falando ern vão. Agora, já o Congresso Nacional dispõe de wn meio de 
divulgação radiofônica dos seus trabalhos. É passivei que o _eco, a notícia dos 
problemas boje aqui debatidos pela recuperação do Vale Amazônico, chegue ao 
conhecimento do grande público brasileiro, não só do Amazonas, mas, do público 
em geral. E estamos certos, nós, desta tribuna, de que os bons patriotas, os 
gram.des brasileixo.s, estejam no _Sul, no Centro,:.oeste, no N_o:ç-te- ou no Leste, hão 
de compreender que Brasil, para uma ação ihtegl:'ada de sua economia neces-
sita de canalizar recursos para o Norte. --

Chega de amparar o Sul: Brasília, na minha tese, é uma necessidade econô
mica e social para o Pafs, porque polariza recursos meridionais_,_ desviando-os 
para o setentrião brasileiro. -

A Belém-Brasília, a BR-14, como está, já vai possibilitar o escoamento 
de produtos sullnos para o No;:te. ~. portanto, um atestado de que nova -era 
acaba de surgir n:o panorama econômiCó e social do Brasil, o da atenção de 
todos os brasileiros para o Norte, para a Amazônia que precisa ser recuperada 
e valorizada. 

Sr. Presidente, apoio, desta tribuna, o plano diretor que o eminente Senhor 
Superintendente da SPVEA acaba de apresentar aos homens realmente inte
ressados na solução dos __ problemas a:nrazôriicos~ ·Jt; um plano promissor ~ estou 
certo, se for levado a sério e- se os homens deste Governo o encararem -como 
uma necessidade imediata para o desenvolvimento da região, em muito pouco 
tempo nós já poderemos falar de uma certa riqueza amazónica, riqueza apare-
cida, porquê· ·a Jazida ainda está por ser explorada. -

O Sr. M<>urão Vieira - Permite V. Ex.& outro aparte? 
O SR. PAULO FENDER - Com prazer. 
O Sr. Mourão Vieira. - Quero fazer ainda uina referência que nos compete, 

como bons. amazôn!das. Refiro-me ao gesto altamente sign!f!cat!vo do _:peputado 
Ranieri Mazzili que compareceu a parte de nossa l-egião. S._ ~.a_ e:p.tão pronun
ciou frases que tive o cuidado de escrever e- gUardar. 

O SR. PAULO FENDER - Pediria então a V. Ex.& que a lê-..e, para que 
conste de meu discurso. 

O Sr. Mourão Vieira - Tem exatamente o sent!dQ que V, Ex.a_ deu ao seu 
discurso. Disse o eminente Deputado: '1Desejo incorporar-me a este exército 
de bravos amazônidas que aqui lutam pela redénÇãõ da Arn.azõniã.." li: frase 
muito significativa e que, pelo alto posto que vaJ QCUpar daqui a dias, repre
senta um comproínisso solene. Nesse sentido o tomamos: - ---

0 SR. PAULO FENDER - Obrigado a V. Ex.a 
Sr. Presidente, já estou excedendo a hora _que me é destinada dos traba

lhos de hoje e só ·a generosidade de V. Ex. a permite que eu ainda esteja na 
tribuna. 

Terminare! fazendo um apelo ao Superintendente da SPVEA, cujo plano 
diretor como que se destina a mobilizar, por antecipação, ao rendas constitu
cionalmente destinadas à região, no sentido de _que não se esqueça um s6 mo
mento, na execução de seu trabalho, de consultar o Plano Qllinqüenal da 
SPVEA. Reconheço que esse plano, não pode ser mais posto em. execução, por 
falta de atualização. Nele, porém, estão recolhidos, necessariamente, todos os 
estudos todas as prospecções, lnvestigaçõ_es e aValiações _de riquezas, eSpecifi
cações de áreas ·recuperáveis, selecionamento de áre?t para os diversos· tipos de 
investimentos, enfim, é wn verdadeiro repositório de um labor infatigável e de 
uma percuci_ência técnica que não pode ser,- absolutamente, desprezada por quais
quer outros planos. Entendo o plano do Sr, Superintendente da SPVEA como 
objetivo e prático, de aplicação imediata de recur.sos para a recuperação do 
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vale, mas meu apoio não __ vai ao ponto de compreender sequer que se relegue a 
:posição secundária toda essa prospecção do Plano Qüinqüenal a que me referi 
e_ que deve mer .. ecet a atenção do Governo. (Muit& bem! Muito bem!) 

O Sr. Guido Mondin deixa a. ~esidência, reassumindo-a. o Sr. Gil

berto Marinho. 
·--- - -

O~ SR. PRESIDENTE (Gilberto Marinh1>) - Tem a palavra o nobre Sena-~ 
dor J•afferson de Aguiar. (Pausa.) 

Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Benador Sérgio Marinho. (Pausa.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre S·mador Nova;es Filho. (Pausa.) 
Não está -pre-sen_te. 
Tem a Palavra o nobre~ Senador Lope.s da Costa. (PaUÍia.) 
Não está presente. 
Tem a palavra o nobre Senador Milton Campo.s. (Pausa.) 
S. Ex.a. não está presente. _ 
Dou >Ciência à Casa d·e. _que -hoje, às 21- horas e 30 minutos, o COngresso Na

cional se reunirá para apreciação de v:eto presidencial ao projeto de lei que 
fixa a.s dire·trizes e bases da Educação. 

Nã:da mais havendo que tratar, vou encerrar a se.ssão designando para a 
próxima a .seguinte 

ORDEM DO DIA 

Dlscussão única dó !'rojetó de Lei d~a Çâmaia_ n.0 U5, de ~196l(n.0 
93, de 1959, Iiâ. Casa ile origem), que cria Juntas de Conciliação e Jul
gamento na 6.0 Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências 
- em regime de urgência, no-s termos do art. 330, letra c,_ do Regimen
to Interno. em virtude do Requerimento n.O 77, de 1961, dos Srs. Lima 
Teixeira (Líder da_ Maioria;·-· em exercício, Lobão da Silveira e Jarbas 
Maranhão), aprovado na sessão de 21 do mês em curso ~-dependendo 
de pareceres das _Comissões 
- de Constituição e Justiça, 
- d,e Legislação Social, 
- de Sei'vfço .'fiúblieo Civil e 
- de Finanças. 

Está enc·errada a sessão. 
(Encerra-se a sessão às 17 horas e 25 minutos.) 



15.a Sessão da 4.a Sessão Legislativa, da 4.a Legislatura 
Em 30 de março de 1962 

PRESID.n.CIA DOS SRS.: RUI PALMEIRA, MOURAO VIEIRA 
E GUIDO MONDIN 

As 14 horas e 30 minutos acham-se presentes os sr.s. &e»~·dpr~s: 
Mourão Vieira - Fau1o Fender ____,. _ Menez_es _ Pimentel --:- Leónidas Mello -

Sérgio Marinho - Réginaldo Fernandes ---=--tHx-Huit Rosado - Rui Palmeira 
--Silvestre Périeles -, Lourival Fontes - Ovídio _ _Tei:Xeíra - ·AloySio de ·o ar..: 
valho - Del .Caro -:-:-:..Jefferson de AguiaÍ' -:- _ ArlindÕ-_-Rodrigues :-- Gilberto 
Marinho- Venâncio Igrejas - Benedito Vall~daies - Milton Campos - IPedro 
Ludovico- José Feliciano - Saulo Ramos - Irineu Bornhaus.en - Guído Mondin. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeh<a) - A lista de presença registra o com., 
parecimento- de_ 28 Srs. ~,enad:o~e~. Havendo __ Il,úmerq __ lega~1 declaro. aberta a 
sessão. 

Vai ser lida, a a ta. 
O Sr. 2.0-Secretárlo procede à Ieitur~ da at~ 9,_a ___ sas~ão ~anterior. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Em discussão a Ata. 

O S_r. Paulo Coelho (Sobre a Ata) - Sr. Presl.d.ente, desejaria que v. Ex.• 
determip.asse_ uma retificação na Ata~ _n_a_ parte referante às críticas que eu teria 
ontem formulado ao DAC. Não -é bem isso. Fiz crítiCis em r_elação à morosi
dade do DASP, alastrada pelos Ministério;:; e até. em outros. setqfeS, como o 
Banco do J;Jrasil. - - -- - - -

É que o processo de compra de- avió'as, nõ caso o DAC há seis meses do 
Ministério da Fazellda para o da A_eronáutip.a, d,este par?-_ o da Faze-nda, i:tova
mente, para o Banco do Brasil e em_ todos esses setores exigências- técnicas da 
competência do Ministério da Aeronáutica, vêm sendo f•aftas. , -

Gostaria qu_e V. _E?{,a, Sr. Ereslde:Qte, mandasse proceder à correção na Ata. 
O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - SeTâ feita a--retificação solicitada. 

Não havendo mais quem peça a palavra; vou subl'!le~r a Ata à votação. 
Em votação. 
Os Srs. S..enadoras que a aprovam, queiram permanecer sentados. (Pausa..) 
A Ata está aprovada 

Há ex:Pedtente sobre a mesa que vai ser lido pelo_ ~r. 1.0-:Secr~-~9-

É !Ido o seguinte 

AVISOS 

DO SR. MINISTRO DA FAZENDA 

- N.O GB/41, de 19 de março - Transmite esclarecimentos prastado.s pelo 
Serviço de Lucros E~traordinártos, da Divisão do Impo.sfu de -Réiida, sobre a 
matéria do Requerimento n.0 135, de 1961, dO" Sr. Selia.dor NOgueira da Gama; 
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- N.0 GB/44, de 21 de março - Transmite informações prestadas pela 
Contadoria Geral da República EObre a matéria do Requerimento n.0 40, de 
1962, do Sr. Senador Paulo Coelbo. 

OFíCIO 

-~ NP 2.368, de 20 de março, da Federação das IndúEtrias do Estado de 
São Paulo -- formula cOnsiderações sobre o Proj1eto de Lei da Câmara n.o 2, 
de 1962, que complementa a organização do slst,ema parlamentar de governo 
e estabelece outras disposições. 

COMUNICAÇÃO 
Sr. Presidente: 

Nos termos do Regimento Interno desta Casa, comunico a Vossa Excelência 
que me ausentare! do Pais, em missão oficial, a partir de 2 de abril. 

Sala das Sessões, 30 de março -de 1962. - Ir:ineu Bornhausen. 

O SR. PRESIDENTE (Rui Palmeira) - Está finda a leitura do expediente. 
Há oradores inscritos. Com a palavra o nobre Senador Paulo Fender. 

O SR. PAULO FENDER - Sr. Presidente, os jornais publicam, hoje, noti
ciários sobre a visita que_ fez ao Sr. _Presidente da República, no Rio de Janeiro, a 
Confederação Nacional do Comércio, representada, fisicamente, por quase todos 
os .seus líderes o que significa acontecimento que não pode deixar de ser assi
nalado pelos homens do congresso Nacional que vêem na atitude desse órgão 
consultivo do Estado uma tomada de posição bem a propósito, na dificil conjun
tura que atravessa_ o Pais. _Tomada de posição essa que merece da parte dos 
homens de boa vontade e que_ lutam por \l!Ua __ ord.em sociJl]. melhor n?sta Nação, 
todo o acatamento, apreço e mesnio aplausõ·. 

O manifesto que a classe de comerciantes desta País apresentou ao Sr. Pre
sidente da República, faço desta tribuna com que seja transcrito nos Anais do 
Senado, porque representa Um.a definição e um propósito que se colocam na 
mesma esfera dos propósitos e das definições dos brasileiros que lutam no Con
gresso Nacional por que se encontre uma ocinsciência comum e patriótica para 
a wlução dos angu.stio.sos problemas. 

Tenho sido na tribuna do Senado um lutador Intransigente das reivindica
ções dos pobres, pelas co~cessões que o cãpftâlismo deve fazer à sociedade a fim 
de que a causa trabalhista .seja atendida no seu prDce.sscr é na sua evolução. 

Estou, por conseguinte, à vontade para levar a minha palavra de aplauso 
aos homens do comércio que, entrevistando-se -com o Senhor Presidente da Repú
blica lhe apresentaram o manifesto em questão. 

Diz o Presidente da Confederação Nacional do Comércio, Sr.~ Charles Edgard 
Mor!tz, falando em nome de sua classe e saudando o Sr. Presidente da República: 

"0 Conselho de Representantes da Confederação Nacional do Co
mércio, atualmente reunido nesta Capital, deliberou fazer esta Visita 
coletiva ao chefe da Nação, não apenas para cumprir um dever de 
cortesia, mas para testemunhar-lhe o apreço e a confiança com: que esta 
acompanhando a gestão de seu governo. 

Comparecem, aqui, homens de todas as regiões do País, do Amazonas 
ao Rio Grande do Sul, oferecendo-lhe a visão, até física, do comércio 
brasileiro. Eles representam todas as categorias eoonômicas em nossa 
classe, cujo pensamento, interpretam como seus autênticos delegados 
dentro da Confederação, seu órgão sindical de cúpula. 

Homens de empresas, exercendo atividades do .sistema de liberdade 
assegUrado pela Constituição, trazem para os estudos e debates dos pro-
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blema.s econômicos e sociais da sua entidade ma~nma, o cabedal valioso 
da sua experiência e dos seus conhecimentos, base dos pronunciam-entoa 
que __ ela deve emitir como órgão oonsultivo do Estado .. Não oS anima, 
entretanto. o espírito __ de clã, voltado, ap_enas, para os t~?..~eress_~s egoístas 
de sua profissão. Nem__o_s _congrega a_· idéia ele constituir-se em grupo 
econômlco, de pressão sobre os destinos do País~ - --

Ao contrário, suas manifestações aos órgãos da a_dministração são 
permanentemente impregnadas do mais alto espirito·públioo, encarando 
os problemas-, antes pelo aspecto do interesse nacional, do que pelo â.ngulo 
restrito do interesse de classe. Da sua -posição, ante a questão social, 
dizem bem, as iniciativas que empreenderam e mantêm com suas con
tribuições exclusivas, para aten-der aos n-oss<Js· c-ompanheiros de profis
são, os emprega(los no comércio, e que se ehamam ServiÇQ SOcial do 
Comércio e Serviço Nacional de Aprendizado Comercial." 

Interrompo a leitura, sr·. Presidente, para comentar essa parte do manifesto. 

Realmenter o SESC e . o SENAC"J;ão duas instituições .d·e que se valem os 
comerciários e que existem por contrihuiç_ão- exclusiva dos comerciantes. :t da 
parte dos homens de empresa um atendimento a solicita.çõ-es que nã-o- podiam 
deixar de ser atendidas pelos empregadores e para as_ quais o ·rnsti~uto _de Apo
sentadoria e Pensõ-es dos Comerciários não estava devidãinente aparelhado, à 
época em que se·criaram essas instituições. 

Mas é preciso assinalar que esses órgãos são- r'é.S_ultado dá }'J.o.sição _trãbalhist-a 
do_ Presidente Getúlio Vargas, cujo esp·ecial savoir faire d·e conciliador ·pertinaz 
sempre logrou êxito nas gestões entre oprimidos e opressores, se posso dizer 
assim, entre rieos e pobres, entre abastados e rem-ediados._ ]foi Getúlio Vargas 
quem conseguiu da Associação" Come:rcial e, em última instância, da ·confedera
ção Nacional do Comércio a acolhida para que_ esses organismos-,- hoje provada
mente úteis, pude.s.seiri aparec-er no relevo da Previdência Social brasileira. Faço 
essa justiça ao Presidente Getúlio Varga.S. Iguâis ·medidas foram ·pleiteadas e 
conseguidas no setor industrial, porquanto sabemos da existência do SESI e do 
SENA!, _organismos semelhantes àqueles de caráter comercial a que UQs estamos 
referindo. - - · · 

ProSSegue ·o Sr. Ilf6sidente -da .Coilfede:i-àçãd-Nacional do Comércio:· 
Em momento crucial para--os -a.estinos da Nação, no ·ano findo, a 

Confederação Nacional do Comércio teve oportwlidade de definir, pela 
palavra do seu presidente, sua ·posição· ante -a "Conjuntur·a do País:· Seu 
pensamento pode-_ser, ·ainda agora,·tra:duzido pelas mesma.s palavras, que. 
mantêm plena atualldade: · 

AP.ELQ DO TRABALHO 

"Em nome do coméfcio; devo· deaarar que -estamos mobiliZadoS- e 
prontos a dar nossa quota de esforço e mesmo sacTifíciO,-a.<fiã:dO- dó-"POVo 
e do governo, na grande tarefa que o momento impõe a todos-nóS-:- ----

Ao lado do comércio regular,_ h9nesto, estabeleQldo em lugar -C.eriõ, 
integrado em_ seus sindicatos, _fede.rªções, e na sua confederaÇãO Na,Ciónal, 
não hã lugar pira os- egOistas, as··gan·anciosos, ·as _fr?-t1dàd9re~--~~ o.~-.~~.!.'?.: 
radares. - - -

Sr. Presidente, interrompo novamente a leitura do manifesto_ para· _as.slna~ar 
que está tendo eco ·a nossa luta pelo estabelectmento de_condiç.ões de vida entre 
povos e classes conserv-adoras, em bases honestas, que t-enham por escopo prin
cipal o trabalho ·sem fadiga, mas ju.stamente compreendido e situado na socie
dade braslleira, quer quanto a obrigações de empregados, a deveres de emprega
dos, como ·a obrigações e deveres de empregadores. ·são o.s ho_mens respon.sãveis 
do comércio brasileiro, pelo seu principal órgão de classe, que vêm dizer à Nação 
que o bom comerciante, o autêntico homem de empresa o em luta pelo- €ngrande-
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cimento deste Pais não se compadecem com processos de fraude, de distorções da 
ordem econômica, e antes querem o que é justo, o que é honesto e o que é são: 

t'Repelimõs Sem contemplações, todos aqueles que se desvieln do nosso 
código de ética profissional e acarretam para o bom nome de nossa clas
se, o desespero dos demais setores da vida brasileira. Por assim pensar 
e proceder, sentimo-nos com autoridade para endereçar um apelo a todos 
os patrícios, sejam qual.s forem suas crenças ou convicções partidárias, 
ou sua profissão: unâmo-nos todos em tomo dos poderes constituídos do 
País. Apelo do trabalho, para aumento da produção. Apelo e esforço 
para que seja preservada a ordem legal, mantidas as instituições demo
cráticas e todas a.s liberdades, entre as qual.s se inclui a de iniciativa. Só 
assim estaremos defendendo, numa hora de dificuldade, a sobrevivência 
do espírito cristão e democrático, que é a vocação de todos os brasileiros. 

O decorrer dos dias só nos têm fortalecido nesta convicção. E para 
isso vem concorrendo, de maneira irrecusável, a serenidade, a moderação 
e a vontade de acertar reveladas por vossa excelência, Senhor Presidente 
.roão Gonlart, à frente dos destinos da Nação. Essas virtudes são funda
mentais para estim. ular a uonfiança nacional, de modo especial a dos 
setores- da prOdúção, onde constitui elemento imprescindível ao exercício 
proveitoso das atividades. ~ 

Nossa pfe.Seriça, aqui, Sr. Presidente,- visa a transmitir-lhe a segu
rança de que sua ação está sendo compreendida, e desperta o aplauso 
dos setores da produção, em que o comércio desempenha papel relevante. 

Em nome da classe que representamos, aqui viemos testemunhar-lhe 
a confiança com que acompanhamos sua atuação, e nossa convicção de 
que a iniciativa, o capital e os investimentos privados - criadores da 
verdadeira riqueza nacional - devidamente estimulados por acertadas 
medidas do -governo consti_tuirão elemento fundamental, na obra da sal
vação pública em que todos devemos nos empenhar. 

o comércio brasileiro, testemunhando seu r'espeitoso apreço ao chefe 
da Nação, formula melhores votos para que, acompanhado da cooperação 
de todos os setores da vida brasileira, possa conduzir o Pais com firmeza 
e segurança, para os seus grandes destinos de ordem e de progresso." 

Sr. Presidente, muito embora a comércio se tenha dirigido apenas a um dos 
Poderes da República - o Executivo - quando apela para outros setores da vida 
brasileira~ evidentemente inclUi o Congresso_ Nacional, que não tem faltada com o 
seu esforço e colaboração. Esperamos nós, oS trabalhistas e todos aqueles que 
exercitam com honestidade e patriotismo a democracia br"asileira, através das 
diversas legendas partidárias, que os projetes -de lei em tramitação nesta Casa 
que consubstanciam reformas de base de q'ue necessitamos :Para a paz social com 
que sonhamos, tenham curso rápido e sua aprovãção ainda nesta sessão legislativa, 
a fim de que poS'sà b pa!s- se desangustiar, se desanuviar, se _desafligir da situação 
em ~w~_ se _enco_p,tra e melhores níveis de vida, meThares condições de habllitablli· 
dade, de convivência social possam existir, a fim de que prossigamos no desenvol
vimento do Brasil. 

OUtro assunto, Sr. Presidente, que me traz à tribuna é o dever que sinto de 
congratular-me com o Sr. M"mistro das Minas e Energia pela defesa intransigente 
com que tem assinalado a sua gestão na importante pasta que dirige, fazendo 
mencão especial à Portaria que S. Ex.& ontem -fez baixar disciplinando a exporta~ 
ção de minério. 

Determina a Portaria o seguinte: 
A) seja mantida rigorosa fiscalização no que concerne ao caso de 

cessão de direito relativa à exploração de jazidas minerais, e de aumento 
de capital das sociedades de mineração; B) que somente seja dado curso 
a processos de tal natureza depois de devidamente comprovada, pelas 

!Partes interessadas, a qUitação de impostos, taxas e demais exigências 
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fiscais incidentes; C) que, nos casos de cessão de direitos relativos à 
exploração de jazidas minerais ati de incorporação dos mesmos a patri· 
mônio de soCiedade de minerã.ção se proceda à rigorosa revisão dos valo· 
res atribuídos pelas partes na.s transações por elas realizadas com a deter· 
minação das correções e providências que se fi2:erem necessárias no inte· 
resse da fazenda nacional. 

Sr. Eresldente, é ato louvável este do Sr. Ministro das Minas e Energia que, fiel 
à politica nacionalista de defesa das nossas -Jazidas mirterais e de diSciplina._ção 
na exportação dos minérios deste Pais, vem dar um atestado de que a sua presença 
naquela pasta é um imperativo nacional, ao qual S. Ex. • não pode fugir, porque 
mereceu a confiança de todos os brasileiros que aplaudiram a indicação do seu 
honrado e ilustre nome· para tão elevadas funções. (Muito bem! Muito bem!) 

Enquanto discursava o Sr. -Paulo- Fender o Sr. Rui Palmeira deixa a 
Presidência~ assumindo-a o Sr. Mourão Vieira. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador Jef· 
ferson de Aguiar. 

O SR. JEJi'FElRSON nE AG(JIAR - Senhor Presidente, quero manifestar 
minha profunda tristeza pelo espetáculo negativo que a todos oferece a situação 

atual de irrecusável inércia e de desprimorosa pusilanimidade ante os gravís
simos problemas que se apresentam, esmagando o povo bras!Ieiro e liquidando 
lentamente com as instituições democráticas. 

Não desejo que o riieu silêncio constitua motivo de argüição de solidariedade, 
por omissão. N:ão me conformo nem me filio à falsa liberalidade_ dos que tudo 
dão do que é alheio, na núsera oonvicção de que aSsim procedendo conseguil1am 
apaziguar reaçõe.s viris e manifestaçõ-es patrlóti.cas. 

Não quero que me julguem capaz de conciliações e prodigalidades perniciosas, 
que abastardam o regime e_..aniquilam 1a.s liberdades humanas, à sombra nefasta 
da inflação maligna que deteriora as instituições e ftiimina as resistências 
humanas. 

Ao contrário, julgo indispensável à vitalidade das instituições 1a luta perma
nente e Iridormida contl'la as ·clientelas eleitorais e contra as partilhas do erário, 
posto clandestinas, algumas vezes, ao sabor da .corrup-ção _e ·da ~ãncia mais 
d-esenfreada que Imperam e grassam com a Violência dos processos mais des
truidores. Nenhuma nação suportará tamanho esforço. Nenhum povo se submete
rá a tamanhas exigências infrutíferas, negativas e anárquicas, como se têm 
caracterizado, lamentavelmente, alguns esforços profícuos, que se imciaram, mas 
posteriormente foram subjugados pelas reivindicações egoí.sticas ou pelo acicate 
dos enriquecimentos fáceis. 

O Governo, na hora atual deve.r:i,a_ redobrar-se em esforços contenedores das 
investidas de classes ou grupos, dedicando-se exclu.s!vamente ao combate infla
cionário, cuja espiral indomável pela disputa infrene de salários e preços, numa 
maratona letal, tem as- características terríveis de tentáculos estranguladores 
de todas as classes soCiais, umas falsamente amparadas, por período certo, -e 
outras esquecidas na absorção- dé suaS r-eSistências vitais, em processo neopláSfco 
incontrolado, e, ao revés, estimulado pela ·aÇãO governamental sempre marcada 
pelos erros, pelas tentativas e pelas fugas das conveniências. 

O Governo .sente-se fraoo. Assim se proc~ama a todo momento, nas prçpos
tas que formUla e nas reações que esboç,a. Apresenta-se anêmico, e se compraz 
com a situ,ação, porque nunca se insurgirá contra as investidas prejudiciais à 
Nação. Quer exercer o poder, mas não o consegue. Não 'bem o merecimento sequer 
do jogador, que tudG lança no pano verde para conquistar algo qne almeja. Nele 
ao menos resta a ,coragem humana que s~ ·exibe; naquele o excessivo instinto de 
consei'Viaç.ão, aniquila-o penosa e melancolicamente, sem .a grandeza sequer dos 
vencidos· que combateram virilmente. Vai canegado pelos acontecimentos, que 
o surpreende; jarilals .orientará e marcará as ocorrências decisivas deste País. 
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Assim, mansa e indefinidamente, tudo está contido, campanulado ou envolvido 
dentro dos traços, .em brasa, da inépcia, do medo ou da ausência de propósitos 
maiores. O quadro nacional é trágico. Só os _inesquinhos dominam; só os frustra
dos procuram orientar; só os acomodaticios merecem aplau.sos; só _os corruptos e 
eorruptores têm inteligência; só os que barg~anham são considerados. Nessa 
inversão fantástica e incrivel de conceitos, a sociedade se esvai. A tristeza domi
na as últimas resistências; a inutilidaüe <ie esforços cria nov.a mentalidade nacio
nal, cta conquista dos favores fáceis, na partilha rápida do que é de todos, na 
consagração de ma.s::oquismo singular e- ·estlianho, _de destruição geral. Cria-se 
annadilha que a todos aprisionará,- destruindo-nos irremediavelmente. Fortale
cem-se fatores de envolvimento da Nação numa ditadura, militar ou comunista, 
sem que qualquer cidadão tenha -ca.paJcidade de. opção ante tal dilema, esmagador 
e contrlstante. 

A produção e a produtividade não são estimuladas. A especuLação não é 
contida. Ladeia-se ou ,cont·orna-se o problema. É difícil e· penoso enfrentá-los. 
Passa-se_ adiante, com .a distribuição :farta de meios de pagamento, numa prodiga
lidade passível de curate1a salvadora. No mesmo passo que se pretende decidir 
a questãil suscitada pelos acontecimentos reais, mais .se 1a:fasta esta possibilidade, 
porque tudo ·é esquecido pela. liberalidade funesta e des!ntegradora., da. autori
dade e da situação sócio-econômica do País. Coragem para negar, tem-na poucos; 
mas audâlc.ia para conceder, muitos a possuem, na imprevisão e na improvisação 
que destocam indelevelmente as conc<>ssões ut!litaristas. 

As eUtes não se 1apercebe·:ram .ainda que, na cilnjuntura atual, mais vale 
conceder um pouco do muito que lhes resta em favor dos desafortunados do que 
lutar, à sorrelfa, em favor de maiores riqu-ezas, ameaçadas e· precárias. 

Só na. felicidade geral encontra. gu,arl~a e proteçã.o a ~ellcldade pessoal. As 
riquezas são passageiras e o valor da consciência é eterno, deveriam proclamar 
aqueles que, nacionais e estrangeiro.s, explanam, especillam e espotiam avaramen
te, no enaltecimento suicida de fugazes anseios, os aflitos nacionais povo que, em 
suma, se contorce nas angústias da desproteção. 

A luta contra a carestia importa em processo redutivo de gastos,_ de prazeres 
e na renúncia das farturas .afrontosas. O esfu!ço valeria as conseqüências benéfi
ca:s ·da cometimento patriótico. Porém, muitós não cr"êm no futuro, porque não 
lhes vai n'alma 1a fé que enriquece e dá conteúdo à personalidade. Não vêm o 
amanhã, porque acreditam no perecimento imediato. Dai -a necessidade que os 
insufla do gozo e da -exibição. Querem desaparecer carregando toda .a. sociedade 
na onda rubra das reações multitudinárias~ se é que pe-nsam, raciocinam e 
avaliam •a relação de causalidade que os seus a.tos irão gerar, inilud!velmente. 

:Manca-se, assim, uma época tri.ste e sem conteúdo de valia, no esgarçamento 
das instituições e na diluição das resistência.s, criando~se e fortalecendo-se tudo 
aquilo que se &J.unci·a combater. 

Que o último alento - a visita da vida que anuncia a morte - valha ao 
Governo ·a incumbência de combater o J!usto de vida, reduzindo-se, com energi!a, 
oorn mão forte, sem discrepâncias ou temores infantis, mas, na >realidade, com 
o esforço- gigantesco, que a todos enfrentará para salvar a Nação e r-esguard~ar 
o povo brasileiro dos desatinos e de maiores sacrliícios que a ninguém pode ser 
exigido mais. 

Que o milagre de Deus e o esforço dos homens .se unan:n neste País para ~a 
conquista da grande obra de .salvação nacional, sem retardamento, porque os 
segundos, nesta hora, equivalem aos séculos de .sobrevivência da humanidade. 
(Muito bem! !Uuito bem! Palmas.) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre S_enador 
Sérgio Marinho. 

O SR. Sl'!:RGIO MARINHO - Sr. Presidente, declino da p:ilavra. 
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O SR. PRESIDENTE (MourãD Vieira) - S. Ex.• desiste da palavra. 
Sobre a mesa requerimento~ que vai ser lido pelo Sr. 1.0-Secretário. · 

ll: lido o seguinte: 

REQUERlMENTO N.0 98, DE 1962 
Nos termos do art. 330, letra b, do Regimento Interno, requeremos urgência 

para o Projeto de Lei da Câmara número 178, de 1961, que isenta do imposto 
de consumo os fertilizantes simples e .compostos des_tinados à aplicação em ati
vidades agrícolas. 

Sala das Sessões, 30 de março de 1962. - Filinto 1\lüller, Lider da Maioria 
- .José Feliciano. 

o SR. PRESIDENTE (MourãD Vieira) - O Requerimento será votado no fim 
da Ordem do Dia, na fonna do art. 328~ do .Regimento Intem~. 

Sobre a mesa Ofícios que serão lidos pelo Sr. 1.0 -Secretâi:io. 
São lidos os seguintes 

OFíCIOS 
Em 28 de março de 191!2 

senhor Presidente: 
Havendo vaga na Comissão Especiai do Projeto de Emenda à Constituição 

n.o 9, de 1961, em virtude de falecimento do Sr. Senador C!J?h" Mello, solicito 
se digne Vossa Excelência de designar quem deva preenche-la, na f~nna do 
cl!sposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. - Daniel Krieger 
Em 28 de março de 1962 

Senhor Presidente: 
Havendo vaga na Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição 

n.0 2, de 1961, em virtude de falecimento do Sr. Senador Cunha Mello, solicito 
se digne Vossa Excelência de designat quem deva preenchê~la, na forma do 
cl!sposto no art. 77 do Regimento Interno. ·· 

Atenciosas saudações. - Daniel Krieger 

Em 28 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Havenc;lo vaga na Comissão Espe·clal do Projeto de Emenda à ConstitUição 

n.0 4, de 1961, em virtude. de falecimento do Sr. Senador Cunha Mello, soliclto 
se digne Vossa Excelência de de_signar quem deva_ preenchê-la, na forma do 
disposto no art. 77 do Regimento Interno. ··· ··· 

Atenciosas saudações. - Milton Campos. 

Em 28 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Havendo vaga na Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição 

n.0 3, de 19.61, em virtude de falecimento do Sr, §enactor Cunha Mello, solicito 
se digne Vossa Excelência de designar quem deva preenchê-Ia, na forma do 
cl!sposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. -. Aloysio de Carvalho. 

Senhor Presidente: 
Em 28 de março de 1962 

Haveri<lo vaga. na Comissão Especial de Estudo dos Problemas das ·secas do 
Nordeste, em virtude do falecimento do Sr. Senador Francisco Gallotti, so!lclto 
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se digne Vossa Excelência de designar quem deva preenchê-Ia, na forma do 
disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. - Reginaldo Fernandes. 

Em 28 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Havendo v~ga na Comissão Especial da Mudança da Capital, em virtude de 

haver deixado o exercício do mandato o Sr. Senador Mendonça Clarck, solicito 
se digne Vossa Excelência de designar quem deva preenchê-Ia, na forma --do 
disposto no art. 77 do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. - J. Coimbra Bueno. 

Em 30 de março de 1962 
Senhor Presidente: 

Havendo vagas na Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição 
n.o 7, de 1961, em virtude de falecimento do Sr. senador cunha Mello e do 
afastamento dos trabalhos do Senado do Sr. Salviano Leite, solicito se digne Vossa 
Excelência de designar quem deva preen-chê-Ias, na forma do dlsposto no art. 77 
do Regimento Interno. 

Atenciosas saudações. - Sérgio Marinho. 

Em 30 de março de 1962 
Senhor Presidente: 
Havendo_ _vagas na Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição 

n.o- 8, de 1961, em virtude de falecimento do Sr. Senador Cunha Mello e do afas
tamento dos trabalhos do Senado do Sr. Salviano Leite, solicito _se digne Vossa 
Excelência de_ designar quem deva preenchê~la na forma do disposto no_ art. 77 
do Regimento Interno. · .. 

Anteciosas saudações. - Sérgio Marinho. 
São llda.s a.s seguintes 

Em 28 de março de 1962 
INDICAÇAO 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de, em obediência ao disposto n.o art. 77 de> Regimento In

terno, apresentar a Vossa Excelência as_ indicações necessárias para o preen
chimento, nas Comissões Especlals, de vagas que cabem ao Partido Trabalhista 
Brasileiro, na forma abaixo: 

Comissão 

Projeto de Emenda à Constituição n.0 2/61 

Projeto de Emenda à Constituição n.0 3/61 
Projeto de Emenda à Constituição n.O 4/61 
Projeto de Emenda à Constituição n.O 7/61 

Proj~to de Emenda à Constituição n.0 8/61 

Vaga 
do Senador 

Cunha Mello 

Cunha Me!lo 
Cunha Mello 
Cunha Mello 

Salviano Leite_ 
Cunha Mello 
Salviane> Leite 

Projeto de Emenda à Cons-tituição n.0 9/61 
Atenciosas saudações. - Barros Carvalho. 

Cunha Mello 

Indicado 
Senador 

Barros Carvalho 
Barros Carvalho 
Caiado de Castro 
Lima Teixeira 
Vlvaldo Lima 
Lourival Fontes 
Fausto Cabral 
Vlvaldo Lima 

Bal-ros Carvalho 
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INDICAÇAO 
Em 28 de março de 1962 

S•enhor Presidente: 
Tenho a honra de indicar o Sr. Senador Gaspar Velloso para preencher a vaga 

aberta na Comissão de Estudo dos ·Problemas das Secas do Nordeste pelo fale
cimento do Sr. senador Francisco Gallotti. 

Atenciooas sal!ldações. - Benedito Valladares. 

INDICAÇAO 
Em 29 de março de 1962 

Senhor Presidente: 

Para os lugares não preen"cliidos nas_ Comissões Especiais que deverão emi
tir parecer sobre os Projetes de Emendas à Constituição n.0 • 10 e 11, de 1961, 
na representação da União _Democrática Naéio:n_al, tenho a honra de indicar os 
Srs. Senadores Lopes da Costa e Venãucio IgreJas, respectivamente. 

Atenciosas saudações. - Padre Calazans. 
O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Conforme se vê dos ofícios que aca

bam de ser lidos, os presidentes de várias Comissões Especiais pedem o preen
chimento de vagas nelas existentes. 

De acordo com as indicações, que, também, acabam de ser lidas, dos Srs. 
Líderes, a Presidência faz as seguintes designações: 

Na Comissão de Projeto de Emenda, à Constituição n.0 2, de 1961, na vaga 
do Sr. Senador Cunha Mello, designo o nobre Senador Barros Carvalho. 

Na Comissão de Projeto de Emenda à constituição n.o 3, de 1961, na vaga 
do nobre Senador Cunha Mello; designo o nobre Senador Caiado de Castro. 

Nit Comissão de Projeto de Emenda à Constituição n.0 4, de 1961, na vaga 
do nobre Senador Cunha Mello, designo o nobre Senador Lima Teixeira. 

Na Comissão de Projeto de Emenda_ à ConstituiçãO n.O 7_. de 1961, na vaga 
dos nobres Senadores Cunha Mello e Salviano Leite, designo os nobres Srs. Sena
dores Vivaldo Lima e Lourival Fontes. 

Na Comissão de Projeto de Emenda à Constituição n.o 8, de 1961, na vaga 
dos nobres Srs. Senadores Cunha Mello e Salviano Leite, designo os nobres Srs. 
Senadores Fausto Cabral e Vivaldo Lima. -

Na Comissão- de Projeto de Emenda à Constituição n.o- 9, de 1961, na vaga 
do nobre Sr. Senador Cunha Mello, designo o nobre Senador Barros Carvalho, 

Na Comissão Especial de Estudos dos Problemas c:iã.s àecis- do -Nordeste, na 
vaga do nobre Senador Francisco Gallotti, designo o nobre Senador Gaspar Velloso. 

Na Comissão Especial de Mudança da Capital, na vaga do nobre Senador Men
donça Clark, designo o nobre Senador José Teliciano. 

Para os lugares que deixaram de ser preenchidos nas comissões Especiais 
ontem eleitas, são designados: 

Para a Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição n.0 10, de 
1961, o nobre Senador Lopes da Costa. 

Para a Comissão Especial do Projeto de Emenda à Constituição n.0 11, de 
1961, o nobre Senador VenAncio Igrejas. (Pausa.) 

Srs. Senadores, ainda- uma comunicação a fazer. 
Comunico_ ao Senado_ que, atendendo às conveniências dos t_rabalhos das duas 

Casas do Congresso Nacional~ esta Presiçlência deliberou cancelar a convocação 
das sessões conjuntas que deveriam realizar-se nos dias 3, 5, 10 e 12 de abril do 
corrente ano, para apreciação de vetos presidenciaisA (Pausa.) 
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NO TRANSCURSO DO EXPEDIENTE, COMPARECEM MAIS OS SRS. 
SENADORES: 

Victorino Freire - .Joaquim Parente - Fernandes Távora :..:...._ Filinto Müller 
- Lopes da Costa. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Sobre a mesa, oficio que vai ser lido. 
É lido o seguinte 

OFfCIO 
Brasl!ia, 30 de março de 1962 

Senhor Presidente: 
Tenho a honra de comunicar:;)._ Vossa Excelência que passa a exercer as funções 

de Vice-L!der da Mãióna o 'Senador Jefferson de Aguiar. 
Na minha ausêlicia e na do Vicê-Lfder Senador Lima Teixeira, o Senador 

Jefferson de· AgUiar exercerá a liderança da Maioria. -- -

Valho-me do ensejo para apresentar a Vossa .Excelência os meus protestos 
de alto apreço e distinta consideração. - Filinto Múller, Líder da Maioria. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A Mesa fica ciente. 

ORDEM DO DIA 

Discussão única do Projeto de .Lei da Câmara n.0 115, de 1961 (n.0 

93, de 1959, na Casa de- origem_), que cria Juntas de conciliação_e- Jul
gamento na 6.• Região da Justiça ·do Trabalho e dá outras providências 
- em re·gime de urgência, nos termos- do art. 330, letra c, do Regimento 
Interno, em virtude do Requerimento n.o 77, de 1961, dos Srs. Limá 
Teixeira (Líder da Maioria, em exercício, Lobão da Silveira e Jarbas 
Maranhão), aprovado na Sessão de 21 do -mês em. -curs_o ...:.._ dePendendo 
de pareceres das Comissões 

- de constituição e Justiça, 

- de Legislação Social, 
- de Serviço Público Civil e 
- de Finanças. 

O SR. PRESIDENTE (Mourã<> Vieira) - Na sessão do dia 27 do corrente, 
este projeto foi ret!rado da Ordem do Dia para a dll!gência proposta pela Co
missão de Serviço Público Civil. 

Em data de 28, foi feita a consulta ao Tribunal Superior do Trabalho. 
A resposta não foi recebida até a presente __ data. Achando-s_e a matéria em 

regime de urgência, teve de _ser incluída em Ordem do Dia da presente Sessão, 
em virtude do término do prazo de 72 horas, dentro do qual, segjmdo o Regi
mento, deveria ser realizada a diligência. 

Já chegou à Mesa o pronunciamento definitivo da Comissão de Serviço 
Público Civil, que vai ser lld<J pelo Sr. 1.0 -Becretário. 

O Sr. !.O-Secretário procede à leitura do seguinte 

PARECER N.0 64, DE 1962 

Da comissão de Serviço Público Civil, sobre :o~ Projeto de Lei da 
Câmara n.o 115, de 1961 (n.o 93-C, de 1959), que cria Juntas de Conci
liação e Julgamento nas a. a _e . .8~~- Regiões da JUstiça -do Trabalho e dá 
outras providências. 

Relator: Sr. Jarbas Maranhão. 
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Esta Comissão, em parecer anterior, verificando que o Projete de Lei da 
Câmara n.0 115, de 1961, se encontrava desatualizado, no que tange à sistemática 
adotada para os demais tribunais do País, opinou fosse o mesmo sobrestado, 
a fim de que o Superior Tribunal do Trabalho informasse sobre a estrutura mais 
conveniente para o quadro das JJintas a serem criadas, consoante o sistema legal 
vigente. 

Verificando-se, todavia, que a proposição se acha em regime de urgência, 
impraticável serta o cumprimento da diligên~ia requerida, à vista das necessárias 
consultas que o Tribunal Superior do Trabalho teria de fazer junto· aos Tribu
nais Regionais respectivos. 

Assim, atendendo a que a organização administrativa dos órgãos do Poder 
Judiciário obedece a um padrão uniforme de técnica jurídica, a solução pata -o 
caso pode ser alcançada com a adoÇãó" dos princípios legalmente instituídos 
para outros tribunais de idêntica natureza. 

Ainda recentemente, o Congresso Nacional fez editar a Lei n.o_ 4.047, de 21 
de dezembro de 1961, através da qual foram reestruturados os quadros de pessoal 
da Justiça do Trabalho da 1.a. Região, de aco,tdõ com as normas traçadas pelas 
Leis n.0 s 3. 780; de 12 de julho de 1960, e 3. 862, de 1960. 

No mes:triO sentido, encontra-se em fase adiantada de estudos, na Câmara 
dos Deputados, o -projeto de Lei n.0 3. 755, -de 1961, oriundo de Mensagem do 
Tribunal Superior do Trabalho, que objetiva reorganizar os quadros de Pessoal 
das 4.a. e 5.a Regiões, pela fonna indicada na· Lei n.0 4. 047, de 1961. 

É verdade que o presente Projeto, como seria de desejar, não oferece a 
solução ampla que a matéria exige, ou seja, a de reestruturar os quadros do 
Pessoal das a.a e s.a Regiões; mas apenas focalizar os cargos a serem criados, em 
razão das novas Juntas de Conciliação e Julgamento a serem instituídas. 

Nem rpor isso, porém, se justifica a procrastinação do ProJeto, desde que se 
possa, pelo menos em parte, atualizar o organograma relativo aos quadros de 
pessoal dos órgãos nele tratados. 

Outro aspeCto que convém notar é o relativo ao preceituado nos artigo_s 5.0 

e 6.0 do projeto, pelos quais são criadas duas Juntas de Conciliação e Julga
mento, sendo uma na 2.a Região, com sede em Limeira, Estado de São ~aula, 
e outra na 4.a Região, em Itajaí, Estado de Santa Catarina. De sorte, constata-se 
que a emenda do projeto não corresponde ao seu texto, devendo, por isso, ser 
retificada pela Comissão de Redação. 

Da mesma forma, devem ser alterados os quadros que acompanham o projeto, 
para que sejam criados os cargos necessários ao funcionamento dessas Juntas. 

Em conseqüência das alterações supra-reCOmenctidas, impõe-se, também, a 
modificação do art. 11 do projeto, para que o mesmo faça remissão às demais 
Juntas a serem criadas. -

O § 2.0 do art. 7.0 , por sua vez, merece reparo de redação, eis que dispõe, 
equivocadamente, sobre a fixação dos vencimentos relativos a todos_ os cargos a 
serem criados, mandando que se lhes apliquem, pg:r-a tal fim, as disposições das 
Leis n.0 s 3.414, de 20 de junho de 1958, e 3.531, de 19 de janeiro de 1959, quando, 
a primeira não regula a situação de todos os cargos _especificados no projeto 
e, a segunda dispõe apenas sobre a concessão de um abono de emergência. 

Do ponto de vista da técnica legislativa, o § 2.0 _do art. 7.0 deveria_ reportar-se 
ao que prescreve o próprio artigo e não às_ determinações amplas da proposição. 
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Desta sorte, atentas às indicações-recomendadas na- -espécie, opinamos pela 
aprovação do projeto, nos termos das s_eguintes: 

EMENDA N.0 1-CSPC 

Substituam-se as tabelas A e B a que se refere o artigo 11 do projeto, pelas 
seguintes: 

Número 
de 

Cargos 

2 

TABELA A 

6.• REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Cargos isolados de Provimento Efetivo 

Cargos 

Chefe de Secretaria das 4.• e 5.• :JCJ do Recife 
6 Chefe de _Secretaria das JCJ de Goiânia, Naza!é da Mata, 

Padrões 

P:J-1 

Escada, Palmares~ Jaboatão e de Caruaxu .......... -·-~. PJ -2 
2 Oficial de Justiça das 4.• e 5.• JCJ do Recife . . . . . . . . . . . PJ-8 
6 Oficial de Justiça das JCJ de Goiânia, Nazaré da Mata, 

Escada, Palmares, Jaboatão e de Caruaru . . . . . . . . . . . . . PJ-9 

Cargos de _Carreira 

Número 
de cargos Padrões 

Cargos 

10 Oficial Juâiciário, sendo 4 para as 4.• e 5.• JCJ-do Reiiffe 
e 6 para· as mais JCJ ora criadas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PJ -7 

12 Auxiliar Judiciário, sendo 6 pa:ra as 4.a e s.a JCJ do Recife 
e-6 para as mais JCJ ora criadas . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . PJ-9 

10 Servente, sendo 4 para as 4.• e 5" JCJ do Recife e 6 para 
as mais ~c:r ora criadas . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . • . . . . . . PJ-13 

Número 

TABELA B 

8.• REGIÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

!Cargos isolados de Provimento Efetivo 

de Cargos 
Cargos 

2 Chefe de Secretaria das 2.• e 3.• :rc:r de Manaus e Belém 
3 Chefe de Secretaria das JCJ de Parlntins, Capanema e 

Santarém ·············-·········-························ 
2 Oficial de Justiça das 2.• e 3.• JCJ de Manaus e Belém ... 
3 Oficial de Justiça das JCJ de Parintins, Capanema e San-

tarém ................................................ -•. 

Padrões 

PJ-1 

P:J-2 

PJ-8 

PJ-9 



Cargos· de Carreira 

Número 
de Cargos Padrões 

Cargos 

4 Oficial Judiciário, sendo 2 para a 3.• JCJ de Belém e 2 para 
as JCJ de Capanema· e ~Santarém .......... '" .. • . . . . . PJ -7 

4 Auxiliar Judiciário, sendo 2 para a 3.a JCJ_ de, Belém e 2 
para as JCJ de ICapan:ema é Santarém . : . ...... -."~~-. ... PJ-9 

4 Serventer sendo 2 para a a. a. JCJ de Belém- e 2 pãra as ·JCJ · 

Nú.DJ..ero 
de 

Ca.:~s 

de Capanema e Santarém ................ d- • •• ""r.-"-.-.:.;.-.-.:., • .,~P~:!~ 

TABELA C 
2.• REGIAO DA' JtrST:tÇA DO TRABAi.íio

!Cargos isolados de Proviihento __ Efetivo 

Cargos Padrões 

1 _Chefe de Secretaria da JCJ de Limeira ........ _ ........ ~ .... _ ... .:P.I-2. 
1 Oficial de Justiça da JCJ de Limeira ....... ·:.: . . _. ·:.:: .... __ PJ-9 

Núinero 
de 

Cargos 

Cargos de Carreira 

Cargos Padrões 

1 Oficial Judiciário para a JCJ de Limeira ........ -... ---· •.. PJ-7 
1 .. Auxiliar Judiciário para a JCJ de Limeira ... " ..•... -...•. ·-< Ph9 
1 Servente para a JCJ de Limeira ....... ··" ............. ,. .PJ-13 _ 

Número 
de 

Cargos 

TABELA D 
4.• REGIAO DA JUSTIÇA DO TRABALHO 

Cargos isolados de Provimento Efetivo 

Cargos _padrões 

1 Chefe de Secretaria da JCJ de Itejal .................. _._ .••.• EJ,2 
1 Oficial de Justiça da JCJ de ItaJa! .• -- ·: ·;;-.;::::-;· ~:,-; -_,_~,.· •. ~ ~_:f-,9, 

NÓ-m~i-P- .. -
.de 

Car~s 

cargos de -__ carreira 

Cargos Padrões 

1 Oficial Judiciário para a JCJ de ItaJal ............. -...... --_ .P-J-7 _ 
•l AUXlliar Judiciário para a JOJ de Itajal ....... ···~~-----.. .l?J-.9 
1 Servente para a J'CJ de-Itajaí ...... .,." ................... -. EJ-13 



EMENDA N.O 2-CSPC 

Dê-se ao § 2.0 do art. 7.0 a seguinte redação: 
"Art. 7.0 ",-~,, __ ,. :·: ... - •. ·-· •••••••.••.••••• ..-._-~-~- .... ']- ....• :· ••••••• .-;; ~-••• --~ -.--;- •••••••• .. ..r~ •• 
§ 2.0 - Os vencimentos e as gratif_icações dos cargos e funções de que trata 

este artigo são regulados pela Lei n.0 3.414, de 20 de junho de 1958." 

EMENDA N.0 3-CSPC 

Dê-se ao art. 11 -do proJeto a seguinte retlação:':' 

uArt. 11. $ão criados~ nos. quadros dO- Pessoal da Justiça do Trabalho das 
2.a, 4.3 , 6.a e 8.3 Regiões, :para lotação das Juntas de Conciliação e Julgamento 
criadas por esta lei, os cargos constantes das Tabelas anexas." 

Sala das Comissões, 29 de março de 1962. - A!oysio de Carvalho, Presidente 
- Jarbas Maranhão, Relator - Silvestre Péricles - Lourival Pontes. 

Após a leitura do parecer, o Sr. Mourão Vieira deixa a Presidência, 
assumindo-a o Sr. Guido 1\olondin. 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A Comissão de Finanças terá de 
manifestar-se sobre o Projeto de Lei n.0 115 e o farã verbalmente. 

Não está presente o relator da matéria, o nobre Senador Lino de Mattos. 
Também não está presente o nobre Presidente da COmissão Ide Finanças. Senador 
Daniel Krleger. · 

A Mesa solicita o parecer do relator da Com.issão de Finanças Séilador Fer
nandes Távora. 

O SR. FERNANDES TA VOltA - Sr. Presidente, como relator da matéria e 
em nome da Comissão de Finanças, declaro-me de acordo com o parecer da co
missão de Serviço Público Civil, em relação ao Projeto n.O 115, e às emendas que 
lhe forarn adicionadas. _ 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Em discussão o projeto e as emendas: 
(Pausa.) 

Nenhum <los Srs. Senadores· desejando fazer tLSO da palavra, encerro a dis-
cussão. 

Fica adiada a votação do Projeto n.0 115, por falta de quorum. 
Em discussão o Requerimento n. 0 98, lido no início do Expediente. (Pausa.) 
Nenhum dos Srs. Senadores desejando fazer uso d~ palavra, encerro a 

discussão. 
Fica adiada a votação por falta de quorum. 
Está esgotada a matéria da Ordem do Dia. 
Há ainda oradores inscritos. 
Tetu a palavra o nobre Senador Lopes da Costa. . 

O SR. LOP.ES DA COSTA - Sr. Presidente, desta tribuna ein discurso que 
pronunciei quando da convocação cio Congresso em fevereiro próximo passado, 
eu tive portunidade de fazer ligeiros comentárioS- ao procurar abordar, de:htro 
das minhas possibilidades, o sériO problema da navegação fluvial e lactLStre do 
interior do País. e mUi especialmente da do meu Estado, a qual, confonile já 
demonstrei~ se encontra infelizmente e!h- estado lastimável, depois de haver 
sido por muitos anos, uma das mais florescentes. Concorreram grandemente 
para esse desenvolvimento em época não milito distante, os esforços da livre 
iniciativa, pois~ ali1 a.s empresas privadas se _destacaram realmente como pionei
ras deste transporte, prestando lnesttmáveis serviços e enriquecendo sobrema
neira as regiões banhadas pelos rios nave:gáveis. 
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Sr. Presidente, como bem afirmei naquele meu discurso, essas empresas en
contraram em verd3Jdeiro colapso e desapareceram. Tomou-se impraticável de
vido a fatores diversos, a cortt1nuação da eXploração desse meio deo transporte 
por parte da iniciativa privada, e especialmente dado ao rlgor das Leis das Capi
tanias dos Portos e- Trabalhistas, atualmente em vigor; acrescido ainda Sr. Pre
sidente, de precisar lutar em concorrência GP'n'l- ·um põderoso -órgão ·estatal, o 
Sehi'iço· de Navegação da Bacia do Prata, autarquia esta, que tem vivi,cfo às expen
sas dos _cofres da Nação, sem que pelo menos, esteja ·em·· condições de prestar os 
necessários ..serviços que estão eXigindo as ricas _regiões do meu Estado. 

Sr. -Eresldente, está portanto, o SNBP, _com a responsabilidade, ·a obrigação 
enfim de atender a todos os transportes de cargas, passageirOs, gado, Cimento e 
outros produtos, que o pYogresso daS ricas regiões se-rvidas pela navegação do 
médio e alto -Paraguai -estão a exigir, da sua superior administração. É necessário 
e imperloso se torna, que o atual Dl:tetor da Bacia do Prata, o Dr: B-ezerta Neto, 
encare o problema como de- grande SignifiCação para o futuro da navegação, e 
que se lhe dê a solução devida; pois os recursos para átender os planos elabora
dos, já aprovados, estão sendo providenciados, graças à clarividência e o alto 
descortino administrativo <do ilustre e Qperoso .detentor da pasta do Ministério 
da Viação, o eminente brasileiro Vifgil10-Távora, que tem recebido aplausos gerais 
pela sua atuação, imprimindo ~o está num r~tmo. do trabalho sem precedente, 
numa demonstração_insofismável da sua capacidade, a fim de solucionar o.s varia-
dos ~istemas de transportes_ do País. ~ -- - · · · · 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - A esse respeito tenho a satisfação 
de ler um pequeno artigo, publicado no Correio- da Manhã do dia 24 do corrente, 
qu~odiz: 

"BNBP REAPARELHA-SE E MELHORARA TRANSPORTES 

Para réàParelhar O ServiçO de Navegação da Bacia do Prata,~-0-ncula
do ao desenvolvimento e à Circulação da produção --·agrpp·ê~tiãÍia das re
giões centro-oeste e sudoeste do País, o Ministro Vlrgíllo ·Távora auto
rizou a construção de três navios-currais pelo Arsenal de Marinha e oito 
chatas de 200 t cada uma, por parte de estaleiro particular, Setão adqui
ridos e destinados também a:o SNBP, dois navios pequenos para·a lfuha de 
Alto Paranã e três reboc~dores, prevendo~se ainda _a compra_ ou c_Qnstru
ção no País ·de dois na vi os de passageirOs pãra- o tráfegO- OOliunbã-CãCe.,. -
res. 

RECUPERAÇJí.Q 

Foi determinado o reaparelhamento da frota e de~ todo o material 
existente,_:_com a- liberação de 139,5 milhões de cruzeiros correspondentes 
aos duodécim:os- de novembro e dezembro de 1961 e ao corte f_eito na su
plementação dos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. Com as do .. 
tações orçamentárias e subvençôes--co1isignada.s àquela autarquia, já- se 
en-contram em fase final os trabalhos para a construção do dique na base' 
fluvial de Ladário, além daS reparações no rebocador "Tupi" (já aten- ~ 
dendo ao transporte de gado) e do cargueiro nArientiiia•, que no- próxi
mo mês fará, pelo menos, duas viagens transportando minérios para 
portos argentinos. Outros navios (inclusive petroleiros), entre eles o 44Tfbi .. 
riçá" e o "Santo Antônio", sustentam as disponibilidades atuaiS, conside- · 
radas insuficientes. -

Seguem- discriminados os vários trabalhos ·que- o Serviço-Nacionãl.da Bacia 
do Prata vai efetuar. 
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TRANSPORTE 

A progressão da demanda regional de transporte vem-se acentuan~ 
do e, no período 1959-1961 somente a.s necessidades de tráfego no rio 
-Paraná acusaram (exportação-importação) elevação de 71,5% no setor_ 
de m.ercado.rias. No rio Paraguai, houve colapso nas empresas particulares 
brasileiras que exploravam o transporte em concorr.ência com o SNBP, 
ressurgindo as possibilidades da expansão do sistema da autarquia. A 
demanda de ·mercado para o petróleo, cimento, produzido em Corumbá, 
gado, farinha de trigo, tanino (única fonte de abastecimento para a in
dústria nacional de curtumes em Porto_ Murtinho) __ no momento sofre 
_rebate pela falta de transporte, nos dois sentidos. O- mesmo ocorre com 
as exportações para portos paraguaios e argentinos: minérios de ferro 
e manganês, mate e madeiras. O plano de reaparelhamento estabelecido 
pelo .:MVOP par_a o SNBP visa, principalmente, a equilibrar a capacidade 
de transporte à demanda exigida, incentivando as exportações nacio--
nais em primeiro plano. 

SUPREMACIA 

Com a expansáo elevar-se-á o índice de rentabilidade dos serviços 
do SNBP, a cuja frota sempre pertenceu a supremacia - inclusive no 
tráfego de passageiros - dos transportes entre Mato Grosso- e Assunção. 
Decorrente da situação em que se encontravam aqueles_ serviç_os, notou
se o início da -Influência de empresaS 'pal'iguaias em- rõtã.S 'e- águaS bra
sileiras. Recentemente, o Paraguai adquiriu frota de- navios no .Japão: e 
na Espanha, unidades modernas, especiais para a navegação fluvial, al
gumas já em tráfego~ FOi anunciada a penetração dessa concorrência até 
Corumbá, dentro em breve, e que dificultaria - não fosse imediatamen
te determinada a recuperação da frota nacional -_a ;retomada dos habi
tuais transportadores. O planejamento aprovado pelo titular da Viação 
prevê, inclusive a integração do sistema fluvial do SNBP com os setores 
ferroviário, rodoviário, lacustre, aéreo e marítimo que atendem àquela 
região do Pais. · ·· 

congratulo-me com o ilustre Millistrõ da Viação por essa niedida acertada 
que tomou; beneficiando, sobremaneira, a navegação _do meu Estado. (Muito bem!) 

O SR. PRESIDENTE (Mourão Vieira) - Tem a palavra o nobre Senador Jef
ferson de Aguiar. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Sr. Presidente, vários nobres Deputados 
têm proferido discursos de críticas ao Senado Federal pelo retardamento de pro
posições oriundas daquela Casa do Congresso Nacional. 

O último deles, o ilustre ~Deputado Florlceno Paixão, do Rio Grande do Sul, 
meu dlleto amigo, enumerou algumas proposições que, segundo S. Ex.a estariam 
engavetadas nesta Casa, em detrimento dos intresses coletivos. 

Nenhuma razão milita em favor dessas críticas, por isso que as_ proposições 
aludidas e muitas outras estão sendo estudadas em tramitação nas Comissões 
permanentes; algumas delas vieram a _Plenário, receberam emendas e retorna-
ram às Comissões_ Técnicas. -

Vou ler~ para que conste dos Anais, e como resposta cordial ao nobre Depu
tado Floriceno Paixão e a _outros eminentes parlamentares daquela Casa do Con
gresso: as referências expressas aos- projetas aludidos, a fim de que a Nação e 
aqueles ilustres colegas verifiquem que nenhuma razão milita_ .em favor das criti
cas formuladas e através das quais, em sl.l'.ma, pretendem promover a extinção 
do Senado como prejudicial às instituições. ~ oc .~o-



Os projetos são os seguintes 

PROJETO N.0 

CD SF 

1.039-48 333-52 

3.540-57 36-56 

OBJETO 

Dispõe sobre a participação 
do trabalhador nos lucros 
da empresa. 

Dispõe sobre o Código Bra
sileiro de Telecomunicações. 

Leitura 
no 

Senado 
SITUAÇAO 

25-11-52 Em 9-2-62 é aprovado requerimento do Senador João Vll
Iasbôas no sentido .de_passar da Comissão de Legislação 
Social para a cte Finanças. 

Está com a Comissão Mista que deve dar parecer sobre o 
12-12-61 substitutivo dú Senado. Êl projeto do senado. Remetido à 

Câmara dos Deputados em 29-11-57 só voltou em agosto 
de 196!.' 

I ;1 
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O Sr. Sérgio Marinho - Permite V. -Ex.• um aparte? 

O SR. JEFERSON DE AGUIAR - Com muito prazer. 

O Sr. Sérgio Marinho - Sinto-me no dever de~ isclarecer, em aditamento à 
informação que V. Ex.• acaba de ler, que o Projeto de Código Brasileiro de Tele
comunicações, na realidade, permaneceu durante todo _esse tempo na Câmara 
dos Deputados, chegando ao Senado coD.forme é do conhecinifmto da Casa, cons
tituiu-se uma Comissão Especial pari relatar o substitutivo proveniente da 
Câmara dos Deputados e o __ projeto origi_ilário do Senado. Essa ComisSão, da qual 
tive a honra de ser o relator, concluiu seus trabalhos no espaço de quat!o ou cinco 
semanas. Após a aprovação do parecer, por unanimidade, na Colnissão, o Depu
tado Fernando Santana levantou questão de ordem no sentido de que deveria 
ser constituída uma comissão .Mista para apreciar o Código em causa. E<lse 
ponto de vista, afinal de contas, a Mesa entendeu_ por bem acatar, e, acatando-o, 
constituiu Comissão Mista de Srs. DePutados e Se-nãdores. Esta- COmissão reali
zou três reuniões, sendo uma de instalação e mais Outras duas. Conforme decla
ração do relator, a apresentação do parecer ficaria na dependência do pronun
ciamento do Conselho de Sgurança Nacional, pronuriciament_o esse que deveria 
ser dado pelo Cons_elho e não, confonrie_ é de praxe, pelo seu secretário, o Chefe 
da Casa :Militar da Presidência da República. Conhecido o ponto de vista do 
Conselho, o relator impugnou o pronunciamento sob a mesma alegaçãoJ isto é, 
que o pronunciamento deveria ser dado pelo Conselho Nacional de Segurança, e 
não pelo Secretário do Conselho. A últi'ma reunião cià Comissão Mista realizou
se há cerca de vinte ou trinta dias; daí para cá, jamro.s se- reu:riiu. Aproveito, 
portanto, o ensejo em que V. Ex.a. presta contas ao Plenário e à opinião pública 
do Pai.s, dos trabalhos e da seriedOOe com que os mesmos são, nesta Casa, conduzi
dos, para trazer essa informação-, ou_'seja: que a ·comissão Mista, criada para 
o exame do Código Brasileiro de Telecomunicações,_ não terminou seus trabalhos, 
e não os tendo ultimado, o que cumpre é~ providenciar no sentido de que a Comis
são se reuna a fim de dar con tin uaçãõ aos trabalhos. 

O SR. JEFFERSON DE AGUIAR - Agradeço o esclarecimento prestado por 
V. Ex.a. que bem informam as acusações feitas pelos nobres Srs. Deputa_dO.S1 contra 
o Senado Federal. Volto à enumeração dos projetas, Sr. Presidente: 



PROJETO N.0 

CD SF 

1.471-49 24-58 

3.159-57 166-58 

1.837-60 94-61 

3.251-61 189-61 

OBJETO 

Regula o direito de greve, 
na forma do art. !58 da 
Constitujção. 

Institui a céóula única de 
votação :nas eleições pelo 
slstema proporcional. 

Dispõe sobre o Estatuto do 
Trabalhador RUral e d:í, ou
tras providências. 

lJisclpll.na a aplicação de 
capital :estrangeiro e as re

mess'as de v~lores para ·o 
exterior; ' 

Leitura 
do 

Senado 
SITUA;ÇAO 

1'1-3-58 Encerrada a discussão em 10-2-60 com 34 emendas, voltou 
.às Comissões. Em 28-4-61 o Sr. Barros Carvalho reque
reu urg-ência. O requerimento foi retirado pelo Lfder, em 
exercício, do PTB, Sr. Arlindo !Rodrigues, em 10-5-61. 

24-11-58 Já recebeu parecer ,da Comissão de Justiça tendo sido en
caminhado à Çomissão de Finanças. 

18-7-61 Está em poder da Comissão Especial eleita para estudá-lo. 
O relator· é o Senhor Nelson Maculan. 

5-12-61 Está em poder da Comissão Mista presidida pelo Depu
tado José Maria Aikmim. 
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E público e notório que esSà ComissãO está no Rio de-' iàneiro, depois de ter 
providenciando a audiência de- Vários elementos e de órgí{o_s_ do Governo a res
peito da proposição par.a opinar, afinal. A Comissã.Q tem-se_ réunido na Guana
bara para ouvir técnicos e a,utoridades da Superintend~nc4!: da Moeda e do 
Crédito. Em conseqüência, vê-Se bem ·que não há procedéncla na arguição for
mulada na Câmara dos Deputados. Não se pretende, portanto, nem se justifi
ca a extinção do Senado. Acredito que quaisquer fórmulas qUe' invistam nesse 
sentido o Senado terá habilidade de rejeitá-las liminarmente. 

Aliás, concluindo meu discurso, devo consignar uma frise que considerei 
admirável, do eminente colega Senador Milton Campos, ontem, quando debatia
mos assunto pertinente à política internacional: "Nós precisamos voltar à natu
ralidade". (Muito bem!) 

o SR. PRESIDENTE - Não há maiS ·oradoreS-- inscritos. -

Nada mais havendo que ~tratar, von encerrar ~ sessão; DeSigno para a de 
segunda-feira, dia 2, a seguinte 

ORDEM DO DIA 

1 

Votação, em discussão única <19 Projeto de Lei d-a Câmara n.o 115, de 
1961 (n.0 93, de 1959, na Casa de origem) que cria Juntas de Conciliação e 
Julgamento na 6.a. Região da Justiça do Trabalho e tdá outras providên
cias - em regime de 1ffgência, nos termos do art. 330, letra c, d·o Regi
mento fi terno, em virtude do Requerimento -n.o 77• de 1961, dos Senhores 
Lima Teixeira (Líder d~_Maioria em. exercíciO), Lobão _da Silveira e J_gtrbas 
Maranhão, - tendo -·pareceres ·n.o 57, de 1962, da comissão de ~Qnsti
tuição e Justiça, favoráyel; - n.O 58, de 1962', da Comissão de Legislação 
Social, favorável; - (proferido na sessão de 27 de março), da -comissão 
de Serviço Público Civil, solicitando audiência do Tribunal Superior do 
Trabalho; - n.o 59, de 1962, dit. Ccmússão de Finanças, pela iropossibi
IidSJd.e de se pronunciar Sobre a matéria antes da diligência solicitada pela 
Comlasão de Serviço Público CML - n.o 64, de 1962, da Comissão <!e 
Serviço Público Civil, favorável -ao projeto cbm as em-elidas que oferec~, 
sob n.0 • 1 e 2- CSPC ~Oral: Conferido na sessão de 30 de março, favo-
rável ao projeto e às:·emendas. ·· · -· · ~ · 

2 
Votação, em discussão única dO Requédniento n.o: 78,~ 'de -1962, ~~m qtie 

os Srs. Senadores Benedicto Valladares ·(Líder do PSD), Daniel Krieger 
(Líder da UDNJ, Jefferson de Aguiar, Fausto Cabral e Gilberto Marinho 
solicitam urgência nos _termos- do art. 330, letra c, do Regimento Interno, 
para o Projeto de_ Lei ela Câmara n.0 126, ,de 1961, que dispõe sobre o Esta.
tuto da Ordem do.s Advogaidos ·do Brasil- e régula o exercíciO da protiss~o 
de advQgado. : 

3 
Votação, em discussão única, do Requerimento n.0 98, de 1962, em. 

que os Senhores Senadores Filinto Müller (Líder ele. Maioria) e .Tosé Feli
ciano solicitam urgência, nos termos do art. 330, letra b, do ReginJ:ento 
Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n.o 178, de 1961, que lsenêa ~o 
imposto de consumo, os fertilizantes simples e compostos, destinados ;à 
aplicação em atividades agrícolas. · 

~tá encerrada a sessão. i 
.. (Encerra~se a sessão às 15 horaS e\ 50 .!pinu~) 


