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SENADO FE;Di;B;AL 

Tramitação do PLANO DO CARVAO 
NACIONAL (Projeto n.º 1. 045-51), no Senado 
Federal, de 13 de novembro de 1951 a 25 de 
novembro de 1952. 





• • • 

No Expediente da sessão de 13-11-51, do Senado Federal, figu-
rou o Plãno do Carvão Nacional, procedente da Câmara dos Depu-
tados. (DCN de 15-11-51.) 

Permaneceu em pauta para receber emendas, nos dias 23 e 
26 do mesmo mês. 

Encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça e de 
Finanças, foi relatado pelos Srs. Ivo d'Aquino e Durval Cruz. 
(DCN de 28-5-52, págs. 4. 428 e 4. 430) . 

Nas Comissões de Viação e Obras Públicas e de Fôrças Ar-
madas, ofereceram pareceres como relatores, os Srs. Arêa Leão 
e Onofre Gomes. Nesta última Comissão, o Sr. Joaquim Pires apre-
sentou voto em separado. (DCN de 23-9-52, pâgs. 8.489 e 8.490). 





Sessão de 27 de maio de 1952 

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

(EXPEDIENTE) 

O SR. PRESIDENTE - É lido e vai imprimir o seguinte 

PARECER N.0 501, DE 1952 

Da Comissão <le Constituição e Justiça sôbre o 
Projeto àe Let àa Câmara, n.0 278/51 

Relator: Sr. Ivo d'Aquino. 

1. O Projeto n.º 287-51, da Câmara dos Deputados, oriundo 
de Mensagem do Sr. Presidente da República, aprova o Plano do 
Carvão Nacional e dispõe a respeito da sua execução. 

Trata-se, sem dúvida, de um dos mais importantes projetos 
oferecidos ao exame do Poder Legislativo e, no tocante à indús-
tria carbonífera nacional, o primeiro Plano completo para sua ex-
ploração nacional. 

2. Para êsse fim, abre o crédito de Cr$ 755. 000. 000,00 para 
serem aplicados nos exercícios de 1952 a 1957, conforme a dis-
criminação do Art. 2.º, nesta incluídas as dotações destinadas 
ao custeio de empreendimentos já autorizados pela Lei n.0 1.102, 
de 18-5-1950, e constantes do Anexo 2 ao projeto. 

Dependendo a execução do Plano de aquisições no exterior 
de equipamentos e materiais, é, igualmente, o Poder Executivo 
autorizado a realizar operações externas do crédito, até o limite 
de US$ 20. 000. 000,00 (vinte milhões de dólares), ou o equiva-
lente em outra unidade monetária, com a garantia do Tesouro 
Nacional. 

3. Cria o projeto uma Comissão Executiva do Plano do Car-
vão Nacional, diretamente subordinada ao Presidente da Repú-
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blica, integrada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. A 
Diretoria será composta de um Diretor-Executivo e dois Diretores-
Assistentes. O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Di-
retor-Executivo, constituir-se-á de um representante de cada um 
dos seguintes órgãos: 

Conselho Nacional de Minas e Metalurgia - Departamento 
Nacional de Portos, Rios e Canais - Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro - Estrada de Ferro Central do Brasil - Com-
panhia Siderúrgica Nacional e Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração de Carvão, bem como dos Governos dos Estados do Pa-
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Todos os membros 
da Diretoria e do Conselho Consultivo são de livre nomeação do 
Presidente da República, exceto o·representante do Sindicato Na-
cional da Indústria de Extração de Carvão, que será escolhido 
de lista de três nomes apresentada pela diretoria dêsse órgão 
sindical . A Comissão Executiva se extinguirá a 30 de junho de 
1956, devendo antes apresentar relatório final dos seus trabalhos, 
nos têrmos do § 6.P do Art. 4.º do projeto. 

Estabelece êste ainda as gratificações mensais do Diretor-Execu-
tivo e dos Diretores-Assistentes e as gratificações aos membros do 
Conselho Consultivo, por sessão a que comparecerem, até quarenta 
por ano. 

No Art. 5.0 Q.o projeto são discriminadas as atribuições da 
Comissão Executiva, que abrangem, de modo geral, tôdas as medi-
das necessárias à execução e êxito técnico e administrativo do 
Plano. 

4. Preocupa-·se o projeto em incentivar a iniciativa parti-
cular, autorizando, assim, o Poder Executivo a conceder financia-
mentos, até o tot;al de Cr$ 180. 000. 000,00, às emprêsas minera-
doras que desejarem mecanizar a extração e montar lavadores 
para o carvão por elas produzido. Mas determina, por sua vez, as 
condições em que êsses financiamentos são concedidos e as obri-
gações que aquel;as emprêsas assumirão, entre as quais são de 
se ressaltar a de aceitarem o esquema de produção e comércio que 
tiver sido estabelecido para cada Estado, porem a sua contabilida-
de à disposição do Comissão Executiva e do Conselho Nacional de 
Minas e Metalurgia, para que êste, de acôrdo com a legislação 
em vigor, possa fixar adequadamente os preços do carvão nacio-
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a) modalidade de administração do Lavador de Capivart 
(Santa Catarina), atualmente sob a administração da Companhia 
Siderúrgica Nacional; 

b) modalidade de administração da frota carvoeira, a ser 
adquirida; 

e) ifixação dos critérios para cálculo das tarifas de forneci-
mento de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas 
zonas produtoras, de modo a assegurar condições de produtividade. 

8. Estabelece prioridade na concessão de câmbio e de li-
cença de importação com isenção de impostos e taxas aduaneiras, 
com exceção da de previdência social, para os equipamentos ne-
cessários à racionalização da indústria do carvão, encomendados 
dentro de quatro anos. 

9. Além de outras medidas complementares à execução e 
disciplina do Plano, dispõe finalmente o projeto que as despesas 
com os trabalhos da Comissão Executiva, no presente exercício, 
correrão à conta 'das dotações destinadas à racionalização da in-
dústria do carvão, constantes do Anexo n.º 4, Verba 4, Consignação 
IX, Subconsignaç;ão 23, Item 5, Alínea 03, do orçamento vigente. 

10. Fazem parte do projeto dois anexos. No primeiro são 
especificadas dotações no valor total de Cr$ 755. 000. 000,00 nos 
setores de Transporte, Mineração, Indústria e Pesquisa Admi-
nistração e Even~uais, nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina e Parar+á e no Pôrto do Rio de Janeiro. 

No segundo, é discriminada a aplicação de recursos, essenciais 
ao Plano, já autorizados pela Lei n.0 1.102, de 18-5-1950. 

11. Na Câmara dos Deputados o projeto primitivo, que acom-
panhava a Mensfl,gem presidencial, sofreu diversas emendas. 

Ao Art. 1.º, foi acrescentado um parágrafo que, a par do 
Plano, abre grandes perspectivas ao carvão nacional, no dispor 
que êsse Plano será completado por outro de construção e equi-
pamento de usi~1as termelétricas, utilizando aquêle combustível 
nos Estados onde se situam as jazidas e junto às regiões de gran-
de densidade de uso de energia elétrica com o duplo objetivo de 
possibilitar melQ.or aproveitamento das fontes de energia hidráu-
lica e de atender a eletrificação progressiva das vias férreas na-
cionais. 
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No Art. 2.0 foi elevada, de Cr$ 735. 000. 000,00 para ..... . 
Cr$ 755. 000. 000,00 o crédito para execução do Plano, em virtude 
do acréscimo da dotação de Cr$ 20. 000. 000,00, no Anexo 1, para 
a ligação ferroviária entre as estações de Lisímaco Costa e Ven-
tania, no Estado do Paraná. 

Ao § 2.0 do Art. 4.0 foram incluídos entre os membros do 
Conselho Consultivo, representantes dos Governos dos Estados do 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. A emenda, de si, 
não se justifica, pois, em se tratando de serviço federal, imperti-
nente é essa representação. Mas como todos os membros daquele 
Conselho são de livre nomeação do Presidente da República, com 
a única exceção prevista no § 3.º do citado artigo, a emenda acei-
ta pela Câmara dos Deputados não tem maior inco_nveniente senão 
o de aumentar desnecessàriamente o número dos referidos mem-
bros. 

No § 4.0 , do mesmo artigo, preferiu fixar numericamente a 
remuneração do Diretor-Executivo e dos Diretores-Assistentes, ao 
aceitar os padrões literais citados no projeto primitivo. Mais acon-
selhável seria manter a designação dêste, que obedece a um siste-
ma racional aplicável a todos os cargos em comissão, o que per-
mite ao funcionário gozar dos benefícios dos aumentos gerais que 
forem concedidos aos demais servidores do mesmo padrão. 

Além disto, incorreu em êrro de técnica denominado "gratifi-
cação", o que realmente é "vencimento", pois no caso, se trata de 
"cargo em comissão" . 

A intenção do projeto primitivo era não permitir acumulação 
dos vencimentos daqueles diretores com outros provenientes dos 
cofres públicos. 

Daí ter-lhes dado gradativamente os padrões mais altos, em 
atenção à importância dos cargos e à paridade com outros equiva-
lentes. 

É bem verdade que o Parágrafo 5.º, ainda do citado artigo, 
constante do projeto primitivo, não foi feliz quando estabeleceu 
que "sendo servidores públicos, poderão optar: o Diretor-Executivo, 
pela gratificação mensal de Cr$ 7. 000,00 e os Diretores-Assisten-
tes pela de Cr$ 5. 000,00". Pela redação dêsse parágrafo e, em 
se tratando de "gratificação" (acumulável, portanto com "venci-
mento"), nomeado para qualquer daqueles cargos funcionário com 
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vencimento superior a Cr$ 8.400,00, optaria imediatamente para a 
gratificação prevista no citado parágrafo, desde que desempenhasse 
cargo efetivo. 

A redação correta do parágrafo seria que, na espécie, aos ser-
vidores públicos se concedesse gratificação que completasse os ven-
cimentos previstos no § 4.º do Art. 4.0 (do projeto primitivo), 
se menores lhes fôssem os vencimentos do cargo efetivo, e permi-
tissem a opção por êstes, se iguais ou superiores aos das Comissões 
citadas naquele parágrafo. Evitar-se-ia, dêsse modo, disparidade 
entre os vencimentos daqueles diretores. 

Mais infeliz, ainda, porém, foi a emenda aceita pela Câmara 
dos Deputados, substituindo o § 5.º do Art. 4.º do projeto primitivo 
pelo seguinte: 

"§ 5.º - Não perceberão as gratificações do parágrafo ante-
rior os servidores públicos que tenham vencimento ou remunera-
ção de valor superior ao padrão "O" . 

Tendo muda<;lo a redação do § 4.0, do Art. 4.0, do projeto pri-
mitivo, substituiµdo "vencimento" por "gratificação", nenhum 
funcionário que perceba além de Cr$ 8. 400,00 se sentirá encorajado 
a desempenhar qualquer dos cargos da Diretoria ao Plano do Car-
vão Nacional, desde que o vencimento do seu cargo efetivo não 
alcance a remuneração prevista no citado § 4.o. Poderá, dessa 
forma, ficar a Diretoria privada da colaboração de técnicos de 
valor. 

12. Felicíssima, entretanto, foi a emenda que a Câmara dos 
Deputados aprovou, para incluir, entre os itens da competência 
da Comissão Executiva o seguinte: 

"i) Zelar pelo cumprimento das determinações legais que 
impedem a importação de equipamento industrial que utilize com-
bustível sólido e não seja apropriado ao uso do carvão nacional". 

Realmente, não é compreensível que, estruturando-se o Plano 
do Carvão Nacional, não se tomem medidas para que os equipa-
mentos que utilizem combustível sólido não sejam apropriados 
à queima daquele carvão. 

Aliás, a pró-pria Exposição de Motivos, anexa à Mensagem pre-
sidencial, que põe em relêvo a necessidade da substituição da le-
nha e do carvão vegetal, pelo carvão mineral beneficiado de pro-
cedência brasileira nos trechos acessíveis no transporte dêste. 
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E, se outro argumento não existisse para a adoção dessa me-
dida, bastaria considerar a devastação das matas, cada vez mais 
alarmante, com a extração da lenha e o preço cada vez mais alto 
da madeira. 

Na emenda da Câmara dos Deputados há a corrigir a redação 
que, por um lapso, consigna no original impresso a palavra "caso", 
em vez de "uso" . 

13. Ao Art. 7.º do projeto primitivo, foi aceita, pela Câ-
mara dos Deputados, emenda para o acréscimo de um parágrafo 
que permite o financiamento previsto naquele artigo às emprê-
sas produtoras de carvão para consumo próprio . 

A emenda amplia o plano de financiamento, sem prejudicá-lo. 
14. Ao Art. 14 do projeto oriundo da Mensagem, a Câmara 

dos Deputados aprovou emenda que reduz para Cr$ 15.000.000,00 
o total do financiamento, ali previsto, no montante de ....... . 
Cr$ 30. 000. 000,00. 

Substituiu, ainda, dois parágrafos do citado artigo daquele 
projeto pelo seguinte parágrafo único: 

"A Comissão Executiva realizará empreendimentos relativos 
à assistência no interêsse dos trabalhadores na indústria do car-
vão, despendendo a partir de 1952, a quantia total de 15 milhões 
de cruzeiros". 

Era a seguinte a redação dos referidos parágrafos, no projeto 
primitivo: 

"§ 1.0 - A Comissão Executiva poderá, em caráter supleti-
vo, realizar empreendimentos relativos à assistência social, que in-
teressem aos trabalhadores de conjuntos de emprêsas mineradoras 
e transportadoras de carvão, podendo despender nesses serviços até 
Cr$ 10. 000. 000,00. 

"§ 2.0 - As quantias que, em assistência social, forem apli-
cadas diretamente pela Comissão Executiva, nos têrmos do pará-
grafo anterior, serão deduzidas do montante mencionado neste 
artigo". 

Tornando imperativa a aplicação, a partir de 1952, por parte 
da Comissão Executiva, da quantia de Cr$ 15. 000. 000,00, para 
assistência social, diminuiu, entretanto, da mesma quantia, o mon-
tante previsto no Art. 14, do projeto primitivo, para o finan-
ciamento às emprêsas mineradoras, destinado àquela assistência. 
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Esta diminuição, entretanto, foi compensada, por não se de-
duzir, do total do financiamento àquelas emprêsas, como prescre-
via o § 2.0 do Art. 14 do projeto primitivo, o montante aplicável 
pela Comissão Executiva, para os mesmos fins. 

15. Ao Art. 16 do projeto primitivo, aceitou emenda a Câ-
mara dos Deputados, no sentido de esclarecer que a administração 
dos contratos de financiamentos a emprêsas privadas, ou os pró-
prios financiamentos nos limites dos Arts. 6.0 , 13 e 14, podem 
ser contratados com o Banco do Brasil, ou com a Caixa Econômica 
Federal. 

16. De real alcance e imprescindível à boa execução do Pla-
no foi a emenda aprovada pela Câmara dos Deputados, ao Art. 19 
do projeto primitivo, acrescentando-lhe a seguinte Letra d: 

"Art. 19 - O Presidente da República, ouvida a Comissão 
Executiva, expedirá os atos necessários à solução das seguintes 
questões: 

"d) Fixaçã~ dos critérios para cálculo das tarifas de forne-
cimento de energ;ia elétrica à mineração e indústria do carvão nas 
zonas produtoras, de modo a assegurar condições de produtividade". 

Um dos objetivos do Plano do Carvão Nacional, conforme está 
exposto na longa e brilhante Exposição de Motivos, que acompa-
nha a Mensagent presidencial, é o barateamento da produção. Um 
dos meios para alcançar êsse objetivo é a mecanização de processo 
de extração . 

Haverá, por conseguinte, o emprêgo em larga escala da ener-
gia elétrica. 

No sul catarinense a energia elétrica para fins industriais é 
fornecida aos mineradores pela usina de Capivari, da Companhia 
Siderúrgica Nacional, que lhes cobra a tarifa de Cr$ 0,85 por kwh. 
A êsse preço são acrescidos 3% do impôsto de consumo e 4% da 
quota de previdiência. 

E' evidente que, com tarifa tão elevada e fora de todos os pa-
drões aceitáveis, ilusório será o objetivo de se alcançar o baratea-
mento do prod~to. 

Cumpre ainda deixar bem patente que a usina de Capivari 
foi construída ~ custa de todos os produtores de carvão, e não 
com capital inv~rtido exclusivamente por aquela companhia. 
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Realmente, o Decreto n. 0 2 . 667, de 3-10-1940, que consolidou 
a respeito do carvão nacional e com o objetivo de intensificar mais 
o seu aproveitamento, institui um fundo especial representado 
pelas seguintes taxas: a de dois cruzeiros por tonelada de 
carvão nacional exportado pelos Estados produtores, e de cinco 
cruzeiros por tonelada de carvão importado e de dez cruzeiros 
por tonelada de óleo importado. Com êsse fundo, assim instituído, 
realizaram-se obras de reaparelhamento na Estrada de Ferro D. Te-
resa Cristina, no Pôrto de Laguna, e foi auxiliada a Companhia Si-
derúrgica Nacional com a quantia de quarenta e oito milhões de 
cruzeiros (Cr$ 48. 000. 000,00), para a construção da usina de Ca-
pivari, no Município de Tubarão (Estado de Santa Catarina). 

Justificada, por conseguinte, é a emenda aceita pela Câmara 
dos Deputados, a fim de que o cálculo das tarifas de fornecimento 
de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas zonas 
produtoras, não fique ao sabor dos interêsses exclusivos dos forne-
cedores, mas corresponda ao objetivo de assegurar condições de 
produtividade em razão direta à finalidade do Plano do Carvão 
Nacional. 

17. A par das considerações feitas, no tocante às tarifas de 
energia elétrica, cumpre ressaltar o disposto no Art. 12 do pro-
jeto que acompanha a Mensagem presidencial, artigo êsse apro-
vado pela Câmara dos Deputados: 

"Art. 12 - Na fixação das tarifas de serviços públicos e de 
fretes para carvão, será sempre ouvido o Conselho de Minas e Me-
talurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais para 
tais casos". 

Mais importante ainda que a tarifa de energia elétrica, é o 
custo do transporte que, de 1945 para cá, tem sido irracionalmente 
aumentado em relação ao carvão nacional. 

Conforme a Exposição de Motivos que acompanha a Mensa-
gem, contém-se no Plano o propósito de reduzir o frete marítimo, 
entre Santa Catarina e o Rio de Janeiro, para Cr$ 45,00, e, bem 
assim, reduzir de Cr$ 40,00, o custo de transporte no Rio Grande 
do Sul, pela ligação direta da viação férrea às minas da bacia do 
Jacui. 

Atualmente, o órgão competente para a fixação dos fretes 
marítimos é a Comissão de Marinha Mercante. 
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Outras Comissões do Senado terão a oportunidade de exami-
ná-lo sob o aspecto econômico e técnico. 

A Comissão de Constituição e Justiça encarecendo a urgên-
cia do projeto, limita-se por ora a opinar pela sua procedência e 
constitucionalidade. 

Sala Rui Barbosa, em 5 de março de 1952. - Dario Cardoso, 
Presidente. - Ivo d'Aquino, Relator. - Gomes de Oliveira. -
Clodomir Cardoso. - Joaquim Pires. - Anísio Jobin. - Olavo 
Oliveira. - Atílio Vivacqua. 

2-ll 



PARECER N.0 502, DE 1952 

Da Comissão de Finanças ao Projeto de Lei da 
Cdmara, n.O 287, de 1951. 

Relator: Sr. Durval Cruz. 

O projeto de lei dispõe sôbre o Plano do Carvão Nacional. Como 
adiante veremos, êste Plano obedece a certos e determinados prin-
cípios, cuja finalidade última é a de promover a nacionalização 
da produção carvoeira entre nós, considerando-a desde a minera-
ção propriamente dita até o consumo. 

Antes de o examinarmos, todavia, convém que façamos uma 
ligeira descrição 1da situação do carvão nacional, por um lado, re-
cordando as medidas governamentais tomadas a seu favor atra-
vés do tempo e, por outro, dizendo alguma coisa sôbre a tonela-
gem de sua proqução, bem como características e defeitos de sua 
indústria, comparando-a, no que fôr possível, com a similar es-
trangeira. A seguir, e ainda antes de entrarmos no Plano propria-
mente dito, parece-nos interessante descrever para o Senado, re-
sumindo, os sistemas de transporte de cada uma das zonas produ-
toras de carvão, de maneira a situar bem o campo de ação do 
Plano que nos foi submetido pelo Govêrno, e melhor compreen-
dermos as razões por que tais ou quais medidas são sugeridas no 
texto do respectivo projeto. 

O Carvão Nacional (medidas de proteção e tonelagem de sua produção) 

Foi a partir de 1914, em virtude das necessidades decorrentes 
do 1.º Congresso Mundial, que a indústria carvoeira em nosso País 
se desenvolveu. Datam de 1916 (Lei n.º 3. 089, de 8 de janeiro), 
as primeiras medidas governamentais em tôrno da organização 
do transporte do carvão nacional . As medidas de proteção fiscal 
datam de 1917 (Lei n.0 3.446, de 31 de dezembro). Em 1930, de acôr-
do com o docm,mentário - A Batalha do Carvão - a produção 
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brasileira já se achava estabilizada, pois, foi de 385.148 t. a pro-
dução dêsse ano. Em 1931; pelo Decreto n.o ?.O . 089, de 9 de 
junho, o Govêrno determinou a aquisição obrigatória de carvão 
nacional, na base de 10% do importado. Em 1937, pelo Decreto 
n.0 1.828, de 21 de junho, a aquisição compulsória do carvão na-
cional passou a ser na base de 20 % do importado . Em virtude 
do 2.º Conflito Mundial, a indústria carbonífera obteve extraordi-
nário desenvolvimento. A estatística abaixo nos fornece uma idéia 
sôbre o volume da produção a partir de 1930: 

Ano Toneladas 
1930 385.148 
1931 493.760 
1932 542.773 
1933 646.075 
1934 730.622 
1935 840.088 
1936 622.196 
1937 762.789 
1938 907.224 
1939 1.046.975 
1940 1.336.301 
1941 1.408.079 
1942 1. 774.651 
1943 2.078.256 
1944 1.908.453 
1945 2.072.881 
1946 1.896.883 
1947 1.998.896 
1948 2.024.989 
1949 2.128.858 
1950 2.500.000 

A indústria carvoeira (características e deficiências) 

A indústria carvoeira de nosso País, todavia, de acôrdo com a 
opinião dos entendidos, se apresenta inteiramente desorganizada, 
pois a mais sumária análise dos seus setores leva-nos à conclusão 
de que: 

a) a produção é cara e inadequada; 
b) o transporte é caro e ineficiente; 
e) o beneficiamento está mal planejado. 
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De acôrdo com os documentos existentes a respeito, a produ-
ção é cara e inadequada em virtude dos métodos de trabalho ado-
tado nas minas e do baixo rendimento de tais métodos. 

Os trabalhos do subsolo são feitos quase manualmente. A au-
sência de mecanização do desmonte é outro fator preponderante. 
O rendimento nas minas do Rio Grande do Sul é de 673 kg/ho-
mem-dia. Em Santa Catarina êsse rendimento é de 400 kg/ho-
mem-dia. Enquanto isso, a média de rendimento nas minas norte-
americanas é de 6. 000 kg/homem-dia, muitas delas atingindo 10 
a 15 t. homem-dia. A média do rendimento nas minas francesas 
é de 1 1/2 toneladas. 

E' fãcil deduzir, portanto, o .motivo por que a produção é cara. 
Exige mão-de-obra em demasia. Oferece pequena margem de lu-
cro . Produz carvão de tipo muito inferior, pois não o beneficia 
como deveria fazê-lo . 

O problema do transporte 

Quanto ao fransporte, a situação nas diversas zonas é a se-
guinte: 

Em Santa Catarina: A E. F. D. Teresa Cristina, que trans-
porta o carvão para o Lavador de Capivari e para os Portos de La-
guna e Imbituba, está relativamente aparelhada, mas o seu ma-
terial rodante fica, em geral, imobilizado no pôrto e no lavador, 
servindo de silo. 

As principais deficiências do sistema de transporte neste Es-
tado, são as se1~uintes: 

a) algum;:i.s minas têm que levar o carvão em caminhões até 
a via-férrea, percorrendo distância superiores a 15 quilômetros; 

b) o carregamento nas minas é moroso pela falta de caixas 
de embarque em número suficiente; 

e) a consjderável variedade de tipos de carvão obriga a es-
trada a inumeráveis artifícios para organizar os trens de carga; 

d) o privilégio de transporte de que goza a Cia. Siderúrgica 
Nacional é fonte de irritação para os que trabalham no mercado 
livre e causa de diminuição da carga total que a Estrada pode-
ria manejar; 
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e) o Pôrto de Laguna, embora disponha de alguns guindas-
tes, é inseguro; está com a profundidade diminuída e não dá aces-
so tranqüilo a navios com mais de 4 metros de calado; 

f) o Pôrto de Imbituba necessita de grandes obras para sua 
reconstrução e remodelação. Dispõe de uma caixa de embarque 
de 3 . 000 kg, mas defeituosa. Seus pátios estão, em geral, conges-
tionados, em virtude da irregularidade existente no transporte ma-
rítimo e ferroviário. 

No Rio Grande do Sul: O transporte é feito por intermédio 
das estradas de ferro São Jerônimo e Jacui; da Viação Férrea Fe-
deral do Rio Grande do Sul; por cabo aéreo (6 quilômetros do Pôrto 
do Conde à estação do Silo) ; por chatas com destino a Pôrto Ale-
gre, Pelotas e Rio Grande. 

Na opinião dos entendidos, êste complexo sistema de trans-
porte se notabiliza pela ineficiência; complicação e alto custo. 
O fluxo do transporte é irregular, descontínuo. O deficit da E . F . 
Jacui constitui pesado ônus para a União, a qual pràticamente, 
concede uma subvenção indireta equivalente a Cr$ 25,00 por tone-
lada transportada . 

No Paraná: O carvão do Paraná é consumido, em grande 
parte, pela Rêde Paraná-Santa Catarina. E' por seu intermédio 
que o carvão paranaense alcança a E. F. Sorocabana, em Itararé 
ou Ourinhos. 

De acôrdo com as informações a respeito, os ramais do Rio 
do Peixe (maior zona produtora do Paraná), se acham em péssi-
mas condições, sendo o transporte intermitente e caro. 

O problema do beneficiamento 

No que tange ao beneficiamento, a opinião geral é a de que, 
sem êste, o carvão nacional não deveria ser entregue ao consumo, 
dado o seu alto teor de cinzas (36 a 42% no carvão bruto e 13 
a 26% no beneficiado); e alto grau de impurezas que o contém, 
notadamente piritas (que destroem grelhas e fornalhas). 

O beneficiamento, portanto, além de reduzir o teor de cinzas, 
melhorando a qualidade do carvão, pode fornecer.. como subpro-
dutos, matérias-primas valiosíssimas, tais como o enxôfre e o ácido 
sulfúrico; o sulfato de amônia e outros. 
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A falta de um beneficiamento cuidadoso e tecnicamente rea-
lizado, é que faz de nosso carvão um combustível cujo rendimento 
térmice é inferior àquele que, por sua qualidade, deveria se espe-
rar. Por outro lado, êste defeito de produção onera o transporte, 
pois grande é a quantidade de material estéril que acompanha as 
remessas de nosso carvão. 

O problema dos preços 

Em matéria de preços a concorrência do combustível estran-
geiro é altamente desvantajosa para o carvão nacional. Os dados 
abaixo, colhidos do trabalha elaborado pelo engenheiro Mário da 
Silva Pinto, constituem precisa demonstração de posição desvan-
tajosa do carvão nacional em face do produto estrangeiro: 

PREÇOS POR TONELADAS 
COMBUSTÍVEIS 

1949 1950 1951 
(CrS) (Cr$) (Cr$) 

OLEO 1 COMBUSTÍVEL 
Poder ca.lorffioo: 10 000 c2floriaa .•.......................... 400,00 T 510,00 T 580,00 T 

CARVÃO ESTRANGEIRO 
Poder ca.lorlfico: 8 000 calorias ............................. 360,00 T 360,00 T 480,00 T 

CARVÃO NACIONAL 
De Santa Catarina, poder calorifico: 6 000 calarias ........... 430 A 430 A 430 A 

490,00 490,00 490,00 

Levando-se 1Fm conta a significação que já assumiu, entre nós, 
o consumo de óleo combustível (em 1949 foram importados .... 
1. 300. 00 t no valor cif de Cr$ 366. 000. 000,00; em 1950 a im-
portação foi de 1.760. 000 t no valor cif de Cr$ 556. 000. 000,00), 
bem como o alto poder calorífico dêste produto (10 .000 calorias), 
não é de estranhar que o consumidor brasileiro venha preferindo 
queimar óleo, cujo preço equivale ao de carvão nacional, de poder 
calorífico muito inferior. 

Na opinião dos entendidos os embaraços para o uso do carvão 
nacional e de sua disseminação, não provém tanto de sua quali-
dade medíocre e sim em muito mais alto grau do elevado preço 
de sua caloria. A propósito dêsse aspecto, assegura-se que embora 
um carvão medíocre tenha certas limitações em emprêgo, é sem-
pre possível consumi-lo em muitos fins, desde que o seu preço seja 
favorável. 
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Não fôsse, por conseguinte, o sistema de contingenciamento 
adotado em relação ao produto nacional dificilmente a sua in-
dustrialização teria alcançado a grau que já alcançou. Esta é a 
conclusão geral. 

O referido contingenciamento, todavia, não tem dado os fru-
tos que seria de se esperar. Sabe-se que apesar dêle, os produtos 
nacionais não procuraram aperfeiçoar como deviam, os seus mé-
todos de trabalho. Vários foram, evidentemente, os fatôres que 
concorreram para a estagnação verificada na citada indústria, so-
bressaindo entre todos o descuido em que ficou a parte relativa 
ao transporte, cujas soluções dependiam ou dependem do Govêrno. 

O PLANO DO CARVÃO NACIONAL 

Suas origens 

Em fevereiro de 1947, o então Ministro da Viação e Obras Pú-
. blicas reuniu os representantes da indústria carbonífera para es-
tudo e debate das questões pertinentes a êsse setor da economia 
nacional, cuja situação se tinha agravado especialmente em vir-
tude do encarecimento da mão-de-obra. 

A esta reunião deu-se o nome de Primeira Mesa-Redonda do 
Carvão. 

Em maio de 1949 foi convocada nova reunião - a Segunda 
Mesa-Redonda do Carvão - na qual foram estudados todos os 
aspectos do problema carvoeiro em nosso Pais. 

Pouco mais tarde, por sugestão do então Ministro da Agricul-
tura, o Sr. Presidente da República designou um engenheiro do 
Departamento Nacional da Produção Mineral para, como seu de-
legado, estudar o problema da racionalização da indústria car-
voeira. 

Desde então nasceu o "Plano de Nacionalização da Indústria 
do Carvão", Plano êste submetido pelo então Prec;;idente do Con-
selho Nacional de Economia. 

Em fevereiro de 1951, o citado Conselho devolveu o Plano ao 
atual Presidente da República, opinando em favor de sua execução. 

Como bem acentuou o parecer da Comissão de Economia da 
Câmara dos Deputados, o Plano do Carvão Nacional, ora subme-
tido ao Congresso Nacional, tem o singular privilégio de haver con-
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tado com a colaboração de dois governos e do órgão constitucional 
incumbido do estudo da vida econômica do País (o Conselho Na-
cional de Economia) . 

Seus objetivos 

Os autores do plano dizem que a sua elaboração partiu do 
pressuposto de que o desenvolvimento da indústria carbonífera 
em nosso País estã ligado ao problema da defesa nacional, a esta 
interessando de perto. '.a:ste, por conseguinte, é o princípio diretor 
do Plano: servir à defesa nacional. 

Os seus objetivos, de acôrdo com o exposto pela Mensagem 
do Govêrno ao Congresso, são os seguintes: 

Assegurar condições de estabilidade e eficiência à indústria 
carvoeira nacional; 

Aumentar a produção, simultâneamente, assegurando-lhe o 
consumo; 

Reduzir os J?reços de produção e venda, simultâneamente, as-
segurando maiores salãrios aos seus trabalhadores e lucros mais 
compensadores aos seus produtores; 

Tornar possível, em caso de necessidade, a auto-suficiência da 
indústria siderúrgica nacional, permitindo-lhe trabalhar com co-
que metalúrgico até 100% do carvão nacional; 

Solucionar, por longo período, o problema do combustível só-
lido nacional, evoluindo-se, decisivamente, do sistema de contin-
gência obrigatória para o de racionalização da respectiva indústria; 

Economizar divisas consumidas na importação de carvões es-
trangeiros em benefício de outros setores da economia nacional; 

Proporcion~r economias ao Tesouro pela diminuição das des-
pesas de custeio das diversas emprêsas de serviço público, cujos 
deficits recaem sempre sôbre aquêle . 

Além dêsses objetivos, hã os que lhe são correlatos, tais como: 
favorecimento da economia das regiões produtoras de carvão, para 
lhes facilitar industrialização mais rápida; favorecimento da mão-
de-obra, seja porque a esta assegure melhores salãrios e maior 
assistência soci;al, seja porque possibilite a absorção da mão-de-
obra disponível em outras atividades relacionadas com o desenvol-
vimento agro-iq.dustrial do sul do País. Dar início à produção de 
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Como investimentos governamentais não recuperáveis direta-
mente constam, somente, as parcelas destinadas a pesquisas re-
lativas a novas reservas de carvão e seu aproveitamento, e aquelas 
destinadas à assistência social e administração do Plano. 

A Mensagem do Executivo nos esclarece ainda que mais de 
um têrço do crédito total (260 milhões de cruzeiros), será aplica-
do em empréstimos às emprêsas privadas, limitando-se a despesa 
da União, nesse investimento (diretamente recuperável), a paga-
mento ficará obrigada a União, nos casos em que as emprêsas 
consigam empréstimos no Banco do Brasil, ou de outras organi-
zações bancárias, a juros superiores a 3 ou 4%. 

Diz o Presidente da República que êsse sistema parece ao 
Govêrno menos oneroso e mais eficiente que o da atual garantia 
de preços altos, não obstante corresponda também a verdadeiro 
subsídio. 

Um outro esclarecimento importante da Mensagem é aquêle 
que diz se esperar sejam aplicados mais da metade dos créditos em 
moedas estrangeiras em virtude, naturalmente, das grandes so-
mas que serão ir.tvertidas em equipamentos os mais diversos, para 
mecanização das minas, aparelhamento de portos, aquisição de 
navios e construções ferroviárias. 

A propósito do empréstimo externo de 20 milhões de dólares, 
previsto no projeto, diz o Govêrno que esta operação terá condições 
de auto-amortização e pagamento, pois que o volume adicional 
de produção corresponderá a um valor anual de mais de 10 mi-
lhões de dólares. Por outro lado, diz-se, ainda, que só a economia 
de divisas decorrente da substituição de 250. 000 t. de carvão es-
trangeiro por nEj.cional, atingirá a 5 milhões de dólares, o que por 
si só bastaria para satisfazer os encargos do empréstimo. 

Resultados principais esperados da execução do Plano 

Entre os resultados principais esperados pelo Govêrno em vir-
tude da execuçã.o do presente Plano, temos os seguintes: 

a) diminuição do preço de venda do carvão bruto, que atual-
mente oscila entre Cr$ 120,00 e Cr$ 170,00 por tonelada, para 
Cr$ 100,00 fob minas, diminuição esta determinada pela meca-
nização dos trabalhos de mineração, carga e descarga, transporte; 
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b) diminuição do frete marítimo entre Santa Catarina e Rio, 
de cêrca de Cr$ 140,00 para Cr$ 150,00 (navios adequados e nor-
malização do ciclo de viagens) ; 

e) diminuição de Cr$ 40,00 por tonelada no custo de trans-
porte no Rio Grande do Sul, em virtude de ligação direta da V. F. F. 
Rio Grande do Sul às minas; 

d) .economia de cêrca de 120 milhões de cruzeiros para o 
Tesouro Nacional em virtude da redução do custo das emprêsas 
de serviço público consumidoras de carvão nacional; 

e) possível auto-suficiência de Volta Redonda ·em virtude 
da produção necessária de carvão-metalúrgico; 

f) aumento da produção (provàvelmente 1 milhão a mais 
de toneladas de carvão) . 

Observações e crítica 

O projeto, como vimos, teve a audiência de vários órgãos go-
vernamentais, destacando-se as do Conselho Nacional de Econo-
mia e do Conselho de Minas e Metalurgia. Um fato, portanto, é 
evidente: o Govêrno antes de encaminhar o projeto ao Congresso 
Nacional auscultou a opinião de todos, inclusive a dos represen-
tantes da indústria carvoeira, visto que o Plano, no final das con-
tas, não é outra coisa senão o resultado das observações e estudos 
feitos nas denominadas Mesas-Redondas do Carvão. 

Não obstante tudo isso, o Plano encerra, de fato, uma grande 
fraqueza pois baseia o consumo de carvão nas estradas de ferro. 
Neste sentido não deixa de ser procedente a crítica ao mesmo feita 
pela Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados. Esta con-
sidera o Plano uma espécie de golpe contra o progresso ferroviá-
rio no Brasil, visto que adiará, por tempo ainda maior, a diesel-
eletrificação de nossas ferrovias. E, a propósito, a referida Co-
missão cita alguns dados colhidos em artigo divulgado pelo Cor-
reio da Manhã, no qual se diz que a situação em relação aos Esta-
dos Unidos é a seguinte: 

"De 1929 a 1949 as ferrovias americanas adquiriram 
117. 557 locomotivas, das quais 4. 049 a vapor, 504 elétri-
cas e 12. 954 Diesel." 
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E adiante: 

"No país em que as estradas de ferro passam à mar-
gem das minas de carvão e, portanto, podem queimá-lo 
em condições excepcionais de preço, as locomotivas a va-
por que o empregam como fonte de energia estão desapa-
recendo. Dentro em pouco só em museus poderão ser vis-
tas. A época ferroviária é da dieseletrificação." 

Como tôda crítica, entretanto, a feita pela Comissão de Se-
gurança da Câmara dos Deputados tem o seu lado apressado. Se 
em princípio ela é procedente, parece, todavia, esquecer que, no 
Brasil, ainda estamos na era da lenha, pois, no dizer do Ministro 
Clovis Pestana, 80 % da energia consumidora em nosso País é 
proveniente da queima de lenha. 

Talvez não seja justo, para se argumentar em favor do Plano 
do Carvão, dizer-se que tenha o Brasil de passar, agora, pelo ciclo 
do carvão, quando as locomotivas Diesel e Diesel-elétricas estão 
substituindo, com vantagem, as locomotivas a vapor em todos os 
países, na Franç~, inclusive, país também produtor de carvão. 

E não é êste, evidentemente, o argumeto central em favor do 
projeto. Se bem que seja certo, que os cálculos, para absorção da 
produção adicional pretendida se refiram - e levem substancial-
mente·em conta - ao consumo do carvão pelas ferrovias, não pa-
dece dúvida de que o propósito principal do Plano prenda-se à 
defesa nacional, daquilo que de perto interessa à nossa indústria 
pesada de aço. 

Depois, se cpnsiderarmos o Plano em suas devidas proporções, 
verificaremos o quanto, em verdade, êle é diminuto. Um aumento 
de 1 milhão de toneladas de carvão para um país faminto de ener-
gia sob qualquer de suas formas, nada representa, ou só repre-
sentará um pequeno estímulo ao desenvolvimento econômico em 
geral. 

Por outro lado, assinala-se o fato de que, de acôrdo com as es-
peranças do Govêrno, êle redundará em pequeno dispêndio por 
parte da União . 

O sistema de financiamento adotado leva a crer que a maior 
parte dos recursos será recuperada e que, não sendo desprezíveis os 
benefícios decorrentes do programa de aparelhamento de portos e 
ferrovias do sui. 
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Do ponto de vista estritamente técnico o projeto encerra inú-
meros defeitos. 

Um dêles, e que não foi observado seja na Câmara ou no Se-
nado, é o referente à autorização para abertura de um crédito es-
pecial de 755 milhões de cruzeiros. O sistema bom seria o adotado 
em relação ao Plano SALTE. Abrir-se o crédito especial necessário 
ao primeiro exercício. Os demais créditos seriam obrigatoriamen-
te incluídos nos orçamentos da União dos exercícios seguintes, 
adotando-se também dispositivo do citado Plano, que manda con-
siderar os créditos computados no orçamento como inteiramente 
gastas no exercício, permanecendo os recursos no Banco do Brasil 
em conta especial. 

i:ste processo seria tecnicamente o mais aconselhável especial-
mente se se considerar que o Plano do Carvão não conta com re-
ceita especial, devendo tôdas as suas despesas correrem à conta 
dos recursos ordinários. O resultado de não se adotar êste sistema 
será o de que, todos os anos, ao se elaborar o Orçamento da União, 
dever-se-á levar em consideração que cêrca de 190 milhões de cru-
zeiros da receita ordinária já se encontram comprometidos. O sis-
tema do Plano vem assim, mais uma vez, ferir a unidade orça-
mentária. 

Mas êste é defeito perfeitamente contornável. Em outros casos 
temos adotado sistema igual no proposto pelo projeto. 

Dentre os perigos do Plano que desejamos salientar são os re-
ferentes, por um lado, à demasiada centralização e autonomia de 
execução e, por outro, os decorrentes da falta de precisa fixação 
de certas soluções propostas através do mesmo e respectivos cri-
térios de financiamento. 

Tenha-se em vista, por exemplo, que, de acôrdo com o projeto, 
as condições de financiameto aos produtores ficarão ao arbítrio 
da Comissão Executiva do Plano, constituída por uma Diretoria e 
um Conselho Consultivo (Art. 4.0 e parágrafo). :ítste arbítrio 
será limitado apenas pela autoridade do Presidente da República, 
a quem caberá a responsabilidade final, pois, os atos da Diretoria 
e do Conselho Consultivo serão sempre referendados por êle. 

O contrôle e a fiscalização por parte do Tribunal de Contas 
será a posteriori. No fundo e na forma, êste contrôle, como sabe-
mos, é mais formal que os demais estabelecidos na legislação em 
vigor. 
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Com essas observações não nos pomos em atitude contrária 
ao projeto. Ao contrário, lhe somos favoráveis. O que pretende é 
assinalar que o Congresso Nacional, ao votar a presente lei, mos-
tra compreender as injunções da atual situação brasileira, neces-
sitada de providências governamentais flexíveis, destinadas a cor-
rigir defeitos de nossa estrutura econômica, ao mesmo tempo que 
não vacila em dar ao Poder Executivo as leis que lhe parecem 
necessárias à correção dos males. 

Como em relação ao problema do carvão nacional não ocorre 
a agitação de caráter que incide sôbre o caso do petróleo, parece-
nos que não restarão maiores dificuldades para que o Congresso 
vote o presente projeto. :mie apenas consubstancia medidas desti-
nadas a estimular o desenvolv!mento e aperfeiçoamento de in-
dústria extrativa já existente, objeto de proteção governamental 
desde 1914. Se a seu respeito sobrepairassem as ameaças que re-
caem sôbre o petróleo seria aconselhável que nos detivéssemos 
em examinar com maior cuidado o texto do projeto, de modo a 
eliminar do mes:µio tudo aquilo que se nos afigurasse inadequado 
às aspirações nacionais . 

Se o projeto atribui grande autoridade à Comissão Executiva; 
se o Conselho Consultivo é composto de representantes do Conse-
lho Nacional de :j.\!Iinas e Metalurgia, do Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, do Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro, da Estraqa de Ferro Central do Brasil, da Companhia Si-
derúrgica Nacional, do Sindicato Nacional de Indústria de Extra-
ção do Carvão, de representantes dos Estados do Paraná, Rio Gran-
de do Sul e Santa Catarina; se êste Conselho Consultivo, de acôr-
do com o § 2.0 qo Art. 5.0 do projeto, deverá sempre previamente 
se pronunciar sôbre as questões submetidas ao Presidente da Re-
pública; e se o Chefe do Poder Executivo há que fundamentar tô-
das as suas decisões apoiado nas informações e pareceres dos re-
presentantes dos citados órgãos da administração pública, ou a 
ela profundamente outorgadas; e se, por outro lado, reconhecemos 
ser tendência universal a criação de órgãos ou comissões espe-
ciais, diretamente subordinados ao Chefe do Poder Executivo para 
coordenar as medidas de emergência destinadas a dar soluções a 
problemas econômico-sociais, que a administração comum não 
poderá resolver, sem correr o risco de descurar das questões quoti-
dianas a todo govêrno; e ainda, se é para tôdas as soluções de inte-
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rêsse público, temos que basear as nossas decisões, sobretudo nos 
critérios da confiança e da responsabilidade pessoal dos conselhei-
ros, executores e demais pessoas que concorrem para a concretiza-
ção das medidas administrativas autorizadas em lei, parece que 
o presente projeto, embora passível de correção, pode ser aprovado, 
ressalvadas as emendas. 

Concluindo êste parecer, que nos saiu mais longo do que espe-
rávamos, mas que menos não poderíamos fazer, sem que corrêsse-
mos o risco de não expor, embora de forma sumária, a situação do 
problema em geral para melhorar colocação do projeto, temos a es-
clarecer ao Senado que as informações referentes às alterações 
feitas no projeto pela Câmara dos Deputados estão minuciosamen-
te expostas no parecer da Comissão de Constituição e Justiça des-
ta Casa, cujo relator foi o Sr. Ivo d'Aquino, Presidente da Comis-
são de Finanças. Daí não havermos tocado nesta parte, pois seria 
repisar sôbre matéria devidamente informada ao próprio Senado. 

Temos a dizer ainda que tôdas as informações ao presente 
parecer constituem sumários de documentos outros aos quais con-
sultamos, destacando-se dentre todos, o memorial de autoria 
do engenheiro Mário da Silva Pinto, a Mensagem do Poder Exe-
cutivo ao Congresso Nacional; o volume cognominado - A Ba-
talha do Carvão - publicação feita pelo Sindicato Nacional da 
Indústria Extrativa do Carvão; os pareceres dos órgãos técnicos 
da Câmara dos Deputados, Comissões de Economia, Finanças e 
Segurança e, em particular nos discursos proferidos a respeito da 
matéria pelos Deputados Saulo Ramos, Vieira Lins 0 Lima Figuei-
redo e Senador Alfredo Sinch. 

Diante do exposto, considerando que o Plano do Carvão con-
substanciado no presente projeto de lei está intimamente ligado 
aos problemas da defesa nacional, notadamente na parte que in-
teressa à produção do coque metalúrgico destinado a dar auto-
nomia à Siderúrgica Nacional, esta Comissão é de parecer favorá-
vel ao projeto, ressalvada a emenda abaixo, cujo objetivo é o de 
atualizar a vigência do Plano e outras que por ventura lhe sejam 
apresentadas. 

A volta do projeto ao plenário dará oportunidade aos senhores 
representantes para apresentarem as suas sugestões consubstan-
ciadas em emendas que corrijam os possíveis defeitos do projeto. 

3-II 
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Emenda n.O 1 

Art. 4.º, § 6.º. 
Passar a§ 5.º, substituindo a data de extinção de 30 de junho 

de 1956 por 31 de dezembro de 1956. 

Justificação 

E' necessário prorrogar a vigência do Plano em face do prazo 
que tomou seu estudo no Congresso e do aditamento do início de 
sua execução. 

Sala Joaquim Murtinho, em 21 de maio de 1952. - Ivo d'Aqui-
no, Presidente. Durval Cruz, Relator. - Ismar de Góis. - Vito-
rino Freire. - Carlos Lindenberg. - Ferreira de Sousa, com 
restrições. - Alfredo Neves. - Alvaro Adolfo. - Domingos Ve-
lasco, com restrições. - Alberto Pasqualini, com restrições. -
Apolônio Sales. - César Vergueiro. 



Sessão em 22 de agôsto de 1952 

•••••••••••••••••• 1 •••••• 1. 1 ••••••••••••• 1 ••••••••••••••••••• 

.................................. ........................... 
(EXPEDIENTE) 

O SR. PRESIDENTE - É lido e vai a imprimir o seguinte 

PARECER N.0 800, DE 1952 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre 
o Pro1eto de Lei da C<imara, n.0 287, de 1951. 

Relator: Sr. Arêa Leão. 

O Projeto de Lei n.º 287-51, inicialmente debatido e aprovado 
na Câmara dos Deputados dispõe sôbre a execução do Plano de 
Carvão Nacional. Já mereceu pareceres da Comissão de Constitui-
ção e Justiça e da Comissão de Finanças do Senado, que o distin-
guem em certos pontos fundamentais, servindo de fortalecimento 
à sua estrutura, enrijando-a contra qualquer crítica comum e 
elevada dos debates desta Casa. O nobre Senador Ivo d'Aquino, 
revelando a orientação administrativa em que o Plano se enquadra, 
marcou-lhe a constitucionalidade, enquanto o digno Senador Dur-
val Cruz, irmanando a espécie ao jôgo das cifras financeiras, de-
monstrou outra justificativa. Esquadrinhada, assim, a sua feição 
básica, na ordem do seu previsto funcionamento, encontramos por 
outro lado, positivada a sua necessidade em comparações de dados 
estatísticos. 

Cabe-nos, diante dêsses préstimos justificá-lo limitadamente, 
reconhecendo-lhe o importante cunho de utilidade pública. Esta-
mos convictos da expressão do problema nos múltiplos efeitos mas, 
antes de tudo, queremos patentear a obrigação do Govêrno Federal 
em defender um dos maiores sustentáculos econômicos de três Es-
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tados da Federação. Bastaria isso para importar numa responsa-
bilidade, incontestável, atendendo-se ao vulto aflitivo dum encargo 
que os governos estaduais não teriam fôrças precisas para assumir. 
Situamos, dêsse modo, as conseqüências desastrosas que culmina-
riam o empreendimento carvoeiro, para a respectiva região, se não 
houvesse o cuidado ora em defesa. Tal objetivo, contudo, vem por-
menorizando-se, como é natural, entre o carecimento e o rendimen-
to. Outra figura poderia ainda apresentar-se, em estudo da matéria 
estendida a novos espaços territóriais se, por ora, não fôsse suficien-
te o caminho a seguir. Os fenômenos de desequilíbrio econômico que 
atualmente se sucedem não merecem de nós muita estranheza. Até, 
se nos parecem partindo dum todo universal e chegando, aqui ou 
ali ao sabor dos interêsses do progresso, e muita vez do egoismo hu-
mano. De acôrdo com o avanço da cultura social e a atração dos 
nossos anseios, pagamos brasileirlssimamente, generosamente, uma 
espécie de impôsto de extorsivas dificuldades, para que tenhamos 
o direito de avançar. Não raro, vemos mais uma crise econômica 
singularizar-se ei;n região diferente: descontrola-se o mercado do 
açúcar, da borracha, do cacau, do babaçu, da carnaúba, do sal etc. 
e quando pensamos nos recursos importantes do petróleo, não nos 
falta desgraçadamente a cobiça estrangeira. Tôdas essas coisas 
merecem e exigeirn, como está exigindo o carvão de pedra, o único 
remédio heróico que é a intervenção do Poder Executivo particula-
rizada com os seus créditos conforme cada fonte de produção e de 
riqueza. Quando iniciamos a era do petróleo não foram poucos os 
profetas que vaticinaram o imediato colapso do carvão-metalúrgico, 
como produto preponderante entre as várias fontes de energia bá-
sica de que dispõe o homem. No entanto, o que vemos é o emprêgo 
do carvão, ainda por muitos anos assegurada, mau grado a ascen-
são agressiva de seus competidores, principalmente o petróleo e a 
hidreletricidade, Para muitos julgadores apressados parecerá di-
visionismo cogitarmos da exploração do nosso potencial carbonífero 
dedicarmos-lhe esforços, nêle invertendo capitais e para êle atrain-
do os poucos técnicos de que dispomos, quando aí está palpitante-
mente a questão do petróleo com os primeiros resultados auspicio-
sos de Candeias, Lobato, Dom João. Nada impede, porém, que uma 
indústria menor, ou uma riqueza menor, circule ou se aperfeiçoe 
no ambiente, em que outras são necessárias. Se é certo que o de-
senvolvimento de várias fontes de trabalho não dispensa o apro-
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veitamento do carvão nacional, é forçoso inverter os têrmos em que 
sempre tivemos a nossa balança energética, intensificando a pes-
quisa do subsolo, aproveitando a capacidade das jazidas econômi-
camente suscetíveis de exploração. O essencial é modernizar para 
valorizar. Desta maneira, não sobra motivo para negarmos a exe-
cução do presente Plano. As obras que nêle se possam ter como vul-
tosas, são simplesmente exigidas, pela técnica, prometendo rendi-
mentos extraordinários. Desastre econômico é ter inadequada essa 
industrialização deixando-a com alta quantidade de impurezas, 
quando devemos modernizá-la. Se está sobrando lugar para a apli-
cação do coque, mesmo em más condições, mesmo classificando a 
superioridade calorífica do óleo combustível, claro e lógico que ou-
tras melhores preferências surgirão, se elevarmos as suas calorias, 
e baratearmos o seu preço. Daí porque qualquer crítica em que se 
compare o valor energético de outro combustível, não importa em 
diminuir a plenitude deste projeto. Também não se coaduna alegar 
o retardamento da dieseletrificação das nossas estradas de ferro, 
tanto mais quando se conclui que apenas um milhão de toneladas 
será o aumento anual e se exigem dezenas de vêzes mais essa 
quantidade para atender outras atividades comerciais e industriais. 
l!:sse determinado fator de nossa economia não pode, de modo al-
gum, retardar a marcha das nossas estradas de ferro. Elas andam, 
vez por outra, calamitosamente retardadas, mesmo usando óleo-
diesel e eletricidade. . . É que tudo no Brasil chega sempre muito 
tarde. Como embaraçar êsse outro meio de transporte, quando é 
útil e agradável ouvir mais silvos possantes de engrandecimento 
e de esperanças? Deixem o quanto possível, que essa ou outra es-
pécie de locomotivas corte os nossos sertões, porque, no máximo, 
isso ainda será insignificante em comparação com a grandeza do 
nosso território. 

Sôbre o assunto, frisamos ainda a condicionalidade do carvão 
de pedra em substituir com vantagens a lenha, evitando a devas-
tação das nossas matas, que tantos males produz, inclusive a mu-
tação atmosférica. Para calcularmos essa contristadora danificação, 
basta citarmos que, em 1946, foram consumidos 50 milhões de to-
neladas de lenha no País. Particularizando o fato, verificamos uma 
infinidade das locomotivas brasileiras ampliando o deserto que in-
vade as nossas florestas, queimando lenha. 
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Um outro lado do Plano se mostra generalizado na sua impor-
tância atingindo o volume de desperdício das nossas cambiais. A 
Mensagem Presidencial que encaminhou o Plano SALTE ao Con-
gresso, manifestou claramente que 80 % do total das matérias-pri-
mas importadas são para atender à carência de fontes de energia 
indispensáveis à vida da Nação. :G:sse magno problema se coloca 
como sendo o profundo veio que escoa as guias no nosso comércio 
internacional. Não é, portanto, diminuindo as nossas fontes energé-
ticas que salvaremos o Brasil. A política de reduzir as despesas no 
exterior é a mais acertada, evitando essa lástima de esbanjamento. 

Não padece dúvida que a robustez e o progresso duma nação 
estão no nível atual da produtibilidade de suas matérias combustí-
veis. Isso acentua a organização .das indústrias os benefícios dos 
transportes e o fortalecimento monetário. Assim é que podemos 
observar o próprio seguimento da civilização e os diversos ciclos 
de domínio da fôrça econômica ocidental. Do bom funcionamento 
dêsses núcleos jamais poderemos separar os surtos industriais que 
modernamente so~idificam as nações. O poder das calorias é a pró-
pria realidade em que vivemos - subordina a política dos povos ci-
vilizados e, até mesmo, num contraste de eficiência, provoca 
disputas internacionais. Faz-se preciso iniciar sem tardança uma 
coordenação mais prática, pela nossa recuperação econômica, cujas 
condições de asfixia se tornaram intoleráveis depois da última 
guerra. Se falta a iniciativa privada, por incúria ou insuficiênca 
de verba, - que o Govêrno Federal organize a produção, notada-
rnente do carvão tj.e pedra a ser aplicado no aproveito da autonomia 
da Siderúrgica Nacional, fortaleza por excelência da nossa própria 
defesa, quando nela consideramos a enorme importância da in-
dústria pesada. Balanceemos a riqueza do subsolo, colocando-a por 
felicidade a serviço da Nação. O que não pode continuar é essa or-
dem ou desordem de privações sociais onde se esmagam sob o pêso de 
deficits permanentes, originários da utilização de combustível de 
baixo teor térmico, várias emprêsas úteis. Devemos formar uma 
decorrência de esforços positivos, porquanto: uma energia gera ou-
tra energia, um trabalho produz outro trabalho, um aperfeiçoamen-
to cria outro aperfeiçoamento. 

Se continuarmos com essa política vesga regateando apoio fi-
nanceiro à nossa racionalização industrial, não poderemos acom-
panhar a civilização. Já fomos colocados pela expressão das esta-



- 39-

tísticas, entre a índia e a China, ao ser considerada a deficiência 
muscular, provando, assim, o atraso vegetativo em que vivemos. O 
melhor partido para resolvermos o miserável índice econômico que 
concorre para essas humilhações, é tomarmos a estrada larga do 
aproveitamento moderno de nossas fontes de riquezas do subsolo. 
Necessário se faz que reconheçam, por outros aspectos, a nossa so-
berania e que cheguemos a atingir a nossa auto-suficiência. 

Finalizamos insistindo na imediata substituição dos métodos 
obsoletos de beneficiamento do carvão nacional, os quais devem 
cair pelas circunstâncias expostas na marcha dêste projeto. É isso 
o ponto fundamental de partida. Ressalvamos, por outro modo, al-
guma facilidade que possa haver no desvirtuamento de prestações 
de conta, lembrando a aplicação restrita dos dinheiros públicos, 
haja visto que no Brasil as leis mais bem intencionadas, de tão 
boas, vão se prestando como refugio para ajeitar atos inescrupu-
losos. 

Cabe-nos agora opinar sôbre as duas emendas que, perante esta 
Comissão técnica, ofereceu seu ilustre membro, Senador Othon 
Mãder. 

Com a apresentação da primeira delas, visa seu nobre autor 
a autorizar o Poder Executivo a conceder financiamento até o total 
de Cr$ 50. 000. 000,00 para a instalação de uma central termelétrica, 
na região carbonífera do Paraná e outra na de Santa Catarina, des-
tinada ao aproveitamento do carvão de tipo não exportável ou re-
sidual, regulando em dois parágrafos o processamento daquele fi-
nanciamento. Na segunda emenda, modificadora do § 3.0 do Art. 
4.º do projeto, dispõe o ilustre autor que os memb!'os da Diretoria 
serão de livre nomeação do Presidente da República e os do Conse-
lho Consultivo indicados pelos Estados e órgãos constantes do § 
2.º do artigo do projeto, bastando para sua posse a apresentação da 
credencial da entidade ou Govêrno que representar. 

Quanto ao disposto na primeira emenda, reconhecemos a in-
teira procedência da medida proposta, visto que, do ponto de vista 
técnico, não há como não reconhecer, como bem salienta seu mesmo 
autor, que a energia elétrica na bôca-da-mina oferece muito mais 
vantagens econômicas e torna muito mais fácil seu transporte para 
os locais do consumo. Por outro lado, é sabido que os Estados a 
que se refere a primeira emenda têm na região carbonífera grande 
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área produtiva e carente de energia elétrica, justificando por essas 
razões a construção da central termelétrica proposta com inteira 
conveniência. Assim, somos pela aprovação da primeira emenda. 

Manifestamos, igualmente, de maneira favorável quanto à se-
gunda emenda, atendendo aos altos e justificados objetivos demo-
cráticos por ela colimados. 

Sala das Comissões, em 25 de junho de 1952. - Onofre Gomes, 
Presidente em exercício. - Arêa Leão, Relator. - Othon Miider. 

EMENDAS APRESENTADAS PERANTE A COMISSÃO DE VIAÇAO E  
OBRAS PÚBLICAS AO PROJETO DE LEI DA CAMARA, N.0 287, DE 1951,  

E A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA  

Emenda n.O 2 

Acrescente-se onde convier: 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder financia-

mento até o total de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinquenta milhões de cru-
1 

zeiros) para a ins~alação de uma central termelétrira na região car-
bonífera do Param,~ e outra na de Santa Catarina, destinada ao apro-
veitamento do carvão de tipo não exportável, antieconômico oure-
sidual. 

§ l.º Os fini:i,nciamentos serão concedidos metade para cada 
Estado mediante requerimento, acompanhado do projeto, orça-
mento, memória justificativa da usina respectiva~ prova da ido-
neidade moral, financeira e técnica do pretendente e submetido 
ao Conselho Consultivo e à Diretoria aos quais cabe decidir sôbre o 
referido requerimento. 

§ 2.º Os recursos para êsse financiamento serão retirados do 
n.º III, Item 12 do Anexo n.º I, o qual em conseqüência, fica reduzi-
do a Cr$ 20. 000. Q00,00 e criado mais um Item de Cr$ 50. 000. 000,00 
no "Setor Mineração e Indústria" n.º II do referido Anexo. 

Justificação 

Está exuberantemente demonstrado que é muito mais econô-
mico produzir energia elétrica na bôca-da-mina e transportá-la para 
os locais de consumo, do que conduzir o carvão de pedra às usinas 
situadas nos lugares de utilização da energia elétrica. E se o com .. 
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bustível puder ser à moinha e o carvão inservível para o beneficia-
mento e exportação, maior ainda serão as vantagens do seu apro-
veitamento na bôca-da-mina. Tanto o Paraná como Santa Catarina 
têm na região carbonífera e suas proximidades uma grande área 
produtiva e carente de energia elétrica, razão pela qual se justifica 
a construção, pelo menos da Central termelétrica em cada zona. 

Emenda n.0 3 

Dê-se ao § 3.º do Art. 4.0 do Projeto de Lei da Câmara n.0 

287-51, a seguinte redação: 
§ 3.º Os Membros da Diretoria serão de livre nomeação do 

Presidente da República e os do Conselho Consultivo serão indi-
cados pelos Estados e órgãos constantes do § 2.º dêste artigo, bas-
tando para sua posse a apresentação da credencial da entidade ou 
govêrno que representar. 

Justificação 

O contrôle do Presidente da República já se fêz efetivo com a 
nomeação da Diretoria por sua livre vontade. Do Conselho Con-
sultivo fazem parte em maioria, representantes de repartições fe-
derais e autarquias dependentes da autoridade do Presidente. É ra-
zoável e democrático que os representantes dos Estados interessados 
e do Sindicato sejam por êstes indicados e não dependam de nomea-
ção do Presidente da República. 

Sala das Comissões, em 24 de junho de 1952. - Othon Mader. 

PARECER N.0 801, DE 1952 

Da Comissão de Fôrças Armadas sôbre o Projeto 
de Lei da Câmara, n.O 287, de 1951 

Relator: Sr. Onofre Gomes. 

1) Pela Mensagem n.º 252-51 o Poder Executivo submeteu à 
consideração do Congresso o projeto que recebeu o n.º 1. 045-51 
na Câmara e 287, de 1951, no Senado, referente ao Plano do Carvão 
Nacional. 

2) Amplamente estudado nas Comissões daquela Casa, que, 
com exceção da de Segurança Nacional, opinaram favoràvelmente, 
foi ali aprovado com ligeiras modificações. O Sen9.do, semelhante-
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mente, vai submetendo-o a estudos acurados, já se tendo pronun-
ciado pela sua aprovação as doutas Comissões de Justiça, Finanças 
(com emenda) e Viação e Obras Públicas (com emendas). 

3) Visa à racionalização da indústria carvoeira do Sul do 
País, em seus principais setores: mineração, beneficiamento, em-
prêgo local, transporte e distribuição, com o elevado objetivo de 
aproveitar-lhe a importante contribuição à Segurança e Defesa Na-
cional, não só com o encarecimento de nossa economia - que é 
embasamento de qualquer esfôrço militar quando necessário - mas 
também com a contribuição direta que poderá trazer ao melhora-
mento das indústrias (siderúrgica, ácido sulfúrico, enxôfre, azôto, 
etc.) de largo emprêgo na guerra. 

Tem dois propósitos essenciais: 
- Redução do preço de venda à metade. para o que se dobrará 

a produção e se melhorará a qualidade com muito menor mão-de-
obra melhor paga e se diminuirão os fretes de mais de 50%; 

- Elevação da produção de carvão-metalúrgico a 450.000 t. 
anuais para atenper à ampliação das instalações de Volta Redon-
da, com a expansão das emprêsas siderúrgicas particulares (Belgo-
Mineira brevemeinte as Indústrias Manesmann e talvez Krupp 
e também Schneider). 

O Plano contém uma razoável solução do complexo problema 
de nosso carvão que, por sua qualidade (muito menor poder calorí-
fico, muito maior percentagem de cinzas e principalmente elevado 
teor de enxôfre) não pode competir comercialmente com o produto 
similar estrangei:ro e com o óleo que, vindo de fora, além de nos des-
falcar de preciosas divisas - mais indispensáveis e úteis à aquisi-
ção de equipamentos industrializadores e transportadores, pela me-
lhor rentabilidade com que favorecem o desenvolvimento econômico 
- nos colocarão na absoluta dependência estrangeira quando ocor-
re guerra universal, expondo-nos, em conseqüência aos riscos irre-
paráveis de uma paralisação, talvez total, nas indústrias e na cir-
culação da prodri.ção de outras espécies. 

É assim um imperativo a que nos temos de curvar, apesar dos 
sacrifícios financeiros que impõe, para pôr ao abrigo de danos 
muito maiores a economia nacional, em momentos de graves cri-
ses internacionats. 

Não podemos esquecer nem abandonar os ensinamentos co-
lhidos na dura experiência a que nos vimos submetidos no decurso 
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da segunda grande guerra, quando, não fôra a contribuição trazi-
da pelo nosso carvão, teríamos sofrido transtornos e prejuízos tão 
grandes, que nos poderiam ter submergido. 

Interessa o Plano a três Estados a cujo progresso certamente 
levará forte impulsão aceleradora e que muito significam na eco-
nomia e segurança brasileira, dado que integram região geo-eco-
nômica que é um dos principais celeiros com que conta a nação 
no setor alimentar, além de fornecedora de muitos outros artigos 
indispensáveis às populações de outras e longínquas paragens. 

Mas, dos três, é Santa Catarina o principal beneficiado, de vez 
que seu carvão terá de ser empregado, em larga escala, fora de seu 
território, não só pela qualidade do produto como pelo atual quadro 
econômico do Estado que não tem ainda capacidade para o absorver. 
Ao contrário, o carvão do Rio Grande e assim o do Paraná encontra-
rão colocação nas respectivas áreas estaduais. E', porém, o carvão 
catarinense, produtor do tipo metalúrgico, o que mais interessa à 
siderurgia que é um capital setor de produção a atender. É, tam-
bém, pela possível transformação de uma de suas tremendas quali-
dades negativas - elevada quantidade de pirita - em fator eco-
nômico e industrial positivo, que êle tem até certo relêvo entre os 
nossos carvões em exploração. Realmente a fome mundial de enxô-
fre na atualidade está preocupando demasiado os homens preve-
nidos e responsáveis direta ou indiretamente pelo crescente e ace-
lerado desenvolvimento industrial do mundo. Nos Estados Unidos 
é muito grande a preocupação pela sua já acentuada carência. 
Tanto assim que sua exportação já se encontra sob rigoroso regime 
de contrôle através do processo de "cotas". As nossas gestões (Mi-
nistério da Guerra, sobretudo), para que não seja diminuída a nossa, 
vêm esbarrando em óbices justificados de transposição difícil, entre 
os quais cumpre assinalar a constante elevação do preço. É através 
do aproveitamento da nossa pirita que vamos evitando uma grave 
crise nas indústrias bélicas ou não, quase todas dependentes do 
emprêgo dos sulfúricos. Duas são as nossas fontes dêsse agentes 
industrializador (pirita): as jazidas naturais de Ouro Prêto e o 
tratamento do carvão catarinense. A indústria dos sulfúricos, parti-
cularmente dos ácidos, é incipiente entre nós e tem imensuráveis 
margens de desenvolvimento e para isso conta com futuro seguro 
de imensas possibilidades. A sêde de ácido sulfúrico é dantesca e 
cresce dia a dia. Assim, o desdobramento da pirita, natural ou ob-
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tida do beneficiamento do carvão de Santa Catarina, em sulfúricos, 
tem as seguras garantias dos bons negócios. É pois, não só aconse-
lhável, mas inteligente, por ser lucrativa, a inversão de capital no 
beneficiamento de um produto (carvão catarinense) valorizando-o 
comercialmente e ao mesmo tempo colhendo como subproduto uma 
matéria-prima de tão alta significação econômica, por ser fonte de 
um dos principais fatôres da ampliação industrial - o ácido sul-
fúrico. E ainda se poderá obter da industrialização da pirita o sul-
rêto de amônio, eficientíssimo adubo, de que temos tanta neces-
sidade, para iniciar, antes que seja tarde de mais, a recuperação 
da fertilidade de nossos solos, tão comprometidos, não apenas pela 
erosão mas particularmente pelo cansaço ou mesmo esgotamento 
nas zonas em que temos feito n.ossa maior exploração agrícola. 

Bem orientado, o Executivo já designou uma Comissão para es-
tudar aprofundadamente o problema da pirita conseguida com o 
beneficiamento do carvão catarinense, de modo que, ao entrar em 
execução o Plano do Carvão, soluções para seu aproveitamento já 
tenham sido pr€jvistas ou encontradas, possivelmente com sua trans-
formação em e:nxôfre, sulfúricos e adubos, empregando como ener-
gia nessa indu13trialização a obtida da queima local do próprio 
carvão. 

4 - Os investimentos planejados montam a: 

Discriminação Importância 

1.º - No setor transportes: 
a) em Santa Catarina ................... . 270. 000. 000,00 
b) no Rio Grande do Sul ................ . 30 . 000 . 000,00 
e) no Paraná ............................ . 20 . 000 . 000,00 
d) na Estrada de Ferro Central do Brasil 10 . 000 . 000,00 
e) no Pôrto do Rio de Janeiro ........... . 25. 000. 000,00 

TOTAL •••••••••••••••.••..•.•••••••.•.•• 355. 000. 000,00 

2.0 - No setor Mineração e Indústria: 
f) no financiamento ao lavador 180. 000. 000,00 
g) no financiamento à indústria ........ . 50. 000. 000,00 
h) em Assistência Social ................. . 30 . 000 . 000,00 

TOTAL •.•.•••.•......................... 260. 000. 000,00  
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3.0 - No setor Pesquisas, Administração e  
Eventuais:  
i) em pesquisas de carvão e investigações 

tecnológicas ........................... . 50. 000. 000,00  
j) em despesas (execução do Plano) .... . 20 . 000 . ººº,00 
k) diferenças e eventuais ................ . 70. 000. 000,00  

TOTAL •••...•..........•......•.........• 140 .000 .000,00  

TOTAL GERAL .......................... . 755. 000. 000,00  

Esta importância deve ser acrescida com a de ............. . 
Cr$ 400 .000 .000,00 computada no Plano SALTE e destinada a em-
preendimentos complementares do Plano de Carvão, no setor trans-
porte: melhoramentos de portos e obras ferroviárias. 

Da soma de Cr$ 755. 000. 000,00 é admitida a possibilidade de 
recuperação de Cr$ 500. 000. 000,00, e que vale dizer que apenas as 
despesas com pesquisas de novas ocorrências carboníferas, com in-
vestigações tecnológicas, com ajuda à Associação Social aos Traba-
lhadores e com Administração do Plano, caberão realmente ao Te-
souro Nacional. Nela estão incluídos os dispêndios com material a 
importar, no montante de 20 milhões de dólares, operação auto-
..amortizável e garantida pelo Govêrno Federal, na forma como se 
vêm procedendo, caso seja necessário negociar empréstimo. 

A previsão é de que a execução do Plano se desdobrará pelos 
exercícios de 52 a 56, com a seguinte distribuição de recursos fi-
nanceiros: 

Ano Importância 

1952 190 .000. 000,00 
1953 190 .000. 000,00 
1954 190. 000. 000,00 
1955 175. 000. 000,00 
1956 10.000.000,00 

De acôrdo com as suas finalidades econômicas, da realização 
do Plano se colherão os resultados: asseguração de carvão-meta-
lúrgico nacional às necessidades reclamadas pela ampliação de 
Volta Redonda e das emprêsas particulares, industriais do ramo 
ferro-aço e subprodutos; de carvão nacional às ferrovias do Rio 
Grande, Santa Catarina e Paraná, à Central do Brasil, Leopoldina, 
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Rêde Mineira de Viação e aos navios da frota brasileira; forneci-
mento, a preço razoável, de eletricidade para fins industriais e d~ 
mésticos a zonas e cidades, inclusive capitais, dos três Estados m~ 
ridionais, por meio de usinas termelétricas instaladas junto às 
minas, incentivo ao desenvolvimento industrial das áreas econô-
micas compreendidas nos raios de possibilidades das minas, princi-
palmente através destas usinas; eletrificação de trechos ferroviários, 
particularmente no Rio Grande; industrialização da pirita do car-
vão catarinense transformando-a em enxôfre, sufúricos e adubo, o 
que virá em reforço da segurança nacional; tudo isso, pela metade 
dos preços atuais, por tonelada de carvão e com grande poupança 
de divisas internacionais fortes, que é uma outra forma de contri-
buição à segurança e ao progresso do. Pais . 

E mais: equipamento dos Pôrtos de Imbituba e Laguna, dan-
do-lhes grande rendimento, nos moldes da melhor técnica de tra-
balho e ampliação do parque carvoeiro e de minérios do Pôrto do 
Rio (ponto de que nos ocuparemos em outro lugar), o que é um 
imperativo das exigên~ias de Volta Redonda, mesmo com sua atual 
produção; extensão d~s linhas de Viação Férrea do Rio Grande até 
as minas, o que redundará na eliminação dos deficits da Rêde e 
da E. F. Jacui e em contribuição à amortização das despesas do 
Plano no que se lhes refere; construção da ponte sôbre o Jacuí (já 
bem adiantada) e que tornará viável, dentro em pouco, a ligação fer-
roviária Pelotas-Cangµçu-Barretos, transversal cuja significação 
estratégica é da maior relevância e outro aspecto de contribuição à 
segurança nacional. 

Além disso: abaixamento do teor de cinzas de 40% a 25%, fa-
vorecendo a melhor aceitação do carvão nacional pelas emprêsas 
industriais particulares, de vez que facilitará e barateará a remoção 
dêsses detritos que ultimamente estão sendo aproveitados, com ani-
madores resultados, na pavimentação de rodagens naturais, a cujos 
elementos do leito se aglutinam, aumentando-lhes a resistência e, 
conseqüentemente, melhorando as condições de sua viabilidade; 
aproveitamento dos tipos secundários do carvão, resultando da la-
vagem, na fixação do fl,zôto do ar, o que representará produção ba-
rata de explosivos de alta potência destruidora e de adubos nitro-
genados de que muito necessita nossa agricultura, para aumentar 
seu rendimento e bab~ar o preço de produção e em decorrência o 



- 47 -

de venda, dois aspectos importantes de contribuição à segurança 
nacional, o último através da estabilidade com que seja o equilíbrio 
social, tão dependente do custo de vida. 

E ainda: vigorosa contribuição à correta solução do grave 
problema da ampliação acelerada do deserto que, inadvertida e di-
plomàticamente, temos vindo criando com a criminosa devastação 
das matas, inclusive para atender à fome de lenha das estradas de 
ferro e dos fogões domésticos (50 milhões de toneladas em 1946) 
ensejando grandes possibilidades ao desenvolvimento da indústria 
do gás que, substituindo gradativamente a madeira, como com-
bustível caseiro, pelo menos, nos Estados carvoeiros, concorrerá 
para diminuir a extensão de tão agressivos e comprometedores agen-
tes de arruinação do clima, cujas conseqüêncjas maléficas à 
vida e aos interêsses da espécie já são percebidas, mesmo pelos 
mais broncos. Tendo em vista que entre nós 80 % da energia em-
pregada ainda provêm da queima de lenha, rápido nos damos conta 
dos amplos horizontes à disposição da indústria do gás combustível. 
Mesmo que o beneficiamento do carvão conjugado à eletrificação 
e à "dieseletrificação", em marcha, acarrete uma diminuição de con-
sumo de carvão nacional de cêrca de 250. 000 t. no setor f erroviá-
rio, nada há a recear, em face da expansão possível no terreno da 
substituição da lenha pelo gás nos usos domésticos e industrial e do 
aproveitamento dêsse carvão, em posterior fase de sua industrializa-
ção, cuja oportunidade irá depender do maior ou menor êxito da 
execução do Plano, na produção, por hidrogenização, de combustí-
veis líquidos, técnica já hoje corrente. 

5) Para a construção de um parque carvoeiro em Pôrto Ale-
gre o Plano destina a parcela de dez milhões - Cr$ 10. 000. 000,00) 
de cruzeiros. As razões de semelhante providência se encontravam 
nas dificiências das pequenas ferrovias São Jerônimo e Jacuí e no 
estrangulamento do transporte no trecho do cabo aéreo que leva o 
produto do Pôrto do Conde à estação de Silos, onde o recebe a via 
ção férrea e no assorreamento do Rio Jacuí nas imediações de 
Pôrto Xarqueada no qual se procede a seu transbordo para "cha-
tas", com destino a capital gaúcha e às cidades de Pelotas e 
Rio Grande. Levadas as linhas férreas da Viação às minas, 
através da ponte sôbre o Jacuí, já bem adiantada em sua cons-
trução, e feita a dragagem do rio no trecho assoreado - que já 
se iniciou e vai ser acelerada com a cooperação da grande draga 
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que lá deve estar chegando - desaparece a necessidade do parque 
carvoeiro de Pôrto Alegre, destinado à movimentação do carvão 
trazido em muito maior quantidade pela Viação Férrea, em conse-
qüência de alcançarem seus trilhos às minas, sendo então os car-
regamentos para Pelotas e Rio Grande realizados em seu costado, 
evitando-se a ida das "chatas" a Pôrto Xarqueada, com muita per-
da de tempo devido ao assoreamento do rio. Restabelecida a fran-
quia da navegação até aquêle pôrto, aí continuará a opor-se o car-
regamento das embarcações transportadoras do carvão a Pelotas 
e Rio Grande, como dantes. E assim os dez milhões devem ser apli-
cados na instalação de uma usina termelétrica nas minas do Leão, 
para abastecer de luz e fôrça as cidades de Encruzilhada, Cama-
quã e Canguçu, caso esta última não possa ser atendida pela usina 
termelétrica a instalar-se nas minas de Candiota, para eletrificação 
do ramal ferroviário Bagé - Pelotas - Rio Grande e forneci-
mento de fôrça e luz ao longo de seu trajeto. 

Para ampliação do parque de carvão e minérios e dragagem do 
Pôrto do Rio, para assegurar o acostamento de navios de maior ca-
lado, consigna o Pla~l.o 25 milhões de cruzeiros. A medida visa 
especialmente possibi~itar o desembarque, a estocagem e a movi-
mentação do carvão para Volta Redonda e EFCB, no momento 
muito dificultados, além da estocagem e embarque de minérios a 
exportar. Impõe-se, portanto, uma solução definitiva, que não é a 
proporcionada pelo projeto em elaboração que prolonga o cais do 
Caju, com atêrro e ligação à Ilha dos Ferreiros, de vez que, se con-
quista área suficiente (duzentos e vinte mil metros quadrados) para, 
por algum tempo, atender à movimentação da tonelagem exigida 
por Volta Redonda (corrente nos dois sentidos), pela Cetra! do Bra-
sil e pela exportação de minério, não corrigirá o estrangulamento 
dos transportes da referida ferrovia no trecho Rio-Japeri (em ambos 
os sentidos) que é u:rµa condição essencial a preencher, sob pena 
de futuro talvez não muito remoto, se ter que despender grandes 
somas na construção tjo pôrto para combustíveis (sólidos e líquidos) 
e minérios, que assegure à Central a liberdade de espaço para suas 
linhas, a fim de que possa garantir tráfego à grande tonelagem a 
transportar nos dois sentidos, sem perda de muito tempo, como 
exigem as imposições econômicas. 

Na atual situação de produção ( 465. 000 t. de lingotes de aço 
por ano), Volta Redonda reclama da Central (entre o pôrto e a 
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usina) o transporte de 947 .000 t. ou sejam 2.600 t. diárias, carga 
que nem ela nem o Pôrto do Rio presentemente suportam sem in-
convenientes e prejudiciais irregularidades; ela pelo referido estran-
gulamento, êle por falta de espaço e de regularidade nos desembar-
ques e embarques. 

Dentro de dezoito meses é quasi certo esteja concluída a pri-
meira expansão da grande usina siderúrgica e sua produção eleva-
da a 680. 000 t. de lingotes de aço que imporá à Central um es-
fôrço de transporte anual de 1 . 269 .000 t. (pôrto usina e vice-versa) . 
E no fim de trinta e seis meses se deve contar com a terminação da 
segunda expansão, pela qual a produção subirá a 1. 000. 000 de to-
neladas de lingotes de aço, que exigirá da Central, entre usina-pôrto 
e vice-versa, a capacidade transportadora para 2. 041. 000 t. por ano. 

t:sses dados nos indicam que a resolução do problema da movi-
mentação da tonelagem imposta pelas exigências de Volta Redonda, 
pràximamente aumentadas pelas das indústrias Manesmann em 
vias de instalação em Minas, está na dependência da dos seu dois 
fatôres fundamentais: 

- Capacidade da Central em trazer para o Rio (pôrto) e da-
qui levar para Volta Redonda a tonelagem acima mencionada, e 
possibilidade e condições naturais do pôrto para suportar essas 
quantidades. 

Tudo aconselha, pois, em benefício do descongestionamento do 
Pôrto do Rio, encarar a construção do Pôrto de Itacuruçá, para com-
bustíveis sólidos e líquidos, inflamáveis e minérios, iniciando-a com 
os vinte e cinco milhões de cruzeiros destinados à ampliação pro-
jetada para o do Rio reforçados com os dez milhões da carvoeira 
de Japerí, então dispensável, e mesmo aumentando a soma dêles 
para cinqüenta milhões, sem ou com ligeiro acréscimo do cômputo 
total das inversões do Plano. Será lastimável se perca esta oportu-
nidade para pelo menos iniciar a solução definitiva desta questão 
fundamental ao estabelecimento das condições "ótimas" de pro-
gresso, regularidade e segurança do Pôrto do Rio que cedo absorverá 
a capacidade da área decorrente da ampliação projetada (prolon-
gamento do cais do Caju e ligação à Ilha dos Ferreiros) com o mo-
vimento das cargas vinculadas às operações comuns do comércio. 

O pôrto carvoeiro de Itacuruçá virá permitir encarar-se de 
frente, e em sua oportunidade, um outro grave problema que in-
teressa não apenas à economia mas também à segurança da Capital 

4-II 
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do País que, como todos sabem, tem tôda a sua. vida, através so-
bretudo de seu trabalho, na dependência da energia elétrica, já 
tão insuficiente a que não corresponde nem às exigências atuais, 
fornecida pelas instalações da Light. 

Uma paralisação prolongada de Ribeirão das Lages, por efeito 
de bombardeio aéreo ou sabotagem, será o colapso da cidade, even-
tualidade cujas desastrosas conseqüências fàcilmente se percebem. 

Há, portanto, imperiosamente, necessidade de previsão de sua 
ocorrência e de providência para enfrentá-la. E qual poderá ser? 
A instalação de central termelétrica nas imediações do Distrito 
Federal, para o fornecimento de energia complementar ao da Light 
e mesmo por seu intermédio de modo que o desenvolvimento agrí~ 
cola-industrial e os transportes não sejam entravados por insufi-
ciência de energia e se dissociem as fÓntes geradoras, para que se 
possa evitar a paralisação geral a que agora estão expostas as 
atividádes vitais do Distrito. Construído êsse pôrto, uma delas pode 
ser localizada em suas imediações, para onde um pequeno ramal 
da EFCB transportará o carvão necessário, talvez do próprio 

1 

navio, no ato da descarga. 
E assim se garantirá não só mais consumo de carvão como a 

segurança parcial do trabalho e dos transportes em favor de uma 
menor perturbação do ritmo da vida da cidade, devido à ocorrência 
da prevista eventualidf!.de. 

Tal medida também convém ser tomada quanto à cidade de 
São Paulo, onde a energia elétrica complementar e dissociada po-
derá ser gerada em termo-usina acionada a óleo obtido da destila-
ção do esquisto de Taubaté ou pelo transportado via oleoduto que 
está prestes a ser terminado . 

6. Ainda desconµecido o montante de nossas reservas car-
boníferas, podemos, porém, admiti-lo de cinco bilhões de toneladas 
(Pimentel Gomes, em Correio da Manhã de 5-7-52), dos quais três 
provàvelmente nas jazidas dos três Estados do Sul. Se assim fôr, e 
racionando com uma extração de quatro milhões por ano, a quanto 
atingirá o saque para elevar a atual produção vendável ao dôbro 
de 1. 250. 000 para 3. fiOO. 000 t.), segundo os prognósticos do Pla-
no, teremos no sul, disponibilidade de carvão para sete e meios 
séculos. 

Distribuindo o total das despesas ( Cr$ 1.155. 000. 000,00 -
Cr$ 755.000.000,00 + Cr$ 400.000.000,00) que a execução do Plano 

http:eventualidf!.de
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vai acarretar pelas presumíveis reservas sulistas (3. 000. 000. 000 de 
toneladas), chega-se ao ônus módico de Cr$ 0,39 por tonelada, real-
mente muito pequeno diante dos extraordinários benefícios que o 
empreendimento proporcionará a prosperidade nacional, em par-
ticular à dos três Estados meridionais, e à segurança do País, não 
só através do desenvolvimento da produção, mas também da pou-
pança de divisas que serão melhor aplicadas em bens de produção. 

O longo prazo de disponibilidade de carvão no sul, aliado ao pe-
queno ônus por tonelada beneficiada em tão dilatado tempo, são 
razões econômicas e financeiras favoráveis à realização do Plano. 

7. O projeto cria e define o órgão diretor do Plano, a que de-
nomina Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional, subor-
dinada ao Presidente da República e constituída de uma Diretoria 
e um Conselho Consultivo, ela composta de um Diretor-Executivo e 
dois Diretores-Assistentes e êle - que será presidido pelo Diretor-
Executivo - integrado por um representante dos seguintes órgãos: 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, Departamento Nacional 
de Portos, Rios e Canais, Departamento Nacional de Estradas de 
Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, Companhia Siderúrgica 
Nacional, Sindicato da Indústria de Extração do Carvão, Govêrno 
do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, todos de livre 
escolha do Presidente da República, exceto o do Sindicato Nacional 
de Extração de Carvão, que será escolhido de lista tríplice de nomes 
apresentada pela Diretoria dêsse órgão, critério êste (lista tríplice) 
que é conveniente estender aos representantes dos três Estados me-
ridionais, ampliando, assim, a emenda apresentada pelo ilustre Se-
nador do Paraná, Othon Mader, na Comissão de Viação e Obras 
Públicas, pela qual representante de cada Estado com interêsse 
no Plano será individualmente indicado pelo respectivo Estado. 

Dêsse modo a Comissão Executiva, com bom equilíbrio, estará 
bem capacitada para exercer a ampla autoridade de que será in-
vestida. 

No art. 16 e seus parágrafos regulam-se os financiamentos às 
emprêsas privadas, que são concedidas pela Comissão Executiva, 
a qual poderá contratá-los com o Banco do Brasil ou a Caixa Eco-
nômica, bem como os próprios (§ 2.º) com dito banco ou outras en-
tidades oficiais de crédito, assumindo, pelo Govêrno, a responsabi-
lidade da diferença de juros que correrá por conta das verbas au-
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torizadas no projeto e das dotações que a seguir forem consignadas 
nos orçamentos. 

Já tendo sido criado o Banco de Desenvolvimento Econômico, 
claro que êle está incluído entre "outras entidades oficiais de cré-
dito". E, como seu próprio nome indica, poderá em conjugação com 
o Banco do Brasil assumir o encargo de financiar o Plano, sem que 
haja diferença de juros a pagar pelo Tesouro. 

O empreendimento é tipicamente da alçada da finalidade dêste 
novel banco . 

Três são os aspectos sob que, na modernidade, devem ser sem-
pre consideradas nossa Segurança e Defesa Nacional: 

a) - No caso de conflito internacional generalizado, como as 
duas últimas guerras mundiais; 

b) - no de luta, isoladamente, com o país estranho ao nosso 
Continente; 

c) - no de revide à agressão de nação americana. 
Na hipótese da Alínea a seremos membro de uma grande e po-

tente coligação tipo PNU, de que nos resultarão as maiores ga-
rantias. É posição além de ótima. 

Na da Letra b, q-q.ase inconsiderável - dada a sua fraca proba-
bilidade - mas em qµe, caso ocorra, certamente as boas razões es-
tarão conosco, ainda deveremos contar com o apoio firme da ONU 
e particularmente das nações americanas, não apenas em conse-
qüência da Doutrina de Monroe, mas também dos compromissos 
dos Povos do Contiriiente, constantes de acôrdos estabelecidos e 
reiterados em Convenções Pan-americanas. Situação, portanto, 
ótima. 

Resta, no entanto, o terceiro caso, em que não sendo nós como 
jamais fomos o agressor ou mesmo o provocador e que, tendo em 
conta as nossas boas e pacíficas relações com todos os países do Con-
tinente, não é muito provável, mas se por lamentável ironia, vier 
a suceder, é de esperar contemos com a cooperação dos demais 
membros comprometidos à assistência contra a agressão. Situação 
que é admissível considerar tranqüilizadora. 

Dêsse modo, o que nos parece dever preponderar em o nosso 
conceito de Segurança e Defesa Nacional - desejamos não mudem 
as condições continentais que nos encorajam assim admitir e a 
criação e organização de nossa economia, para sôbre ela contjnuar-
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mos a levantar pacificamente a prosperidade de nossa gente e de 
que é um dos pilares-mestres o setor da energia, em que se integra 
a racionalização da indústria carvoeira, que a execução do Plano 
enseja. É das rendas que uma boa organização econômica fornece 
que provêm os recursos financeiros de que usa o Estado para sus-
tentar e impulsionar o progresso do Pais e enfrentar as despesas 
que sua segurança militar, mesmo em um continente pacifista 
qual o nosso, ainda exige e impõe. 

Geopollticamente somos, como os Estados Unidos, Canadá e 
outros, um país continental pela vastidão que acarreta ampla com-
plexidade, oriunda da diferenciação das suas regiões geo-econômi-
cas. Nossa posição em geopolítica é pois inversa da de alguns povos 
(entre êles o alemão), que sistematizaram êste ramo de conheci-
mentos que assenta a ação política na geminação da Geografia 
e da História, de vez que já possuimos espaço-vital (lebensraum) 
que nos assegura o maior crescimento e desenvolvimento a que po-
deremos atingir como nação. Ao invés de tê-lo de ampliar, como ou-
tros povos de territórios exíguos para as respectivas populações, 
temos, apenas, de conservá-lo e gradativamente equipá-lo para vi-
vermos tranqüila e prosperamente, sem contestação de mais fácil 
solucionamento do que ter de o conquistar e expandir por qualquer 
forma. Mas é uma facilidade relativa porquç não nos dispensa de es-
forços que às vêzes não são bem compreendidos no momento, para 
vigiá-lo e defendê-lo em caso de necessidade. 

Essas considerações nos conduzem a focalizar o empreendi-
mento do projeto, em face delas. Podemos admitir que carecemos de 
pelo menos um século de paz para alcançarmos uma posição de 
organização e desenvolvimento econômico (dos Est&dos Unidos há 
cinqüenta anos que nos dê garantia de não vermos perturbada 
a segurança de nossa tranqüilidade e do nosso progresso. Daí deriva 
que se não fôramos, como realmente somos, um povo de índole pa-
cífica e de alto espírito de juridicidade, deveríamos impôr-nos a com-
preensão da necessidade dêste prazo mínimo de que carecemos para 
firmarmos com certa solidez a nacionalidade. Tal atitude implica 
conheçamos donde poderão vir óbices a esta justa aspiração. A His-
tória que é mestra conselheira e guiadora dos pnvos, juntamente 
com a Geografia - o que equivale dizer a Geopolítica - nos mostra 
meridianamente que, se não houver desarmonia que leve a conflito 
no Sul do Brasil, poderemos contar com êsse prazo de consolidação, 
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que nos permitirá fruir despreocupações, posteriormente. Assim nos· 
so problema geopolítico - conservação da posse do espaço vital -
pode ser considerado como se resumindo em desfrutarmos de paz -
que ainda por longos anos reclamará segurança - com os nossos 
bons vizinhos meridionais. Após os próximos cem anos, no decurso 
dos quais devemos organizar racionalmente nossa economia, certo 
os povos americanos, cuja característica principal é incontestàvel-
mente a compreensão de que é possível viver em harmonia e mútua 
cooperação, terão através da sábia política de boa vizinhança, con-
solidado o sistema da paz definitiva no continente, ficando então 
assegurados às nações os amplos e livres caminhos da prosperidade 
isenta de ameaças. Até lá, porém, não podemos fugir ao imperativo 
das preocupações de segurança, que reside principalmente no enri-
quecimento oriundo da racionalização da economia, para que vai 
concorrer a execução do Plano do Carvão. Mas, encontrando-se as 
jazidas carboníferas precisamente em nossa zona mais sensível, hão 
que se levar na devida conta as medidas acauteladoras da segurança 
da região e dos órgãos acionadores da execução do Plano, desde 
as minas aos portos, v'ias férreas e instalações industriais da extra-
ção e beneficiamento, sem esquecer a tranqüilidade que é preciso 
assegurar aos trabalhadores para que produzam confiantemente, 
em grande parte depepdente da proteção contra as agitações disso-
ciativas e a sabotagen,1. 

O bom êxito do empreendimento, acelerando o povoamento e 
a prosperidade dos habitantes, já resultará em fator de segurança 
que sob outros aspectos será gradativamente melhorada pela possi-
bilidade da aplicação ide recursos financeiros derivados do enrique-
cimento produzido pela própria industrialização. E como na base 
da organização da segurança e da defesa da região que vai aumen-
tar muito de importância como objetivo militar, está o assegura-
mento de bom êxito do Plano, cumpre preliminarmente garantir-
-lhe o consumo da produção de carvão aumentada, estabelecendo 
que no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul o esfôrço prin-
cipal nos transportes ferroviários caiba a locomotivas a carvão e em 
São Paulo, Minas, E. do Rio e Espírito Santo, na relação mínima 
de 50%. Tal medida assegurará o funcionamento do tráfego em 
uma proporção razoável, em caso de paralisação demorada por qual-
que motivo ou causa qas fontes de energia elétrica (usinas hidra ou 
tormelétricas) acionadoras de outros elementos ferroviários, res-
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tringindo, assim, os danosos efeitos reflexos na economia e no ritmo 
normal do trabalho, que fatalmente terá repercussão prejudicial 
na vida de todo o País. 

10) o projeto recebeu as emendas:  
N.º 1, da Comissão de Finanças.  
Transformada o § 6.º do Art. 4.0 em § 5.0 e dilata o prazo de  

extinção do Plano de 30 de junho para 31 de dezembro de 1956. 
N.0 2, na Comissão de Viação e Obras Públicas que opinou 

favoràvelmente, de autoria do Senador Othon Mãder, introduzindo 
um artigo com 2 parágrafos autorizando o financiamento até o 
total de cruzeiros 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) 
para a instalação de uma usina central termelétrica na região 
carbonífera do Paraná e outra na de Santa C!itarina; regulando a 
repartição do quantitativo pelos dois Estados e as condições para 
a concessão do financiamento e indicando as fontes dos recursos 
necessários ao financiamento. 

É conveniente esclarecer que não deve ser Item 12 e sim Item 13 
do n.º III do Anexo n.º 1. 

N.0 3, na mesma Comissão que a aceitou e também do Sena-
dor Othon Mãder, dando nova redação ao § 3.º do Art. 4.º que 
transforma a livre escolha e nomeação dos membros do Conselho 
Consultivo pelo Presidente da República e~ nomeação dos indicados 
pelos Estados e órgãos constantes do § 2.0 do referido Art. 4.º. 

11 - Fundamentada argumentação acima, a Comissão de Fôr-
ças Armadas julga que o projeto merece aprovaç8.o; opina favorà-
velmente às Emendas n°s. 1, da Comissão de Finanças e 2, apre-
sentada na Comissão de Viação e Obras Públicas e, contràriamente, 
à de n.0 3, submetida igualmente à Comissão de Viação e Obras 
Públicas; e apresenta as de números 4, 5 e 6 e que se seguem: 

N.0 4 

Substitua-se no Item 4 da Letra b do n.º 1 do Anexo n.º 1: 
- "Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre" por 

"Instalação de uma central termelétrica, na mina do Leão". 

Justificação 

O parque carvoeiro em Pôrto Alegre, como se esclarece no Item 
5 dêste parecer, torna-se desnecessário em conseqüência do prolon-
gamento das linhas de Viação Férrea às minas, através da ponte 
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em construção sôbre o Rio Jacuí e a dragagem a que se está proce-
dendo do trecho assoreado dêste rio, nas imediações dos Portos 
Conde e Xarqueada, que permitirá o fácil carregamento e o livre 
trânsito das embarcações transportadoras de carvão para Pelotas e 
Rio Grande. E há necessidade de abastecer de eletricidade as ci-
dades de Encruzilhada, Camaquã, Rio Pardo, Guaíba e, talvez Can-
guçu. 

N.O 5 

Substituam-se a Letra e e o Item 7 do n.º 1 do Anexo n.º 1 por: 
e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - Cr$ 25. 000. 000,00. 

Justificaçã:o 

Conforme se esclareceu no citado Item 5 dêste parecer, a am-
pliação já projetada do Pôrto do Rio, como prolongamento do cais 
do Caju e ligação à Ilha dos Ferreiros, embora atenda momentâ-
neamente à falta de espaço atual para a movimentação da tonela-
gem de minérios a exportar e a de carvão a transportar para o con-
sumo da Central do :.Brasil e Volta Redonda não soluciona, nem 
mesmo no presente, o problema, porque não corrige o estrangula-
mento dos transportes desta via férrea entre Japeri e o pôrto, de vez 
que não há possibilidade de aumentar o número de suas linhas 
na área do cais e suas mediações ao número necessário às exigên-
cias da crescente tonelagem a movimentar. 

A ampliação do Pôrto do Rio deve ser destinada aos reclamos 
da armazenagem e movimentação da carga ordinária da praça co-
mercial, que cresce dia a dia, a fim de evitar seu congestionamento 
que tanto prejudica ap comércio inclusive pela imposição de sobre-
taxa nos fretes e suas despesas devem correr à conta dos vultosos 
recursos destinados sobretudo ao reaparelhamento e reequipamento 
dos meios de transportes. 

O Pôrto de Itacuruçá é a solução, por ser talvez definitiva, 
além de imperiosamep.te inadiável. 

N.O 6 

Dê-se a redação seguinte ao § 3.º do Art. 4.º: 
"§ 3.0 Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo 

serão de livre escolha e nomeação do Presidente da República, ex-

http:imperiosamep.te
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ceto os representantes dos Estados interessados no Plano e o do 
Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão, que serão 
escolhidos de listas tríplices de nomes, que os referidos Estados e a 
diretoria do citado órgão Sindical separadamente apresentarão." 

Justificação 

Visa a emenda colocar os Estados interessados na situação que 
lhes corresponde. 

Em 28 de julho de 1952. - Pinto Aleixo, Presidente. - Onofre 
Gomes, Relator. - Roberto Glasser. - Magalhães Barata. 

N.0 7 

Ao anexo n.º 1, Item I, setor transportes, Letra b.  
acrescente-se:  
N.º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios  

Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ........ . 
Cr$ 200. 000. 000,00 

Justificação 

Talvez o maior óbice à exportação regular de carvão no Rio 
Grande do Sul consista no custo do seu transporte das minas ao 
consumidor, tornando proibitiva, normalmente, a exportação para 
fora do Estado. 

Atualmente desce o carvão pela via férrea com 30 ou 40 quilô-
metros até o pôrto fluvial de Xarqueada, onde é carregada em cha-
tas até Pôrto Alegre, onde por sua vez é parcialmente transbordado 
para navios que vão completar a carga em Rio Branco com o carvão 
lavado nas chatas a reboque. 

A razão está em que o calado atual dos canais da Lagoa e 
Guaíba mal alcançam 16 pés ou 4m,80 e no Rio Jacuí mal alcança 
11 pés ou 3m,30. Dragados os canais para 21 pés, os navios de 4 e 
mesmo 5 mil toneladas poderão ir carregar diretamente em Xar-
queada. 

Hoje, com os baldeios, transbordos e outros inconvenientes, 
perde-se 8 a 10 dias para carregar 4 mil toneladas. Com a adoção 
da medida proposta, isto é, dragagem dos canais e carga direta, 
de uma só vez, o tempo será reduzido a um dia. 
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Cada tonelada é atualmente onerada com 60 a 80 cruzeiros 
pelos baldeios necessários a sôbre-estadia de 8 dias, que onera por 
sua vez a tonelada em 40 cruzeiros na melhor hipótese. A carga 
direta proporcionará uma economia de 100 a 120 cruzeiros por 
tonelada. Mais que suficiente para, com larga margem, financiar a 
operação. 

A dragagem sugerida terá ainda outras vantagens para a pro-
dução do Rio Grande. Permitirá a ida a Pôrto Alegre de navios de 
maior calado e que aí carreguem em vez de escassas 1.000 a 1.500 
t. por viagem, passam a carregar 4 a 5 mil toneladas suprimindo 
também para a carga geral os baldeias onerosos e dispendiosos. 

Por sua vez o Rio Jacuí é entre Pôrto Alegre e o pôrto carvoeiro 
de Xarqueada densamente povoado e com margens que produzem 
com abundância mercadorias que também poderiam ser embarca-
das diretamente, economizando 50 a 100 cruzeiros por tonelada. 
Não é possível estimar a tonelagem de mercadorias fluviais pecu-
liares ao trecho do Jacuí entre Pôrto Alegre e Xarqueada, entre-
tanto sabe-se que os' rios que convergem sôbre Pôrto Alegre, dos 
quais o Jacuí, é o maior e o mais rico, movimentam mais de 1 mi-
lhão de toneladas anualmente. - Alencastro Guimarães. 

N.0 8 

Acrescente-se ao: II setor de mineração e indústria depois do 
n.º 10. 

N.0 ••• Para auxiliar ou financiar a construção de usinas ter-
melétricas exclusivamente a carvão nacional queimado exclusi-
vamente no Distrito Federal - Cr$ 200. 000. 000,00. 

N.0 Para auxiliar ou financiar a construção de usinas têr-
melétricas exclusiva:rp.ente a carvão nacional noutros pontos do 
território nacional. 

Justificação 

O uso nobre do carvão mais e mais afirma como fonte gera-
dora de energia elétrica . 

O Plano Monet elaborado em 1946, na França, encontrou am~ 
pla e cabal demonstração para essa tese. 
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Com efeito, das modernas instalações termelétricas obtem-se 
um quilowatt-hora com menos 900 gramas de carvão inferior, idên-
tico aos nossos . 

Por outro lado o beneficiamento do carvão brasileiro com o 
fim de obstar um combustível econômicamente transportável e eco-
nômicamente utilizável na indústria, deixa um largo resíduo, cêrca 
de 40 % da extração que ainda representa sensível valor térmico. 

Dêsse resíduo pràticamente sem valor é possível obter-se ener-
gia elétrica em boas condições de preço; da venda dessa energia 
assim obtida recursos que permitam abaixar o preço da venda do 
carvão beneficiado. 

Dêsse modo a usina termelétrica à bôca-da-mina utilizará 
os carvões inferiores e os resíduos do beneficiamento. O carvão 
beneficiado em sua qualidade poderá ser transportado em boas 
condições de preços a pontos distantes. 

Assim será possível estabelecer ou ampliar as existentes usi-
nas termelétricas hoje a lenha ou óleo existentes nos Estados 
do norte como Ceará, Piauí, Maranhão e Pará. O transporte dêsse 
carvão será compensado com abundante frete de retôrno. 

Por outro lado, a eletrificação futura inevitável das estradas 
de ferro utilizará com vantagem a energia termelétrica assim 
obtida, sabendo-se que o kilowatt-hora com 900 gramas de carvão 
faz o serviço que na tração a vapor se obtém com 3 a 4 quilos do 
mesmo carvão. 

A Capital da República está, pelas suas condições de abasteci-
mento de energia elétrica, exposta a graves riscos. Suas fontes de 
energia estão nas barragens da Light que fàcilmente serão demo-
lidas em caso de guerra . 

Há necessidade de criação de outras f antes de energia que in-
dependam umas das outras. 

Duas, três ou quatro centrais termelétricas convenientemen-
te distribuídas pelo Distrito Federal tornarão mais fácil a defesa e 
mais difícil o ataque. 

Embora de preço mais elevado, a energia termelétrica, o custo 
poderá ser atenuado levando-se à diferença a conta da defesa na-
cional e fornecendo-se essa energia ao consumo doméstico que 
suporta maior preço reservando-se a hidrelétrica aos destinos 
que carecem de menor preço. - Alencastro Guimarães. 
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N.O 9 

Art. 20 -
Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhôe! 

de cruzeiros) . 
leia-se: 
Cr$ 1.755.000.000,00 (um bilhão setecentos e cinqüenta e 

cinco milhões de cruzeiros) . 
Onde se lê: 

Exercício de 1952 
Cr$ 190. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercício de 1953 
Cr$ 390. 000. 000,00 
Onde se lê: 

Exercício de 1953 
Cr$ 190. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercíciq de 1954 
Cr$ 390. 000. 000,00 
Onde se lê: 

· Exercício de 1954 
Cr$ 190. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercício de 1955 
Cr$ 390. 000. 000,00 
Onde se lê: 

Exercício de 1955 
Cr$ 175. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercício de 1956 
Cr$ 375. 000. 000,00 
Onde se lê: 

Exercício de 1956 
Cr$ 10. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercício de 1957 
Cr$ 210. 000. 000,00 
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Justificação 

A modificação das importâncias consignadas deriva das emen-
das que apresentei referentes às dragagens dos canais da Lagoa 
dos Patos e dos Rios Jacuí e Guaíba; da construção da usina side-
rúrgica em Lagoa e das usinas termelétricas no Distrito Federal 
e outros pontos do País. 

A modificação dos exercícios financeiros deslocados de um ano 
é conseqüência do andamento que teve e estã tendo o projeto. 
Estamos em meados de 1952 e é evidente a impossibilidade de 
utilização dos recursos consignados para 1952. Daí a decalagem 
dos exercícios tornar-se necessãria. 

N.O 10 

IV - Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base exclusiva 
de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. 

Justificação 

O sucesso da usina de Volta Redonda desvaneceu os mais pessi-
mistas com relação às possibilidades da siderurgia brasileira . 

O mercado nacional tem absorvido e sempre está mais avançado 
que a produção, ultrapassando as mais otimistas perspectivas. 

Aí estã para comprovar a duplicação da capacidade da Side-
rurgia Nacional a expansão de outras usinas e o estabelecimento 
de novas. 

Laguna apresenta condições extremamente favorãveis no que 
concerne ao custo da produção. 

O carvão será obtido ao mais baixo preço, pràticamente à bôca-
da-mina, o minério se beneficiarã do retôrno atualmente vazio dos 
navios que trazem carvão. Região que produz fartos recursos em 
alimentação, razoàvelmente industrializada no que diz respeito 
ao mais necessãrio à vida corrente, oferece por sua vez boas perspec-
tivas quanto ao custo da mão-de-obra. 

O mercado é compensador e promissor. De um lado, o próprio 
Estado de Santa Catarina, os Estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul; e do outro as possibilidades de exportação para a Argentina 
e Uruguai. 
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O carvão tende a perder terreno para o petróleo como com~ 
bustível. Seu campo será a siderurgia e a transformação em ener~ 
gia. Criar estas duas indústrias onde possível à base de carvão 
nacional será o melhor e mais seguro meio de garantir o cresci~ 
mento da produção em boas condições econômicas. - Alencastro 
Guimarães. 

ADITAMENTO DO PARECER N.0 801, DE 1952,  
DA COMISSAO DE FÔRÇAS ARMADAS  

Sôbre as emendas apresentadas pelo Sr. Senador 
Alencastro Guimarães ao Projeto de Lei da Câmara 
n.0 287, de 1951. 

Relator: Senador Onofre Gomes. 
Já elaborado e aprovado o parecer da Comissão de Fôrças Ar-

madas ao Projeto de Lei do Senado n.º 287-51, que estabelece a 
Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução, conheceu 
ela das emendas de a~toria do ilustre Senador Alencastro Guima-
rães, que foram distribuídas ao relator, para efeito de parecer. 

A de n.º 7 acresce11ta, à Letra b n.º Ido Anexo n.º 1, um Item 5 
com a seguinte redaçã;o: 

"5 - Para dragELgem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 
Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ........ . 
Cr$ 200. 000. 000,00". 

Conforme consta do parecer supra referido, a dragagem do 
Jacuí, até acima dos portos carvoeiros de Xarqueadas e Conde, 
agora podemos adiantar - também a dos canais da Lagoa dos 
Patos e do Guaíba, já está em execução e bastante adiantada e à 
conta de recurso a êste fim destinados. Parecerá, portanto, desne-
cessária esta emenda; mas realmente não o é, de vez que a pro-
fundidade para ela, (dragagem estabelecida) é apenas de 18 (de-
zoito) pés para os canais da Lagoa e do Guaíba, no rumo de Pôrto 
Alegre é de 17 (dezessete) pés ou menos no trecho do Jacuí até a 
montante dos citados portos carvoeiros, enquanto a emenda visa 
aprofundá-la para cêrca de 22 (vinte e dois) pés, a fim de permitir 
navegação, até êles, de vapores de quatro mil toneladas, com o 
propósito de reduzir ele mais de cem cruzeiros o preço da tonelada 
de carvão para Pelotas e Rio Grande, e, quando possível ou neces-
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sário para outros portos, inclusve dos países do Prata, como ocor-
reu durante o último conflito internacional, quando se realizou, 
porém de forma anticomercial, devido ao regime antieconômico 
do transporte, muito encarecido pela pequena tonelagem das em-
barcações (chatas rebocadas) e grande demora no carregamento 
e na viagem, tudo conseqüência, principalmente, da pouca profun-
didade do mencionado trecho do Jacuí, decorrente do assoreamento 
processado. 

De logo se percebe a grande vantagem em favor do carvão  
rio-grandense, pelo abaixamento do seu preço de venda, de que  
resultará maior consumo, que os meios financeiros da emenda possi- 
bilitarão.  

Por êsse motivo, de tão alta significação econômica, a Comis-
são opina favoràvelmente. 

Na de n.º 8 prescreve o acréscimo ao n.º II do Anexo n.0 1, 
depois do Item 10, de mais dois, assim redigidos: 

"N.0 ••• Para auxiliar ou financiar a construção de usinas 
termelétricas exclusivamente a carvão nacional queimado exclusi-
sivamente no Distrito Federal - Cr$ 200. 000. 0000.00". 

"N.0 ••• Para auxiliar ou financiar a construção de usinas 
termelétricas exclusivamente a carvão nacional noutros pontos do 
território nacional - Cr$ 200. 000. 000,00" .. 

Visa absorver parte da produção aumentada, pelo Plano, do 
carvão de nossas minas e, talvez, permitir no futuro sua ampliação 
e ao mesmo tempo dissociar as fontes geradoras de energia elétrica 
fornecida ao Distrito Federal e outros pontos de importância na 
produção para corrigir a insuficiência já existente e prevenir contra 
a possibilidade de uma paralisação geral do trabalho e dos transpor-
tes, em momentos de anormalidade que podem ocorrer. 

Bem justificada sob os pontos de vista econômico e de seguran-
ça, e concordante com a opinião exarada sôbre ambos os aspectos 
do parecer já aprovado, esta Comissão opina pela sua aprovação. 

A n.0 9 reza:  
Art. 20.  

Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões de 

cruzeiros) . 
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Leia-se: 
Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e cin-

co milhões de cruzeiros)". Importância esta que será distribuída 
pelos exercícios de 1953, 54, 55, 56 e 57. 

É uma conseqüência da ampliação dos recursos financeiros 
correspondentes aos encargos decorrentes das Emendas ns. 7, 8 e 10. 

Há, porém, discordância entre o cômputo geral - que regista -
de Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e cinco 
milhões de cruzeiros) e a soma que o projeto consingna ........ . 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões de 
cruzeiros) com as parcelas em que implicam as Emendas ns. 7, 8 
e 10, segundo se verifica da demonstração abaixo: 

Cr$ 
Despesas consignadas no projeto 755. 000. 000,00 
Emenda n.o 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200. 000. 000,00 
Emenda n.0 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400. 000. 000,00 
Emenda n.0 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500.000.000,00 
Cômputo geral . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 855. 000. 000,00 

e não Cr$ 1. 755. 000. boo,oo como se escreve na Emenda n.0 9. 
A n.º 10 está ass~m redigida: "IV - Para estabelecimento de 

uma usina siderúrgicia, nos moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, 
em Laguna, à base exclusiva de carvão nacional - ......... . 
Cr$ 500. 000. 000,00". 

Bem justificada sob os aspectos econômico e financeiro. Será, 
talvez, no futuro, empreendimento a realizar, de uma vez que o 
Pôrto de Laguna, executado o Plano, ficará em condições de apa-
relhamento capazes de lhe permitirem suportar os encargos de 
movimento que a usina a instalar, conforme a emenda, lhe virá 
acarretar. Segundos~ considerou no parecer, os empreendimentos 
do Plano situam-se em nossa zona mais snsível, parecendo mlhor só 
equipá-la com indústrias que conjugadas têm alta importância mi-
litar - depois que a execução dêle nos indicar que há boa segurança 
para instalar as complementares. 

Por tal razão a Comissão julga conveniente adiar o estabeleci-
mento da usina de que trata a emenda e em conseqüência opina 
contra ela. 

Em 4 de agôsto de 1952. - Onofre Gomes, Presidente em exer-
cício e relator. - Roberto Glasser. - Magalhães Barata. - Mário 
Motta. 
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VOTO EM SEPARADO DO SENADOR JOAQUIM PIRES 

Em que pêse ao eminente Senador Alencastro Guimarães, au-
tor das emendas, a quem admiro por suas convicções e bravura 
com que as expõe e defende, sou contra as de números 8 e 9 em face 
das razões seguintes: 

l.º) porque uma Nação que não tem numerário para minorar 
as agruras dos seus servidores, mormente os da Estrada de Ferro 
Central do Brasil, de que foi conspícuo diretor, não deve empreen-
der campanha de tão grande envergadura. É preferível atender aos 
angustiosos apelos de Paulo Magalhães feitos pela Televisão Tupi 
do nosso querido Chateaubriand. 

2.0 ) porque, fundar no Rio de Janeiro e em São Paulo usinas 
termelétricas, para suprirem as deficiências da Light, parece-me 
(que me relevem o ilustre Relator e mais membros da Comissão) 
um absurdo, porque o remédio heróico, rápido e concludente é um 
único: "obrigar a Light a cumprir o seu contrato". 

É intolerável a especulação dessa poderosa emprêsa que tripu-
dia sôbre a tolerância da população carioca a quem deixa, há anos, 
sem condução, sem telefone, sem luz e sem fôrça para suas indús-
trias, fazendo persuadir aos incautos e aos que não têm interêsse 
em ver, que são as estiagens do Rio Piraí a causa dêsse fracasso . 

3.0 ) porque, degradante é êsse espetáculo a que assistimos dià-
riamente pelos estribos com risco de vidas preciosas; de solicitantes 
de telefone, em filas há cinco, seis e oito anos; de pedintes de fôrça 
e luz que são tratados com descaso; de se racionar o fornecimento, 
já escasso, para que os lucros da emprêsa sejam cada vez maiores 
e possa ela servir a quem não está obrigada. Onde foram empre-
gados os noventa milhões de dólares que financiamos para tais 
serviços? Dirão: nas obras do Piraí. Nos bondes, as passagens de 
cem réis subiram a cinqüenta centavos (quinhentos réis) e as de-
mais foram majoradas na mesma proporção. Entretanto, o cru-
zeiro, em relação ao dólar, há mais de dez anos não teve seu valor 
alterado, sendo hoje das mais reputadas moedas em todo o mundo. 

4.0) a Light há quinze anos, estava aparelhada para atender 
a um milhão e quatrocentos mil habitantes; hoje com as mesmas 
possibilidades, é lógico, não pode atender a cinqüenta e quatro mi-
lhões e acresce que, para atender à eletrificação da Central do 
Brasil, desviou de sua produção considerável número de kwh reti-
rados do abastecimento da cidade que cresce diàriamente. 

5-II 
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As corredeiras já estudadas do Rio Paraibuna, em Sobragi, 
supririam as deficiências com menor dispêndio e acudiriam nos 
casos de emergência. 

As quedas d'água que vertem para o oceano nos Municípios 
de Angra e Parati, no Estado do Rio de Janeiro, já estudadas, se 
aproveitadas, dariam para movimentar quase tôda a Estrada de 
Ferro Central do Brasil, e com isso não gastaríamos dois bilhões 
de cruzeiros, como querem as emendas e o projeto, com usinas 
termelétricas. O que há de mais tocante no projeto é que todo 
êsse colossal dispendio é feito para aproveitar o carvão nacional de 
Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, cuja produção se pretende 
elevar ao duplo e que ficará sem aproveitamento, se não forem 
instaladas as duas grandes usinas termelétricas de que cogitam 
o projeto e as emendas. 

Sou, por estas razões e outras que enumerarei oportunamente 
com dados preciosos, contra as emendas acima referidas. - S. S., 
4 de agôsto de 1952. 



Na sessão de 8-9-52, o Plano do Carvão Nacional entrou na 
Ordem-do-Dia, para discussão única, com emendas oferecidas pelas 
Comissões de Finanças, de Viação e Obras Públicas e de Fôrças 
Armadas. Mas o Sr. Othon Mãder levantou uma questão de ordem 
sôbre emendas que não constavam do avulso distribuído aos Srs. 
Senadores, e assim o Sr. Presidente retirou o projeto da Ordem-
do-Dia, devolvendo-o às Comissões de Finanças e de Viaçã:o e 
Obras Públicas. 

Em 2-10, o Sr. Landulfo Alves levantou questão de ordem para 
que fôsse também ouvida a Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio sôbre o Plano do Carvão Nacional. 

Em 31-10 foi aprovado requerimento do Sr. Ivo d'Aquino, pe-
dindo urgência para a tramitação do projeto. 

Em sessão de 3-11, voltou o Plano do Carvão Nacional a fi-
gurar na Ordem-do-Dia. Pronunciaram-se sôbre as emendas os 
Srs. Ivo d'Aquino, Válter Franco, Francisco Galotti, Onofre Gomes, 
Durval Cruz. 

Em votação, o projeto foi. aprovado. A votação das emendas, 
logo após iniciada, foi concluída na sessão de 4-11, e, a seguir, 
remetido o projeto à Comissão de Redação de Leis. Os Srs. Gomes 
de Oliveira e Alencastro Guimarães fizeram, nessa mesma sessão, 
declarações de voto sôbre emendas oferecidas ao Plano do Carvão 
Nacional. 





Sessão em 8 de setembro de 1952 

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

... . . .. . .. . . . . . ... . ..... . . . . . . . .. . ...... . . .. . .. . . . . . . . . . . ... . 
ORDEM-DO-DIA 

Discussão única do Projeto de Lei n.0 287, de 
1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e dis-
põe sôbre sua execução. (Com pareceres ns. 501, 
da Comissão de Constituição e Justiça, pela Cons-
t.itucionalidade do projeto; 502, da de Finanças. 
favorável ao projeto, com a emenda que oferece 
(n.0 1); 800, da de Viação e Obras Públicas, favo-
rável ao projeto e às Emendas ns. 2 e 3, ofereci-
das perante a própria Comissão; e 801, da de Fôr-
ças Armadas, favorável ao projeto e às Emendas 
ns. 1, 2, 7, 8 e 9, contrário às de ns. 3 e 10 e 
oferecendo as de ns. 4, 5 e 6) . 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão. (Pausa.) 

O SR. OTHON MADER - Peço a palavra 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o nobre Senador Othon 
Mãder. 

O SR . OTHON MA.DER (*) (Pela ordem) - Sr . Presidente, o 
Projeto de Lei n.º 287, de 1951, que aprovou o Plano do Carvão Na-
cional está desacompanhado dos avulsos nos quais deveriam figu-
rar os pareceres das Comissões de Finanças e de Viação e Obras 
Públicas sôbre as Emendas números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ao que 
nos parece, essas emendas não foram submetidas à apreciação das 
Comissões de Finanças e de Viação e Obras Públicas. E como são 
da mais alta importância, inclusive a do Senador Alencastro Gui-
marães, que cria uma usina siderúrgica e centrais termelétri-

• Não fol reovlsto pelo orador. 
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cas; enfim, aumentam a despesa do Plano em mais de um bilhão 
e cem milhões de cruzeiros, o projeto não deve ser pôsto em vota-
ção sem o pronunciamento das Comissões técnicas. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, atendendo à questão de ordem 
levantada pelo nobre Senador Othon Mader e verificando que, real-
mente, as Comissões de Finanças e de Viação e Obras Públicas não 
foram ouvidas sôbre as referidas emendas, retira o projeto da 
Ordem-do-Dia, para enviá-lo àquelas Comissões . 

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

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



Sessão em 2 de outubro de 1952 

ORDEM-DO-DIA 

O SR. LANDULPHO ALVES (*) (Pela ordem) - Sr .. Presi-
dente, ouvi dizer que o Projeto de Lei n.º 287, de 1951, relativo 
ao Plano do Carvão Nacional deverá entrar em regime de urgência, 
numa das próximas sessões, a fim de ser examinado pelo plenário. 

Desejo ponderar a V. Ex.ª, Senhor Presidente, que sôbre essa 
matéria, não obstante ser uma das que estão ligadas às atividades 
da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, não houve au-
diência desta Comissão 

O Sr. Gomes de Oliveira - Assunto precipuamente ligado à 
Comissão de Agricultura, quanto ao mérito. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Tem tôda razão o nobre Se-
nador Gomes de Oliveira. 

Ainda ontem, ao apreciar êste aspecto da questão com o nosso 
líder e meu amigo, nobre Senador Ivo d'Aquino, fiz-lhe ver que 
não nos poderíamos conduzir por esta forma. Respondeu-me S. Ex.ª 
que o projeto já fôra bem estudado. 

É claro, Sr. Presidente, que, se as Comissões criadas para opi-
nar sôbre projetos de leis não foram ouvidas, anulados estarão seus 
propósitos, seus objetivos e desnecessárias se tornarão. 

Assim, desejaria que a Mesa tomasse a matéria na devida con-
sideração, a fim de que a Comissão de Agricultura, Indústria e Co-
mércio estude o processo como lhe compete pelo Regimento, a fim 
de evitar que tenha, em regime de urgência, de oferecer parecer 
verbal, o que prejudicaria o acêrto da sua opinião e dos conceitos 
que a Casa tenha de emitir sôbre a matéria. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O Sr. Ivo d'Aquino - Sabendo que V. Ex.ª fêz referência a 
respeito do requerimento de urgência de minha autoria, esclareço 
ao nobre colega que a distribuição dos projetos às Comissões é feita 
pela Mesa. Desconheço se nessa distribuição foi considerada a Co-
missão a que V. Ex.ª pertence, de cujos trabalhos tem participado 
com brilhantismo. O requerimento de urgência que apresentei a 
respeito do Plano do Carvão Nacional foi apoiado por vários rela-
tores e presidentes de Comissão, e porque já o estudaram nas Co-
missões de Constituição e Justiça, de Finanças e de Viação e Obras 
Públicas. Acresce uma circunstância especialíssima: a situação dos 
trabalhadores de carvão, muito em particular a dos operários, de-
pende exclusivamente dêsse Plano. Trata-se de uma coletividade 
de milhares de trabalhadores exaustivãmente esperando a solução 
do assunto. Era o que desejava esclarecer. 

O SR. LANDULPHO ALVES - Aceito e agradeço a explicação 
de V. Ex.ª. Peço porém a V. Ex.ª considerar que nela se encontra 
um ponto para o qual ~u pediria sua esclarecida ponderação. Não 
seria pela circunstânci~ de a Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio estudar o assµnto sob o seu estudo por mais dois ou três 
dias que iríamos protelar o andamento do projeto. Reconheço que 
o projeto consubstancia providências que irão ao encontro do deses-
pêro e da miséria em qr+e se acham os carvoeiros nacionais . 

O Sr. Ivo d'Aquino - Permita-me ainda um aparte. O requeri-
mento de urgência aintj.a não foi apresentado à Mesa para conside-
ração do Senado. Aliás, os interêsses dos trabalhadores do carvão 
nada têm com os assuntos de ordem agrícola. São principalmente 
da ordem industrial. 

o SR. LANDULPa:o ALVES - A Comissão é de Agricultura, 
Indústria e Comércio. 

O Sr. Gomes de Oliveira - A ela cabe estudar o aspecto eco-
nômico da questão. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Não entro nessa parte. Tenho o maior 
prazer em ver consign~da a colaboração da Comissão a que V. Ex.ª 
pertence. Adianto mais: adiarei por dois ou três dias o requeri-
mento de urgência; e peço a V. Ex.ª que, na Comissão, estude a 
matéria. Assim poder~i fazer, porque o requerimento ainda não 
foi apresentado à Mesa. 
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O SR. LANDULPHO ALVES - Agradeço o esclarecimento e 
devo dizer que quando procurei V. Ex.a foi exatamente para, de 
modo mais simples, fazer com que a Comissão de Agricultura, In-
dústria e Comércio também se pronunciasse sôbre a matéria. 

Estou de pleno acôrdo com S. Ex. a e na melhor disposição para 
proceder ao mais minucioso estudo possível, se me couber a posição 
de relator na Comissão. Meu intúito, ao fazer a objeção, foi o de 
evitar que o fato se repita, em detrimento dos interêsses consubs-
tanciados nos projetos em tramitação nesta Casa. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - O nobre Senador Landulpho Alves, 
Presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio re-
clama, em questão de ordem, da Mesa, a atenção desta Comissão 
para o projeto, que dispõe sôbre o Plano do Carvão Nacional. 

O Art. 72 do Regimento Interno recomenda a audiência da 
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio sôbre todos os as-
suntos ligados às atividades agrícolas, industriais e comerciais, bem 
como à economia nacional. Acontece que houve omissão na distri-
buição do projeto com relação àquela Comissão. Como o reque-
rimento de urgência ainda não chegou à Mesa, e a proposição se 
encontra em curso normal, vou deferir a questão de ordem, subme-
tendo o projeto à apreciação da Comissão de Agricultura, Indústria 
e Comércio. 

O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem) - Sr. Presidente, ouvi 
com atenção, a decisão que V. Ex.ª acaba de dar a respeito do pro-
jeto que dispõe sôbre o Plano do Carvão Nacional. Realmente, é de 
interêsse que sôbre o assunto sejam ouvidas tôdas as Comissões 
que nele possam colaborar. 

Como disse muito bem V. Ex.ª, o requerimento de urgência 
ainda não foi entregue à Mesa. E com a decisão que V. Ex.ª acaba 
de oferecer, será êle apresentado depois de a Comissão de Agricul-
tura, Indústria e Comércio manifestar-se sôbre a matéria. (Muito 
bem). 





Sessão em 31 de outubro .de 1952 

............... " ................................... " ........ . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ORDEM-DO-DIA 

Votação do Requerimento n.0 362, de 1952, so-
licitando urgência para o Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n.O 287, de 1951, que aprova o Plano 
do Carvão Nacional e dispõe sôbre a sua execução. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação. 

É aprovado o seguinte 
Requerimento n.O 362 de 1952 

Nos têrmos do Art. 158 do Regimento Interno, requeremos 
urgência para a discussão e votação do Projeto de Lei da Câmara 
n.0 287, de 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe 
sôbre a sua execução . 

Sala das Sessões, em 24 de outubro de 1952. - Ivo d'Aquino. 
- Gomes de Oliveira. - Alberto Pasqualini. - Camilo Mércio. -
Cesar Vergueiro. - Joaquim Pires. - Euclides Vieira. - Landulpho 
Alves. - Atílio Vivacqua. - Mozart Lago. 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n.0 287, de 1951, que aprova o Pla-
no do Carvão Nacional e dispõe sôbre a sua execução. 
(Sob regime de urgência, em virtude da aprovação 
do Requerimento n.0 362, de 1952). 

O SR. PRESIDENTE - O Senhor l.º Secretário vai proceder 
a leitura do parecer da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre 
as emendas apresentadas à Comissão de Fôrças Armadas. 
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É lido o seguinte 
Parecer n.O 102, de 1952 

Da Comissão de Viação e Obras Públicas, sô-
bre as emendas apresentadas perante a Comissão 
de Fôrças Armadas ao Projeto de Lei da Câmara 
n.0 287, de 1951. 

Relator: Sénador Francisco Gallotti. 

Retornando o Projeto de Lei n.0 287-51, que aprova o Plano 
do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução, à Comissão de Via-
ção e Obras Públicas, deve a mesma se manifestar sôbre as Emendas 
de ns. 4 a 11, por ela ainda não apreciadas. 

A Emenda n.º 4 da Comissão de. Fôrças Armadas, substitutiva, 
determina que a Letra b, do Anexo n.º 1, I, Item 4, onde diz: 

b) no Rio Grande do Sul: 
3- ....... . 
4 - construção de um parque carvoeiro em Pôrto-Alegre 

Cr$ 10. 000. 000,00. ' 
diga-se: 
b) no Rio Grande do Sul 
3 - ....... . 
4 - instalação de uma Central termelétrica na, mina do Leão, 

Cr$ 10. 000. 000,00. 
Justifica a digna Comissão a emenda apresentada por se esta-

rem realizando trabalhos que facilitarão a movimentação do carvão, 
sem necessidade de um custoso parque carvoeiro para estocagem 
e salienta a necessidade, aproveitando condições excepcionais da 
possibilidade de uso do carvão gaúcho de ser fornecida energia elé-
trica às cidades de ~ncruzilhada, Camaquã, Rio Pardo, Guaíba e, 
talvez Canguçu. No Item 5 do parecer da Comissão de Fôrças Ar-
madas se dá completo esclarecimento da razão de ser da emenda, 
com a qual estamo::; de pleno acôrdo. 

A Emenda n.0 5, também da Comissão de Fôrças Armadas, 
substitutiva, determina que a Letra e do Anexo n.º 1, I, Item 7, 
onde diz: 

e) no Pôrto do Rio de Janeiro; 
7 - aparelhamento do pátio de carvão e dragagem, ..... . 

Cr$ 25. 000. 000,00. 
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diga-se:  
e) no Estado do Rio de Janeiro .  
7 - construção do Pôrto de Itacuruçá, CrS 25. 000. 000,00.  
Partidários que somos da construção do Pôrto de Itacuruçá, ou  

outro naquela zona, para atender a tôdas as necessidades do trans-
porte de carvão e minérios, desafogando o Pôrto do Rio de Janeiro, 
somos de parecer favorável à emenda da Comissão de Fôrças Arma-
das que, além de olhar o problema sob o ponto de vista comercial, 
certamente se terá baseado em motivos de ordem militar. Estudos 
já procedidos e discursos proferidos no Senado pelo Senador Alfredo 
Neves, deixam patente a conveniência de ser construído um pôrto 
naquela região. Somos, pois, pela aprovação da Emenda n.º 5 da 
Comissão de Fôrças Armadas, com a subemenda: de Itacuruçá 
ou outro ponto naquela zona. 

A Emenda n.0 6, ainda da Comissão de Fôrças Armadas, é 
substitutiva à Emenda n.º 3, do Senador Othon Mader que nela 
preconiza sejam "os membros do Conselho Consultivo indicados 
pelos Estados e órgãos constantês do § 2.º do Art. 4.º, bastando 
para sua posse a apresentação de credencial da entidade ou govêrno 
que representar". 

Justifica o autor da emenda que, sendo o contrôle da direção 
já exercida por maioria de membros da livre escolha do Presidente 
da República, mais democrático será dar a liberdade de escolha aos 
governos dos Estados e sindicatos interessados para que, livremente, 
designem seus representantes. O Senador Onofre Gomes, como re-
lator da Comissão de Fôrças Armadas, propõe que a escolha seja 
ainda do Presidente da República, mas dentre três nomes, indica-
dos pelos governos estaduais e Sindicato Nacional de Indústria de 
Extração de Carvão. É uma fórmula que satisfaz, pois não tira 
dos interessados a prerrogativa da indicação. Pelo exposto, somos 
pela aprovação da Emenda n.º 6 da Comissão de Fôrças Armadas. 

A Emenda n.º 7, de autoria do Senador Alencastro Guimarães, 
já com parecer favorável da Comissão de Fôrças Armadas, é aditiva 
e manda incluir ao Anexo n.º 1, I - Setor Tranporte, Letra "b", 
o Item 5 que diz: 

5 - para dragagem do canal da Lagoa dos Patos, Rios Guaíba 
e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada Cr$ 200. 000. 000,00. 

Não há como se negar a importância e o alcance da emenda, 
pois que, a velha questão dos baxios da Lagoa dos Patos, tão preju-
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diciais à navegação e que muito diretamente afetam à vida e ao 
progresso da capital gaúcha, precisa, de vez, principalmente neste 
momento em que se procura resolver velhos problemas, ter solução 
adequada. Como muito bem descritas estão na justificativa da 
emenda e no parecer da Comissão de Fôrças Armadas, as razões 
apresentadas nos levam a opinar pela sua aprovação. 

A Emenda n.0 8 aditiva, também da autoria do Senador Alen-
castro Guimarães, mereceu aprovação da Comissão de Fôrças Ar-
madas e reza: acrescente-se ao Anexo n.º 1, II - Setor Mineração 
e Indústria: 

11 - Para auxiliar ou financiar a construção de usinas terme-
létricas, queimando exclusivamente carvão nacional, no Distrito 
Federal - Cr$ 200. 000. 000,00. 

12 - Para auxiliar ou financiar a construção de usinas ter-
melétricas, exclusivamente a carvão nacional, noutras partes do 
território nacional - Cr$ 200. 000. 000,00. 

A Comissão de Viação e Obras Públicas, sob o ponto de vista 
técnico, para medidl:).S que visam obter o aumento de energia, con-
sumindo carvão nacional, principalmente, só pode aplaudir tais ini-
ciativas, sabida como é a verdadeira fome que existe em nosso País 
de energia elétrica em todos os seus quadrantes. Oxalá os recursos 
permitam tais empreendimentos! 

Sôbre êste aspecto opinará a douta Comissão de Finanças. De 
nossa parte nada temos a opor à aprovação da referida emenda. 

A Emenda n.º 91 ainda do Senador Alencastro Guimarães, tam-
bém com parecer favorável da Comissão de Fôrças Armadas, nada 
mais visa do que restabelecer algarismos que traduzem importân-
cias, conseqüência qas Emendas ns. 7, 8 e 10, se aprovadas. 

Apenas, como muito acertadamente salientou a Comissão de 
Fôrças Armadas, 01 total será de Cr$ 1. 855. 000. 000,00 e não 
Cr$ 1. 755. 000. 000,j)O. As referências aos exercícios financeiros, 
avançando em ano, também são conseqüências da impossibilidade 
de, no exercício de 1952, haver distribuição, conforme era previsto 
no projeto de 1951, ficando assim para ser iniciado o plano no 
próximo exercício Q.e 1953. 

A Emenda n.0 io igualmente do Senador Napoleão Alencastro, 
é aditiva e cogita de uma dotação de Cr$ 500. 000. 000,00 para o es-
tabelecimento de u;ma usina siderúrgica nos moldes da Cia. Side-
rúrgica Nacional, e;m Laguna, Estado de Santa Catarina. A douta 
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Comissão de Fôrças Armadas, a rigor, não se manifestou contrária 
à emenda. Apenas, é de opinião ser conveniente adiar o estabe-
lecimento da usina, e isto porque, considera a usina uma "instala-
ção complementar", dependendo das condições de navegabilidade 
do Pôrto de Laguna, mas aceitar estar a emenda "bem justificada 
sob todos os aspectos econômico e financeiro". Sôbre o assunto, 
devemos manifestar-nos um tanto longamente. Como o Senado 
não deve ignorar, existem duas comissões trabalhando com afinco 
e que, justamente, procuram demonstrar da absoluta conveniência 
de serem instaladas usinas siderúrgicas em locais adequados que 
proporcionem reais vantagens à indústria siderúrgica, partindo 
do princípio de que elas se devam localizar nas proximidades do 
carvão e do minério. Das duas comissões citadas - a Tecomoca 
- da qual fazem parte os eminentes Srs. Deputados Maurício Jop-
pert e o Coronel Iberê de Matos, o primeiro Engenheiro de nomeada 
e professor de Portos da nossa tradicional Escola Politécnica, hoje 
Escola Nacional de Engenharia, o segundo militar ilustre, que se 
tem dedicado, de longa data, aos estudos da siderurgia no Brasil, 
e um dos pioneiros da maravilha que é hoje a Companhia Siderúr-
gica Nacional, - ambas em debate com os demais membros da 
Comissão Técnica, têm demonstrado, de maneira cabal, da absoluta 
conveniência da instalação de tais usinas e, sem discrepância, a 
indicação de Laguna para sede de uma delas, foi ressaltada, o que, 
quando da discussão em plenário, teremos oportunidade de realizar 
detalhada explanação, como muito bem salienta o ilustre autor da 
emenda: "Laguna apresenta condições extremamente favoráveis 
no que concerne ao custo de produção". O carvão será obtido ao 
mais baixo preço, pràticamente a bôca-da-usina, o minério se bene-
ficiará do retôrno atualmente vasio dos navios que transportam 
carvão". "O mercado é compensador e promissor, de um lado o 
próprio Estado de Santa Catarina, os Estados de Paraná e Rio 
Grande do Sul, e do outro as possibilidades de exportação para a 
Argentina e Uruguai". "O carvão tende a perder terreno para o 
petróleo como combustível. Seu campo será a siderurgia e a trans-
formação em energia. Criar estas indústrias onde é possível à base 
de carvão nacional será o melhor e mais seguro meio de garantir 
o crescimento da produção em boas condições econômicas". 

Não pode haver a menor dúvida quanto ao eficiente aprovei-
tamento do Pôrto de Laguna e disto se cogita seriamente no mo-
mento. O eminente professor, Deputado Maurício Joppert, em uma 
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das reumoes da Comissão Técnica, proclamou categoricamente 
"não ter a menor dúvida de que Laguna tem condições, para ser 
um pôrto de 8 metros de calado". Estamos com o ilustre Mestre -
O destacado técnico em assuntos siderúrgicos, Coronel Iberé de 
Matos, brilhantemente demonstrou as vantagens técnicas e eco-
nômicas da instalação de uma usina siderúrgica, em Laguna, à 
base exclusiva da queima do carvão nacional. Trabalho notável 
que está sendo impresso e que, conforme declarou o ilustre militar, 
"tal trabalho foi adaptado ao Plano do Carvão Nacional". Dentre 
as afirmações categóricas, e demonstradas, figura a de que: "exe-
cutado o Plano elaborado, o Brasil conseguirá de início. nada menos 
que 260. 000. 000 de dólares". Estuda ainda a vantagem da usina 
Siderúrgica em Laguna (onde serão queimados 100% de carvão 
nacional) para realçar a grande vantagem da produção do coque 
nacional, melhor que o coque proveniente do carvão estrangeiro, 
pois reputa o carvão catarinense com melhores qualidades para a 
obtenção de tal produto, além de, sendo êle peritoso, proporcionará 
uma nova indústria: enxôfre e ácido sulfúrico, produtos, ambos 
grandemente procur~dos pela indústria, em geral. Estuda, ainda, 
o assunto sob o ponto de vista de "defesa nacional" e arremata, 
com dados categóricos, que "tôda despesa com a industria é de 
interêsse nacional", 10.lém de proclamar, com segurança, que "gas-
tar, nesse caso, é botar dinheiro em caixa". 

Pelos motivos e~postos, somos pela aprovação da emenda. 
A Emenda n.º ll, de autoria do Senador Alberto Pasqualini, 

aditiva, assegura às estradas de ferro, exploradas pelos Estados, 
autarquias estaduais ou arrendadas aos Estados pela União, o di-
reito a uma indenização, que será paga pela União Federal, sôbre 
o quantitativo do carvão nacional consumido que exceder a cota 
obrigatória prevista em lei e regula como deve ser feito o cálculo 
dessa indenização. 

A justificação da emenda é convincente, estudando a questão 
sôbre vários aspectos, levando em conta os diversos fatôres que 
agem e que a justificam plenamente. 

Sendo assim, p~la sua aprovação. 
Sala das Comissões, em l.º de outubro de 1952. - Euclides 

Vieira, Presidente - contrário à Emenda n.º 6 e favorável 
à de n.0 3. - Frqncisco Galotti, Relator - vencido quanto à 
Emenda n.º 6. - Onofre Gomes - vencido quanto à Emenda n.o 
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10 e como relator quanto à de n.0 6. - Othon Mêider, contrário 
à Emenda n.o 6 e favorável à de número 3, de minha autoria. -
Alencastro Guimarães - contrário à Emenda n.0 6. e favorável 
à de número 3 do Senador Othon Mader. 

EMENDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPRA 

N.O 4 

Substitua-se no Item 4 da Letra b do n.º I do Ar.exo n.º 1: 
- "Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre" por 

"Instalação de uma central termelétrica, na mina do Leão". 

Justificação 

O parque carvoeiro em Pôrto Alegre, como se esclarece no 
Item 5 dêste parecer, torna-se desnecessário em conseqüência do 
prolongamento das linhas da Viação Férrea às minas, através da 
ponte em construção sôbre o Rio Jacuí e a dragagem a que se está 
procedendo no trecho assoreado dêste rio, nas imediações dos Por-
tos Conde e Xarqueada, que permitirá o fácil carregamento e o 
livre trânsito das embarcações transportadoras de carvão para 
Pelotas e Rio Grande. E há necessidade de abastecer de eletricidade 
as cidades de Encruzilhada, Camaquã, Rio Pardo, Guaíba e, talvez, 
Canguçu. 

N.O 5 

Substitua-se a Letra e e o Item 7 do n.º 1 do Anexo n.º 1 por: 
e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - Cr$ 25. 000. 000,00. 

Justificação 

Conforme se esclareceu no citado Item 5 dês te parecer, a am-
pliação já projetada do Pôrto do Rio, com o prolongamento do 
cais do Caju e ligação à Ilha dos Ferreiros, embora atenda momen-
tâneamente à falta de espaço atual para a movimentação da tone-
lagem de minérios a exportar e à de carvão a transportar para o 
consumo da Central do Brasil e Volta Redonda não soluciona, nem 
mesmo no presente, o problema, porque não corrige o estrangula-

6-II 
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menta dos transportes desta via férrea entre Japeri e o pôrto, de 
vez que não há possibilidade de aumentar o número de suas linhas 
na área do cais e suas imediações ao número necessário às exigên-
cias da crescente tonelagem a movimentar. 

A ampliação do Pôrto do Rio deve ser destinada a reclamos 
da armazenagem e movimentação da carga ordinária da praça 
comercial, que cresce dia a dia, a fim de evitar seu congestionamen-
to que tanto prejudica ao comércio inclusive pela imposição de 
sobretaxa nos fretes, e suas despesas devem correr à conta dos 
vultosos recursos destinados sobretudo ao reaparelhamento e reequi-
pamento dos meios de transportes. 

O Pôrto de Itacuruçá é a solução, por ser talvez definitiva, 
além de imperiosamente inadiável. . 

N.0 6 

Dê-se a redação seguinte ao§ 3.0 do Art. 4.º: 
"§ 3.º Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo se-

rão de livre escolha e.nomeação do Presidente da República, exceto 
os representantes dos Estados interessados no Plano e o do Sindicato 
Nacional da Indústri;i de Extração do Carvão que serão escolhidos 
de listas tríplices de nomes, que os referidos Estados e a diretoria 
do citado órgão Sindical, separadamente, apresentarão". 

Justificação 

Visa a emenda colocar os Estados interessados na situação 
que lhes corresponde. 

Em 28 de julho de 1952. - Pinto Aleixo, Presidente. - Onofre 
Gomes, Relator. - Roberto Glasser. - Magalhães Barata. 

N.0 7 

Ao Anexo n. 1, Item I, setor transportes, Letra b. 
acrescente-se: 
n.º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 

Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada. . ....... . 
Cr$ 200. 000. 000,00 

Justificação 

Talvez o maior óbice à exportação regular de carvão no Rio 
Grande do Sul consiista no custo do seu transporte das minas ao 
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consumidor, tornando proibitiva normalmente a exportação para 
fora do Estado. 

Atualmente desce o carvão pela via férrea com 30 ou 40 quilô-
metros até o pôrto fluvial de Xarqueada onde é carregado em cha-
tas até Pôrto Alegre onde, por sua vez, é parcialmente transbor-
dado para navios que vão completar a carga em Rio Branco com 
o carvão levado nas chatas a reboque. 

A razão está em que o calado atual dos canais da Lagoa e 
Guaíba mal alcança 16 pés ou 4m,8 e no Rio Jacuí mal alcança 
11 pés ou 3m,30. Dragados os canais para 21 pés os navios de 4 
e mesmo 5 mil toneladas poderão ir carregar diretamente em 
Xarqueada. 

Hoje, com os baldeios, transbordas e outros inconvenientes, 
perdem-se 8 a 10 dias para carregar 4 mil toneladas; com a adoção 
da medida proposta, isto é, dragagem dos canais e carga direta, de 
uma só vez, o tempo será reduzido a um dia. 

Dêsse modo, a usina termelétrica à bôca-da-mina utilizará 
os carvões inferiores e os resíduos do beneficiamento. O carvão 
beneficiado com sua qualidade poderá ser transportado em boas 
condições de preços a pontos distantes. 

Assim, será possível estabelecer ou ampliar as exi~tentes usinas 
termelétricas hoje a lenha ou óleo, existentes, nos Estados do Norte, 
como Ceará, Piauí Maranhão e Pará. O transporte dêsse carvão 
será compensado com abundante frete de retôrno. 

Por outro lado, a eletrificação futura inevitável das estradas de 
ferro utilizará com vantagem a energia termelétrica assim obtida, 
sabendo-se que o quilowatt-hora com 900 gramas de carvão faz o 
serviço que na tração a vapor se obtém com 3 a 4 quilos do mesmo 
carvão. 

A Capital da República está pelas suas condições de abasteci-
mento de energia elétrica, exposta a graves riscos. Suas fontes de 
energia estão nas barragens da Light que fàcilmente serão demo-
lidas em caso de guerra. 

Há necessidade de criação de outras fontes de energia que in-
dependam uma das outras. 

Duas, três ou quatro centrais termelétricas convenientemente 
distribuídas pelo Distrito Federal tornarão mais fácil a defesa e 
mais difícil o ataque. 

Embora de preço mais elevado a energia termelétrica, o custo 
poderá ser atenuado, levando-se a diferença à conta da defesa 
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nacional e fornecendo-se essa energia ao consumo doméstico, que 
suporta maior preço, reservando-se a hidrelétrica aos destinos que 
carecem de menor preço. - Alencastro Guimarães. 

N.O 8 

Acrescente-se ao: II setor de mineração e indústria depois do 
número 10. 

N.º ... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas 
termelétricas exclusivamente a carvão nacional queimado exclu-
sivamente no Distrito Federal - Cr$ 200. 000. 000,00 

N.º ... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas ter-
melétricas exclusivamente a carvão nacional noutros pontos do 
território nacional - Cr$ 200. 000. 000,00. 

Justificação 

O uso nobre dq carvão mais e mais se afirma como fonte gera-
dora de energia elétrica. 

O Plano Monet elaborado em 1946, na França; encontrou am-
pla e cabal demonstração para essa tese. 

Com efeito, d~s modernas instalações termelétricas obtem-se 
um quilowatt-hora com menos de 900 gramas de carvão inferior, 
idêntico aos nossos. 

Por outro lado, o beneficiamento do carvão brasileiro com o 
fim de obter um combustível econômicamente transportável e eco-
nômicamente utilizável na indústria deixa um largo resíduo, cêrca 
de 40% da extração que ainda representa sensível valor térmico. 

Dêsse resíduo pràticamente sem valor é possível obter-se ener-
gia elétrica em boas condições de preço . Da venda dessa energia, 
obteremos recursos que permitam abaixar o preço da venda do 
carvão beneficiadqi. 

Dêsse modo, a usina termelétrica à bôca-da-mina utilizará 
os carvões inferiores e os resíduos do beneficiamento. O carvão 
beneficiado em sua qualidade poderá ser transporta do em boas 
condições de preços a pontos distantes. 

Assim, será possível estabelecer ou ampliar as existentes usinas 
termelétricas hoje a lenha ou óleo, existentes, nos estados do 
norte, como Cear;i, Piauí, Maranhão e Pará. O transporte dêsse 
carvão será compensado com abundante frete de retôrno. 
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Por outro lado, a eletrüicação futura inevitável das estradas de 
ferro utilizará com vantagem a energia termelétrica assim obtida, 
sabendo-se que o quilowatt-hora com 900 gramas de carvão faz o 
serviço que na tração a vapor de obtém com 3 a 4 quilos do mesmo 
carvão. 

A Capital da República está, pelas suas condições de abaste-
cimento de energia elétrica, exposta a graves riscos. Suas fontes 
de energia estão nas barragens da Light que fàcilmente serão de-
molidas em caso de guerra. 

Há necessidade de criação de outras fontes de energia que 
independam uma das outras. 

Duas, três ou quatro centrais termelétricas convenientemente 
distribuídas pelo Distrito Federal tornarão mais fácil a defesa 
e mais difícil o ataque. 

Embora de preço mais elevado a energia termelétrica, o custo 
poderá ser atenuado, levando-se a diferença à conta da defesa na-
cional e fornecendo-se essa energia ao consumo doméstico, que su-
porta maior preço, reservando-se a hidrelétrica aos destinos que 
carecem de menor preço. - Alencastro Guimarães. 

N.O 9 

Art. 20 -
Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões 

de cruzeiros), 
leia-se: 
Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão setecentos e cinqüenta e 

cinco milhões de cruzeiros) . 
Onde se lê: 

Exercício de 1952 
Cr$ 190. 000. 000,00 
leia-se: 

Exercício de 1953 
Cr$ 390. 000. 000,00 
Onde se lê: 

Exercicio de 1953 
Cr$ 190.000.000,00 
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leia-se:  
Exercício de 1954  

Cr$ 390. 000. 000,00  
Onde se lê:  

Exercício de 1954  
Cr$ 190. 000. 000,00  
leia-se:  

Exercício de 1955  
Cr$ 390. 000. 000,00  
Onde se lê:  

Exercício de 1955  
Cr$ 175. 000. 000,00  
leia-se:  

Exercício de 1956  
Cr$ 375. 000. 000,00  
Onde se lê:  

Exercício de 1956  
Cr$ 10.000. 000,00  
leia-se:  

Exercfoio de 1957  
Cr$ 210 . 000. 000,00  

Justificação 

A modificação das importâncias consignadas deriva das emen-
das que apresentei, referentes às dragagens dos canais da Lagoa 
dos Patos e dos Rios Jacuí e Guaíba: da construção da usina side-
rúrgica em Lagoa ~ das usinas termelétricas no Distrito Federal 
e outros pontos do raís. 

A modificação dos exercícios financeiros deslocados de um ano 
é conseqüência do andamento que teve e está tendo o projeto. 
Estamos em meados de 1952 e é evidente a impossibilidade de 
utilização dos recursos consignados para 1952. Daí a decalagem 
dos exercícios torn;ar-se necessária. 

N.O 10 

IV - Para o ~stabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base exclusiva 
de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. 
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Ju.stificação 

O sucesso da usina de Volta Redonda desvaneceu os mais pes-
simistas com relação às possibilidades da siderurgia brasileira . 

O mercado nacional tem absorvido e sempre está mais avan-
çado que a produção ultrapassando as mais otimistas perspectivas. 

Aí está para comprovar a duplicação da capacidade da Side-
rurgia Nacional a expansão de outras usinas e o estabelecimento de 
novas. 

Laguna apresenta condições extremamente favoráveis no que 
concerne ao custo da produção. 

O carvão será obtido ao mais baixo preço, pràticamente à bôca-
da-mina, o minério se beneficiará do retômo atualmente vazio dos 
navios que trazem carvão. Região que produz fartos recursos 1e.m 
alimentação, razoàvelmente industrializada no que diz respeito ao 
mais necessário à vida corrente, oferece por sua vez boas perspecti-
vas quanto ao custo da mão-de-obra. 

O mercado é compensador e promissor. De um lado, o próprio 
Estado de Santa Catarina, os Estados do Paraná e Rio Grande do 
Sul e do outro as possibilidades de exportação para a Argentina e 
Uruguai. 

O carvão tende a perder terreno para o petróleo como combus-
tível. Seu campo será a siderurgia e a transformação em energia. 
Criar estas duas indústrias onde possível à base de carvão nacional 
será o melhor e mais seguro meio de garantir o crescimento da pro-
dução em boas condições econômicas. - Alencastro Guimarães. 

ADITAMENTO AO PARECER N.O 801, DE 1952,  
DA COMISSAO DE FORÇAS ARMADAS  

Sôbre as emendas apresentadas pelo Sr. Alen-
castro Guimarães ao Projeto de Lei da Câmara 
n.O 287, de 1951. 

Relator: Sr. Onofre Gomes. 

Já elaborado e aprovado o parecer da Comissão de Fôrças Ar-
madas ao Projeto de Lei da Câmara n.º 287-51, que estabelece o 
Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução, conheceu 
ela das emendas de autoria do ilustre Senador Alencastro Guima-
rães, que foram distribuídas ao relator, para efeito de parecer. 
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A de n.0 7 acrescenta, à Letra b n.º I do Anexo n.º 1, um Item 
5 com a seguinte redação: 

"5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 
Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ........... . 
Cr$ 200 .000 .000,00". 

Conforme consta de parecer supra - referido, a dragagem do 
Jacuí até acima dos portos carvoeiros de Xarqueada e Conde - e 
agora podemos adiantar também a dos canais da Lagoa dos Patos 
e do Guaíba - já está em execução e bastante adiantada e à conta 
de recurso a êste fim destinado. Parecerá, portanto, desneces-
sária esta emenda; mas realmente não o é, de vez que a profun-
didade para ela, (dragagem estabelecida é apenas de 18 ( dezoito) 
pés para os canais da Lagoa e do Guaíba no rumo de Pôrto Alegere 
é de 17 (dezessete) pés ou menos no trecho do Jacuí até a montante 
dos citados portos carvoeiros, enquanto a emenda visa aprofundá-la 
para cêrca de 22 (vinte e dois} pés, a fim de permitir navegação, até 
eles, de vapôres de qliatro mil toneladas, com o propósito de reduzir 
de mais de cem cruzef!os o preço da tonelada de carvão para Pelotas 
e Rio Grande, e quando possível ou necessário para outros portos, 
inclusive dos países do Prata, como ocorreu durante o último con-
flito internacional, qµando se realizou, porém de forma anticomer-
cial, devido ao regime antieconômico do transporte, muito encare-
cido pela pequena tonelagem das embarcações (chatas rebocadas) 
e grande demora no carregamento e na viagem, tudo conseqüência, 
principalmente, da pouca profundidade do mencionado trecho do 
Jacuí, decorrente do assoreamento processado. 

De logo se perceJ:>e a grande vantagem em favor do carvão rio-
grandense, pelo abaixamento do seu preço de venda de que resul-
tará maior recurso, que os meios financeiros da emenda possibi-
litarão. 

Por êsse motivo, de tão alta significação econômica, a Comissão 
opina favoràvelmente. 

Na de n.0 8 prescreve o acréscimo ao n.º II do Anexo 1, depois 
do Item 10, de mais dois assim redigidos: 

"N.º .... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas 
termelétricas exclusivamente a carvão nacional, queimando ex-
clusivamente no Distrito Federal - Cr$ 200. 000. 000,00". 
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"N.O .... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas 
termelétricas exclusivamente a carvão nacional noutros pontos 
do território nacional - Cr$ 200. 000. 000,00". 

Visa absorver parte da produção aumentada, pelo Plano, do 
carvão de nossas minas e, talvez, permitir no futuro sua ampliação, 
e ao mesmo tempo dissociar as fontes geradoras de energia elétrica 
fornecida ao Distrito Federal e outros pontos de importância na 
produção para corrigir a insuficiência já existente e prevenir con-
tra a possibilidade de uma paralisação geral do trabalho e dos 
transportes, em momentos de anormalidade que podem ocorrer. 

Bem justificada sob os pontos de vista econômico e de seguran-
ça e concordando com a opinião exarada sôbre ambos os aspectos do 
Parecer já aprovado, esta Comissão opina pela sua aprovação. 

A n.º 9 reza: 
Art. 20.· 
Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões 

de cruzeiros) . 
Leia-se: 

Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão setecentos e cinqüenta e cin-
co milhões de cruzeiros", importância que distribui pelos exercí-
cios de 1953, 54, 55, 56 e 57. 

:É uma conseqüência da ampliação dos recursos financeiros 
correspondentes aos encargos decorrentes das Emendas ns. 7, 8 e 10. 

Há, porém, discordância entre cômputo geral - que registra 
- de Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e 
cinco milhões de cruzeiros) e a soma que o projeto consigna ...... . 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões de cru-
zeiros) com as parcelas em que implicam as Emendas ns. 7, 8 e 10, 
segundo se verifica da demonstração abaixo: 

Cr$ 
Despesas consignadas no projeto 755. 000. 000,00 
Emenda n.0 7 ............... . 200. 000. 000,00 
Emenda n.0 8 ............... . 400. 000. 000,00 
Emenda n.0 10 ............... . 500. 000. 000,00 
Cômputo geral ................ . 1 . 855. 000. 000,00 

e não Cr$ 1. 755. 000. 000, como se escreve na Emenda n.0 9. 
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A n.º 10 está assim redigida: 'IV - Para estabelecimento de 
uma usina siderúrgica, nos moldes da Companhia Siderúrgica Na-
cional, em Laguna, à base exclusiva de carvão nacional - ....... . 
Cr$ 500. 000. 000,00". 

Bem justificada sob os aspectos econômicos e financeiros. Será, 
talvez, no futuro, empreendimento a realizar, de uma vez que· o 
Pôrto de Laguna, executado o Plano, ficará em condições de apa-
relhamento capazes de lhe permitirem suportar os encargos de mo-
vimento que a usina a instalar, conforme a emenda, lhe virá cau-
telar. Segundo se considerou no parecer, os empreendimentos do 
Plano situam-se em nossa zona mais sensível, parecendo melhor só 
equipá-la com indústrias que conjugadas têm alta importância mi-
litar - depois que a execução dêle nos indicar que há boa seguran-
ça para instalar as complementares. 

Por tal razão a Comissão julga conveniente adiar o estabeleci-
mento da usina de que trata a emenda e em conseqüência opina 
contra ela. 

1

Em 4 de agôsto qe 1952. - Onofre Gomes, Presidente em exer-
cício e relator. - Roberto Glasser. - Magalhães Barata. - Mário 
Motta. 

Emenda N.º 11 

Ao Projeto de Lei da Câmara n.º 287, de 1951, que aprova o 
Plano do Carvão N açional e dispõe sôbre a sua execução. 

Acrescente-se onde convier: 
"Art .... As estradas de ferro exploradas pelos Estados, por 

autarquias estaduais ou arrendadas aos Estados pela União terão 
direito a uma indenização, que será paga pela União, sôbre o quan-
titativo do carvão ri.acional consumido que exceder a quota obri-
gatória prevista no Decreto n.º 20. 089, de 9-7-1931, modificado 
pelo Decreto-lei n.º 1.828, de 21-6-1937. 

§ 1.o Para o cálculo da indenização ter-se-ão em considerações 
os seguintes fatôres: 

a) a diferença do preço médio por tonelada de carvão nacio-
nal e por tonelada qe combustível mais econômico importado, pos-
tas no tênder da locomotiva e a relação quantitativa entre um e ou-
tro combustível para a produção dos mesmos efeitos; 
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b) a relação entre a quantidade de carvão nacional tecnica-
mente necessária por tonelada-quilômetro e a quantidade efetiva-
mente gasta; 

e) outras despesas resultantes do consumo de carvão nacio-
nal e que seriam inexistentes no caso de ser empregado outro com-
bustível. 

§ 2.0 O quantum da indenização só é apurado pelo Departa-
mento Nacional de Estradas de Ferro, com base nos dados de que 
trata o parágrafo anterio~. 

Justificação 

A indústria carbonífera do R. G. do Sul é pràticamente função 
do consumo da Viação Férrea, desde que corresponde êle a 70 % do 
consumo total do Estado e a da produção. 

O consumo do carvão da Viação Férrea é de cêrca de 500 mil 
toneladas anuais e isso representa um sacrifício para o Estado, que 
explora a Viação Férrea, pois poderia utilizar-se de outros combus-
tíveis, mais econômicos, de procedência estrangeira, como o fuel-oil. 

Empregando o carvão das minas de S. Jerônimo, carvão caro e 
de poder calorífero medíocre (40% cinzas e impurezas) contribui, 
por um lado, para a economia de dívisas e, por outro lado, para 
manter a indústria carbonífera nacional, o que corresponde a um 
objetivo de interêsse geral. 

As emprêsas que importam carvão estrangeiro são obrigadas a 
adquirir carvão nacional numa percentagem mínima de 20% de 
carvão importado (Decreto n.0 20. 089, de 9-6-1931; Decreto-lei 
n.º 1.828 de 21-7-1937, Decreto-lei n.º 2.667, de 3-10-1940) - A 
obrigação de consumir carvão nacional não vai além dessa quota. 

Seria portanto justo que as Estradas de Ferro, - as quais, 
não por sua conveniência, mas por conveniências de ordem geral, 
consomem carvão além dessa quota - fôssem indenizadas pelo 
gravame que êsse consumo lhes tráz, enquanto a execução do Plano 
de Carvão não vier baratear-lhe conforme está previsto no mesmo 
Plano. 

Essa indenização seria restrita às Estradas de Ferro estaduais 
ou administradas pelos Estados em regime de arrendamento, fican-
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do excluídas as administradas diretamente pela União ou através 
de entidades autárquicas federais, pela simples razão de que a 
indenização será concedida e paga pela própria União. 

No cálculo dessa indenização, há diferentes fatôres a considerar 
para que ela se possa considerar justa e racional. 

Em primeiro lugar, .será necessário estabelecer a relação entre 
o preço médio da tonelada de combustível estrangeiro mais econô-
mico, também cif tênder, guardadas as relações quantitativas para a 
produção dos mesmos efeitos; em segundo lugar, cumpre estabe-
lecer a relação entre a quantidade de carvão que, tecnicamente, deve 
ser gasta e a que efetivamente foi consumida, a fim de que a União 
não venha a indenizar a desperdícios de combustível; em terceiro 
lugar, é necessário considerar outras despesas marginais, resultan-
tes do uso do carvão nacional e que inexistiriam se fôsse consumido 
outro combustível; em quarto lugar, deve-se estabelecer que a in-
denização somente alcançará o consumo do carvão que exceder da 
quota obrigatória, tqmando-se, como base, não só o carvão estran-
geiro, a que se ref er1~m as leis citadas, mas outro tipo qualquer de 
combustível. 

Denominando-se P o preço da tonelada do carvão nacional cif 
tênder. E o preço da tonelada de combustível estrangeiro cif tênder, 
K, o coeficiente de relação de consumo entre o carvão nacional e o 
combustível mais econômico, T o número de toneladas de carvão 
nacional consumidas em um ano, a a quantidade de combustível 
padrão que a emprêsa deverá gastar, b a quantidade efetivamente 
gasta e D as despes~s marginais, a indenização I a ser paga anual-
mente poderá ser dada pela fórmula: 

0,2 a 
I (P - KE) (1 - --) T X +D 

K b 

Os coeficientes k, a, b e D serão fixados pelo Departamento 
Nacional de Estradas de Ferro. 

É necessidade considerar que, de acôrdo com o contrato de 
arrendamento existente entre o Estado do Rio Grande do Sul e a 
União, deve esta cobrir 50% do deficit da Viação Férrea, provocado, 
em grande parte, pelo alto custo de combustível. Isso significa que 



- 93 -

pràticamente a indenização ficará reduzida a 50%, isto é, a União 
compensará o ônus do Estado com o emprêgo do carvão nacional 
na Viação Férrea. 

Sala das Sessões, em 8 de setembro de 1952. - Alberto Pas-
qualini. 

O SR. PRESIDENTE - Peço o parecer da Comissão de Consti-
tuição e Justiça sôbre as emendas apresentadas perante a Comissão 
de Fôrças Armadas. 

Tem a palavra o relator do projeto da Comissão de Constitui- 
ção e Justiça, o nobre Senador Ivo d' Aquino.  

o SR. IVO D'AQUINO (*) Senhor Presidente, sendo na Co-
missão de Constituição e Justiça relator do Projeto n.0 287, ora 
em discussão; e havendo a êsse respeito me entendido com o atual 
Presidente daquele órgão técnico, Sr. Senador Aloísio de Carva-
lho, venho pedir a V. Exª o prazo regimental de uma hora, a fim 
de que a Comissão possa dar parecer a respeito das emendas ofere-
cidas ao projeto, quer na Comissão de Fôrças Armadas, quer em 
plenário e a respeito das quais a nossa Comissão ainda não se pro-
nunciou. 

O motivo principal dêste meu pedido é não se acharem presen-
tes no recinto membros em maioria da Comissão, para opinarem a 
respeito. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a está atendido.  
Solicito o parecer da Comissão de Finanças.  
O SR. IVO D'AQUINO (*) - Senhor Presidente, como Presi-

dente da Comissão de Finanças, solicito a V. Ex.ª o prazo regi-
mental de uma. hora para que aquêle órgão se pronuncie sôbre 
as emendas e o projeto. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.a está atendido. 
A Mesa solicita, também, o parecer da Comissão de Agricul-

tura, Indústria e Comércio sôbre a mesma matéria. 
O SR. LANDULPHO ALVES - Senhor Presidente, designei o 

nobre Senador Válter Franco para emitir parecer sôbre o projeto 
e as emendas. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. V ALTER FRANCO - Senhor Presidente, como relator 
da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, solicito a 
V. Ex.a o prazo regimental de uma hora para que aquêle órgão se 
pronuncie sôbre as emendas e o projeto em discussã.o. 

O SR. PRESIDENTE - V. Ex.ª está atendido. 
A Mesa solicita ainda, sôbre a Emenda n.º 12, o parecer das 

Comissões de Fôrças Armadas e Viação e Obras Públicas. 
Está suspensa a sessão, pelo prazo regimental de uma hora, 

para que as Comissões se pronunciem sôbre o projeto e as emendas. 

A sessão é suspensa às 16 horas e 5 minutos e reaberta às 17 
horas e 5 minutos. 

O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a sessão. 

O SR. MOZART LAGO - (Pela ordem) - Senhor Presidente, 
é visível a falta de número no recinto. Não se encontram presentes 
16 Srs. Senadores, piínimo exigido pelo Regimento para o prosse-
guimento dos nossqs trabalhos. 

Respondem chamada os Senhores Senadores: 
Onofre Gomes.  
Rui Carneiro.  
Durval Cruz.  
Válter Franco.  
Aloí.sio de Carvalho.  
Hamilton Nogueira.  
Mozart Lago.  
Vespasiano Martins.  
Gomes de Oliveira.  
Ivo d'Aquino.  
Fra:p.cisco Gallotti. (11) .  

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada apenas 11 
Srs. Senadores. Está confirmada a falta de número regimental pa-
ra que os trabalhos possam prosseguir. 

Nestas condições, vou encerrar a sessão . 

. . . . . . . . . . ... . . . . .......................................... .  ~ 

• • 1 • • • • • • • • 1 • • • • • ~· • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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ORDEM-DO-DIA 

Discussão única do Projeto de Lei da Câmara 
dos Deputados n.0 287, de 1951, que aprova o Plano 
do Carvão Nacional e di.spõe sôbre a sua execução. 
(Sob regime de urgência, concedida na sessão de 
31-10-52, em virtude da aprovação do Requerimen-
to n.O 362, de 1952). Pareceres ns. 501, 502, 800, 801 
e 1.202. I - Sôbre o projeto: a) Já proferidos: da 
Comissão de Constituição e Justiça - pela cons-
titucionalidade; da Comissão de Fôrças Armadas 
- favorável, com as alterações constantes das emen-
das que oferece; da Comissão de Viação e Obras 
Públicas, favorável; da Comissão de Finanças, favo-
rável, com as alterações constantes da emenda que 
oferece; b) a proferir oralmente e em plenário: da 
Comi.ssão de Agricultura. II - Sôbre as emendas: 
a) já proferidas: da Comissão de Fôrças Armadas, 
favorável às de ns. 1, 2, 7, 8 e 9 (com retificação; 
contrário às de ns. 3 e 10 e oferecendo as de ns. 4, 
5 e 6; da Comissão de Finanças, oferecendo a de n.0 1; 
da Comissão de Viação, favorável às de ns. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8 eJ 9 (com retificação), 10 e 11, e oferecendo 
subemenda à de n.o 5; a proferir oralmente em 
plenário: da Comissão de Constituição e Justiça, sô-
bre as de ns. 1 a 12; da Comissão de Agricultura, 
sôbre as de ns. 1 a 12; da Comissão de Fôrças Ar-
madas, sôbre as de ns. 11 e 12; da Comissão de 
Viação e Obras Públicas, sôbre a de n.O 12; da Co-
missão de Finanças, sôbre as de ns. 2, 3, 4, 5 (e 
subemenda), 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
d'Aquino, relator na Comissão de Constituição e Justiça para dar 
parecer sôbre as emendas. 
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O SR. IVO D'AQUINO (*) - Senhor Presidente, relator na 
Comissão de Constituição e Justiça do Projeto de Lei n.º 287, de 
1951, passo a dar o parecer dêsse órgão técnico sôbre as Emendas 
ns. 1a12. 

A Emenda n.0 1, da Comissão de Finanças, altera a data do 
início e do término para execução do Plano do Carvão Nacional. 

A justificação dessa emenda baseia-se na circunstância de ter 
ultrapassado a tramitação do projeto pelo Congresso a data de 
início da execução do plano. Na realidade, torna-se necessária a 
prorrogação do prazo assinado para essa execução. 

A emenda perfeitamente lógica, atende aos interêsses do pro-
jeto. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi, pois, pela 
aprovação da emenda, qm:!r peia sua constitucionalidade, quer 
pelo seu mérito. 

A Emenda n.0 2, de autoria do nobre Senador Othon Mãder, 
autoriza o Poder Executivo a conceder financiamento até o total 
de cinqüenta milhões de cruzeiros para a instalação de uma cen-

' tral termelétrica nas regiões carboníferas do Paraná e de Santa 
Catarina. Dispõe, ao mesmo tempo, sôbre os recursos atinentes às 
despesas necessárias. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça foi pela cons-
titucionalidade. 

A Emenda n.º 3, da Comissão de Viação e Obras Públicas, tam-
bém de autoria ilustre do Senador pelo Paraná, manda dar nova 
redação ao Parágrafo terceiro do Art. 4.º do projeto: 

"§ 3.0 Os Membros da Diretoria serão de livre no-
meação d.o Presidente da República e os do Conselho Con-
sultivo sf;rão indicados pelos Estados e órgãos constantes 
do § 2.º dêste artigo, bastando para sua posse a apresen-
tação dfl. credencial da entidade ou govêrno que repre-
sentar". 

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela rejeição da 
emenda para se manter o texto do projeto. 

As Emendas ns. 4, 5 e 7 até 12 (as duas primeiras da Comissão 
de Fôrças Armaqas e as demais da Comissão de Obras Públicas) 
tiveram parecer favorável à constitucionalidade. 

• Não foi revisto pelo orador. 



A Emenda n.º 6, da Comissão de Fôrças Armadas, que teve pa-
recer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, dispõe a 
respeito da redação do § 3.º do Art. 4.0 do projeto, modificando o 
sistema de nomeação dos Membl'os do Conselho Consultivo. 

Os mesmos argumentos segundo os quais a Comissão deu pa-
recer contrário à emenda idêntica da outra Comissão se aplicam a 
esta emenda. 

Êste o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. (Muito 
bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Válter 
Franco, relator da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, 
para dar parecer sôbre o projeto e emendas de ns. 1 a 12. 

O SR. VALTER FRANCO - Senhor Presidente, o projeto em 
seu conjunto, merece a nossa aprovação, com pequenas ressalvas 
que fazemos, inclusive a subordinação direta do Plano à Presidência 
da República. Outrossim, não compreendemos a razão pela qual 
os financiamentos às emprêsas particulares devam ser submetidos 
a registro no Tribunal de Contas, quando deveriam obedecer a 
regulamentos já existentes na Carteira de Crédito Agrícola e In-
dustrial do Banco do Brasil, porém, com. taxas e juros mais baixos. 

Realmente, é digno de nota um Plano que visa à melhoria da 
nossa indústria carvoeira, cujo produto é de qualidade medíocre, 
tratado por métodos antiquados, provocando um alto custo de pro-
dução. Assim, o rendimento por homem-dia é inferior a 400 kg, 
enquanto os Estados Unidos é de 8. 000 kg, sendo que muitas minas 
atingem de 10 a 15 t. A França, produtora de carvão medíocre, 
tem um rendimento por homem-dia de 11/5 toneladas. 

O projeto destina a quantia de 110. 000. 000 de cruzeiros à aqui-
sição de uma frota carvoeira para o transporte a granel. A quantia 
parece-nos insuficiente, de vez que a Companhia Siderúrgica Na-
cional está encomendando navios de 10. 000 t, custando cada um 
Cr$ 2. 000. 000,00. A possibilidade de serem adquiridos navios para 
transportar a baixo custo, devido às suas características e capa-
cidade, exigiram um pôrto mais profundo. 

O Plano prevê uma produção mínima vendável de 2.500.00 t., 
correspondentes a 3.700. 00 t. de carvão bruto, o que representa 
quase o dôbro da atual produçã0. 

7-II 

http:2.500.00
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Para a obtenção do financiamento de 20 milhões de dólares, o 
atual Presidente da República declara em sua Mensagem que já, 
antes mesmo de sua posse havia entabulado negociações no Rio e 
em Washington com autoridades do Govêrno dos Estados Unidos 
da América e do Banco Internacional. 

Em sua Mensagem, o Executivo condiciona o financiamento 
às emprêsas mineradoras particulares que se organizem em grupos, 
a fim de atenderem os objetivos de eficiência do Plano. Prevê ainda 
que muitas emprêsas atuais terão que passar por profundas modi-
ficações, no sentido de substituir as pequenas minas, por mine-
rações de vulto exploradas por consórcios ou outras formas ade-
quadas de organização, exigindo-se de tôdas perfeita estruturação 
técnica. 

Adianta a conveniência de as· emprêsas de Santa Catarina se-
rem consolidadas em 6 a 8 para possibilitar a mecanização e evitar 
os múltiplos e inumeráveis pontos de desembarque. 

Esperamos não acontecerá com o atual Plano a ineficácia do 
Decreto-lei n.º 2.667, de 3-10-1940, que previa auxilio às emprêsas 
mineradoras atrav'és de empréstimos pelo Banco do Brasil a juros 
baixos e longos pr\Etzos. Nenhuma das Companhias, porém, obteve 
qualquer emprést~mo dêsse Instituto bancário. 

Muito bem andaram os autores do projeto quando comple-
mentaram o atual Plano do Carvão Nacional com outro em estudo, 
aproveitando o ca:,rvão cuja produção se procura incrementar, in-
clusive a produção de ácido sulfúrico que se torna difícil pela in-
conveniência de transportá-lo, sendo mais aconselhável o aprovei-
tamento do enxôfre contido na pirita. São estas as informações re-
cebidas de técnicos sôbre o assunto e para tanto o Govêrno já desig-
nou Comissão a fjm de solucionar a questão. 

Assim, feitas as ressalvas, pronunciamo-nos pela aprovação do 
Projeto, passando à análise das emendas que lhe foram oferecidas. 

Sr. Presidente, o projeto vem em defesa das classes produtoras 
de Santa Catarinfl., onde se destacam as minas de carvão nacional. 
Entretanto, pelo Decreto n. o 2. 667, tôda produção deverá ser entre-
gue à Companhia Siderúrgica Nacional. 

Em uma das reuniões da "Mesa-Redonda do Carvão" presi-
dida pelo Ministro da Viação e Obras Públicas, um dos represen-
tantes do Estado fêz a seguinte declaração, que peço seja consig-
nada no meu parecer: 



- 99-

"Nestas condições, embora legalizada pelo já citado 
decreto, a entrega forçada da produção sem a anuência 
dos produtores às condições do respectivo fornecimento, 
tornou-se um verdadeiro monopólio em favor da Compa-
nhia Siderúrgica Nacional. 

Ocorre ainda a agravante de ser por essa companhia 
vendido o carvão depois de beneficiado, excedente às ne-
cessidades da usina de Volta Redonda com uma larga 
margem sôbre o preço da matéria-prima; aliás, só assim 
era possível que o seu último balanço consignasse um 
apreciável saldo de Cr$ 143. 786,20 das operações de be-
neficiamento de carvão, que em grande parte, foi destinado 
como reserva para fundo de depreciação das respectivas 
instalações. 

Parece justo que podia ser mais modesta essa margem 
destinada ao fundo de depreciação, principalmente bene-
ficiamento de carvão, que, em grande parte, foi destinado 
como reserva para fundo de depreciação das respectivas 
instalações. 

Parece justo que podia ser mais modesta essa mar-
gem destinada ao fundo de depreciação, principalmente 
quando não se cogita de amortizar os vultosos capitais que 
o Govêrno empregou na construção da usina de benefi-
ciamento de Capivari e na usina elétrica anexa, pois 
grande parte foi paga com os recursos criados pelo De-
creto-lei n.0 2. 667, de 3 10-1940, que gravou o carvão na-
cional com a taxa de Cr$ 2,00 por tonelada." 

O Parágrafo único do Art. l.º do projeto determina que o 
Plano do Carvão Nacional será completado, entre outras medidas, 
por outro de construção e equipamento de usinas termelétricas, 
utilizando o carvão nacional, nos Estados onde se situam as ja-
zidas dêste combustível e de atender à eletrificação progressiva das 
vias férreas nacionais. Assim pronunciamo-nos a priori contra as 
emendas que importam na construção de usinas termelétricas e 
usinas siderúrgicas que serão objeto de planos que deverão ser es-
tudados cuidadosamente pelo Executivo para ulterior apresentação 
ao Congresso. 

A Emenda n.0 1, de autoria do Senador Durval Cruz visa adi-
latar o prazo do término do Plano, atendendo à exiguidade de 
tempo que a matéria teria que estar na sua tramitação. Agora os 
seis meses concedidos pela emenda tornaram-se insuficientes e, 
assim, resolvemos apresentar subemenda no sentido de ampliar 
o prazo por período igual. 
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Subemenda à Emenda n.O 1 

Onde se lê: 31 de dezembro de 1956, 
leia-se: 
30 de junho de 1957. 

Assim, apoiamo-nos nas razões da emenda que diz ser neces-
sário prorrogar a vigência do Plano, em face do prazo que tomou 
seu estudo no Congresso e do adiamento do início de sua execução. 

Pelas razões expostas, somos contrários à Emenda n.º 2, que 
propõe a abertura do crédito para financiamento, até um total de 
Cr$ 50. 000. 000,00 para a instalação de uma central termelétrica 
na região carbonífera do Paraná e outra na de Santa Catarina, des-
tinada ao aproveitamento do carvão de tipo não exportável, anti-
econômico ou residual. 

A medida proposta, embora possa ser interessante, encontra-se 
prevista no Artigo único do § 1.0 , com o grave inconveniente de 
onerar grandemente o Plano do Carvão, desviando-se do seu obje-

1tivo principal. 
A Emenda 'Ilf·º 3, de autoria do nobre Senador Othon Mãder, 

colide com a de n.º 6 de autoria do Senador Onofre Gomes, parecen-
do-nos esta última mais aceitável. 

Segundo a E:.menda n.º 6, os representantes dos Estados interes-
sados no Plano e o do Sindicato Nacional da Indústria de Extração 
do Carvão, serão escolhidos de listas tríplices de nomes, que os refe-
ridos Estados e a diretoria do citado órgão Sindical, separadamente, 
apresentarão. 

Igual ponto de vista foi defendido pelo Senador Francisco Gal-
lotti relator da matéria na Comissão de Viação e Obras Públicas que 
se pronunciou a favor da fórmula proposta pela emenda, pois não 
tira aos interessados o direito de indicar. Assim, somos pela apro-
vação da Emenda n.0 6, que dá oportunidade ao Presidente da Re-
pública de escolher pessoas idôneas indicadas em lista tríplice pelos 
governos dos Estados produtores de carvão. 

Com a aceitação desta, consideramos prejudicada a Emenda 
n.0 3. 

A Emendar+·º 4, da Comissão das Fôrças Armad::i,s, substitutiva, 
determina que a verba constante da Letra b, do Anexo n.º 1, I Item 
4, visando à construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre, 
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num total de Cr$ 10. 000. 000,00, seja destinada à instalação de 
uma Central elétrica na mina do Leão. 

O Plano complementar que o Executivo apresentará de acôrdo 
com o Parágrafo único do Art. 2.0 , e que poderá decidir da loca-
lização das usinas termelétricas, no sentido de atender objetiva-
mente às regiões melhor localizadas para a fundação dessas Cen-
trais. Por êsse motivo, respeitando a emenda da douta Comissão de 
Fôrças Armadas, apresentamos a seguinte: 

Subemenda à emenda n.º 4: 
"Transfira-se a verba constante do Item 4, da Letra 

"b" do número I, do Anexo 1.º, para o Item 13, Setor Pes-
quisas, Administração e Eventuais, n.0 III. Anexo 1.0. Onde 
se lê Cr$ 70. 000. 000,00, leia-se Cr$ 80. 000. 000,00. 

Poderá o Executivo destinar esta quantia, atendendo melhor 
às necessidades do Plano. 

É o próprio Executivo que, ao terminar a sua Mensagem diri-
gida ao Congresso, declara: 

"Devo ressaltar ser indispensável manter a integri-
dade orgânica do Plano. Abandonar qualquer setor do ci-
clo de produção e distribuição do carvão, será certamente, 
condenar os outros a fracasso, visto como o objetivo a al-
cançar é conseguir que o combustível nacional, pôsto nos 
centros de consumo, tenha um preço de venda unitário 
inferior ao do estrangeiro." 

A Emenda n.0 5 igualmente transfere a aplicação de verba, 
num montante de 25 milhões de cruzeiros, destinada ao aparelha-
mento do pátio de carvão e dragagem do Rio de Janeiro. Propõe que 
esta quantia seja destinada à construção do Pôrto de Itacuruçá ou 
outro naquela zona. A ressalva, não estipulando um lugar, mas uma 
região, torna-se necessária, pois permitiria aos técnicos maior es-
paço para, dentro das condições necessárias, localizar o futuro 
pôrto. 

Várias razões militam em favor da emenda do nobre Senador 
Francisco Gallotti, pois o deslocamento de carvão e minério do 
Pôrto do Rio de Janeiro para o de Itacuruçá traria o grande bene-
fício de descongestionamento do Pôrto da Capital que se encontra 
já tão atravancado. Por outro lado, face às informações prestadas 
pelo Dr. Hildebrando de Góis, Diretor do Departamento Nacional de 
Portos, Rios e Canais, o Pôrto do Rio de Janeiro não necessita da 
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verba que lhe é destinada pelo projeto, de vez que foi incluído no 
Plano de Obras e Aparelhamento dos Portos Nacionais. Contando 
com uma verba de CrS 52. 000. 000,00 - (cinqüenta e dois milhões 
de cruzeiros) - já destinada e utilizada, encontra-se em constru-
ção, contratado que foi com a Cobrasil, o parque de carvão e minério, 
tendo chegado nova draga para apressar êste serviço. A verba encon-
tra-se à disposição da Superintendência do Pôrto, no Banco do Bra-
sil, para ser empregada nas obras gerais do Pôrto do Rio de Ja-
neiro. 

Por outro lado, o Pôrto de Itacuruçá já se encontra muito bem 
ligado ao Rio de Janeiro por estrada de bitola larga, da Central 
do Brasil, eletrificada até a altura de Santa Cruz, sendo servida, 
daí em diante, por modernas máquinas Diesel. Além desta, com o 
objetivo de evitar o excesso de trânsito entre Itacuruçá e Santa 
Cruz, a Central do Brasil está promovendo a construção de um ra-
mal, ligando Japeri (antiga Belém) a Itacuruçá, num percurso de 
50 quilômetros, dos quais 35 já se encontram terraplanados e com 
tôdas as obras de arte construídas. Segundo os técnicos, 60% da 
obra já se encontram concluídos. Concorre ainda para que se aceite 
o Pôrto de Itacuruçá, o fato de que Japeri, já possuindo uma pe-
quena carvoeira, está aquinhoa1:la no projeto com a quantia de 
Cr$ 10. 000. 000,00 destinada à construção de uma segunda, situada 
parte em terreno da Central e parte em terreno a ser desapropriado. 
Todos êstes elementos nos foram fornecidos pelo Vice-Diretor da 
Estrada de Ferro Central do Bra~.il, que nos informou ser esta linha 
integrante do Plano para atender ao futuro Pôrto de Itacuruçá, 
sendo estudado pela Comissão Mi.sta Brasil-Estados Unidos, que con-
sidera uma possível exportação d1~ minério num total de ......... . 
10. 000. 000 de toneladas. 

O Almirante Santiago Dantas, Chefe do Estado-Maior da Ar· 
mada, atendendo às nossas perg-µntas, esclareceu que, sem dúvida, 
o local certo para a construção de um pôrto naquela zona é Ita-
curuçá, isto, porém, importaria em enorme soma, pois o deslocamen-
to de areias naquela enseada é tíio grande que exigiria uma draga-
gem constante, além de apresentar grande quantidade de areia e 
um fundo excessivamente rochoso. Atualmente apenas navios cujo 
calado máximo é de 2,5 a 3 metros podem navegar naquela enseada. 
Ademais, seria necessária a abertura de um canal de acesso ao 
pô:to com urna extensão de 6 milhas marítimas. 
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Sr. Presidente, desejo declarar que estou reproduzindo estas in-
formações como as recebi. 

Por nós consultado, o Vice-Presidente da Companhia Siderúr-
gica Nacional declarou que esta tem estudos para localização de 
um pôrto na Ilha de Itacuruçá, na parte fronteira à Restinga de 
Marambaia, um pouco virada para a Baía de Sepetiba, com fácil 
acesso para os navios grandes. O Departamento de Portos, Rios e 
Canais considera possível a execução do pôrto entre a Ilha de Ita-
curuçá e a que lhe fica próxima, no sentido do fundo da Baía de 
Sepetiba, com um canal de acesso natural, permitindo a passagem 
de embarcações com calado de 12 metros. 

Como fôsse levantada a possibilidade de ser construído o pôr-
to em Angra dos Reis, o Almirante Dantas, anteriormente citado, 
esclareceu-nos que já existe naquele local o Colégio Naval e o pôrto 
comercial que se destina à exportação do manganês. 

Em Jacuecanga, comissão presidida pelo Almirante Juvenal 
Greenhald Ferreira Lima, projeta os futuros estaleiros de cons-
truções navais e pôrto militar. 

Esclareceu ainda que a movimentação de minério e carvão não 
traria prejuízos aos serviços da Marinha, ressaltando, porém, a não 
conveniência de se alimentar o atual Pôrto de Angra, pois a peque-
na enseada em que se localiza já não tem mais para onde aumentar 
o cais acostável. O acostamento do atual pôrto é de 2 a 3 navios 
de cinco mil toneladas e o canal de acesso encontra-se limitado com 
pedras de ambos os lados. 

Lembramos ainda: a Estrada de Ferro que passa por Mangara-
tiba tinha como término Angra dos Reis e teve seus trabalhos pa-
ralisados, pois, o custo altíssimo da obra não encontrava motivos 
que a justificassem. 

Somos, portanto, pela aprovação da Emenda n.º 5. 
A Emenda n. o 12. 
Essa emenda, foi apresentada pela Comissão de Viação e Obras 

Públicas, e manda acrescentar, depois das palavras "além do Pôrto 
de Itacuruçá" a expressão "noutro local". Obteve parecer favorável. 

A Emenda n.0 7, de autoria do ilustre Senador Alencastro Gui-
marães, destina Cr$ 200. 000. 000,00 à dragagem dos canais da La-
goa dos Patos, Rios Guaíba a Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xar-
queada. 
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Em consulta, ao Sr. Hildebrando de Góis, diretor do Departa-
mento de Portos, Rios e Canais, concluímos que a designação desta 
quantia é desnecessária, de vez que já está sendo feita à dragagem 
da Lagoa dos Patos, de São Gonçalo, Cotia e Feitoria, por concor-
rência pública contratada com o consórcio portuário EMAQ. 

No Jacuí, o Departamento de Portos, Rios e Canais já realiza 
grandes obras para torná-lo navegável. Já dragaram o trecho Pôrto 
Alegre a Jacuí que são 52 quilômetros e já foram construídas obras 
fixas como barragem submersa, guias correntes e guias espigões, 
oferecendo uma profundidade de 3 ms. e meio nesse trecho. 

Já está contratada com o Govêrno do Estado do Rio Grande do 
Sul a dragagem dos canais de acesso a Pôrto Alegre, no Rio Guaíba. 
A dragagem será de 6 metros de profundidade, em águas mínimas, 
não sendo conveniente aprofundar a Lagoa dos Patos mais que 6 
metros, pois seria dispendioso e sem resultado prático, de vez que 
o pôrto tem 6 :rp.etros de profundidade. 

Além disso, Sr. Presidente, foge à intenção do Plano de draga-
gem dos portos do Rio Grande do Sul, deverá ser feito pelo Ministé-
rio da Viação e Obras Públicas, sem sobrecarregar o Plano, que não 
inclui a draga~em dêsses rios. Concluímos, pois, pela rejeição da 
Emenda n. o 7. 

A Emenda n.0 8 abre o crédito de 400 milhões para a constru-
ção de usinas termelétricas, sendo mE"tade da verba colocada no 
Distrito Federal e metade em locais a serem fixados. 

Contraria a presente emenda o Parágrafo único do Art. l.º, 
que prevê o piano secundário que completará o atual Plano do 
Carvão. 

Somos portanto, pela rejeição da Emenda n.º 8. 

A Emenda n.0 9, apresentamos a seguinte subemenda: 

"Art. 2.0 Para custeio das despesas com a execução 
dêste flano, inclusive financiamento a emprêsas privadas, 
é aberto o crédito especial de Cr$ 755. 000. 000,00 (sete-
cento& e cinqüenta e cinco milhões de cruzeiros), que o 
Poder Executivo é autorizado a aplicar de acôrdo com o 
seguiqte esquema: 
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Exercícios: 
Cr$ 

1953 190. 000. 000,00 
1954 190. 000. 000,00 
1955 190. 000. 000,00 
1956 175. 000. 000,00 
1957 10. 000. 000,00 

"Considerando o fato de já estarmos no fim do ano 
de 1952, só podendo ser esta verba destinada ao ano de 
1953, quando será iniciada sua execução". 

Portanto, à Emenda n.º 9 a Comissão resolveu apresentar outra 
subemenda no sentido de regularizar o início do Plano. 

A Emenda n.º 10, ressaltamos que o Parágrafo único do Art. 1.º 
do projeto mostra claramente a direção do Plano em executar 
primeiro e separadamente o desenvolvimento da produção do car-
vão nacional e, posteriormente, o aproveitamento desta riqueza 
em usinas termelétricas, indústria de aproveitamento do enxôfre, 
ácido sufúrico etc. 

Quanto à emenda em foco, há 3 graves problemas, como mis-
turar o plano carvoeiro com o siderúrgico, quando o primeiro devia 
ter prioridade por justa lógica, e onera grandemente o Plano de 
Carvão, em meio milhão de cruzeiros. 

Esclarece- nos o Vice-Presidente da Companhia Siderúrgica que 
Volta Redonda não utiliza carvão nacional 100%. Ela foi projetada 
para consumir, no máximo, cinqüenta por cento de carvão-meta-
lúrgico. Estudos efetuados nos Estados Unidos, pelos técnicos e 
pelos laboratórios americanos de coqueificação, concluíram que esta 
seria a melhor fórmula econômica. Experiências levadas a efeito 
em volta Redonda concluíram que a aplicação cem por cento de 
carvão nacional não só produziu maus resultados, como provocou a 
impraticabilidade de se trabalhar nesta base, tanto do ponto de 
vista técnico como do econômico. Passou-se então a utilizar carvão 
americano na porcentagem de 50% a 70%. 

Quanto ao carvão - vapor do tipo grosso, fomos informados de 
que é colocado no mercado nacional, destacando-se entre seus con-
sumidores a própria Siderúrgica Nacional, Rêde Mineira de Viação, 
Estrada de Ferro Central do Brasil, Lóide Brasileiro, Vale do Rio 
Doce e outras Companhias de Navegação. O carvão - vapor-grosso 
é, portanto, todo colocado no mercado nacional. 
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Para a terceira escolha, denominado carvão-fino, não há acei-
tação do mercado, devendo ser aproveitado em usinas termelé-
tricas localizadas nas proximidades do lavador. Somente é colocado 
em pequenas quantidades, razão por que deverá o Executivo apres-
sar o Plano complementar ao do carvão. Tal é o exemplo do que 
vem sendo feito atualmente, pela Siderúrgica Nacional, nas suas 
minas, onde tem usina termelétrica de 5.000 kw., fornecendo luz 
às cidades vizinhas . 

Concluindo, é desaconselhável a utilização exclusiva de carvão 
nacional em usinas siderúrgicas, por provocar elevação demasiada 
no custo da produção do aço, que não poderia ser fabricado em 
base de competição com o seu similar importado. Sendo propósito 
de o Govêrno produzir aço no País por preços iguais ou inferiores ao 
estrangeiro, em qualquer condição do mercado internacional, a 
produção do ferro gusa com coque de 100% de carvão nacional 
impediria, tudo indica, ser atendido êste propósito. 

A respeito, Sr. Presidente, por intermédio de um nosso colega, 
recebi do Dr. ~ômulo Almeida, do Gabinete da Presidência da Re-
pública, a seg"ijinte comunicação: 

Plano do Carvão 

"O Presidente Vargas enviou ao Congresso, em comêço 
de agôsto do ano passado, o Plano do Carvão, depois de 
longo& estudos do Sr. Mário Pinto, do Conselho Nacional de 
Economia e da Assessoria Técnica da Presidência da Re-
pública. A Câmara o aprovou ràpidamente. E em novembro 
chegou êle ao Senado. Na alta Casa do Congresso, surgiram 
emenQ.as ampliando o âmbito do Plano, do que tem resul-
tado o retardo da votação. O Plano está atrasado de um 
ano. 

O Plano do Carvão Nacional se limitou às providências 
já estudadas, de interêsse imediato para o aumento da pro-
dução, a melhoria da qualidade e o barateamento, ao lado 
da elevação dos salários dos mineiros. Dessa maneira, o 
Plano do Carvão Nacional preparará o caminho para o am-
plo aproveitamento do carvão nacional na eletrificação re-
gional e numa rêde de indústrias químicas e metalúrgicas. 
Para êsse fim, estão previstos no Plano Cr$ 100 milhões, 
destinados a pesquisas e comêço de industrialização. 

O projeto prevê também que a Comissão Executiva do 
Enxôfre (Gal. Sílvio Raulino, da Companhia Siderúrgica 
Nacional, geológo Alvaro Abreu, e Oton Leonardos e Eng. 
José l).mérico de Morais), com o objetivo de projetar uma 

http:emenQ.as
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indústria para extrair enxôfre da pirita do carvão cata-
rinense, devendo investigar a possibilidade de associar tal 
indústria com uma siderúrgica em Santa Catarina. Es-
tudos minuciosos estão sendo feitos na Alemanha. Desta 
maneira, não é estranha ao Govêrno Federal à idéia pela 
qual se bate o Gov. Bornhausen, de uma usina siderúrgica 
catarinense. 

No que toca à grande siderurgia no Espírito Santo, 
o Cel. Juraci Magalhães, Presidente da Companhia Vale 
do Rio Doce, vem estudando sua localização, em comple-
mento ao programa atual dessa emprêsa nacional, aten-
dendo ao desejo do Presidente Vargas. 

Sabe-se que o Presidente Vargas solicitou ao Senado, 
por intermédio do Senador Ivo d'Aquino, líder da maioria, 
promover a votação do projeto sem demora, deixando para 
deliberações posteriores os projetos complementares que 
resultem dos novos estudos. 

Ainda sem estudos do plano siderúrgico, por comissão 
de técnicos capazes de elaborar nos diferentes e complica-
dos setores, relatórios parecerf's precisos que demandam 
estudos prolongados, precisariamos conhecer da existên-
cia do financiamento internacional, sem o qual não nos 
será possível aproveitar tão sedutora idéia. 

Para apresentarmos aos organismos financeiros in-
ternacionais essas pretensões, deveremos enquadrar os 
planos segundo os rígidos padrões bancários, que obrigam 
a demonstração da rentabilidade dessas emprêsas, dentro 
das obrigações que deveriam ser consideradas . 

Ademais, a apresentação da.proposta de usinas side-
rúrgicas deveria fazer parte de plano elaborado oficial-
mente, após longos e acurados estudos técnicos, igualmen-
te oficia is . " 

Sr. Presidente, pelos motivos aqui apresentados, a Co-
missão resolve manifestar-se pela rejeição da Emenda 
n.º 10. 

A Emenda n.º 11, de acôrdo com a opinião do autor, o 
preclaro Senador Alberto Pasqualini, perdeu a oportunida-
de, de vez que o sistema ferroviário do Rio Grande do 
Sul, que é realmente prejudicado com a deficiência deter-
minada pela pobreza do carvão produzido naquele Estado, 
está sendo transferido ao Patrimônio da União. 

Quanto à Emenda n.O 12, que inclui uma usina em 
Barcelos, Município de Camaú, no Estado da Bahia, além 
de não destinar verba, pelos mesmos motivos por que foi 
rejeitada a Emenda n.0 10, a Comissão de Agricultura, In-
dústria e Comércio também opina pela rejeição (Muito 
bem). 
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O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Fran-
cisco Gallotti, para, na qualidade de relator da Comissão de Viação 
e Obras Públicas, emitir parecer sôbre a Emenda n.º 12. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) - Sr. Presidente, a Emenda 
n.º 12, de autoria do nobre Senador Pinto Aleixo, trata de ma-
téria que se pode classificar de gêmea da consubstanciada na de 
n.º 10. 

Como em relação a esta última a Comissão de Viação e Obras 
Públicas deu parecer favorável, não pode discordar da Emenda 
n.0 12 (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ono-
fre Gomes, para emitir o parecer da Comissão de Fôrças Armadas 
sôbre as Emendas ns. 11 e 12. 

O SR. ONOFRE GOMES (*) - Sr. Presidente, em virtude de 
entendimento entre os Governos Federal e do Estado do Rio Grande 
do Sul, a Via~ão Férrea do Rio Grande do Sul voltará à superinten-
dência da União. 

Assim, entende a Comissão de Fôrças Armadas que a Emenda 
n.0 11, do nobre Senador Alberto Pasqualini, está ultrapassada; e 
opina pela sua rejeição. 

Relativamente à Emenda n.º 12, coerente com o parecer por 
nós anteriormente proferido no sentido do adiamento da instalação 
da usina em Laguna, opinamos também contràriamente, de vez 
que a orientação que se manifesta no processamento do projeto 
é aliviar o Plano do Carvão Nacional de empreendimentos que, em-
bora de tôda conveniência e de grande interêsse para o País, podem 
oportunameri.te constituir projeto separado. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Durval 
Cruz, para, na qualidade de relator da Comissão de Finanças, emi-
tir parecer sôbre as Emendas ns. 2 a 12. 

O SR. DURVAL CRUZ (*) - Sr. Presidente, está convencida 
a Comissão de Finanças de que o Senado reconhecerá a dificuldade 
em que foi posta a opinar em regime de urgência sôbre as doze 
emendas apresentadas ao projeto que institui o Plano do Carvão 
Nacional. 

• Não foi revisto pelo orador. 

http:oportunameri.te
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Com exceção da Emenda n.0 1, apresentada na Comissão de Fi-
nanças e da qual recebeu parecer favorável, as outras onze foram 
oferecidas nas diversas Comissões por que transitou o projeto, sen-
do que duas delas o foram na última sessão do Senado, quando o 
projeto entrou em Ordem-do-Dia sob o regime de urgência. 

O conjunto de emendas, Sr. Presidente, se aprovado, teria, ini-
cialmente, gravado o custo do Plano de 1 bilhão de cruzeiros. 

O projeto, de origem do Executivo adotará providências que 
absorveriam o total de 755 milhões de cruzeiros, enquanto as emen-
das exigiriam do Tesouro Nacional um bilhão e 755 milhões de cru-
zeiros. 

A respeito dessas emendas, a Comissão de Finanças, por in-
termédio do seu relator, emite o seguinte parecer: 

A Emenda n. o 2 dispõe: 
Acrescente-se onde convier: 
"Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a con-

ceder financiamento até o total de Cr$ 50. 000. 000,00 para 
a instalação de uma central termelétrica na região car-
bonífera do Paraná e outra na de Santa Catarina, destina-
da ao aproveitamento do carvão de tipo não exportável 
antieconómico ou residual. · 

§ 1. o - Os financiamentos serão concedidos metade 
para cada Estado, mediante requerimento, acompanhado 
do projeto, orçamento, memória justificativa da usina res-
pectiva, a prova de idoneidade moral, financeira e técnica 
do pretendente, e submetido ao Conselho Consultivo e à 
Diretoria, aos quais cabe decidir sôbre o referido reque-
rimento. 

§ 2.º - Os recursos para êsse financiamento serão 
retirados do n.º III, Item 12, do Anexo n.0 1, o qual em 
conseqüência fica reduzido a Cr$ 20. 000. 000,00 e criado 
mais um item de Cr$ 50. 000. 000,00 no Setor Mineração, 
n.o II do referido Anexo. 

Esta emenda é justificada como se segue: 
"Está exuberantemente demonstrado que é muito mais 

fácil e econômico produzir energia elétrica na bôca-da-
mina e transportá-la para os locais de consumo, do que 
conduzir o carvão de pedra às usinas situadas nos lugares 
de utilização da energia elétrica. E se o combustível puder 
ser a moinho e o carvão inservível para o beneficiamento 
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e exportação, maior ainda serão as vantagens do seu apro-
veitamento na bôca-da-mina. Tanto o Paraná como Santa 
Catarina têm na região carbonífera e suas proximidades 
uma grande área produtiva e carente de energia elétrica, 
razão pela qual se justifica a construção, pelo menos de 
uma Central termelétrica em cada zona. 

As Comissões de Viação e Obras Públicas e Fôrças Ar-
madas se manifestaram favoràvelmente a esta emenda. 

A Comissão de Finanças é de parecer favorável, tendo 
em vista as possíveis e benéficas repercussões econômicas 
da emenda na vida dos Estados do Paraná e S. Catarina". 

A Emenda n.º 3 dispõe o seguinte: 

Dê-se ao § 3.º do Ar~. 4.º a seguinte redação: 
§ 3.º - Os membros da Diretoria serão de livre no-

meação do Presidente da República e os do Conselho Con-
sultivo serão indicados pelos Estados e órgãos constantes do 
§ 2.º dêste artigo, bastante para sua posse a apresentação 
da credencial da entidade ou govêrno que representar." 

As Comisi;ões de Viação e Obras Públicas e de Fôrças Armadas 
opinaram contràriamente à emenda. A Comissão de Finanças pa-
rece que a solução prevista no projeto não deve ser modificada, 
opinando também, assim, contràriamente à emenda. 

As Emenp.as ns. 4, 5 e 6 foram formuladas pela Comissão de 
Fôrças Armadas e, dispõem o seguinte: 

Emenda n.O 4 

"Substitua-se no Item 4 da Letra b do n.0 1 do Anexo 
n.0 1: 

~·construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre" 
por 1'Instalação de uma Central têrmelétrica, na mina 
do Leão". 

"Substituam-se a Letra e e o Item 7 do n.º 1, do Anexo 
n.0 1, por: 

Emenda n.O 5 

e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - .......... 

Cr$ 25. 000. 000,00" 

http:Emenp.as
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Emenda n.0 6 

"Dê-se a redação seguinte ao § 3.º do art. 4.º: 
§ 3.º - Os membros da diretoria e do Conselho Con-

sultivo serão de livre escolha e nomeação do Presidente 
da República, exceto os representantes dos Estados inte-
ressados no Plano e o do Sindicato Nacional de Indústria 
de Extração do Carvão, que serão escolhidos de listas trí-
plices de nomes que os referidos Estados e a diretoria do 
citado órgão Sindical, separadamente, apresentarão." 

A de n.º 4, embora apresentada pela Comissão de Fôrças Ar-
madas, se coordena com a de n.0 7, que a diante exam~.naremos, de 
autoria do Senador Alencastro Guimarães, pois enquanto esta, a 
de n.º 4, substitui a construção do parque carvoeiro de Pôrto Ale-
gre por uma usina termelétrica no local que menciona (mina do 
Leão), a de n.º 7 prevê amplos serviços de dragagem nos canais e 
rios do Rio Grande do Sul, coincidindo, em ambas, a justificação, 
isto é, necessidade de apanhar o carvão nos locais de produção, 
emininando-se, desta f arma, várias fases do transporte. 

A Comissão de Finanças é de parecer favorável à Emenda n.º 4. 
A Emenda n.º 5, como vimos, atribui recursos para a construção 

do Pôrto de Itacuruçá no Estado do Rio de Janeiro. 
A Comissão de Finanças, não desconhecendo as dificuldades 

crescente do Pôrto do Rio de Janeiro, não obstante as ampliações 
programadas, é de parecer favorável a esta emenda. 

A emenda de n.º 6, tal como a de n.º 3, pretende alterar a forma 
de composição do Conselho da Comissão do Plano. A Comissão de 
Finanças é de parecer contrário, por julgar que a alteração viria 
modificar o princípio dominante na organização da Comissão que 
é o de órgão administrativo, autônomo, subordinado ao Presidente 
da República. 

A Emenda n.º 7, de autoria do Senador Alencastro Guimarães, 
dispõe o seguinte: 

"Ao Anexo n.0 1, Item I, setor transporte Letra b, 
acrescente-se: 

N.º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Pa-
tos, Rios Guaíba e Jacu até o pôrto carvoeiro de Xarquea-
da - Cr$ 200. 000. 000,00". 
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O seu setor a justifica de maneira muito clara. Tememos, ape-
nas, que a solução nela prevista, dragagem da Lagoa dos Patos e 
dos Rios Guaíba e Jacuí, dadas as dificuldades que no País enfren-
tamos para serviços dessa natureza, obrigando-nos a recorrer a 
contratos com firmas estrangeiras. 

Como a emenda se entrosa com a de n.º 4, à qual demos parecer 
favorável, somos também pela aprovação da emenda n.º 7, do Se-
nador Alencastro Guimarães. 

A Emenda n.º 8, de autoria, também, do Senador Alencastro 
Guimarães, dispõe o seguinte: 

"Acrescente-se ao: II setor de mineração e indústria 
depois do n.0 10: 

N.º - Para auxiliar ou financiar a construção de usi-
nas termelétricas exclu:üvamente a carvão nacional no 
Distrito Federal - Cr$ 200. 000. 000,00. 

N.º - Para auxiliar ou financiar a construção de 
usinas noutros pontos do território nacional - ....... . 
Cr$ ~00. 000. 000,00". 

A Comissito de Finanças é de parecer contrário a esta emenda 
pelos mesmos motivos a que se refere o parecer da Comissão de 
Fôrças Armadas. Trata-se de problema adiável. 

A Emenda n.º 9 dispõe o seguinte:  
'iArt. 20.  
Onde se lê:  
Cr$ 755. 000. 000 ,00.  
Leia-se:  
Cr$ 1.755. 000. 000,00".  

A emenda escalona a aplicação dos recursos a partir de 1953 
e não de 1952, como está no projeto, e computa as dotações previs-
tas pelas emepdas, inclusive a de n.º 10. 

A Comiss~o de Finanças é de parecer favorável à emenda com 
a seguinte subemenda: 

Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco 

milh6es de cruzeiros), 
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leia-se: 
Cr$ 950. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta milhões de cru-

zeiros) . 
Onde se lê: 
Exercício de 1952 - Cr$ 190. 000. 000,00, 
leia-se: 
Exercício de 1953 - Cr$ 200. 000. 000,00. 
Onde se lê: 
Exercício de 1953 - Cr$ 199. 000. 000,00, 
leia-se: 
Exercício de 1954 - Cr$ 200. 000. 000,00. 
Onde se lê: 
Exercício de 1954 - Cr$ 199. 000. 000,00, 
leia-se: 
Exercício de 1955 - Cr$ 200. 000. 000,00. 
Onde se lê: 
Exercício de 1955 - Cr$ 175. 000. 000,00, 
leia-se: 
Exercício de 1956 - Cr$ 245. 000. 000,00. 
Onde se lê: 
Exercício de 1956 - Cr$ 10. 000. 000,00, 
leia-se: 
Exercício de 1957 - Cr$ 110. 000. 000,00". 
Há, como se vê, modificação em todos os exercícios até 1956, 

com a importância total de Cr$ 950. 000. 000,00. 
A subemenda reajusta os recursos de acôrdo com o parecer 

da Comissão, contrário às Emendas ns. 8 e 10, nas quais são pe-
didas dotações nos valores de 400 milhões e 500 milhões de cru-
zeiros. 

A Emenda n. o 10 dispõe sôbre a criação de uma companhia 
siderúrgica em Laguna, prevendo, para êsse fim, um crédito de 
500 milhões de cruzeiros. 

A Comissão de Finanças não é favorável a esta emenda, em-
bora reconheça como razoável e de interêsse nacional as razões 
que levaram o Sr. Alencastro Guimarães a formulá-la. Conside-
rou a grande conveniência que haveria na instalação de uma usi-
na siderúrgica no Estado de Santa Catarina, assegurando o trans-

8-Il 
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porte pelo aproveitamento dos porões dos navios que trazem o 
carvão daquele Estado para ser aplicado na usina de Volta Redon-
da. Os mesmos navios, no retôrno, levariam o minério de ferro 
indispensável à usina do Estado de Santa Catarina, ao abasteci-
mento dos demais Estados do Sul, e, talvez, de países da América. 

Assim, Sr. Presidente, a Comissão de Finanças, ao dar parecer 
contrário ài emenda do Senador Alencastro Guimarães, propõe 
que esta constitua projeto separado, considerada a sua alta fi-
nalidade. 

A Emenda n.º 11, de autoria do Senador Alberto Pasqualini, 
acrescenta ao projeto dispositivos que procuram defender as es-
tradas de ferro exploradas pelos Estados, dos possíveis prejuizos 
decorrentes do consumo obrigatório do carvão nacional. 

Diz que, quando o quantitativo de carvão consumido ultra-
passar a cota obrigatória oficial, terão as estradas direito a uma 
indenização que será paga pela União. 

O Senador Alberto Pasqualini visou evitar que as estradas 
de ferro obrigadas a 

1 

consumir carvão nacional tivessem a obri-
gação de assumir a re1>ponsabilidade decorrente dos prejuízos des-
sa utilização. Acontece, todavia, que as estradas de ferro do Rio 
Grande do Sul, como ilS de Minas, as mais prejudicadas pelo con-
sumo do carvão nacional, em virtude do preço estabelecido pelo 
Govêrno, um pouco mais alto do que aquêle pelo qual poderiam 
as estradas utilizar ou,tros combustíveis,- vão ser encampadas pela 
União. Aliás, ambos os projetos já se encontram em andamento. 
Não tendo mais razão de ser a emenda do Senador Alberto Pas-
qualini a Comissão de Finanças manifesta-se contràriamente a ela. 

A Emenda n.0 12, de autoria do Senador Pinto Aleixo, deter-
mina a instalação de µma usina termelétrica no Estado da Bahia. 
A Comissão de Finanç~s, embora reconhecendo os elevados intuitos 
de seu autor, manifesta-se contràriamente à medida, por ser ino-
portuna. 

:t!:stes os pareceres da Comissão de Finanças sôbre as doze 
emendas oferecidas ao projeto. (Muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o projeto. 
Foram enviadas 4 Mesa mais duas emendas que vão ser lidas 

pelo Sr. l.º Secretário. 
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São lidas e apoiadas as seguintes 
Emenda n.O 13 

ao Art. 4.º, § 5.º (Supressiva): 
Eliminar. 

Justificação 

Implica o dispositivo em limitar a escolha do Govêrno para 
membros da Comissão Executiva ou do Conselho Consultivo, a ser-
vidores com vencimentos ou remuneração igual ou inferior ao 
padrão "O", ou então esperar rendimento de trabalho gratuito pro-
longado. A recente promulgação do Estatuto dos Funcionários 
Públicos vem limitar ainda mais o campo de escolha do Govêrno, 
pois os servidores técnicos com tirocínio são, em geral, aquêles 
beneficiados pelas gratificações adicionais por tempo de serviço, o 
que leva fàcilmente um servidor de classe inferior ("M" ou "N"), 
a ultrapassar os vencimentos da classe "O". A eliminação do dis-
positivo é imprescindível ao bom provimento das funções prevista8. 
no projeto de lei. - Ivo d' Aquino 

Emenda n.º 14 

Ao Art. 12 (aditiva): 
"Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa que reflita sô-

bre a economia do _carvão nacional ou sôbre a integridade e exe-
qüibilidade desta lei será tomada sem prévia audiência da Comis-
são Executiva. 

§ 1.0 - Quando a Comissão Executiva discordar de proposta 
feita por qualquer órgão da administração pública federal, rela-
tiva ao carvão, ou capaz de refletir sôbre a execução do Plano, ca-
berá recurso, com efeito suspensivo, para o Presidente da Repú-
blica, que decidirá a respeito. 

§ 2.0 - Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fre-
tes para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas 
e Metalurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais 
para tais casos." 

Justificação 

E' necessário reforçar a autoridade da Comissão Executiva e 
provê-la de meios para evitar ou combater medidas unilaterais que 
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possam acarretar o comprometimento do Plano. O § 2.º da Emenda 
é o Art. 12 do projeto, cuja manutenção se impõe; os novos dispo-
sitivos pretendem somente completar a idéia de articulação geral 
da economia do carvão. - Ivo d'Aquino. 

O SR. PRESIDENTE - Em discussão o projeto e emendas. 
(Pausa). 

Não havendo quem peça a palavra, declaro-a encerrada. 
Em virtude do regime de urgência em que se encontra o pro-

jeto, solicito o parecer das Comissões sôbre as emendas oferecidas 
em plenário. Em primeiro lugar devemos ouvir o relator da Co-
missão de Constituição e Justiça. 

O SR. IVO D' AQUINO ( •) - Sr. Presidente, as emendas ora 
apresentadas em plenário são de minha autoria. Uma delas é su-
pressiva do § 5.º do Art. 4.º. 

A justificação é a seguinte: 
1 

"Implica o dispositivo em limitar a escolha do Go-
vêrno os membros da Comissão Executiva ou do Conselho 
Consultivo, a servidores com vencimentos ou remunera-
ção igual ou i:p.ferior ao Padrão "O" ou então esperar ren-
dimento de trabalho gratuito prolongado. A recente pro-
mulgação do Estatuto dos Funcionários Públicos vem li-
mitar ainda mais o campo de escolha do Govêrno, pois os 
servidores técnicos com tirocínio são, em geral, aqueles 
beneficiados pelas gratificações adicionais por tempo dt 
serviço, o que leva fàcilmente um servidor de classe infe-
rior ("M" ou "N"), a ultrapassar os vencimentos da clas-
se "O". A eliminação do dispositivo é imprescindível ao 
bom provimento das funções previstas no projeto de lei." 

A outra emenda, ~r. Presidente, aditiva do Art. 12, tem por 
finalidade ouvir a Comissão técnica sôbre decisões administrativas 
que se reflitam na economia do carvão nacional. 

Está assim redigip_a: 

"Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa que 
se reflita sôbre a economia do carvão nacional ou sôbre a 
.integridade e exeqüibilidade desta lei será tomada sem 
prévia audiêr~cia da Comissão Executiva. 

* Não foi revisto pelo or,,.dor. 
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§ 1.º - Quando a Comissão Executiva discordar de 
proposta feita por qualquer órgão da administração pú-
blica federal, relativa ao carvão, ou capaz de refletir sôbre 
a execução do Plano, caberá recurso, com efeito suspen-
sivo, para o Presidente da República, que decidirá a res-
peito. 

§ 2.º - Na fixação das tarifas dos serviços públicos 
e de fretes para carvão será sempre ouvido o Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia, adotando-se as taxas de 
amortização e juros usuais parft tais casos." 

:t!:ste § 2.º, Sr. Presidente, é muito importante, porque uma das 
finalidades do Plano do Carvão é a diminuição do preço de custo. 
De modo que, se os fretes relativos ao carvão ficarem exclusiva-
mente ao sabor da Comissão de Marinha Mercante, impossível 
será disciplinar um dos objetivos do Plano, que é o barateamento 
do produto. Basta dizer que uma tonelada de carvão custava 
Cr$ 150,00 quando entregue pelos produtores. A mesma merca-
doria fornecida à Companhia Siderúrgica Nacional, transformada 
em carvão lavado, aumenta de mais de Cr$ 200,00 a tonelada. 1!:sse 
carvão paga hoje de frete mais de Cr$ 25C,OO por mil quilos. 

Quando se diz que o carvão nacional é mais caro que o estran-
geiro, não se faz referência ao preço do produto, mas também ao 
do frete que recai sôbre o mesmo. 

Quando o Plano do Carvão foi apresentado à Câmara dos Depu-
tados, sugeri emenda regularizando a matéria. Na Comissão de 
Constituição e Justiça ressaltei o aspecto que se visa disciplinar. 
Não se pretende retirar da Comissão de Marinha Mercante a atri-
buição de fixar fretes; em matéria de carvão, quer-se apenas seja 
ouvida a Comissão Nacional de Minas e Metalurgia, a fim de que 
haja coordenação. Não sendo assim, nunca chegaremos ao objeti-
vo do Plano, que é diminuir o preço do produto. 

Bem verdade que, sendo as emendas apresentadas tardiamen-
te, havia necessidade de explicá-las. Como na Comissão de Consti-
tuição e Justiça seria o relator da matéria, hesitei em manifes-
tar-me. 

O Sr. Alfredo Neves - V. Ex.ª se manifestará quanto à cons-
titucionalidade. 

O SR. IVO D' AQUINO - Como daria um parecer em causa 
própria, peço a V. Ex.ª, Sr. Presidente, conceda a palavra ao Sr. 
Presidente da Comissão, Senador Aloísio de Carvalho. 
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O Sr. Aloísio de Carvalho - V. Ex.ª já consultou os membros 
da Comissão, que estão de acôrdo. 

O SR. IVO D' AQUINO - Se todos estão de acôrdo com as ex-
plicações que dei, resta-me dizer que o parecer da Comissão é pela 
constitucionalidade da emenda. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Válter 
Franco, relator da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. 

O SR. VALTER FRANCO ("') - Sr. Presidente, a Comissão de 
Agricultura, Indústria e Comércio notou que o projeto estava1 
fora da atual realidade financeira, porque nenhuma pessoa idônea 
aceitaria cargo de direção, portanto, de responsabilidade aumen-
tada, para perceber somente os ordenados fixados no quadro dos 
funcionários da União. Por êste motivo, é pela aprovação da Emen-
da n.º 13. 

A Emenda aditiva n.º 12 é também substitutiva; estipula que 
as decisões administrativas devem ser tomadas após audiência da 
Comissão Executiva. ~avendo discordância, caberá recurso, com 
efeito suspensivo, para, o Presidente da República, que decidirá a 
respeito. 

Quanto à fixação das tarifas do serviço público e fretes para 
o carvão, será sempre puvido o Conselho Nacional de Minas e Me-
talurgia, adotando-se as taxas de amortização e juros usuais para 
tais casos. Pretende, àssim, a emenda reforçar a autoridade da 
Comissão Executiva, e, nos casos de discordância entre a Direto-
ria e a Comissão Executiva, prevê a decisão final do Presidente 
da República. Além disso, obriga a uma taxa mínima de juros e 
amortização que o projeto não previa. Melhora, portanto, a situa-
ção dos tomadores de financiamento. 

Somos, pois, pela aprovação da Emenda n.º 14. (Muito bem). 

O SR. PRESIDE~TE - Tem a palavra o nobre relator da Co-
missão de Viação e Obras Públicas, Senador Francisco Gallotti. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) - Sr. Presidente, a Emen-
da n.º 13 contém matéria rigorosamente financeira: cogita da re-
muneração dos membros da Comissão Executiva e do Conselho 
Consultivo. A Comissão de Viação e Obras Públicas nada tem a 
opor, embora não ent+e no mérito da questão. 

• Não foi revisto pelo or;ldor. 
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A Emenda n.0 14, aditiva do Art. 12, manda incluir um pa-
rágrafo segundo, assim redigido: 

"Na fixação das tarifas do serviço público e freteis 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de 
Minas e Metalurgia, adotando-se as taxas de amortização 
e juros usuais para tais serviços." 

A Comissão de Viação e Obras Públicas é favorável à emenda. 
Pelo § 2.0 , o assunto fica bem regulamentado, evitando-se possí-
veis aumentos de fretes que onerarão a mercadoria, contrariando, 
assim, todo o sistema do Plano Nacional, que prevê a coordena-
ção absoluta entre a execução e o transporte. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ono-
fre Gomes, relator da Comissão de Fôrças Armadas para se pro-
nunciar sôbre as emendas. 

O SR. ONOFRE GOMES (*) -Sr. Presidente, a Emenda n.o 13 
visa tornar viável o desempenho de certos cargos da Comissão Exe-
cutiva do Conselho; e a Comissão de Fôrças Armadas, que no seu 
estudo e parecer sôbre o projeto teve por norma fundamental fa-
cilitar a execução do Plano, sôbre ela opina favoràvelmente. 

A Emenda n.0 14 estabelece complementação que parece im-
por-se, a fim de a execução do Plano alcançar seus objetivos. 
Mantida a organização do planejamento, se o grande ônus das 
tarifas impedir o transporte do carvão, nada será pràticamente 
obtido. 

A Comissão de Fôrças Armadas que aceitou o planejamento 
da exploração do carvão, através do Plano apresentado pelo Go-
vêrno e consubstanciado no projeto em votação, também opina 
favoràvelmente à Emenda n.0 14. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Dur-
val Cruz, relator da Comissão de Finanças. 

O SR. DURVAL CRUZ - Sr. Presidente, a Emenda n.º 13 
manda suprimir o § 5.º do Art. 4.º do projeto. 

O § 5.º diz o seguinte: 
"Não perceberão as gratificações do parágrafo ante-

rior os servidores públicos que tenham vencimentos ou 
remuneração de valor superior ao padrão "O" . 

• Não tol revisto pelo orador. 
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O § 4.0 do mesmo artigo estabelece a regra geral: 

"O Diretor-Executivo perceberá a gratificação mensal 
de Cr$ 15.000,00; os Diretores-Assistentes a de ......... . 
Cr$ 10. 000,00; e os membros do Conselho Consultivo, sal-
vo seu Presidente, a gratificação de Cr$ 500,00 por sessão 
a que comparecerem, até o máximo de 40 sessões por ano". 

A justificação é a seguinte: 

"Implica o dispositivo em limitar a escolha do Go-
vêrno para membros da Comissão Executiva ou do Con-
selho Consultivo, a servidores com vencimentos ou remu-
neração igual ou inferior ao padrão "O" ou então esperar 
rendimentos de trabalho gra:tuito prolongado. A recente 
promulgação do Estatuto dos Funcionários Públicos vem 
limitar ainda mais o campo de escolha do Govêrno, pois 
os servidores técnicos com tirocínio são, em geral, aquêles 
beneficiados pelas gratificações adicionais por tempo de 
serviço, o que leva fàcilmente um servidor de classe infe-
rior "M" ou "N") a ultrapassar os vencimentos da classe 
"O". A eliminação do dispositivo é imprescindível ao bom 
provimento das funções previstas no projeto de lei". 

A Comissão de Fipanças está de acôrdo com a emenda do no-
bre Senador. Ivo d'Aquino e dá-lhe parecer favorável. 

A Emenda n.º 14 estabelece a obrigatoriedade de audiência do 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia para os casos de fixa-
ção das tarifas de serviços públicos e de fretes para carvão . 

Sr. Presidente, a Comissão de Finanças considera de grande 
conveniência a aprovação desta emenda, pois submete a mais um 
órgão de contrôle a verificação das causas de modificação cons-
tante dos fretes; e co:m relação ao carvão, a providência é impres-
cindível. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do projeto. 
Apresentadas, porém, subemendas, em pareceres verbais, a Mesa 
suspende a sessão por 10 minutos, a fim de ordenar a classifica-
ção das emendas. 

(Suspende-se a s~ssão às 17,10, sendo reaberta às 17,20). 
O SR. PRESIDENTE - Está reaberta a sessão. 
Foi enviado à Mesa requerimento que vai ser lido. 
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E' lido e aprovado o seguinte 
Requerimento n.0 370, de 1952 

Nos têrmos do Art. 128, Letra i, do Regimento Interno, re-
queiro preferência para a votação do Projeto de Lei da Câmara 
n.º 287, de 1951 (Plano do Carvão Nacional), a fim de que antece-
da a das emendas, sem prejuízo destas . 

Sala das Sessões, em 31 de outubro de 1952. - Ivo d'Aquino. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam o requerimento 
de preferência para a votação do projeto sem prejuízo das emen-
das, formulado pelo ilustre Senador Ivo d'Aquino, queiram con-
servar-se sentados. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Vai-se proceder à votação do projeto, com pareceres favoráveis, 

ressalvadas as emendas . 
Os Srs. que o aprovam queiram conservar-se sentados. 

(Pausa). 
E' aprovado o seguinte 

PROJETO DE LEI DA CAMARA N.0 287, DE 1951 

Aprova o Plano do Carvão Nacional e dispõe 
sôbre a sua execução (*) . 

Vem à Mesa e é lido o seguinte 
Requerimento n.O 371, de 1952 

Nos têrmos do Art. 118, combina:io com o Art. 128, Letra l, 
requeiro destaque das Emendas ns. 5, 7, 8 e 10, oferecidas ao Pro-
jeto de Lei da Câmara n.º 287-51, a fim de constituírem projeto em 
separado. 

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1952. - Mozart Lago. 
O SR. VALTER FRANCO (**) (Pela Ordem) - Sr. Presidente, 

em consonância com o requerimento formulado pelo nobre Sena-
dor Mozart Lago, para que as Emendas ns. 5, 7, 8 e 10 constituam 
projeto em separado, requeiro seja adotada igual providência para 
a Emenda n. o 12. 

O SR. PRESIDENTE - Nos têrmos do requerimento, V. Ex.ª 
deve enviar à Mesa requerimento escrito. 

* Aprovada a redação dada pala Câmara dos Deputados . Vide pág . n. 0 
• •  

• • Não foi revisto pelo orador.  



-122 -

Veio à Mesa um requerimento do Sr. Senador Durval Cruz, 
que vai ser lido . 

E' lido o seguinte 

Requerimento n.O 372, de 1952 

Requeiro que a matéria constante do Requerimento n.º 371, 
solicitando a votação das Emendas ns. 5, 7, 8 e 10 seja votada emen-
da por emenda. 

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1952. - Durval Cruz. 

O SR. PRESIDENTE - Veio à Mesa requerimento do nobre 
Senador Mozart Lago solicitando de.staquc das Emendas ns. 5, 
7, 8 e 10 oferecidas à proposição, a fim de constituírem projeto 
em separado. 

Por sua vez, o ilustre Senador Durval Cruz envia à Mesa outro 
requerimento no sentido de que a votação dos destaques seja feita 
parceladamente, emelílda por emenda. 

O SR. ALOfSIO DE CARVALHO (*) (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, para votar o destaque requerido, seria necessário que a 
Mesa reavivasse mi1:1f}1a lembrança, dizendo qual o parecer pro-
ferido pelas Comissões competentes sôbre as emendas objeto de 
destaque. 

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a Emenda n.0 5, o parecer da 
Comissão de Constituição e Justiça é pela constitucionalidade. O 
da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, favorável. A 
Comissão de Fôrças ~rmadas é a autora da emenda. O parecer 
da Comissão de Viação e Obras Públicas também é favorável, com 
subemenda; e o da Comissão de Finanças, igualmente favorável. 

Em relação à Emienda n.º 7, o parecer da Comissão de Justiça é 
pela constitucionalidi:ide; a de Agricultura, Indústria e Comércio 
emitiu parecer contr4rio; a de Viação e Obras Públicas e a de Fôr-
ças Armadas e de Finanças, favoràvelmente. 

A Emenda n ° 8, tem parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça pela constitucionalidade; da de Finanças e de Agricultura, 
Indústria e Comércio contrários; da de Fôrças Armadas e de 
Viação e Obras Públicas, favoráveis. 

• Não fol revisto pelo eira.dor. 
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Emenda n.0 10. O parecer da Comissão de Constituição e Jus-
tiça é pela constitucionalidade; as de Agricultura, Indústria e Co-
mércio e de Fôrças Armadas deram pareceres contrários; a de 
Viação e Obras Públicas opinou favoràvelmente e a de Finanças 
é pelo destaque a fim de constituir projeto em separado. 

Vou submeter à apreciação do Senado o requerimento do no-
bre Senador Durval Cruz, que solicita a votação, uma por uma, 
das emendas para as quais foi requerido destaque. 

Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

Está aprovado. 
Em votação o requerimento do nobre Senador Mozart Lago, 

solicitando, nos têrmos do Art. 118, combinado com o Art. 28, 
Letra "E", do Regimento, o destaque das Emendas 5, 7, 8 e 10, ofere-
cidas ao projeto, para constituírem projeto separado. 

De conformidade com o requerimento do Senador Durval 
Cruz, que acaba de ser aprovado, a votação dos destaques far-se-á 
emenda por emenda. 

Em votação o destaque da Emenda n. o 5. 
O SR. IVO D'AQUINO (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, soli-

citaria de V. Ex.ª o obséquio de, ao passo que anunciasse a emen-
da, expusesse resumidamente a respectiva matéria, visto como, 
pela simples enunciação, poderá o Senado, no momento da vota-
ção, não apreender bem o assunto. 

O SR. PRESIDENTE-A Mesa atenderá ao pedido de V. Ex.ª. 
Em votação a Emenda n.º 5, que manda substituir a Letra e 

do Item 7, do n.º 1, do Anexo n.º 1 pelo seguinte: 
"e) no Estado do Rio de Janeiro". 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - Cr$ 25. 000. 000,00". 
A emenda é de autoria da Comissão de Fôrças Armadas. Tem 

pareceres das Comissões de Constituição e Justiça pela constitu-
cionalidade; das de Agricultura, Indústria e Comércio favoráveis; 
da de Viação e Obras Públicas favorável com subemenda; e da de 
Finanças favorável. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) - (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, a mim me parece que V. Ex.ª deveria so-

• Não foi revisto pelo orador. 
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lucionar esta dúvida: o Senado votou o destaque em globo das 
emendas. A meu ver, porém, esta emenda não pode ser destacada. 
O Senado deve rejeitá-la ou aprová-la. 

O SR. PRESIDENTE - Esclareço ao nobre Senador Ferreira 
de Souza que o Senado ainda não votou qualquer destaque. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, desejaria 
pedir a atenção do Senado para o fato de tratar-se de emenda 
substitutiva; substitui a Letra e do Item 7 do n.º 1, Anexo 1 do 
projeto. Nêle há verba destinada à construção de um pôrto. 

Prevê-se a construção de um pôrto. A emenda manda que se 
construa êsse Pôrto em Itacuruçá, .no Estado do Rio de Janeiro. 

Como seria possível admitir-se projeto em separado da emen-
da, se ela contraria um artigo do projeto em votação? 

Se fôr aprovada a emenda haverá duas verbas: uma cons-
tante da emenda e outra do projeto. 

Nestas condiçõe:s, a mim me parece que o Senado não deve 
destacar a emenda :rara constituir projeto separado: ou a aprova 
ou a rejeita. Senão ficaremos na situação por mim descrita (Mui-
to bem). 

O SR. PRESID~NTE - A Mesa considera as palavras do Sr. 
Senador Ferreira de Souza como encaminhamento da votação 
do destaque. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presideµte, pedi a palavra para secundar a argumen-
tação do meu nobre colega representante do Rio Grande do Nor-
te, nobre Senador Ferreira de Souza. Não vejo, positivamente, 
como destacar uma emenda que tem todos os pareceres favoráveis. 

Como S. Ex.ª acaba de demonstrar, a emenda subtrai uma 
verba inoperante do projeto para dar-lhe função realmente útil, 
qual seja a construc~ão do Pôrto de Itacuruçá. 

Constituir projeto em separado é, positivamente, esdrúxulo. 
A emenda deve ser aprovada ou rejeitada. 

Era o que pretendia declarar, pedindo ao Senado rejeite o 
destaque. (Muito bem). 

* Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. DURVAL CRUZ (*) (Para encaminhar a votação) 
Sr. Presidente, à Emenda n.º 5, tôdas as Comissões emitiram pare-
cer favorável. Reza o texto: 

"Substitua-se, na Letra e: Pôrto do Rio de Janeiro 
por "Estado do Rio de Janeiro". 

E o Item 7 para: Aparelhamento do parque de carvão 
e dragagem - Cr$ 25. 000. 000,00". 

Pretende a emenda que as obras constantes do Item 7 sejam 
feitas, não no Rio de Janeiro, mas no Pôrto de Itacuruçá, Estado 
do Rio. 

Assim, o que se deve fazer, nesta altura, é votar a favor ou 
contra a emenda, sem admitir-se a possibilidade de constituir pro-
jeto em separado. 

Como autor do requerimento, declaro-me de acôrdo com a 
interpretação dada pelos Senadores Ferreira de Souza e Alfredo 
Neves. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação do requeri-
mento de destaque da Emenda n.º 5. 

Os Srs. que o aprovam, queiram. permanecer sentados. 
(Pausa). 

Foi rejeitado. 

A Emenda n.0 7 é a seguinte: 

"Ao Anexo n.0 1, Item I, setor transportes, Letra b, 
acrescente-se: n.0 5 - Para dragagem dos canais da La-
goa dos Patos, Rios Guaiba e Jacu, até o pôrto carvoeiro 
de Xarqueada - Cr$ 200. 000. 000,00". 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela cons-
titucionalidade. Manifestaram-se contràriamente a Comissão de 
Agricultura, Indústria e Comércio, e favoràvelmente as de Fôrças 
Armadas, Viação e Obras Públicas e de Finanças. 

Em votação o destaque. 
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentados. 

(Pausa). 
Está rejeitado. 

• Nií.o foi revisto pelo ora.dor. 
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A Emenda n.0 8 é do seguinte teor: 
"Acrescente-se ao: II, setor de mineração e indústria, 

depois do n. o 10: 
N.º ... para auxiliar ou financiar a construção de 

usinas termelétricas exclusivamente a carvão nacional 
queimado exclusivamente no Distrito Federal - ..... . 
Cr$ 200. 000. 000,00; 

N.0 ••• para auxiliar ou financiar a construção de 
usinas termelétricas exclusivamente a carvão nacional 
noutros pontos do território nacional - ............ . 
Cr$ 200. 000. 000,00". 

Em votação o destaque.  
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentados.  

(Pausa). 
Está rejeitado.  
Emenda n.º 10, aditiva:  

"Parai o estabelecimento de uma usina siderúrgica, 
nos moldei; da Companhia Siderúrgica Nacional, em La-
guna, à base exclusiva de carvão nacional - ....... . 
Cr$ 500. 000. 000,00". 

A Comissão de Constituição e Justiça manifestou-se pela cons-
titucionalidade. P~receres contrários das Comissões de Agricul-
tura, Indústria e Comércio e de Fôrças Armadas, e favorável da 
Comissão de Viação e Obras Públicas . A de Finanças é pelo des-
taque da emenda, para constituir projeto separado. 

Em votação o destaque.  
Os Srs. que o aprovam, queiram permanecer sentados.  

(Pausa). 
Está rejeitada. 
Em requerimento enviado à Mesa, o nobre Senador Válter 

Franco, de acôrdo com o Art. 128, Letra h do Regimento Interno, 
solicita o destaque da Emenda n.º 12, para const.ituir projeto se-
parado. 

A emenda é aditiva. 
O SR. VÃL'rER FRANCO (Pela ordem) - Sr. Presidente, 

peço a retirada elo requerimento. 
SR. PRESIDENTE - Defiro o pedido do nobre Senador. 
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E' retirado o seguinte 

Requerimento n.0 373, de 1952 

Requeiro de acôrdo com o Art. 128, Letra h, destaque para que 
constitua projeto em separado a Emenda n.º 12. 

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1952. - Válter Franco. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da emenda. 
A primeira é a de n.º 9, à qual foram oferecidas duas sube-

mendas substitutivas, uma pela Comissão de Agricultura, Indús-
tria e Comércio e outra pela Comissão de Finanças. 

E' lido o seguinte 

Requerimento n.O 374, de 1952 

Requeiro preferência para a votação da subemenda da Co-
missão de Finanças à Emenda n.o 9. 

Sala das Sessões, em 3 de novembro de 1952. - Durval Cruz. 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam o requerimento 
de preferência para a votação da subemenda da Comissão de Fi-
nanças, queiram permanecer sentados. (Pausa) . 

Está aprovado. 
Em votação a subemenda da Comissão de Finanças à Emenda 

n.º 9. 
A aprovação da subemenda da Comissão de Finanças à Emen-

da n.0 9. 
A aprovação da subemenda prejudicará a subemenda ria Co-

missão de Agricultura, Indústria e Comércio e a Emenda n.º 9. 
Os Srs. que aprovam a subemenda da Comissão de Finanças, 

queiram permanecer sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Subemenda à Emenda n.0 9 

Art. 20: 
Onde se lê: 
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões 

de cruzeiros), 
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leia-se:  
". . . Cr$ 950. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta milhões de  

cruzeiros) " . 
Onde se lê: 
"Exercício de 1952 - Cr$ 190. 000. 000,00", 
leia-se: 
"Exercício de 1953 - Cr$ 200.000.000,00'. 
Onde se lê: 
"Exercício de 1953 - Cr$ 199. 000. 000,00", 
leia-se: 
"Exercício de 1954 - Cr$ 200. 000. 000,00". 
Onde se lê: .  
"Exercício de 1954 - Cr$ 190. 000. 000,00",  
leia-se:  
"Exercício de 1955 - Cr$ 200. 000. 000,00".  
Onde se lê:  
"Exercício de 1955 ,- Cr$ 175. 000. 000,00",  
leia-se:  
"Exercício de 1956 - Cr$ 245 .000. 000,00".  
Onde se lê:  
"Exercício de 1956 -- Cr$ 10. 000. 000,00",  
leia-se:  
"Exercício de 1956 - Cr$ 110. 000. 000,00".  

Fica prejudicada a seguinte 

Subemenda 

A emenda n.0 9, apresentamos a seguinte subemenda~ ., 

Art. 12 - Para custeio das despesas com a execuçã.o dêste 
Plano, inclusive financ~amento a emprêsas privadas, é aberto o 
crédito especial de Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e 
cinco milhões de cruzeiros), que o Poder Executivo é autorizado 
a aplicar de acôrdo com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exercício de 1953 190. 000. 000,00 
Exercício de 1954 190. 000. 000,00 
Exercício de 1955 190. 000. 000,00 
Exercício de 1956 175. 000. 000,00 
Exercício de 1957 10. 000. 000,00 
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Emenda n.0 9 

Art. 20.  
Onde se lê:  
Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões  

de cruzeiros) , 
leia-se: 
Cr$ 1. 755. 000. 000,00 (um bilhão, setecentos e cinqüenta e 

cinco milhões de cruzeiros).  
Onde se lê:  
Exercício de 1952 - Cr$ 190. 000. 000,00,  
leia-se:  
Exercício de 1953 - Cr$ 390. 000. 000,00.  
Onde se lê:  
Exercício de 1953 - Cr$ 199. 000. 000,00,  
leia-se:  
Exercício de 1954 - Cr$ 390. 000. 000,00.  
Onde se lê:  
Exercício de 1954 - Cr$ 190. 000. 000,00,  
leia-se:  
Exercício de 1955 - Cr$ 390. 000. 000,00.  
Onde se lê:  
Exercício de 1955 - Cr$ 175. 000. 000,00,  
leia-se:  
Exercício de 1956 - Cr$ 375. 000. 000,00.  
Onde se lê:  
Exercício de 1956 - Cr$ 10. 000. 000,00,  
leia-se:  
Exercício de 1957 - Cr$ 210. 000. 000,00.  

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 3, substi-
tutiva do § 3.0 do Art. 4.º do projeto. 

A emenda tem parecer contrário das Comissões de Constitui-
ção e Justiça, Agricultura, Indústria e Comércio, Fôrças Arma-
das, Finanças, e favorável da de Viação e Obras Públicas. 

Em votação. 

O SR. VALTER FRANCO (Pela O'l'dem) - Sr. Presidente, 
parece-me que existe, igualmente, subemenda da Comissão de Fôr-
ças Armadas à Emenda n.º 3. 

9-II 
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o SR. PRESIDENTE - Há engano do nobre Senador. Ao 
Art. 4.0 , § 3.0 do projeto, apresentou o Senador Othon Mãder 
emenda substitutiva que teve parecer contrário de tôdas as Comis-
sões, exceto da de Viação e Obras Públicas. 

Há, ainda, a Emenda n.º 6, também substitutiva do § 3.º do 
Art. 4.0 e de autoria da Comissão de Fôrças Armadas. 

O SR. VALTER FRANCO - Obrigado pelo esclarecimento, 
Sr. Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 3 ao Art. 
4.0 , § 3.0 , com parecer contrário das Comissões de Constituição 
e Justiça, Agricultura, Indústria e Comércio, Fôrças Armadas e 
Finanças, e favorável da de Viação <: Obras Públicas. 

Os Srs. que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

E' rejeitada a seguinte 
Emenda n.O 3 

Dê-se ao § 3.0 do Art. 4.º do Projeto de Lei da Câmara 
n.º 287-51, a seguinte redação: 

"§ 3.º Os membros da Diretoria serão de livre nomeação do 
Presidente da República e os do Conselho Consultivo serão indica-
dos pelos Estados e órgãos constantes do § 2.0 dêste artigo, bas-
tando para a sua posse a apresentação da credencial da entidade 
ou govêrno que representar". 

Em votação a Emenda n.0 6 também ao Art. 4.º, § 3.º do pro-
jeto. É de autoria da Comissão de Fôrças Armadas e tem parecer 
contrário da Comissão de Constituição e Justiça, favorável da de 
Agricultura, Indústria e Comércio, favorável da de Viação e Obras 
Públicas e contrário da de Finanças. 

Os Senhores que a aprovam queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Rejeitada a emenda. 

Emenda n.0 6 

Dê-se a redação seguinte ao § 3.º do Art. 4.º: 
"§ 3.º - Os membros da Diretoria do Conselho Consultivo 

serão de livre escolha e nomeação do Presidente da República, ex-
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ceto os representantes dos Estados interessados no Plano e o do 
Sindicato Nacional da Indústria de Extração do Carvão, que se-
rão escolhidos de lista tríplice de nomes, que os 1·eferidos Estados 
e a Diretoria do citado órgão sindical, separadamente, apresen-
tarão". 

Em votação a Emenda supressiva n.º 13 ao Art. 4.º § 5.º, que 
tem paréceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça; 
Agricultura, Indústria e Comércio; Fôrças Armadas e de Finanças. 
A de Viação e Obras Públicas declara que a matéria não é de sua 
competência. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, peço a V. Ex.ª mandar proceder à leitura da emenda, porque 
não consta do avulso. 

O SR. PRESIDENTE-A emenda é supressiva do Art. 4.º § 5.º. 
O SR. FERREIRA DE SOUZA - Agradeço a V. Ex.a, Senhor 

Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.0 13. 
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram conservar-se 

sentados. (Pausa) . 

E' aprovada a seguinte 

Emenda n.0 13 

Ao Art. 4.º, § 5.º (Supressiva).  
Eliminar.  
Implica o dispositivo em limitar a escolha do Govêrno, para 

membros da Comissão Executiva ou do Conselho Consultivo, a 
servidores com vencimentos ou remuneração igual ou inferior ao 
padrão "O", ou então esperar rendimento de trabalho gratuito 
prolongado. A recente promulgação do Estatuto dos Funcionários 
Públicos vem limitar ainda mais o campo de escolha do Govêrno, 
pois os servidores técnicos com tirocínio são, em geral, aquêles 
beneficiados pelas gratificações adicionais por tempo de serviço, 
o que leva fàcilmente um servidor de classe inferior ("M" ou 
"N"), a ultrapassar os vencimentos da classe "O". A eliminação 
do dispositivo é imprescindível ao bom provimento das funções 
previstas no projeto de lei. - Ivo d' Aquino. 
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O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.0 1, modifi-
cativa do Art. 4.º, § 6.0 • Manda substituir a data de extinção de 
30 de junho de 1936 por 31 de dezembro de 1956. 

E' de autoria da Comissão de Finanças e tem pareceres fa-
voráveis de todos os órgãos técnicos. A Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio ofereceu subemenda corrigindo a data e 
está assim redigida: 

"Onde se "lê 31 de dezembro de 1956" leia-se 30 de  
junho de 1957".  

O SR. DURVAL CRUZ (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, a  
Comissão de Finanças apresentou outra subemenda mandando  
substituir a data de 31 de dezembro de. 1956 por 31 de dezembro  
de 1957, conforme consta do parecer.  

O SR. PRESIDENTE - A Mesa não recebeu a subemenda a 
que V . Ex. a se refere . 

O SR. DURVAL CRUZ - A subemenda consta do parecer. 
1 

(Pausa). 

O SR. PRESIDENTE - Há, realmente, sôbre a Emenda n.0 

1, duas emendas: uma, da Comissão de Agricultura, Indústria e 
Comércio, declarando: "Onde se lê: 31 de dezembro de 1956, leia-
se: 30 de junho de 1957"; e a outra, da Comissão de Finanças, que 
diz: "leia-se 31 de dezeµibro de 1956". 

Existe na Mesa reqµerimento de preferência firmado pelo no-
bre Senador Durval Cruz. 

O SR. VALTER FRANCO (*) (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
ao meu ver a Comissão de Finanças deveria relatar a subemenda 
da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, por se ter ma-
nifestado por último. 

O SR. PRESIDENTE - A Comissão de Finanças, falando por 
último, podia substituir a subemenda da Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio por outra de sua autoria. E foi o que ela 
f êz, discordando, portanto, da subemenda da Comissão de Agri-
cultura, Indústria e Comércio. 

Antes as duas subemendas, a Mesa não pode tirar outra con-
clusão. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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"Onde se lê: "31 de dezembro de 1956", leia-se "31 
de dezembro de 1957". 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 

Subemenda à Emenda n.O 1 

Onde se diz: 
'31 de dezembro de 1956",  
diga-se:  
"31 de dezembro de 1957".  

Fica prejudicada a seguinte 
Emenda n.O 1 

Substitui a data de 1extinção de 30 de junho de 1956 por 31 
de dezembro de 1956. 

Vai-se proceder à votação da Emenda n.0 14, que manda subs-
tituir o Art. 12 pelo segu~nte: 

Requerimento n.O 376, de 1952 

"Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa que re-
flita sôbre a economia do carvão nacional ou sôbre a in-
tegridade e exeqüibilidade desta lei será tomada sem pré-
via audiência da Comissão Executiva. 

§ 1.º - Quando a Comissão Executiva discordar de 
proposta feita por qualquer órgão da administração pú-
blica federal, reiativa ao carvão e capaz de refletir sôbre 
a execução do Plano, caberá ao Presidente da República, 
que decidirá a respeito. 

§ 2.º - Na fixação das tarifas de serviços públicos e 
de fretes para c;arvão, será sempre ouvido o Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia, adotando-se as taxas de 
amortização e juros usuais para tais casos". 

Esta emenda substitutiva tem parecer, pela constitucionali-
dade, da Comissão de Cpnstituição e Justiça, e favorável das de-
mais Comissões que opinaram a respeito. 

Em votação. 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) (Para encaminhar a vota-
ção) - Sr. Presidente, o Art. 12 do projeto que se quer modificar no 
sentido da emenda diz que "na fixação das tarifas de serviços pú-
blicos e de fretes para carvão será sempre ouvido o Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia, adotando-se as taxas de amortiza-
ção e juros usuais para tais casos". 

A emenda, tal como V. Ex.a leu, referindo-se a êste artigo, 
parece inteiramente fora da matéria. Não trata diretamente de 
fixação de tarifas ou de fretes, mas sim das diversas formas de 
aplicação da lei. Do ponto de vista regimental, não podia sequer 
ser adaptada ao artigo em debate. A matéria é inteiramente di-
versa. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Desculpe V. Ex.ª, mas não é inteira-
mente diversa. O Art. 12 do projeto está consubstanciado no 
§ 2.º da emenda. O acréscimo de fato existente é o do texto, pró-
priamente dito, do Art. 12 e do § 1.º. A emenda, apesar de se apre-
sentar co:r:no substitutiva, é modificativa. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Modificativa apenas no 
nome. Ela é aditiva. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Aditiva, em parte. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Mas foi anunciada como 
substitutiva. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Inicialmente foi apresentada como adi-
tiva, mas na realidade é aditiva, modificativa e substitutiva do 
Art. 12. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - A emenda foi lida como subs-
titutiva do Art. 12. 

O Sr. Ivo d'Aquino - V. Ex. a tem razão. Nem tôda ela é 
substitutiva. Há uma parte aditiva. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Entrando na parte aditiva 
da emenda, a mim me parece, com o devido respeito e conside-
ração ao seu eminente autor, que ela não deve ser aprovada, pois 
quebra o sistema do projeto o se aproveitar de uma prática conde-
nável da administração brasileira. 

• Nã:i foi revisto pelo orador. 
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Diz ela que "nenhuma decisão administrativa que reflita sô-
bre a economia do carvão nacional ou sôbre a integridade e exe-
qüibilidade desta lei será tomada sem prévia audiência da Co-
missão Executiva". 

O Sr. Ivo d'Aquino - Está certo. A Comissão Executiva é 
quem dirigirá o Plano do Carvão. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - E no § 1.º que, "quando a 
Comissão Executiva discordar da proposta feita por qualquer ór-
gão da administração pública federal, relativa ao carvão ou capaz 
de refletir sôbre a execução do Plano, caberá recurso, com efeito 
suspensivo, para o Presidente da República, que decidirá a res-
peito". 

Sr. Presidente, se me pedissem a consagração, numa lei, de 
norma de regime ditatorial, eu não encontraria melhor forma do 
que esta. 

Basta que qualqueF repartição pública, seja de que catego-
ria fôr, divirja de dec:,isão itomada pelo órgão competente, em 
face da lei incumbida d~ administrar, regulamentar e encaminhar 
o Plano do Carvão, pai;a que tôda a sorte dessa economia, tôda 
decisão relativa a ela seja dada, pura e simplesmente, pelo Senhor 
Presidente da República. 

Ora, no caso, não há subordinação a nenhum Ministério. E 
isso num momento em que o próprio Presidente proclama o ab-
surdo da orientação administrativa que lhe põe sob autoridade 
direta um número imenso de serviços. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 
(Assentimento do orador) - A Comissão Executiva se compõe de 
uma diretoria e de um Çonselho Consultivo . :f!:ste exerce suas fun-
ções com relação às decisões do Presidente da República. Opina 
sôbre o que o Presideri.te da República tem que decidir. E êste 
decide nos recursos das deliberações da Comissão Executiva, de 
que o Conselho Consultivo faz parte. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - No fundo teremos todo êsse 
serviço ad libitum do Presidente da República. E' o que há de mais 
errado no sistema. Ao Presidente da República só se devem co-
meter as altas deliberações de ordem política. As demais resolu-
ções administrativas devem estar a cargo de outras autoridades e 

http:Presideri.te
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de outros órgãos. Não é possível admitir que o Chefe do Govêrno 
seja um homem sábio, onisciente, conhecedor de todos os proble-
mas do País ... 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - ... para lhe ser entregue em 
última instância, o despacho final em recursos apresentados sô-
bre deliberações tomadas por qualquer outro órgão administrativo. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Inteiramente de acôrdo. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Avalie V. Ex.a, Sr. Presi-
dente, o que não se daria se estabelecêssemos essa norma quanto 
ao petróleo; se adotássemos com que o Departamento Nacional de 
Estradas de Rodagem tivesse igual disposição; ou se os estudos do 
Departamento de Portos, Rios e Canais fôssem regulados da mes-
ma forma. Chegaríamos ao absurdo de ser o Presidente da Re-
pública a última instância para deliberar se se deve ou não cons-
truir tal pôrto; se sua construção deve ser feita desta ou daquela 
maneira; se deve ser pôrto aéreo ou de atracação; se deve ser lo-
calizado neste ou naquele ponto; se a política do carvão deve ser 
orientada por esta ou aquela maneira; se, tecnicamente, é prefe-
rível embarcar o carvão em tal ou qual pôrto; afinal, teria êle 
que resolver um sem número de problemas. Resultado: para fa-
zê-lo o Sr. Presidente da República teria que decidir burocràti-
camente, atendendo - como aconteceu no passado e está ocorren-
do - apenas às informações dos seus secretários políticos, que 
assim se transformariam em supercensores dos órgãos mais bem 
estruturados, mais bem organizados no estudo de determinado 
assunto, como a Comissão Executiva do Carvão. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Com prazer.  
O Sr. Aloísio de Carvalho - A emenda é substitutiva?  
O Sr. Ivo d'Aquino - Em parte aditiva e em parte substitu-

tiva; é, sobretudo aditiva. 

O SR FERREIRA DE SOUZA - Em parte, sim. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - Do Art. 12 sai a referência do Con-

selho Nacional de Minas e Metalurgia? 
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O SR. FERREIRA DE SOUZA - Mantém-se na questão de 
fretes e tarifas para o serviço público. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Quer dizer que o Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia continua opinando sôbre fretes e 
tarüas para o serviço público. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Verificando melhor a emenda, noto que 
é aditiva e que parte do projeto ficou consubstanciada no § 2.0. 
Quando o nobre Senador Ferreira de Souza terminar suas consi-
derações, voltarei ao assunto a fim de explicar o mot~vo da apre-
sentação da emenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Quanto ao Art. 12 e suas 
emendas, não há mister, porque já agora está na lei. Criando-se a 
Comissão Executiva do Carvão, com seu Conselho Consultivo, para 
tomar deliberações - de vez que os interêsses da extração do car-
vão assim o exigiram - não há mais mister que nenhuma decisão 
administrativa que reflita sôbre a economia do carvão nacional 
ou sôbre a integridade ' e exeqüibilidade da lei seja tomada sem 
prévia audiência da Comissão Executiva. Ela é que decide. Logo, 
nenhuma deliberação será tomada sem que opine e resolva. E se 
não opinar nem resolver, quem o fará? 

O § 1.º ciia o recurso com efeito suspensivo para o Presidente 
da República, contra tôda e qualquer deliberação da Comissão 
Executiva. 

Uma repartição qq.alquer - pois aqui não se diz se é um 
agente dos correios ou l[!hefe de estação telegráfica - pode inter-
por recurso com efeito s;uspensivo para o Presidente da República. 
Assim, tôda autoridade dessa Comissão Executiva vai ser posta 
em cheque. Só se êsse chefe de estação telegráfica ou agente de 
correio dispuser de um secretário do Presidente d~ República que 
despache. 

Não é possível, cronológicamente, dentro de certo tempo, ao 
Presidente da República examinar e despachar todos os processos 
dessa ordem submetidos à sua deliberação. 

O SR. PRESIDEN'fE - Lembro a V. Ex.ª que dispõe apenas 
de dois minutos para concluir sua oração. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - Sr. Presidente, esta a razão 
por que prefiro ficar com o projeto tal como redigido. A norma do 
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Art. 12 está contida no § 2.0 da emenda e a norma que se chama 
Art. 12 é absolutamente desnecessária, porque é do sistema do 
projeto. Ela só figura aqui para dar lugar ao § 1.º, que é profun-
damente condenável. (Muito bem) . 

O SR. IVO D'AQUINO (*) (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, ouvi com tôda atenção a exposição feita pelo nobre 
Senador Ferreira de Souza. Parece-me que há equívoco de S. Ex.ª, 
pelo menos em parte, no comentário feito às duas primeiras par-
tes da emenda. 

,Sua atenção não é diminuir a autoridade da Comissão Exe-
cutiva do Plano do Carvão Nacional; ao contrário, seu objetivo 
é reforçar-lhe a autoridade. Pode acontecer surjam conflitos en-
tre a Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional e outra, 
de qualquer órgão que tenha, de alguma forma, relação direta 
ou indireta, com o carvão nacional. Existe, por exemplo, a Co-
missão de Marinha Mercante, que regula o estabelecimento dos 
fretes de tôdas as mercadorias, inclusive do carvão nacional. Pode 
surgir conflito entre a deliberação de uma dessas muitas comis-
sões e aquela tomada pela Comissão Executiva do Plano do Car-
vão Nacional. 

Um dos objetivos do Plano foi justamente baratear o carvão 
nacional; e um dos meios de consegui-lo será reduzir o frete, ou 
pelo menos impedir seu aumento. 

O Sr. Ferreira de Souza - Isso é matéria da economia de 
transportes e, não, da do carvão. 

O SR. IVO D' AQUINO - E' aí que está o ponto nevrálgico. 
O Sr. Gomes de Oliveira - Uma abrange o conjunto, enquan-

to a outra apenas a parte específica. 

O SR. IVO D'AQUINO - Exatamente: uma abrange o con-
junto, e a outra a parte específica. Veja o nobre Senador Ferreira 
de Souza que no próprio Art. 12, na fixação de tarifas de servi-
ços públicos e de fretes ... 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª está cogitando de matéria 
que não foi por mim discutida. Mantenho o Art. 12. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. IVO D'AQUINO - Estou discutindo a matéria que se 
encontra no projeto. Quero explicar, mas V. Ex.ª não me deixa 
terminar o pensamento. Diz o Art. 12: 

"Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fre-
tes para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional 
de Minas e Metalurgia, adotando-se as taxas de amortiza-
ção e juros usuais para tais casos". 

Quem estabelece atualmente o frete de tôdas as mercadorias? 
A Comissão de Marinha Mercante. 

O Sr. Ferreira de Souza - Mercadorias sujeitas a fretes ma-
rítimos. 

O SR. IVO D'AQUINO- Sujeitas a fretes marítimos, é claro! 
Se é a Comissão de Marinha Mercante, não pode estabelecer frete 
terrestre! Estabelece os fretes de tôdas as mercadorias despacha-
das por via marítima, já que o nobre Senador Ferreira de Souza 
quer que acrescente ~ expressão. Mas o projeto manda ouvir a 
Comissão de Minas e ~etalurgia. Pode haver um conflito entre as 
deliberações das duas comissões. Nesse caso, pergunto: quem vai 
resolvê-lo? Haverá para tanto uma autoridade. A intenção, pois, 
da emenda, não é diminuir a autoridade da Comissão Executiva do 
Plano do Carvão Nacional, mas, ao contrário, emprestar-lhe maior 
autoridade, para dar-lhe maior expansão. 

O Sr. Ferreira de Souza - V. Ex.ª acha que possibilitar re-
cursos com efeito suspensivo, de qualquer repartição pública, con-
tra decisão da Comissão Executiva do Plano do Carvão para o Pre-
sidente da República ou uma autoridade individual, não é tirar 
a fôrça dessa Comissão? 

O SR. IVO D' AC:lUINO - Não. Ao contrário é reforçá-la. 
V. Ex. a está equivocado. 

O Sr. Ferreira de Souza - Não há equívoco. Existe enten-
dimento diverso sôbre a significação das palavras. 

O SR. PRESIDENTE (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre Senador Ferreira de Souza que, no encaminhamento de 
votação, não são permitidos apartes. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, o § 1.0 do Art. 12 
diz que, quando de proposta feita por qualquer órgão, relativo ao 
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carvão ou capaz de refletir sôbre a execução do Plano, caberá re-
curso com efeito suspensivo. 

Quer dizer, não é de qualquer decisão; é daquela que afeta o 
Plano do Carvão Nacional. 

Se há conflito entre duas Comissões com jurisdições diferen-
tes e não sendo uma subordinada à outra, quem vai decidir a 
questão? 

Que faz a emenda? Institui o recurso e determina a autori-
dade capaz de dirimir a questão. 

Assim, no caso em aprêço, não há nada que destoe das nor-
mas de administração pública. Se subordinarmos o fato a um Mi-
nistério, será o Ministro de Estado que terá de dirimir a questão. 

Alguma autoridade, portanto, há de existir. 
A parte consubstanciada no§ 2.º eu a pleitei perante a Câmara 

dos Deputados e fui atendido pelo relator do Plano do Carvão Na-
cional na Comissão de Economia daquela Casa do Congresso, por-
que exatamente um dos pontos que me impressionava neste Pla-
no era a estabilidade dos fretes marítimos. Se o carvão nacional 
ficar sujeito a deliberações gerais quanto ao frete marítimo, não 
será possível reduzir seu custo. 

O Sr. Ferreira de Souza - Ape::.ar de me ter a Mesa chamado 
a atenção por estar aparteando em fase de encaminhamento de 
votação, devo declarar que não discuto a questão de fretes. Falo 
no recurso para o Presidente da República. 

O SR. IVO D'AQUINO - Estou mostrando a V. Ex.ª e ao 
Senado como podem surgir questões entre Comissões e órgãos di-
ferentes, que necessitam da última palavra de uma autoridade 
para resolvê-las. 

:fi.:ste o motivo da emenda por nvim apTesentada, sugerida 
aliás por sugestão do próprio autor do Plano enviado ao Congresso. 

O Senado apreciará a matéria como entender. A explicação 
que dou sôbre a origem da emenda é a que acabo de expor. (Mui-
to bem). 

O SR. ATfLIO VIVACQUA (*) (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, não venho senão reafirmar princípios que tenho 

• Não foi revisto pelo orador. 
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sustentado nessa matéria com relação aos órgãos de direção, cons-
tituídos não só para autarquias como para outros serviços 
públicos. 

A Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional é um ór-
gão de tal ordem categorizado que deveria mesmo representar uma 
instância que se esgotasse por si mesma. 

Estamos criando, cada dia, essa hipertrofia do Poder Executivo 
tão prejudicial, não só pela circunstância de chegarmos àquele 
trop gouverner, de que já se queixava Tocqueville, como também, 
pela circunstância de tirarmos o espírito de iniciativa dessas enti-
dades. 

Assim, Sr. Presidente, tôda a vida administrativa do Brasil 
passa a ter os seus cordéis ligados a utn comutador do Catete. 

Ora, Sr. Presidente, o Projeto, data venia das considerações do 
eminente Senador Ivo d'Aquino, já resguarda a autoridade do Sr. 
Presidente da República, como - digamos assim - autoridade po-
lítica para superintender a execução do Plano do Carvão. 

Diz o Art. 19. ' 

O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva, expedifá os atos necessários à solução das seguin-
tes questões decorrentes da execução do Plano; 

a) Modalidade de administração do Lavador de Ca-
pivari; 

b) Modalidade de administração da frota carvoeira; 
e) Distribuição da produção oriunda do Lavador de 

Capivari, de modo a atender precipuamente à indústria 
siderúrgica; 

d) Fixação dos critérios para cálculo das tarifas de 
fornecimento de energia elétrica à mineração e indústria 
de carvão nas zonas produtoras, de modo a assegurar 
condições de produtividade. 

Aos demais, os atos que não são da esfera privativa da Comissão 
Executiva - por exemplo, celebração de contratos de pedidos de 
financiamento - dependerão naturalmente da aprovação do 
Sr . Presidente da República ; mas seguirão a tramitação normal, 
sem que sôbre êsse órgão paire a espada damocliana. 

Nestas condições, Sr. Presidente, adiro ao ponto de vista do 
eminente Senador Ferreira de Souza para o fim de rejeitar a emen-
da. (Muito bem). 
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O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.º 14, com pareceres favoráveis, já lidos pela Mesa. 

Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer senta-
dos. (Pausa). 

Está aprovado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, requeiro verificação da votação. 

o SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação de vota-
ção solicitada pelo nobre Senador Ferreira de Souza. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votaram a favor 
da Emenda n.º 14 (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor e 
levantar-se os que votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da emenda, dezenove Srs. Se-
nadores; e contra, doze, que dá o total de trinta e um votos, com o 
do Presidente, trinta e dois, número legal. Está confirmada a apro-
vação da Emenda n.º 14. 

Em votação a Emenda n.º 4, à qual ofereceu subemenda a Co-
missão de Agricultura Indústria e Comércio. A subemenda tem pre-
ferência regimental. Aprovada, prejudicará a emenda. 

Em votação a subemenda. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA- (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, pediria a V. Ex.ª a fineza de mandar ler a subemenda, porque 
não consta do Avulso. 

O SR. PRESIDENTE - A Emenda n.º 4, substitutiva e ofere-
cida pela Comissão de Fôrças Armadas, diz o seguinte: 

Substitua-se no Item n.º 4, a Letra b do n.º Ido Anexo 
n.º 1: 

Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre 
por: 
Instalação de uma central termelétrica na mina do Leão. 

A emenda mereceu os seguintes pareceres: da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; da Comissão de 
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Agricultura, Indústria e Comércio, apresentando subemenda; e 
pareceres favoráveis das Comissões de Viação e Obras Públicas e 
de Finanças. 

A subemenda à Emenda n.º 4, oferecida pela Comissão de Agri-
cultura, Indústria e Comércio está consubstanciada nestes têrmos: 

Transfira-se a verba constante do Item 4 da Letra b 
do Item número 1 do Anexo I para a o Item n.º 13, setor 
Pesquisas, Administração e Eventuais n.0 II, Anexo I. 

Onde se lê: 
70 milhões de cruzeiros, 
leia-se 
80 milhões de cruzeiros . 

A sub emenda foi oferecida àquele· órgão técnico no curso dos 
pareceres verbais sôbre as emendas. 

A aprovação da subemenda, como disse, prejudicará a emenda. 
Em votação a subemenda. 

O SR. VALTER F~ANCO (*) - (Para encaminhar a votação) 
- Senhor Presidente, a subemenda da Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio 4 Emenda n.0 4 de autoria da Comissão de 
Fôrças Armadas, transfere a verba de dez milhões de cruzeiros, des-
tinados à carvoeira em f ôrto Alegre, considerada desnecessária para 
a "Verbas Eventuais". Servirá de refôrço aos setenta milhões de 
cruzeiros ali consignadps, para os fins previstos. 

Vou exemplificar: a verba destinada à compra da frota car-
voeira, de 110 milhões de cruzeiros é insuficiente. Poderá então 
contar como auxílio dos oitenta milhões de cruzeiros constantes de 
"Verbas Eventuais". 

O parecer da Corr+issão de Agricultura, Indústria e Comércio 
mostrou a desnecessidade da carvoeira em Pôrto Alegre; e nomes~ 
mo sentido opinou a Comissão de Fôrças Armadas. 

Quanto, porém, às usinas termelétricas, o govêrno apresenta 
outro Plano, aliás, já ~m estudo. 

Essa a intenção da Comissão de Agricultura, Indústria e Co-
mércio. (Muito bem). 

O SR. PRESIDE~TE - Sôbre a mesa, Requerimento que vai 
ser lido pelo Sr. 1.º Secretário. 

* Nií.o foi revisto pelo ora,dor. 
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E' lido o seguinte 
Requerimento n.0 376, de 1952 

Requeiro prorrogação da sessão por meia hora.  
Sala das Sessões, em 3-11-52. - Francisco Gallotti.  

O SR. PRESIDENTE - Os Senhores Senadores que aprovam a 
Requerimento do nobre Senador Francisco Gallotti, no sentido da 
prorrogação da sessão por meia hora, queiram permanecer senta. 
dos. (Pausa). 

Está aprovado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA - (Pela ordem) Sr. Presidente, 
requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação solicitada 
pelo nobre Senador Ferreira de Souza. 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votam a favor da 
requerimento de prorrogação. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor e 
levantar-se os que votam contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação do requerimento 18 Srs. Se· 
nadores e pela rejeição 8. 

Não há número. Vai-se proceder à chamada. 
Os Srs. Senadores que aprovam o requerimento responderão 

"SIM"; os que rejeitam dirão "NAO". 

(Procede-se à chamada). 
Respondem "SIM" os Senhores Senadores : 
Vivaldo Lima.  
Alvaro Adolfo.  
Onofre Gomes.  
Plínio Pompeu.  
Carlos Saboia.  
Rui Carneiro.  
Cícero de Vasconcelos.  
Durval Cruz.  
Válter Franco.  
Carlos Lindemberg.  
Luís Tinoco.  
Attílio Vivacqua.  
Altivo Linhares.  

10-11 
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Flávio CXuiniarães.  
CXonies de Oliveira.  
Ivo d'Aquino.  
Francisco CXallotti.  
Alberto Pasqualini.  
Alfredo Sinich. (19).  

Respondeni "NÃO" os Senhores Senadores: 
Valdeniar Pedrosa.  
Anísio Jobini.  
Kerginaldo Cavalcânti.  
Ferreira de Sousa.  
Aloísio de Carvalho.  
Alfredo Neves.  
Doniingos Velasco.  
Vespasiano Martins. (8) .  

O SR. PRESIDENTE - Manifestani-se pela aprovação do re-
queriniento, 19 Senhores Senadores e contra, 18. 

Está confirniada ~ falta de núniero. 
Não havendo quorum para a votação, e estando esgotado o 

tenipo reginiental da sessão, vou encerrar os trabalhos, designando 
para Ordeni-do-Dia de anianhã a seguinte Ordeni-do-Dia, a partir 
da votação da Enienda n. o 4 ao Projeto de Lei da Câniara n.o 287, 
de 1951: 

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

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



Sessão em 4 de novembro de 1952 

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . ... . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 
ORDEM-DO-DIA 

Continuação da votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.0 287, 
de 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e 
sua execução (sob regime de urgência, concedida na 
sessão de 31 de outubro de 1952, em virtude da apro-
vação do Requerimento n.0 362, de 1952) . Pareceres 
ns. 501, 502, 800, 801 e 1. 202. I - Sôbre o projeto: 
a) Já proferidos: da Comissão de Constituição e Jus-
tiça - pela constitucionalidade: da Comissão de 
Fôrças Armadas - favorável; da Comissão de Via-
ção e Obras Públicas - favorável; da Comissão de 
Finanças - favorável, com as alterações constantes 
da emenda que oferece; b) a proferir oralmente em 
plenário: da Comissão de Agricultura. II - Sôbre 
as emendas: a) já proferidas: da Comissão de Fôr-
ças Armadas, favorável às de ns. :, 2, 7, 8, 9 (com 
retificação; contrário às de ns. 3 e 10 e oferecendo 
as de ns. 4, 5 e 6; da Comissão de Finanças, ofere-
cendo a de n.O 1; da Comissão de Viação, favorável 
às de ns. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 (com retificação), 10, 
11 e oferecendo subemenda à de n.0 5; a proferir 
oralmente em plenário: da Comissão de Constitui-
ção e Justiça, sôbre as de ns. 1 a 12; da Comissão 
de Fôrças Armadas sôbre as Emendas ns. 11 e 12; e 
da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre a de 
n.0 12; da Comissão de Finanças sôbre as de n.0 2, 
3, 4, 5 (e subemenda), 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. 

Na sessão passada, estava sendo apreciada pelo Senado a sube-
menda à Emenda n.º 4, quando faltou número para a votação. 

Vai-se proceder, pois, neste momento, à votação da subemenda 
à Emenda n.o 4, que aprovada, prejudicará a emenda. 
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A emenda é de autoria da Comissão de Fôrças Armadas e tem 
pareceres: da Comissão de Constituição e Justiça, pela constitu-
donalidade; favoráveis das Comissões de Viação e Obras Públicas e 
de lt'inanças; da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, 
oferecendo a subemenda que se vai votar. 

Em votação a subemenda. 

O SR. ONOFRE GOMES (*) (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a Emenda n.0 4 transfere dez milhões de cruzeiros, 
destinados à preparação de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre, 
para a construção de uma central termelétrica na bôca-da-mina 
do Leão. 

O parque carvoeiro de Pôrto Alegre, em conseqüência dos tra-
balhos de dragaegm que estão sendo processados, não só nos ca-
nais da Lagoa dos Patos, como do Rio Guaíba e Jacuí até o Pôrto de 
Xarqueada - que, pelo açudamento, dificultavam o movimento 
do carvão das minas do Rio Grande, de Butiá, São Jerônimo, Leão 
etc., - perdeu sua raz~o de ser. Assim, êste quantitativo, aplicado 
na construção da usin~ de mina do Leão, colaboraria na boa exe-
cução do Plano do Carvão. Empregar-se-ia o produto de uma das 
minas sem transporte, na transformação de energia calorífica em 
energia elétrica que abfl,steceria quatro cidades das proximidades. 

Incontestàvelmente, era e é aplicação muito mais prática e 
útil do que a que resultaria da transferência dêste quantitativo 
para o fundo "Eventui=tis", do Plano. 

A subemenda da Comissão de Agricultura, conforme explicou 
'º relator, ilustre Senador Válter Franco, tinha por objetivo me-
lhorar o quantitativo para aquisição de navios transportadores de 
.carvão. Êsses dez milhões de cruzeiros, entretanto, não poderão ser 
utilizados na aquisição de qualquer outra unidade fluvial ou marí-
tima, visto como o preço mínimo de um navio oscila entre quarenta 
e cinco e cinqüenta milhões de cruzeiros. 

A importância cop.stante do Plano permite a compra de dois 
vapôres, ao passo que os de milhões de cruzeiros não dão margem 
a que se adquira um terceiro. Conseqüentemente, esta verba deve 
ter outra aplicação, que bem pode ser despesa de caráter acessório, 
na execução do Plano. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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A subemenda da Comissão de Fôrça Armadas, a meu ver, além 
de justa, pois aplica o quantitativo no próprio Estado a que estava 
destinado, dâ emprêgo mais eficiente, útil e prâtico. Concorre 
para desenvolver quatro ou cinco cidades com o fornecimento de 
energia às suas indústrias e para melhoria da iluminação pública 
das mesmas. 

Solicito, assim que o Senado apóie a Subemenda n.º 4, uma 
vez que corresponde aos interêsses do próprio Plano. 

Se houvesse possibilidade de se completar com êsses dez mi-
lhões de cruzeiros a quantia necessâria à aquisição de nova unida-. 
de transportadora ... 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado! Rigorosamente certo. 

O SR. ONOFRE GOMES - Muito obrigado a V. Ex.a. 
Se houvesse, repito, essa possibilidade, não faria objeção de 

qualquer natureza à subemenda da Comissão de Agricultura. 
Entretanto, no ponto em que se acha o assunto, incontestàvel-

mente a aprovação da emenda pelo Senado - ao que peço sollci-
tamente apoio - corresponde melhormente às finalidades e aos 
propósitos do Plano. (Muito bem. Muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação. 

O SR. ALBERTO PASQUALINI (*) - (Para encaminhar a VO· 
tação) - Senhor Presidente, quero apenas aditar algumas palavras 
à brilhante argumentação desenvolvida pelo ilustre Senador Ono-
fre Gomes em abono da emenda em votação. 

Tanto a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio, quanto 
a de Fôrças Armadas julgaram desnecessâria a construção e a ins-
talação de um parque carvoeiro na ddade de Pôrto Alegre. 

A Comissão de Fôrças Armadas apresentou emenda no sentido 
de que a importância de dez milhões de cruzeiros fôsse empregada 
na construção de uma usina termelétrica ao lado da mina do 
Leão, ao passo que a Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio 
ofereceu subemenda para que essa verba fôsse transferida para 
"Eventuais", elevando a importância dêstes setenta milhões de 
cruzeiros para oitenta milhões. Isto significa que a subemenda da 
Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio não tem finalidade 
específica, ao passo que a emenda oferecida pela Comissão de Fôr-

• Não foi revisto pelo orador. 
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ças Armadas tem objetivo de alta relevância e de grande interêsse 
para o Rio Grande do Sul, qual seja a construção de uma usina ter-
melétrica ao lado da mina do Leão . 

Cumpre-me, neste ponto, esclarecer que a mina do Leão é ex-
plorada pelo Estado e terá dupla função: em primeiro lugar, for-
necer energia para a mecanização da indústria e, portanto, para a 
racionalização e o barateamento do serviço de transportes e bene-
ficiamento do carvão; em segundo lugar, como acentuou o ilustre 
Senador Onofre Gomes, terá por objetivo o fornecimento de ener-
gia elétrica às regiões circunvizinhas. Tenho a impressão de que 
ainda existe uma terceira finalidade, qual a de que a construção 
dessa usina será o ponto de partida para a eletrificação da Viação 
Férrea do Estado do Rio Grande do Sul no trecho compreendido 
entre Pôrto Alegre e Santa Maria. 

Sr. Presidente, se examinarmos a distribuição das verbas do 
Plano do Carvão, veremos que mais de 40% da importância global 
são aplicados no setor tTansporte. 

O racional no Rio Orande do Sul não é transportar o carvão e, 
sim, a energia ... 

O Sr. Assis Chatea'µ,briand - Muito bem! 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - ... produzida pelas usinas 
termelétricas construiqas à bôca-das-minas, isto é, ao lado das 
minas de carvão. 

O Sr. Assis Chateau,briand - Perfeitamente. 
O Sr. Alfredo Simch - Desejo esclarecer ao nobre colega do 

Rio Grande do Sul que a termelétrica em vias de ser entregue, tem 
todo o seu potencial tomado, não podendo mais fornecer energia 
ao próprio município. A criação dessa usina termelétrica ao lado 
de mina do Leão, abasteceria não só o Município de São Jerônimo, 
como os de Rio Pardo e Encruzilhada. Assim, haveria perfeito apro-
veitamento do carvão, que seria entregue ao público sob a forma 
de energia. 

O Sr. Ferreira de Souza - (Dirigindo-se ao Sr. Alberto Pasqua-
lini) - A quem pertence a mina do Leão? 

O SR. ALBERTO ?ASQUALINI - Está sendo explorada pelo 
Estado do Rio Grande do Sul. 
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O Sr. Ferreira de Souza - Irá a União construir uma usina 
para mina explorada pelo Estado? 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - Exatamente. E' a contri-
buição da União para a construção dessa usina que fornecerá, fu-
turamente energia elétrica à Viação Férrea. Como V. Ex.ª sabe, a 
Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul aprovou 
projeto de lei, autorizando a rescisão do contrato da Viação Férrea. 
Quer isso dizer que a Viação Férrea será administrada, dentro em 
breve, pela União. 

O Sr. Ferreira de Souza - A União vai construir a usina e 
pagará, depois, a energia elétrica ao Estado? 

O SR. ALBERTO PASQUALINI - A forma dependerá de en-
tendimentos entre o Estado e a União. A União poderá construir a 
usina e fornecer energia elétrica produzida com carvão pertencente 
ao Estado. Examinaremos futuramente os têrmos dêsse entendi-
mento. 

Desejava ressaltar outra circunstância. O carvão riograndense 
é combustível oneroso para a Viação Férrea. Se a Viação Férrea con-
sumisse, não carvão, mas óleo mineral importado, economizaria 
cêrca de 50 milhões de cruzeiros anualmente. O deficit atual pode 
ser eliminado se se proceder à eletrificação. 

Nestas condições, a construção dessa usina à bôca-da-mina, en· 
volve problema de grande relevância econômica, quer para a in-
dústria carbonífera, quer para os transportes ferroviários, que serão 
futuramente explorados pela União. 

Há, pois, interêsse na construção dessa usina. Eis porque apelo 
para que o Senado aprove a emenda da Comissão de Fôrças Arma-
das, rejeitando a subemenda da Comissão de Agricultura, Indústria 
e Comércio. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Foi enviado à Mesa requerimento que 
vai ser lido pelo Sr. 1.0 Secretário. 

E' lido e aprovado o seguinte 
Requerimento n.O 377, de 1952 

Requeiro preferência para a votação da Emenda n. 0 4. 
Sala das Sessões, em 4 de novembro de 1952. - Onofre Gomes. 
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o SR. PRESIDENTE - Em face da deliberação do plenário, vou 
submeter a votos a Emenda n.º 4, cuja aprovação prejudicará a 
subemenda. 

Os Senhores Senadores que a aprovam, queiram permanecer 
sentados. (Pausa). 

E' aprovada a seguinte 
Emenda n.O 4 

Substitua-se no Item 4, da Letra b do n.º I do Anexo n.º 1: 
- 'Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre" por 

"Instalação de uma Central termelétrica, na mina do Leão". 

Fica prejudicada a seguinte 
Sub emenda 

A Emenda n.º 4 
Transfira-se a ver1ba constante no Item 4 da Letra b do n.º I 

do Anexo 1.º, para o It~m 13, Setor Pesquisas, Administração e Even-
tuais, n.0 III Anexo 1.P. 

Onde se lê: 
Cr$ 70. 000. 000,00, 
Leia-se: 
"Cr$ 80 . 000 . 000 ,00". 

Vai-se proceder à votação da Emenda n.0 5, de autoria da Co-
missão de Fôrças Armadas. A emenda diz o seguinte: 

Substitua-se a Letra e e o Item do n.º 1 do Anexo 
n.º 1 por: 

e) no Estado do Rio de Janeiro; 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - ....... . 

Cr$ 25. 000. 000,00". 

A esta emenda, icem pareceres favoráveis das Comissões de 
Constituição e Justiçai,, de Agricultura, Indústria e Comércio e de 
Finanças, foi apresentada subemenda modificativa pela Comissão 
de Viação e Obras Públicas, a qual é a seguinte: 

"Em vez de Itacuruçá, diga-se: 
"ltacuruçá ou outros pontos daquela zona". 
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Vai-se proceder à votação da Emenda n.0 5, sem prejuízo da 
subemenda. 

O SR. ALFREDO NEVES (Para encaminhar a votação) - Sr. 
Presidente, excusado seria vir à tribuna defender a Emenda n.º 5, 
que logrou pareceres favoráveis de tôdas as Comissões. 

No decurso da sessão de ontem, entretanto, surgiram dúvidas 
sôbre a conveniência ou não da transferência dessa verba do Pôrto 
do Rio de Janeiro para a construção do Pôrto de Itacuruçá, sob o 
fundamento de que essa transferência poderia, de algum modo, 
prejudicar a ampliação do parque carvoeiro do primeiro daqueles 
portos. 

Os que assim pensam, porém, laboram em equívoco. A emenda 
da honrada Comissão de Fôrças Armadas e de autoria do nobre Se-
nador Onofre Gomes, transfere a verba de vinte e cinco milhões de 
cruzeiros destinada à remodelação do parque carvoeiro do Pôrto do 
Rio de Janeiro para estudos e início da construção do Pôrto de Ita-
curuçá, no Estado do Rio de Janeiro. E por que assim propõe? Por-
que o o Departamento de Portos, Rios e Canais possui verba sufi-
ciente para a remodelação do parque carvoeiro do pôrto do Rio de 
Janeiro. 

Senão vejamos. 
Há cêrca de dois meses, o Govêrno Federal, aprovando um Pla-

no de Remodelação de Portos do Brasil, proposto pelo ilustre atual 
Diretor do Departamento de Portos, Rios e Canais, ilustre engenhei-
ro Hildebrando de Góes, incluiu na verba de cinqüenta e dois mi-
lhões de cruzeiros nêle prevista, a remodelação do parque carvoeiro 
em referência. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. ALFREDO NEVES - Com todo o prazer. 
O Sr. Ivo d' Aquino - Na remodelação a que V. Ex.ª se refere 

ciente para a remodelação do parque carvoeiro do Pôrto do Rio de 
de Janeiro? 

O SR . ALFREDO NEVES - Sem dúvida; tanto que as obras 
respectivas já foram contratadas com a firma COBRASIL. 

O Sr. Ivo d' Aquino - Minha objeção contra a emenda baseava-
se justamente no fato de que, se o Pôrto de Rio de Janeiro não fôsse 
aparelhado com o pátio para o carvão, seria impossível, através da 
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Central do Brasil, o escoamento rápido do combustível destinado 
à Companhia Siderúrgica Nacional. Tornar-se-iam vãos todos os 
esforços, assim de produção, como de transporte de aproveitamento 
do carvão nacional por Volta Redonda. Esta uma das objeções, es-
clarecida agora por V. Ex.a. A outra objeção: a verba de vinte e 
cinco milhões de cruzeiros é insignificante para a construção do 
Pôrto de Itacuruçá. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado. 
O SR. ALFREDO NEVES - O nobre Senador Ivo d'Aquino bem 

sabe que a construção de um pôrto não se faz apenas num exercício. 
O de Itacuruçá, por exemplo, necessitará de pelo menos três anos 
para o término das obras. A verba de vinte e cinco milhões de cru-
zeiros, portanto, é suficiente para o es'tudo e início de construção. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Peço a V. Ex.ª que atente para o fato de 
que as verbas consignadas no Plano do Carvão Nacional são totais 
em relação a cada um dos seus itens. O Plano deverá ser executado 
dentro de cinco anos. Assim, se dermos a verba de vinte e cinco mi-

'lhões de cruzeiros, ficará entendido que será la suficiente para a 
realização total do empreendimento, exatamente dentro do prazo 
de cinco anos. 

O SR. ALFREDO :t'fEVES -E V. Ex.ª acha que, com a verba de 
vinte e cinco milhões qe cruzeiros, usada por etapas e no prazo de 
cinco anos, se faria o rl=)aparelhamento do pátio de carvão do Pôrto 
do Rio de Janeiro, em prazo que permitisse o desembarque do car-
vão do Estado de Santa Catarina destinado a Volta Redonda, já re-
modelada? 

O Sr. Ivo d'Aquino - Mas não se trata apenas do pátio do car-
vão. Tôdas as obras compreendidas no Plano do Carvão estão orça-
das. Quero externar aqui a minha opinião bem clara porque, ama-
nhã, em virtude de o Plano haver sido elaborado por técnicos, 
pensarão que nós o alteramos sem lhe dispensar atenção mais acura-
da. Não sou contra o Pôrto de Itacuruçá; considero-o, apenas, cons-
trução de caráter remoto, embora absolutamente necessária para 
a complementação do Plano. 

O Sr. Francisco Gallotti - Permite o nobre orador um aparte? 
(Assentimento) - O Pôrto de Itacuruçá oferece condições naturais 
vantajosas. Quando falamos em construção de um pôrto, de ime-
diato ocorre à mente a idéia de dragagem da entrada da barra etc., 
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o que não se dá com relação a Itacuruçá porque, lá, apenas teríamos 
de cuidar da atracação. Vinte e cinco milhões de cruzeiros seriam 
suficientes para colocar o Pôrto de Itacuruçá em condições de aten-
der aos objetivos visados. 

O Sr. Joaquim Pires - Até com vinte milhões isso se faria. 
O Sr. Durval Cruz - Muito bem. 
O SR. ALFREDO NEVES - Sr. Presidente, devo esclarecer ao 

Senado, no curto espaço de tempo de que ainda disponho, que a 
construção do Pôrto de Itacuruçá inclui três problemas da maior 
importância. De nada vale ampliar o Pôrto do Rio de Janeiro com 
a finalidade de possibilitar maior descarga do carvão importado, de 
vez que não há como transportar êsse carvão para Volta Redonda. 
O tráfego da Central, no trecho desta Capital a Japeri, está com-
pletamente esgotado, e essa ferrovia não consegue pôr em circula-
ção sequer mais uma composição de carros para os subúrbios, a 
fim de atender ao excesso da população que em seus trens se com-
prime - quer nos horários da manhã, quer nos da tarde - à ma-
neira de sardinhas em lata, porque a capacidade de suas linhas 
está saturada. 

Além disso, Sr. Presidente, o Pôrto de Itacuruçá terá finalidade 
de maior relêvo ainda, porquanto se destina ao embarque de mi-
nério. Sabemos que não se aumenta a exportação de minério para 
o exterior, justamente porque a Central do Brasil não comporta 
acima de um milhão e quinhentas mil toneladas. 

Construído o Pôrto de Itacuruçá, realizada definitivamente a 
construção do trecho Japeri-Itacuruçá, a exportação de minério po-
derá ser elevada de um milhão e quinhentas mil para nada menos 
de 8 a 10 milhões de toneladas. 

O Senado não ignora ser o minério, num momento em que 
tanto se fala em produtos gravosos - e apenas o café está à mar-
gem dessa classificação - o único produto além daquele com que 
pode o Brasil realmente contar para aumentar suas divisas. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Devo dizer a V. Ex.ª que, no 
momento, também o café é um produto gravoso, porque custa aqui 
no Brasil muito mais caro do que na Bôlsa de New York. 

O SR. ALFREDO NEVES - Como vê o Senado é verdadeira-
mente desagradável a notícia que acaba de dar o nobre represen-
tank da Paraíba, Senador Assis Chateaubriand. 
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O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-
dero ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para con-
cluir suas considerações. 

O SR. ALFREDO NEVES - Sr. Presidente, apelo para o Senado 
no sentido de aprovar a emenda da Comissão de Fôrças Armadas, 
apresentada pelo nobre Senador Onofre Gomes. Assim, não só ire-
mos ao encontro dos interêsses dos exportadores de minérios de 
Minas Gerais, como ainda prestaremos grandes serviços à siderur-
gia nacional, que, em curto prazo, terá a sua capacidade de produ-
ção duplicada, vale dizer, precisará não de 1. 200 t. de carvão, mas 
de 2.000 t. 

A ampliação do Pôrto do Rio de J~neiro que ora se está fazendo, 
cujas obras serão concluídas dentro de um ano e meio, não terá 
como funcionar, de vez que não é possível, pela Central do Brasil, 
chegar até Volta Redonda o carvão aqui desembarcado, e necessá-
rio ao pleno funcionamento da usina. (Muito bem). 

O SR. KERGINA~.JDO CAVALCANTI - (*) (Para encaminhar 
a votação) - Sr. PrE~sidente, o meu estado de saúde não me per-
mitiria, sequer, apar~ear o nobre Senador Assis Chateaubriand, 
quanto mais pronunciar qualquer oração em derredor da matéria 
objeto de debate. Não posso, porém, sopitar minha reserva às pala-
vras de S. Ex.a quando se referiu ao eminente brasileiro que foi 
Epitácio Pessoa. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Mistura de estadista e bugre des-
confiado. 

O SR. KERGINAf,DO CAVALCANTI - Também sou um bugre 
desconfiado, da têmpera de Epitácio Pessoa, de saudosa memória; 
mas dizer-se que era ignorantíssimo em matéria de economia e fi-
nanças é não lhe ter acompanhado a vida pública. Com efeito, se 
não era uma notabilidade, não padecia da ignorância que lhe atribui 
o nobre Senador Assis Chateaubriand. 

O Sr. Assis Chateaubriand - V. Ex.ª quer um exemplo? 
Dá-lo-ei. Fui amigo e admirador de Epitácio Pessoa, por sinal 
Presidente da Sociedade Anônima "O Jornal". Pretendeu, quando 
Presidente da República, fazer a Great Western subir duas vêzes a 
Serra da Borborema, o que combati pela imprensa paraibana, a 

• Não !oi revisto pelo orador. 
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exemplo do que fizera com o Sr. Júlio Prestes, quando no go-
vêrno de São Paulo tencionava subisse a estrada de ferro duas vê-
zes uma serra - uma vez com a companhia inglêsa, outra com a 
Sorocabana. Pois bem, Epitácio Pessoa declarou-me que não com-
preendia como eu, jornalista e paraibano, movia tal campanha. 
Respondi-lhe que deveríamos aplicar melhor êsses recursos . 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, não 
disponho de meios para contestar as palavras do nobre Senador 
Assis Chateaubriand, nem vivo está o Sr. Epitácio Pessoa para opor 
embargos a quanto vem S. Ex.ª asseverando. Não vejo, entretan-
to, resposta ao que declarei, ao expender minha opinião a favor 
daquele glorioso patrício. 

Epitácio Pessoa era, sobretudo, cidadão dotado de profundo 
sentimento de brasilidade ... 

O Sr. Assis Chateaubriand - Não o contesto; apenas a inter-
pretação do nobre colega é errada. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - ... e não desejava en-
tregar a riqueza nacional aos estrangeiros; não queria, de mão 
beijada, confiar a exploração do nosso subsolo a nações mais ricas, 
ávidas de lucros. 

O Assis Chauteaubriand - O Senhor Epitácio Pessoa, quando 
se tratou da exportação do minério de ferro do Brasil, comportou-se 
como verdadeiro patriota, porque pretendeu que o Brasil exportas-
se mais de três milhões de toneladas do minério para a Alemanha. 

O SR KERGINALDO CAVALCANTI - Em verdade, a grande 
desgraça do nosso País tem sido permitir a encampação de verda-
deiros ferros-velhos. 

O Sr. Landulpho Alves - Permite V. Ex.a um aparte? (Assen-
timento do orador) - O Dr. Epitácio Pessoa era um grande disci-
plinador e êsse espírito levou-o ao conhecimento de tôdas essas 
tramas do capital internacional, que talvez ninguém conhecesse 
tão bem como êle, para pôr têrmo a tantos abusos que em época 
ocorriam no País. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pon-

dero aos nobres Senadores que, no encaminhamento das votações, 
não são permitidos apartes. 
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O SR. KERGINALDO CAVALCâNTI - Sr. Presidente, apesar 
do respeito que tenho pelo Regimento, sinto-me profundamente 
honrado com os apartes dos nobres colegas. 

O SR. PRESIDENTE - A Mesa tem o dever de cumprir os dis-
positivos regimentais. 

O SR. KERGINALDO CAVALCâNTI - Embora V. Ex.a, 
Sr. Presidente, esteja cumprido o Regimento da Casa, sinto-me no 
dever de agradecer os apartes que recbo. 

Dizia eu que, infelizmente para nós, muitas vêzes nossa con-
descendência criminosa e excessiva para com os interêsses estran-
geiros tem facilitado encampações ve.rdadeiramente ruinosas. Me-
lhor seria que tivéssemos deixado as ferrovias ihegarem ao aniqui-
lamento total, em vez de entregarmos o sangue, o suor da nossa 
gente, para servirem à exploração do capitalismo tripudiante. 

Sabe o Senado que está em discussão não somente uma emenda 
referente ao Pôrto de +tacuruçá, mas também uma subemenda que 
estende a medida pos;sivelmente a outros portos do País. 

Para isso, Sr. Pre15idente, eu pediria a especial atenção do Se-
nado. Não posso deixar passar sem meu protesto de nacionalista 
confesso, convicto, qt~e me orgulho de ser, o asseverar-se que o 
carvão nacional é de péssima qualidade e inaproveitável. Sabemos 
todos que, na realidatje, o carvão do coque metalúrgico pode aten-
der às necessidades nacionais. 

O Sr. Ivo d'Aquirio - Permite Vossa Excelência um aparte? 
(Assentimento do orador) - Se não fôsse o carvão de Santa Cata-
rina, durante a última guerra, a usina de Volta Redonda teria pa-
ralisado as suas atividades. 

O Sr. Assis Chateaubriand - Apoiado! 

O SR. KERGIN..l\LDO CAVALCANTI - Grande subsídio traz 
o nobre Senador Ivo d' Aquino. Ademais, é preciso se convença o 
Senado de que o Bni,sil deve preparar-se para situações de amer-
gência, quer dizer, estar pronto para enfrentar situações de sacri-
fício. Poderemos ser ·- como declarou o nobre Senador Assis Cha-
teaubriand - surpre~ndidos pela guerra; e como estaríamos se não 
nos aparelhássemos para fazer face a conjunturas difíceis que po-
dem surgir para o País? 
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Devemos-nos, portanto, encaminhar no sentido estatal, no sen-
tido de conceder ao Estado o monopólio da exploração da indústria 
do carvão, do petróleo, enfim, dêsses grandes nervos da guerra e da 
vida das nações. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que faltam dois minutos para terminar o 
tempo de que dispõe. 

O SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Queira perdoar-me, 
Sr. Presidente, mas eu não poderia deixar de manifestar meu pen-
samento nesta ocasião para discordar profundamente das palavras 
do nobre colega, Senador Assis Chateaubriand, ao se referir à fi-
gura eminente e grandiosa que foi Epitácio Pessoa! (Muito bem). 

O SR. DOMINGOS VELASCO (*) (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, quando o nobre colega, Senador Assis Cha-
teaubriand fala nesta Casa, agita os debates. 

Desejo apenas fazer um reparo ao discurso de S. Ex.ª no ponto 
em que incrimina o nacionalismo e lembra o caso da "Auxiliare" 
do Rio Grande do Sul, declarando que o espírito nacionalista, àque-
la época, obedecia à orientação de Alberto Tôrres, motivo pelo qual 
se verificou a encampação daquela ferrovia. 

Parece que S. Ex.ª está enganado. O que aconteceu com a 
"Auxiliare" e com a Leopoldina Railway, sucedeu com outras fer-
rovias, e nada tem a ver com nacionalismo. 

O que se passa é isto: o capital estrangeiro vem para o Brasil 
e é investido numa estrada de ferro. Decorrido o tempo para que 
o nível de lucros persista, torna-se necessário novo investimento 
de capital. Mas, como o lucro dessa aplicação não seria compensa-
dor, as emprêsas estrangeiras abandonam inteiramente os empre-
endimentos. 

Quando o Presidente Borges Medeiros, no Rio Grande do Sul, 
propôs a encampação da "Auxiliare", foi levado por uma questão 
de fato: a Estrada estava inteiramente abandonada, não servia à 
economia daquele Estado. Da mesma forma, a "Leopoldina" foi 
encampada pelo Govêrno Federal porque estava ao abandono, com 
gravíssimos prejuízos para a economia de tôda a região por ela 
servida. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Assim, a estatização dessas ferrovias não foi motivada pelo es-
pírito nacionalista que o nobre Senador Assis Chateaubriand in-
criminou. O próprio capital estrangeiro sentiu necessidade de pas-
sar ao Govêrno aquilo que, em linguagem vulgar, se chama 
"abacaxi". 

O Sr. Kerginaldo Cavalcânti - "'Batata quente". 
O SR. DOMINGOS VELASCO - O Estado, nessas condições, 

é o organismo que recebe as emprêsas quase em estado de falência, 
para que as populações por elas servidas não fiquem desamparadas. 

Nada há de nacionalismo nesta questão: não se pode com-
parar o nacionalismo de Alberto Tôrres que, no passado, abriu cla-
ros para a inteligência brasileira compreender seus problemas, com 
o nacionalismo atual que tem apenas longínqua afinidade com 
aquêle. 

Cumpria-me antes de ser votada a emenda, não deixar sem re-
paro a declaração do nobre Senador Assis Chateaubriand, e tam-
bém positivar perfeit31mente que a posição nacionalista, é hoje, a 
forma atual de patriotismo, como de patriotismo foram, na oca-
sião, as atitudes de Ep~.tácio Pessoa, Borges de Medeiros e do govêrno 
anterior no que se refere às ferrovias. (Muito bem). 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI (*) (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, desejo apenas retificar a afirmação do no-
bre Senador Kerginaldo Cavalcânti, de que havia uma emenda per-
mitindo construir o Pôrto de Itacuruçá ou em qualquer parte do 
País. 

Já demonstrei a S. Ex.ª o equívoco em que laborou, porquanto 
minha subemenda se refere apenas ao Pôrto de Itacuruçá ou outro 
ponto daquela zona. 

O Sr. Kerginalda Cavalcânti - A retificação de V. Ex.ª tem 
procedência. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Já estão prontos os estudos sôbre 
Itacuruçá? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Estão pràticamente prontos. 
O Sr. Válter Frarico - Estão prontos. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - E sôbre outros pontos daquela 

zona não existem estudos? 
• Não foi revisto pelo orador. 
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O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Não; mas nada impede que 
sejam feitos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - A verba pedida é para estudos ou 
para a construção do pôrto? 

O Sr. Válter Franco - Para construção. 
O Sr. Aloísio de Carvalho - Em Itacuruçá? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Minha subemenda visa fa-
cilitar a construção do pôrto. Pode-se chegar, depois de estudos, à 
conclusão de que ficará mais bem situado nas proximidades de 
Itacuruçá. A zona é tôda entrecortada de enseadas. Poderá ser 
escolhido melhor ponto dentro da baía. Se se chegar a êsse resul-
tado conveniente será o adiamento da construção do pôrto. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Naturalmente, os estudos chega-
ram à conclusão sôbre Itacuruçá, com exclusão de outro ponto. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Não, porque os estudos sô-
bre os outros não foram concluídos. 

O Sr. Aloísio de Carvalho - Se a região se presta à construção 
de mais de um pôrto, a preferência por Itacuruçá deveria ser por 
exclusão dos outros portos. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - A subemenda, como está 
redigida, não faz exclusão alguma, porque fala em Itacuruçá ou 
outro ponto qualquer da zona. Portanto, se amanhã ficar confir-
mada a conveniência de construir-se o Pôrto em Itacuruçá, tudo 
estará de acôrdo com o espírito do projeto. (Muito bem). 

O SR. VALTER FRANCO(*) - (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, a emenda que transfere a verba de vinte e cinco 
milhões de cruzeiros, destinada, no projeto, ao parque de carvão 
e minério do Rio de Janeiro, foi aceita pela Comissão de Agricul-
tura, Indústria e Comércio em virtude das razões apresentadas pelo 
Diretor do Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais, Sr. 
Hildebrando de Góes, isto é, que já existia verba orçamentária e 
aquêle serviço estava sendo realizado pela firma, "Cobrasil". A dis-
posição dessa firma, que venceu a concorrência pública realizada 
para aquêle fim, foi depositada no Banco do Brasil a importância 
necessária. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Além disso, Sr. Presidente, para o aumento do transporte do 
carvão e minérios pela Central do Brasil, seria necessária a dupli-
cação das suas linhas, do Cais do Pôrto até Japeri, coisa dispen-
diosa por causa das desapropriações e da valorização das terras 
marginais, como bem salientou o Vice-diretor daquela ferrovia. 

Outra razão, Sr. Presidente: Itacuruçá é um pôrto natural e já 
estudado, não só pela nossa Marinha de Guerra, conforme decla-
ração do Almirante San Tiago Dantas - a quem me referi no 
parecer - como pelo Departamento de Portos, Rios e Canais, cujos 
trabalhos a respeito foram apresentados ao Ministro da Viação, ob-
tendo aprovação da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos. 

A exportação do nosso minério rico em ferro depende em mui-
to da futura prospeção a ser feita rias jazidas de Minas Gerais. 
Atualmente o mercado norte-americano só exige a hematita, e não 
sabemos ainda o total das nossas reservas a fim de atendermos à 
nossa siderurgia e à procura externa. 

O Sr. Assis Chateq,ubriand - Foram calculadas em 750 bilhões. 
O SR. VALTER F;RANCO - É um cálculo sem base, a respeito 

da hermatite. O nobre colega naturalmente se refere à Itabira. 
Para a hematita destiµada ao Pôrto de Itacuruçá, e que será expor-
tada, ainda. não há prospeção perfeita. O Pôrto da Ilha de Ita-
curuçá, situado em frente à Restinga de Sepetiba, tem um calado 
de 12 metros, o que representa grande facilidade para a futura 
construção. Atualmente, já os navios, sem o auxílio do cais, quase 
podem acostar àqueh:~ ilha. 

Por estas razões, piante dos estudos feitos e aprovados pelo De-
partamento de Portos, Rio e Canais, em mãos do Sr. Ministro da 
Viação, a Comissão resolveu dar parecer favorável à emenda, man-
dando construir o Pôrto de Itacuruçá e aproveitando-se para isso 
a verba de 25 bilhões de cruzeiros destinada ao Pôrto do Rio de Ja-
neiro. 

Estas as razões apresentadas pela Comissão de Agricultura, 
Indústria e Comércio, (Muito bem).  

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.o 5.  
E' aprovada a seguinte  

Emenda n.0 5 

Substitua-se a L~tra e e o Item 7 do n.º 1 do Anexo n.º 1 por: 
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e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de ltacuruçá - Cr$ 25.000.000,00. 
O SR. PRESIDENTE - Em votação a subemenda à Emenda 

n.º 5. 
E' rejeitada a seguinte 

Subemenàa à Emenda n.º 5 

Em vez de "ltacuruçâ", diga-se: 
"ltacuruçâ ou em ponto daquela zona". 
O SR. PRESIDENTE-Em votação a Emenda n.º 7, aditiva ao 

Anexo I, Item 1.o, Letra "b", da Comissão de Fôrças Armadas, tem 
pareceres favoráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de 
Fôrças Armadas, de Viação e Obras Públicas e de Finanças e con-
trário da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (*) - (Para encaminhar avo-
tação) - Sr. Presidente, a Emenda n.0 7 não me parece perfeita-
mente adaptada ao projeto. Manda acrescentar ao Anexo I, Item 
1.º do setor transporte, Letra b, um item, concedendo o crédito de 
Cr$ 200. 000. 000,00 para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, 
Rios Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xarqueadas. 

A matéria, a meu ver, é de legislação portuâria e não de Plano 
de Carvão. Certo, o projeto trata do transporte de carvão, mas não 
com medidas referentes a portos em geral e, sim, com medidas espe-
cíficas da política do carvão. 

Diz-se que é preciso dragar aquêle pôrto. Não sómente êsse, 
mas todos os portos do Brasil necesitam de dragagem, quer se 
trate de problemas carvoeiros quer de outros problemas de trans-
porte. E já há um projeto de iniciativa do Senado destinando a 
verba de Cr$ 200. 000. 000,00 para dragagem de todos os portos do 
Brasil, quer marítimos, quer fluviais ou lacustres. 

Conseqüentemente, não há razão para se votar agora uma ver-
ba especial de duzentos milhões de cruzeiros, num projeto que se 
refere à política do carvão, para dragagem de portes especiais, pois 
todos êles estão compreendidos na lei geral de dragagem dos portos. 

Por outro_ lado, Sr. Presidente, tenho certas dúvidas no que 
tange ao quantum da proposta. 

• Níio fol revisto pelo ora.dor. 
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O Senado mesmo votou um projeto, já transformado em lei, 
considerando que duzentos milhões de cruzeiros são bastantes para 
~ dragagem de todos_ os portos do Brasil. A lei não foi inteiramente 
aplicada, mas o Departamento de Portos, Rios e Canais está, de 
fato, tratando de diversas dragagem, utilizando para tanto os re-
cursos votados para êsse fim. 

Se duzentos milhões de cruzeiros são suficientes para a draga-
gem de todos os portos do Brasil, por que destinar agora duzentos 
milhões de cruzeiros para a dragagem de três portos na Lagôâ dos 
Patos e nos Rios Guaíba e Jacuí? 

O Sr. Válter Franco - Já estão sendo dragados. 
' 

O SR. EERREIRA DE SOUZA --·Já existe uma verba perma,_-
l}ente. 

De certa forma, Sr. Presidente, tomei parte na elaboração do 
projeto de que resultou a lei atual. Posso dizer que fomos organi-
zadores finais desse projeto; eu e os Senadores Francisco Gallotti e 

1 . . . 

Durval Cruz. O assunto foi discutido por nós três com o Diretor do 
Departamei:ito de Port9s, Rios e Canais, tendo êle fixado, de maneira 
definitiva, serem duzentos milhões para a dragagem de todos os 
portos d.o Brasil., 

Posso à,ar mais uma informação: quando, naquele momento, 
se tratou da construçlio de pelo menos um dos portos salineiros, o 
próprio diretor, a princípio, chegou a pensar que a construção de 
um dêles poderia caber na própria verba de duzentos milhões de 
cruzeiros . 

. Depois de certo e~tudo, resolveu-se no mesmo projeto, autorizar 
a abertura do crédito, não de duzentos milhões, mas de trezentos 
iµilhões de cruzeiros, dos quais, declaradamente, cem milhões se-
riam para a construção de portos salineiros. 

Vale dizer, sempi;e se teve por seguro, certo e verdadeiro que 
duzentos milhões de cruzeiros constituem recursos suficientes para 
a dragagem de todos os portos do Brasil, inclusive da Lagoa dos 
Patos e dos Rios Guaíba e Jacuí. 

Não vejo, portaqto, Sr. Presidente, por que acrescentar num 
projeto desta ordem.~ssunto que sai da natureza do mesmo. 

Por estas razões, a mim me parece que a emenda deve ser re-
jeitada. (Muito bem). 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (*) --'- (Para ~ncaminhar 
à votação) - Sr. Presidente, ouvi atentamente a contestação ao 
mérito da emenda que apresentei ao projeto do Plano do Carvão re-
ferente à dragagem da Lagoa dos Patos e dos Rios Guaiba e Jacuí. 

Assevero que a importância de duzentos milhões de cruzeiros, 
destipada à dragagem dos portos do Brasil, está muito longe do 
que seria necessário para tornar êsses portos efetivamente utilizá-
veis. 

Há diferença entre a dragagem que se pode e deve realizar 
com os meios de que se dispõe e aquela que se torna necessária para 
tornar· os portos efetivamente utilizáveis, como disse. 

No tocante, porém, a se dizer que a dragagem dos Rios Guaíba 
e Jacuí e da Lagoa dos Patos nada tem a ver com Plano do Carvão, 
lamento contestar frontalmente tal afirmativa, por ser ela absolu-
tamente inocente em relação à matéria. 

A produção de qualquer mercadoria só se torna económica-
mente aceitável quando existem meios de transporte que a tor-
nem utilizável na zona de consumo. 

O Sr. Válter Franco - Poderia V. Ex.ª informar onde seria 
feito o consumo do carvão do Rio Grande do Sul? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES;___ Chegarei lá e V. Ex.a 
conhecerá as razões pelas quais me permito preconizar a rejeição 
da eroenda. 

O Sr. Ferreira de Souza - Trata:..se do aproveitamento in loco. 
de que fala o projeto. · 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Um dos grandes in-
convenientes do carvão nacional proveniente do Rio Grande do 
Sul está na sua tração a 35 quilômetros do primeiro pô;rto de em-
barque, aliás fluvial. Dai o combustível desce para Pôrto Alegre, ou 
para a cidade do Rio Grande, onde é transportado para navios de 
maior porte. Dadas as condições de calado e navegabilidade do Rio 
Guaiba, em Pôrto Alegre, os navios ali só podem carregar quantida-
des mínimas de carvão, ou são obrigadas a levá-lo em chatas rebo-
cadas até a cidade do Rio Grande, onde, afinal, o carregàmento é 
completado. 

Quem quer que conheça, mesmo sumàriamente, o problema 
de transporte, sabe que o manuseio, as cargas e recargas sucessivas 

Não foi revisto pelo orador. 
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contribuem, às vêzes, para tornar as mercadorias invendáveis. lll 
no caso do carvão, produto pobre e de grande volume, o freqüente 
manuseio onera consideràvelmente o preço do combustível, que 
custa hoje cêrca de 150 cruzeiros mais do que o estrangeiro, mes-
mo com pagamento de comissão. 

O Sr. Válter Franco - V. Ex.ª não quererá que a Central uti-
lize êsse carvão? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Permita V. Ex.ª que eu 
continue. Direi ao Senado o que a minha experiência ensinou, e a 
Casa, em sua sabedoria, decidirá. Estou apenas na fase de análise 
do custo do transporte, do exame das possibilidades de venda do 
carvão nacional, que pode ser consumi.do também pela Estrada de 
Ferro Central do Brasil. 

O ideal, para mercadorias de grande volume e pouco preço, é 
o transporte em cargas completas, em cargas máximas. Draguem-se 
a Lagoa dos Patos, os Rios Jacui e Guaíba a ponto de permitirem o 
calado de 21 pés e ser4 possível carregar navios de quatro a cinco 
mil toneladas, diretamente no Pôrto de Xarqueada. 

~les poderão descer o rio, atingindo, pela Lagoa dos Patos, os 
portos consumidores, provàvelmente os de Santos e do Rio de Ja-
neiro. 

O carregamento direto, Sr. Presidente, representaria nas con-
dições atuais, somente na poupança do frete, fluvial e no trans-
bordos uma economia de 120 a 150 cruzeiros por tonelada, nive-
lando, assim, o custo do carvão nacional, nos portos do Rio de Ja-
neiro e de Santos, ao Çlo combustível importado. 

Atualmente, os canais do Rio Jacuí permitem escassamente a 
passagem de navios com três metros de calado; os da Lagoa e do 
Rio Guaíba possibilitam o trânsito de embarcações com cinco me-
tros. Elevar êsse calado para vinte e um pés será assegurar ao pro-
duto do Rio Grande do Sul pleno escoamento em qualquer época. 

Ainda mais: nas margens do Jacuí, é onde se situam as grandes 
granjas produtoras d~ cereais que contribuem para alimentar o 
Brasil. 

O transporte por via fluvial até Pôrto Alegre e o transbôrdo em 
Pôrto Alegre oneram o preço dessa mercadoria em dez a quinze 
cruzeiros por saco, ou seja, em cento e cinqüenta a duzentos cru-
zeiros por tonelada. 4 dragagem do Rio Jacuí, no calado previsto, 

http:consumi.do
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permitirá o embarque direto naquele pôrto, barateando considerà-
velmente o custo da mercadoria e favorecendo extraordinàriamente 
o desenvolvimento daquela região. 

Nosso combustível é pobre, inegàvelmente, seu rajo de ação é 
pequeno, mesmo nessas condições; mas se é verdade, e filio-me en-
tre aquêles que combatem o uso do carvão nas estradas de ferro, 
porque a máquina a vapor é um sistema de propulsão bastante su-
perado pelo sistema diesel-elétrico ou pela máquina elétrica, não 
menos verdade é que, por muitos anos, dada a deficiência de nossos 
recursos financeiros, estaremos impedidos da substituição total de 
equipamento de tração ferroviária por tração mais conveniente, 
mais econômica; e por êsse tempo teremos necessidade do combus-
tível carvão, não só importado como produzido no País. · 

O Sr. Francisco Gallotti - Se houver guerra, todos gritarão 
contra a imprevidência. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Se dentre:, de seis me-
ses ou um ano explodir a terceira guerra, não teremos completado 
o melífluo Plano com que a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos 
vem deliciando a literatura dêste País, e então só nos restará o com-
bustível da experiência de duas guerras: o carvão nacional. 

O Sr. Francisco Gallotti - Muito bem. 
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 

ao nobre orador que dispõe apenas de dois minutos para concluir 
suas considerações. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Vou terminar, Sr. Pre-
sidente. 

O Sr. Ferreira de Souza -Permita V. Exª um aparte. O que se 
discute é a aprovação ou não de uma emenda; e a argumentação de 
V. Ex.a sôbre transportes e abastecimento é a maior prova contra 
a emenda. Além do mais, já consta de Lei dotação para atender à 
dragagem de todos os portos. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Perguntaria ao meu 
nobre aparteante: para que serve o carvão de Santa Catarina, do 
Rio Grande do Sul, se não há transporte? Que adiantam as minas 
de Urucum e do Amapá se não temos transporte para essas minas? 
Elas valerão cinqüenta ou cem dólares em Nova Iorque e não valem 
um tostão onde se acham. 
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O Sr. Ferreira de Souza - Se desejássemos, caberia no Pro-
jeto tôda a matéria relativa a transportes, estradas de ferro, draga-
gem de portos. Que seria o Brasil sem estradas de ferro, sem es-
tradas de rodagem, sem dragagem de portos? Releva notar, porém, 
que a dragagem dos portos a que se refere a emenda de V. Ex.ª já 
consta da Lei especial. Conseqüentemente, ela é desnecessária no 
Projeto em causa. Finalmente, não haverá desigualdade flagrante 
consignando 200 milhões de cruzeiros para dragar os canais de 
Lagoa dos Patos e dos Rios Jacuí e Guaíba? Não será o Rio Grande 
do Sul beneficiado isoladamente? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Pelos canais que vão 
ser dragados carrear-se-á o carvão que, no Rio de Janeiro, Alagoas, 
Rio Grande do Norte, Amazonas, servirá para movimentar estradas 
de ferro, se amanhã não dispusermos de outro meio de transporte. 

Não há preferência para um Estado, para uma região; o que se 
deseja é assegurar a tôdas as zonas a possibilidade de usarem o 
combustível que em d\ias guerras manteve o serviço de transportes 
no Brasil. 

O Sr. Ferreira de Souza - Há poucos dias o Senador Alberto 
Pasqualini disse que o consumo do carvão do Rio Grande do Sul 
será deficitário. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES- Já disse que a máquina 
a vapor está, há muito, superada pelo sistema diesel-elétrico, pela 
máquina elétrica. Por muitos anos ainda, entretanto, teremos que 
nos valer dêsse sistema retrógrado; mas não podemos continuar a 
queimar, nas locomotivas, quinze milhões de metros cúbicos de 
lenha de nossas florestas; não podemos continuar fazendo com 
que parem uma hora, em cada cem quilômetros, para se reabaste-
cerem dêsse combustível. No entanto, embora disponhamos de ma-
terial obsoleto, ainda constitui êle o único meio que movimenta 
nossa riqueza. 

O Sr. Ivo d'Aquino - Dá V. Ex.ª licença para um aparte? ~ 
(Assentimento do oraçlor) - Se a Viação Férrea do Rio Grande do 
Sul não usar carvão nacional, não terá outro combustível para 
sl,las necessidades. Não está aparelhada com máquinas elétricas, 
nem suas locomotivas adaptadas ao uso de outros combustíveis. 
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O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Pondero 
ao nobre orador que está esgotado o tempo de que dispunha para 
encaminhar a votação da emenda. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Preidente, obedeço 
ao Regimento. (Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda. 

O SR VALTER FRANCO (*) - (Para encaminhar a votação) 
Senhor Presidente, as razões apresentadas pela Comissão de 

Agricultura Indústria e Comércio para rejeição da emenda que se 
vai votar, foram motivadas pelos esclarecimentos prestados pelo 
Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais; já está sendo 
atendida a Lagoa dos Patos; o Rio Jacuí já está sendo dragado e 
grande parte de obras fixas se encontram concluídas. 

O Sr. Alencastro Guimarães -A dragagem da Lagoa dos Patos 
está sendo feita, mas apenas até dezesseis pés, o que não permitirá 
a passagem de navios com capacidade para transportar quatro, cin-
co mil toneladas de carvão. A do Rio Jacuí, até dez pés. E a minha 
proposta é para vinte e um pés. Só assim se poderá atender às ne-
cessidades do transporte. 

O SR. VALTER FRANCO - Irei até onde V. Ex.a deseja. 
Declarou o Departamento Nacional de Portos, Rios e Canais 

que a dragagem da Lagoa dos Patos não deve exceder de seis metros, 
porque o pôrto, o cais acostável, em Pôrto Alegre, oferece apenas 
seis metros de calado. Não há, portanto, razão para que o canal da 
Lagoa dos Patos seja dragado mais fundo. 

O Sr. Alencastro Guimarães-O eixo do canal feito no Govêrno 
Borges de Medeiros foi de vinte e um pés. 

O SR. VALTER FRANCO - O Departamento, porém, declarou 
que a dragagem não deve exceder de seis metros. 

A maior razão, todavia, é que já existe verba, foi feita a con-
corrência pública pelo próprio Estado do Rio Grande do Sul e 
submetida à apreciação do Departamento Nacional de Portos, Rios 
e Canais. 

Sr. Presidente, outra razão maior se nos apresenta: o carvão 
nacional é combustível medíocre e mais medíocre ainda - perdoe-

• Ni'.o fbl revisto pelo orador. 
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-me o nobre Senador Alencastro Guimarães - é o do seu Estado, 
o Rio Grande do Sul. 

O Sr. Alencastro Guimarães - V. Ex.ª está enganado. Sou do 
Distrito Federal. 

O SR. VALTER FRANCO - Perdoem-me, então, os nobres co-
legas do Rio Grande; mas a verdade é que o carvão rio-grandense 
é o mais medíocre; a percentagem de cinza é de 40 a 50%. 

O Sr. Alencastro Guimarães - O carvão pobre do Rio Grande 
do Sul, de Santa Catarina, é que tem movimentado a Marinha Mer-
cante, os trens da Central da Inglêsa, enfim todos os trens do 
Brasil. 

O SR. VALTER FRANCO--V. Ex.a está enganado. O carvão de 
Santa Catarina tem menor percentagem de cinza. A prova é que a 
Usina Siderúrgica, de Volta Redonda, utilizou e ainda utiliza o car-
vão de Santa Catarina, porque é coqueificável, o que não acontece 
com o do Rio Grande do Sul. 

1 

O Sr. Alencastro Çluimarães - Para o emprêgo em siderurgia, 
está bem; para máqui:pas a vapor, não; estou com a razão. 

O SR. VALTER F':f?.ANCO- Para êsse carvão o Plano prevê sua 
utilização in loco, seja em estradas de ferro, seja em usinas terme-
létricas. 

O Sr. Alencastro Guimarães - No entanto, a Argentina e o 
Uruguai nos comprarp. êsse carvão. 

O SR. VALTER FRANCO - Assim, Sr. Presidente, em face do 
Plano, não há razão para a dragagem do Pôrto de Pôrto Alegre, 
da Lagoa dos Patos e do Rio Jacuí. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não é o pôrto que será dragado, 
mas os canais. Pôrto é uma coisa, canal é outra. 

O SR. VALTER FRANCO - Não há razão, Sr. Presidente, va-
lendo-me do aparte qo nobre Senador Alencastro Guimarães, para 
a verba destinada à dragagem dos canais do Rio Jacuí e da Lagoa 
dos Patos, porque ês13e trabalho já está sendo feito pelo Departa-
mento Nacional de Portos, Rios e Canais. Iríamos dar nova verba 
de duzentos milhões de cruzeiros, que não seria utilizada, visto 
como o Govêrno Federal já está atendendo a essas obras com dota-
ção consignada no Plano de Reaparelhamento dos Portos do Brasil. 
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Esta a razão principal, reforçada pela baixa qualidade do car-
vão. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Neste caso será melhor sus-
pender o trabalho nas minas. 

O Sr. Ferreira de Souza - Não. Devemos, sim, transformá-
lo em eletricidade . 

O SR. VALTER FRANCO - Durante a guerra houve realmente 
aumento de produção de carvão. Chegamos a produzir dois milhões 
de toneladas. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Continua sendo a produção 
atual. 

O SR. VALTER FRANCO - Baixou um pouco. 
O Sr. Alencastro Guimarães - O que há é falta de transporte. 

O SR. VALTER FRANCO - A falta de transporte não influi 
sôbre a produção das minas de carvão do Rio Grande do Sul. 

O Sr. Alencastro Guimarães - Como não influi? 

O SR. VALTER FRANCO - Eis porque o Plano prevê maior 
ajuda para o carvão mais aproveitável ..:.... o de Santa Catarina 
coqueificável - ao passo que o do Rio Grande é de teor mais baixo, 
com grande quantidade de cinza ... 

O Sr. Alencastro Guimarães - Não é tão grande. A diferen-
ça é insignificante. 

O SR. VALTER FRANCO - ... sendo, portanto, seu emprêgo 
mais indicado in loco. 

Estas as razões, Sr. Presidente, por que a Comissão de Agricul-
tura, Indústria e Comércio opinou pela rejetição da Emenda n.º 7. 
(Muito bem). 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à votação da Emenda 
n.º 7. 

O SR. DURVAL CRUZ (*) - (Para encaminhar a votação) -
Sr. Presidente, a Emenda n.0 7 é da autoria do nobre Senador 
Alencastro Guimarães; e a Comissão de Finanças deu-lhe parecer 

• Não :foi revisto pelo orador. 



- 172 -

favorável, considerada a conveniência que encontrou no sentido 
de completar o Plano do Carvão, na emenda por S. Ex.ª apre.:. 
sentada. 

Na justificação - repetida há pouco ao Senado - pediu S. Ex ..a 
a atenção da Casa para a grande vantagem da dragagem do Rio 
Jacuí até o Pôrto de Xarqueada, bem como do Rio Guaíba e q.o 
canal da Lagoa dos Patos. 

Considera ainda S. Ex.ª a vantagem de fazer chegar ao Pôrto 
de Charqueada navios com capacidade para receberem até cinco 
mil toneladas de carvão do Rio Grande do Sul . · 

O Sr. Válter Franco - Quem seria o comprador dêsse carvão? 
O SR. DURVAL CRUZ - Sr. Presidente, estou justificando 

o ponto de vista da Comissão de Finanças, que deu parecer favo-
rável à emenda do nobre Senador Alencastro Guimarães. 

Tratamos, no momento, de votar o Plano de proteção ao car-
vão, de aumento de sti.a produção e de barateamento de transporte 
a fim de que o produto nacional possa ser aproveitado sem pre-
juízo para os consumidores e também sem prejuízo para a eco-
nomia nacional. 

O Sr. Alfredo Neves - Muito bem. 

O SR. DURVAL CRUZ - Andou bem o Govêrno da República 
enviando ao Congresso Nacional o Projeto em exame. 

Se o nobre Senador Alencastro Guimarães chegou à conclusão 
de que com a dragagem do Rio Jacuí até o Pôrto de Charqueada, 
o carvão produzido np Rio Grande do Sul chegará aoR portos con-
sumidores com uma diminuição no seu preço de ·custo de 
Cr$ 150,00 a Cr$ 200,00 por tonelada, é evidente a conveniência 
das obras propostas ~1a emenda de sua autoria. 

Precisamos assegurar ao carvão nacional as vantagens pre-
vistas no Plano: melpor tratamento na origem, criação de lavado-
res, melhoramento das condições de transporte ferroviário, me-
lhoria do serviço de carga e descarga e de transporte fluvial e ma-
rítimo. 

A emenda do nobre Senador Alencastro Guimarães consulta 
os objetivos do Plano, atende ao interêsse nacional; e a Comissão 
de Finanças, que examinou sobretudo o aspecto do custo do carvão 



- 173 -

nacional e do seu transporte, deu-lhe parecer favorável, pelas 
razões constantes da sua justificativa. (Muito bem; muito bem) . 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.0 7, apresen-
tada perante a Comissão de Fôrças Armadas, com pareceres fa-
voráveis das Comissões de Constituição e Justiça, de Fôrças Arma-
das, de Viação e Obras Públicas e de Finanças. A Comissão de Agri-
cultura, Indústria e Comércio deu parecer contrário. 

Os Srs. que a aprovam, queiram permanecer sentados. 
(Pausa). 

Está aprovado. 

O SR. FERREIRA DE SOUZA (Pela ordem) - Sr. Presiden-
te, requeiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação solicita-
da pelo nobre Senador Ferreira de Souza . 

Queiram levantar-se os Srs. Senadores que votam a favor da 
emenda. (Pausa). 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor e 
levantar-se os que votaram contra. (Pausa). 

Manifestaram-se pela aprovação da emenda 20 Srs. Senado-
res . e contra, 4. . 

Não há número. 
Vai-se proceder à chàmada. 
(Procede-se à chamada). 

Respondem SIM os Srs. Senadores: 
Vivaldo Lima. 
Valdemar Pedrosa. 
Anísio Jobim. 
AIvaro Adolfo. 
Clodomir Cardoso. 
Arêa Leão. 
()nofre Ciomes. 
Kerginaldo Cavalcânti. 
Assis Chateaubriand 

Cícero Vasconcelos. 
Durval Cruz. 
Aloísio de Carvalho. 
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Pinto Aleixo. 
Carlos Lindemberg. 
Luís Tinoco. 
Alfredo Neves. 
Altivo Linhares. 
Alencastro Guimarães. 
Marcondes Filho. 
Matias Olímpio. 
Costa Pereira. 
Mário Mota. 
Flávio Guimarães. 
Gomes de Oliveira. 
Ivo d' Aquino. 
Francisco Gallotti. 
Alberto Pasqualini - (26) , 

Respondem NÃO os Srs. Senadores: 
I~ 

MagaJ.\~aes Barata. 
Ferrei.ta de Souza. 
Válter Franco - (3) . 

O SR ..PRESIDENTE - Votaram SIM 26 Srs. Senadores e 
NAO, 3. 

Está confirmada a falta de número. 
Fica adiada a vqtação. 

http:Ferrei.ta


Sessão em 5 de novembro de 1952 

............................................. ' .............. .  

ORDEM-DO-DIA 

Continuação da votação, em discussão única, do 
Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n.0 287, 
de 1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e 
dispõe sôbre a sua execução. (Sob regime de ur-
gência, concedida na sessão de 31 de outubro de 
1952, em virtude da aprovação do Requerimento nú-
mero 362, de 1952) . Pareceres ns. 501, 502, 800, 801 
e 1.202. I - Sôbre o projeto: a) Já proferidos: da 
Comissão de Fôrças Arm9.das - favorável, com as 
alterações constantes das emendas que oferece; da 
comissão de Viação e Obras Públicas, favorável; da 
Comissão de Finanças - favorável, com as altera-
ções constantes da emenda que oferece; b) a profe-
rir oralmente em plenário: da Comissão de Agri-
cultura. II - Sôbre as emendas: a) já proferidas: 
da Comissão de Fôrças Armadas, favorável às de ns. 
1, 2, 7, 8, 9 (com retificação); contrário às de ns. 3 e 
10 e oferecendo as de ns. 4, 5 e 6; da Comissão de 
Finanças, oferecendo a de n.0 1; da Comissão de Via-
ção: favorável às de ns. 1, 2, 3, 4, 6, 7; 8, 9 (com re-
tificação), 10 e 11, e oferecendo subemenda à de n.0 5 
a proferir oralmente, em plenário: da Comissão de 
Constituição e Justiça sôbre as de ns. 1 a 12; da 
Comissão de Fôrças Armadas, sôbre as de ns. 11e12; 
da Comissão de Viação e Obras Públicas, sôbre a de 
n.0 12; da Comissão de Finanças, sôbre as de ns. 2, 
3, 4, 5 (e subemenda), 6, 7, 8, 9, 10 11 e 12. 

Acllava-se em votação a Emenda n. 0 7, que não pôde ser vo-
tada por falta de número. 

A Emenda n.0 7 foi apresentada perante a Comissão de Fôr-
ças Ar:rnadas e teve pareceres favoráveis das Comissões de Finan-
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ças, de Viação e Obras Públicas e de Fôrças Armadas, pela consti-
tucionalidade, da Comissão de Constituição e Justiça; e contrário 
da Comissão de Agricultura . 

Em votação a Emenda n. o 7. 

É aprovada a seguinte 

Emenda n.O 7 

Ao Anexo n.0 1, Item I, setor transportes, Letra b.  
Acrescente-se:  
N.0 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 

Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ....... . 
Cr$ 200. 000,00. 

Em votação a Emenda n.º 10, apresenta perante a Comissão 
de Fôrças Armadas ao Anexo n.º 1. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela cons-
titucionalidade; o das Comissões de Agricultura e da Fôrças Arma-
das são contrários; o da Comissão de Viação e Obras Públicas é 
favorável; o da Comi,ssão de Finanças é no sentido de constituir 
projeto em separado, o que ficou prejudicado em virtude de deci-
são do plenário . 

Em votação a Emenda n.º 10. 

O SR. IVO D'AQUINO (Pela ordem) - Sr. Presidente, pe-
diria a V. Ex.ª que informasse ao Senado sôbre o objetivo da 
emenda. 

O SR. PRESIDE!NTE - Trata-se de emenda ao Anexo 1: 

"Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica, 
nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em La-
guna, à base exclusiva de carvão nacional - ....... . 
Cr$ 500. 000. 000,00." 

E' de autoria do nobre Senador Alencastro Guimarães.  
Vai-se proceder à votação da Emenda n.º 10.  
Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer  

sentados. (Pausa). 
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E' aprovada a seguinte 

Emenda n.º 10 

IV - Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base 
exclusiva de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. 

Em votação a Emenda n.º 8, apresentada perante a Comissão 
de Fôrças Armadas. E' aditiva e diz: 

Requerimento 

"Acrescente-se ao segundo setor de mineração e in-
dústria, depois do n.0 10, o seguinte: 

"Para auxiliar e financiar a construção de usinas 
termelétricas, exclusivamente a carvão nacional, queima-
do exclusivamente no Distrito Federal - ............ . 
Cr$ 200. 000. 000,00. 

Para auxiliar e financiar a construção de usinas ter-
melétricas, exclusivamente a carvão nacional, noutros 
pontos do território nacional Cr$ 200. 000. 000,00. 

O parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela cons-
titucionalidade; os das Comissões de Agricultura, Indústria e Co-
mércio e de Finanças, são contrários; e das Comissões das Fôrças 
Armadas e Viação e Obras Públicas são favoráveis. 

Os Srs. Senadores que aprovam a Emenda n.º 8 queiram con-
servar-se sentados. (Pausa) . 

Está rejeitada. 

O SR. MOZART LAGO (Pela ordem) - Sr. Presidente, re-
queiro verificação da votação. 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se proceder à verificação da vo-
tação requerida pelo nobre Senador Mozart Lago. 

Os Srs. Senadores que votam a favor da Emenda n.0 8 quei-
ram levantar-se. (Pausa) . 

Queiram sentar-se os Srs. Senadores que votaram a favor e 
levantar-se os que votam contra. (Pausa) . 

Votaram a favor da emenda quatro Srs. Senadores; e contra 
trinta e três. 

12-II 
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E' rejeitada a seguinte 
Emenda n.O 8 

Acrescente-se ao: II, setor de mineração e indústria, depois 
do n.º 10. 

N.º ... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas ter-
melétricas exclusivamente a carvão nacional no Distrito Federal 
- Cr$ 200. 000. 000,00. 

N.º ... Para auxiliar ou financiar a construção de usinas ter-
melétricas exclusivamente a carvão nacional noutros pontos do 
território nacional - Cr$ 200. 000. 000,00. 

Em votação a Emenda n.º 2, aditiva, apresentada perante a 
Comissão de Viação e Obras Públicas, com parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça, pela constitucionalidade; contrário da Co-
missão de Agricultura, Indústria e Comércio, e favoráveis das Co-
missões de Fôrças Armadas, de Viação e Obras Públicas e de Fi-
nanças. 

1 

Em votação a E:r:nenda n.0 2. 

O SR. DURVAL CRUZ (*) - (Pela ordem} - Sr. Presidente, 
a Emenda n.0 2 faz r~~ferência ao Item 22, do Anexo I, quando deve 
ser ao Item 13, do Anexo I. Peço a V. Ex.ª considerar a possibi-
lidade de correção. (Muito bem}. 

O SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.0 2. 
É aprovada a se~uinte 
Acrescente-se, onde convier: 
Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-

ciamento até Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta mil cruzeiros) para 
instalação de uma central termelétrica na região carvoeira do Pa-
raná e outra na de Santa Catarina, destinada ao aproveitamento 
do carvão de tipo nfi,o exportável, antieconômico ou residual. 

§ 1.º - Os finan,ciamentos serão concedidos metade para cada 
Estado, mediante requerimento, acompanhado do projeto, orça-
mento, memória justificativa da usina respectiva, a prova de ido-
neidade moral, financeira e técnica do pretendente, e submetido 
ao Conselho Consultivo e à Diretoria, aos quais cabe decidir sôbre 
o referido requerimento. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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§ 2.º - Os recursos para êsse financiamento serão retirados 
do n.º III, Item 12 do Anexo n.0 I, o qual em conseqüência fica re-
duzido a Cr$ 20. 000. 000,00 e criado mais um item de ......... . 
Cr$ 50.000.000,00, no "Setor Mineração e Indústria", n.0 II do 
referido Anexo . 

o SR. PRESIDENTE - Em votação a Emenda n.º 11, aditiva, 
com parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela consti-
tucionalidade; com pareceres contrários das Comissões de Ari-
cultura, Indústria e Comércio, Fôrças Armadas e de Finanças; e 
com parecer favorável da Comissão de Viação e Obras Públicas. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

É rejeitada a seguinte 

Emenda n.O 11 

Acrescente-se onde convier: 
Art. - As estradas de ferro exploradas pelos Estados, por au-

tarquias estaduais ou arrendadas aos Estados pela União terão 
direito a uma indenização, que será paga pela União, sôbre o quan-
titativo do carvão nacional consumido que exceder a quota obriga-
tória prevista no Decreto n.0 20. 089, de 9-6-1931, modificado pelo 
Decreto-lei n.º 1. 828, de 21-6-1937. 

§ l.º - Para o cálculo de indenização ter-se-ão em conside-
ração os seguintes fatôres: 

a) A diferença de preço médio por tonelada de carvão na-
cional e por tonelada de combustível mais econômico importado, 
posto no tender da locomotiva e a relação quantitativa entre um 
e outro combustível para a produção dos mesmos efeitos; 

b) A relação entre a quantidade de carvão nacional tecni-
camente necessária por tonelada-quilômetro e quantidade efeti-
vamente gasta; 

e) Outras despesas resultantes do consumo.de carvão nacio-
nal, e que seriam inexistentes no caso de ser empregado outro 
combustível. 

§ 2.0 - O quantum da indenização será apurado pelo Depar-
tamento Nacional de Estradas de Ferro, com base nos dados de que 
trata o parágrafo anterior. - Alberto Pasqualini. 

http:consumo.de
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O SR. PRESIDENTE - Em votação a emenda n.º 12, aditiva, 
apresentada perante a Comissão de Constituição e Justiça, com 
seu parecer pela constitucionalidade; com parecer da Comissão de 
Viação e Obras Públicas e contrários das Comissões de Agricultura, 
Indústria e Comércio, de Fôrças Armadas e de Finanças. 

Os Srs. Senadores que a aprovam, queiram permanecer sen-
tados. (Pausa). 

E' rejeitada a seguinte 
Emenda n.O 12 

Inclua-se: 
Também uma usina em Barretos~ Município de Camamu, Es-

tado da Bahia. 

Justificação 

E' de inteira justiça proporcionar-se a criação de uma usina 
siderúrgica nessa ciditde, incluída no plano de reaparelhamento 
de portos, com as instalações necessárias. Para aí poderão ser en-
carninhados os minér+os de ferro de Itiçu (Município de Jequié), 
através de um ramal da Estrada de Ferro Ilhéus-Conquista, par-
tindo de Ubaitaba. Jl,-lém do mais, dentro em pouco essa região 
será beneficiada com a energia elétrica da Central de Fusil, que 
está sendo construída pelo govêrno da Bahia. 

Sala das Sessões, 31 de outubro de 1952. - Pinto Aleixo. -
Aloísio de Carvalho. 

O SR. PRESIDENTE - Está terminada a votação da emen-
da, e, já tendo sido aprovado o projeto, vão, projeto e emenda, à 
Comissão de Redação de Leis. 

O SR. GOMES DE OLIVEIRA (Para declaração de voto) -
Sr. Presidente, tenho em mãos minha declaração de voto sôbre cer-
to artigo do projeto i·eferente ao Plano do Carvão. Subscreveram-
na os nobre Senadores Domingos Velasco e Alberto Pasqualini, 
aliás, sem que eu o pedisse. Honraram espontâneamente a mi-
nha declaração de voto, apondo-lhe suas assinaturas. (Lendo). 

"Trata-se de indústria básica na economia de um povo, qual 
a do carvão. 

* Não foi revisto pelo orador. 
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Verifica-se que tais indústrias não oferecem vantagens às pe-
quenas organizações. 

Fragmentada em 23 emprêsas, em sua maioria de pequeno por-
te, a indústria do carvão em Santa Catarina, por exemplo, oferece 
o mais lamentável panorama. 

E isso, porque, sem recursos, não puderam as companhias car-
boníferas produzir com bases econômicas, nem proporcionar aos 
seus operários, condições de trabalho compatível com as exigên-
cias da própria vida humana, pois que os processos em voga, ali, 
são, em geral, os mais primitivos e desumanos. 

De outro lado, a exploração dessa indústria pelo Estado, atra-
vés da Companhia Siderúrgica, oferece-nos aspecto mui diverso. 

Isso é o que oferece a iniciativa privada em sua grande maio-
ria, em atividade como a do carvão. 

Os processos que adotou são já mecanizados, permitindo, as-
sim, produção em condições satisfatórias. 

A atividade estatal, pois, nesta indústria, e, decreto contra, é 
a mais aconselhavel. 

Não compreendemos, por isso, que, em vez de o público cha~ 
má-la a si, promovendo a concentração ~ecomendada pelos técni-
cos e pelos modernos processos de produção, defira-a a particula-
res, propondo-se financiá-los para que possam êles aperfeiçoar 
seus processos. 

Com 180 milhões de cruzeiros, que a tanto monta a autoriza-
ção de empréstimo às emprêsas particulares, e mais um pouco, 
poderá o próprio Estado racionalizar e modernizar a indústria 
do carvão, tal qual o vai fazer, conforme o plano, quanto aos trans-
portes. 

Por essa forma, estamos certos, ganhariam não só a produ-
ção carvoeira, como os trabalhadores nessa penosa indústria. 

Rio de Janeiro, 3 de novembro de 1952. - Carlos Gomes de 
Oliveira. - Domingos Velasco. - Alberto Pasqualini." 

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

O SR. PRESIDENTE - A declaração de V. Ex.ª constará 
da ata. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES (Para declaração de voto) 
- Sr. Presidente, o Senado, em sua sabedoria, recusou aprova-
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ção à emenda, que apresentei para se instalar uma usina termelé-
trica a carvão no Distrito Federal. 

A justificação que desenvolvi, ao apresentar a emenda, ressal-
ta a conveniência dessa instalação. 

Desejo, porém, com a minha declaração de voto, mostrar ao 
Senado, para que fiquem registradas em nossos anais, as razões que 
militaram a favor da minha preferência. 

A evolução do emprêgo dos combustíveis coloca o carvão ne-
cessàriamente entre dois destinos: a ser transformado diretamente 
em energia ou na produção de derivados, entre os quais a hidro-
genação do carbono, além de outros aproveitamentos, como a pro-
dução de petróleo sintético e subprodútos. 

Há no país pronunciada tendência para a produção exclusiva 
de energia hidrelétrica. Justifica-se a preferência por ser a ener-
gia oriunda dêste processo mais barata do que a termelétrica. 

Em princípio, gerf1lmente, assim é, mas é preciso considerar 
que na instalação de uma usina hidrelétrica a quantidade de ca-
pital necessário às vê~es é de tal monta que torna o quilowatt 
muito mais caro que o obtido na usina termelétrica, cujo custeio 
embora mais elevado, exige menor capital de investimento. Assim, 
a produção de energia por êste meio será mais conveniente. 

No caso da cidade do Rio de Janeiro, porém, não deve predo-
minar _o aspecto da produção de energia barata. E' sobretudo ne-
cessário que haja energia, e, ainda mais, que seja fragmentada 
estrategicamente a Sljla produção. 

Qual a situação \ias cidades do Rio de Janeiro e São Paulo 
neste momento? 

A energia hidráulica resulta de três bacias. Uma hora de bom-
bardeio- aéreo arrasará inteiramente tôda a produção de energia 
das duas cidades . 

Não há meios de defesa capaz de proteger as barragens dos 
ataques aéreos. No Vale do Ruhr, na Alemanha, a mais possante 
e bem defendida barragem, que produzia considerável energia, ne-
cessária às zonas industriais daquele país, foi afinal destruído pe-
los inglêses, apesar de defendida pela artilharia antiaérea, pela 
camuflagem, pela defesa ativa, por meio de cobertura aérea e, 
ainda, por várias rêdes de aço, dispostas de modo a deter os torpedos 
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lançados dos aviões. Entretanto, num bombardeio maciço, os torpe-
dos perfuraram as rêdes, as barragens foram atingidas e, final-
mente, destruídas. 

A produção de energia elétrica necessária às cidades do Rio 
e de São Paulo, tem que encarecer, pois sua distribuição deverá ser 
feita de modo a que as duas cidades, notadamente a capital do 
país, não fiquem expostas a capitular em 24 horas. 

O Rio de Janeiro já é uma cidade estrategicamente mal de-
fendida e mal localizada. Temos apenas uma via em condições de 
abastecê-la, que é a Central do Brasil. Ninguém deve iludir-se com 
a capacidade das estradas de rodagem. O exemplo da estrada de 
Burma demonstra que os exércitos de Chiang-Kai-Shek podiam 
ser abastecidos apenas num mínimo, o que, de qualquer maneira, 
prova que êsse abastecimento não pôde impedir a extensão ca-
tastrófica da influência que sôbre a China nacionalista exerceu a 
falta de abastecimento adequado. 

Possuímos mais duas vias de bitola estreita, uma da Central e 
outra da Leopoldina, incapazes de executar dez por cento do trá-
fego da Central do Brasil. 

Estamos, pois, como se vê, Sr. Presidente, em face de uma 
cidade ligada, na realidade, apenas por uma via ao interior. 

Retorno ao ponto em que me encontrava: a energia está con-
centrada numa ou duas barragens. Vemos a sua vulnerabilidade. 
Resta, então, a construção de usinas termelétricas, no Distrito Fe-
deral, distanciadas de maneira a que o mesmo bombardeio não 
possa atingir as duas simultâneamente. 

O principal objetivo da minha emenda foi pôr a cidade do Rio 
de Janeiro, na ocorrência de conflito externo, a coberto de, em pou-
cas horas ou minutos, ficar desprovida de energia necessária não 
só às indústrias como aos fins mais comezinhos. 

Consideremos mais, Sr. Presidente: um porta-avião, partindo 
de 700 milhas de distância do litoral e viajando durante a noite 
estará, de madrugada, a 200 e poucas milhas do Rio de Janeiro, 
portanto, a quarenta e cinco milhas de vôo da cidade. Ficará, as-
sim, em condições de recolher os aviões que hajam executado sua 
faina destruidora. Tudo isso indica - e assim já se procede nou-
tros países - a necessidade de disseminação daqueles órgãos fun-
damentais da vida das nações. 
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Há mais ainda. Estamos atualmente nesta emergência: não 
se pode contar na usina hidrelétrica senão com aquêles índices 
d'ãgua que correspondem às sêcas máximas. 

Há dois ou três anos, por causas inexplicáveis, totalmente 
desconhecidas, chegamos ao ponto de racionar a energia devido à 
falta d'água. :6:ste fato, aliás, não se verificou sàmente no Brasil. 

Sêcas inexplicáveis têm ocorrido há alguns anos em NeWI 
York, na Inglaterra, na França e na Itália, tornando precária a 
obtenção de energia das usinas hidrelétricas . 

Daí a necessidade da termelétrica, porque esta permitirá pro-
dução constante de energia, embora essa energia venha a ser, no 
caso do carvão nacional, mais cara que a hidrelétrica. Sua finali-
dade, porém, é resguardar a cidade da falta de energia: primeiro, 
no caso de conflito e da destruição das usinas hidrelétricas; se-
gundo, no caso das sêcas, com as variações a que estivermos su-
jeitos, enquanto perdurar o atual sistema. 

Estas, as razões qtj.e me levaram a apresentar a emenda. (Mui-
to bem; muito bem. Pp,Zmas) . 

. . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . ' ................................ " ...... .  
' ................... ,. ....................................... .  
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Sessão de 5 de dezembro de 1952 

O SR. PRESIDENTE - E' lido e vai a imprimir o seguinte 

PROJETO N.O 1. 045-D, DE 1951 

Emendas do Senado ao Projeto n.0 1. 045-C, de 
1951, que aprova o Plano do Carvão Nacional e dis-
põe sôbre sua execução. 

(As Comissões de Economia e de Finanças) . 

PROJETO N.0 1.045-D, DE 1951, EMENDADO PELO SENADO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º - E' aprovado o Plano do Carvão Nacional, consubs-

tanciado nos empreendimentos constantes do Anexo n.º 1 desta 
Lei e demais providências que ela menciona, e destinado a conju-
gar as atividades de produção, beneficiamento, transporte e distri-
buição do carvão nacional, a fim de ampliar-lhe a produção, re-
gulamentar o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços e melhor 
aproveitá-lo como combustível e matéria-prima. 

Parágrafo único - O Plano do Carvão Nacional será comple-
tado, entre outras medidas, por outro de construção e equipamen-
to de usinas termelétricas, utilizando carvão nacional nos Esta-
dos onde se situam as jazidas dêsse combustível e junto às regiões 
de grande densidade e uso de energia elétrica, com o duplo obje-
tivo de possibilitar melhor aproveitamento das fontes de energia 
hidráulica e de atender à eletrificação progressiva das vias férreas 
nacionais. 

Art. 2.0 - Para custeio das despesas com a execução dêste 
Plano, inclusive financiamentos a emprêsas privadas, é aberto cré-
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dito especial de Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cin~ 
co milhões de cruzeiros) que o Poder Executivo é autorizado a 
aplicar de acôrdo com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exercício de 1952 .............. 190. 000 . 000,00 
Exercício de 1953 .............. 190. 000. 000,00 
Exercício de 1954 .............. 190. 000. 000,00 
Exercício de 1955 .............. 175. 000. 000,00 
Exercício de 1956 .............. 10. 000. 000,00 

Parágrafo único - Serão incluídas nos orçamentos anuais as 
dotações destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
Anexo n.º 2, desta Lei, essenciais ao Plano do Carvão Nacional e 
para os quais já existe autoridação :ria Lei n.º 1.102, de 18-5-1950. 

Art. 3.º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar ope-
rações externas de crédito até o limite de US$ 20. 000. 00,00 (vinte 
milhões de dólares), ou o equivalente em outra unidade monetâ.-
ria, para financiar, np exterior, as despesas necessárias à execução 
dêste Plano . 

§ 1.º - As conqições dêste financiamento serão semelhantes 
às de operações aná~ogas já contratadas ou garantidas pelo Go-
vêrno Federal. 

§ 2.º - Poderá ainda o Poder Executivo, nesse limite, dar a 
garantia do Tesouro a operações de crédito de entidades públicas 
oµ privadas para os objetivos consignados nesta lei, aprovadas 
pela Comissão a que se refere o Art. 2.º. 

Art. 4.º - E' criada uma comissão Executiva do Plano do Car-
vão Nacional, diretarnente subordinada ao Presidente da República 
e integrada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. 

§ l.º - A Diretoria será composta de um Diretor-Executivo e 
dois Diretores-Assistentes. 

§ 2.º - O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Dire-
tor Executivo, constituir-se-á de um representante de cada um dos 
seguintes órgãos: Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, De-
partamento Nacional de Portos, Rios e Canais, Departamento Na-
cional de Estradas de Ferro, Estrada de Ferro Central do Brasil, 
Companhia Siderúrgica Nacional e Sindicato Nacional da Indús-
tria de Extração de Carvão; bem como dos governos do Paraná 
Santa Catarina e Rip Grande do Sul, que são os Estados produtores 
mencionados no Plano. 
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§ 3.º - Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo 
serão de livre escolha e nomeação do Presidente da República, ex-
ceto o representante do Sindicato Nacional da Indústria de Ex-
tração de Carvão, que será escolhido de lista tríplice de nomes 
apresentada pela diretoria dêsse órgão sindical. 

§ 4.º - O Diretor-Executivo perceberá a gratificação men-
sal de Cr$ 15. 000,00; os Diretores-Assistentes o de Cr$ 10.000,00; 
e os membros do Conselho Consultivo, salvo seu presidente, a gra-
tificação de Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros) por sessão a que 
comparecerem:, até o máximo de 40 (quarenta) sessões por ano. 

§ 5.º - Não perceberão as gratificações do parágrafo anterior 
os servidores públicos que tenham vencimento ou remuneração de 
valor superior ao do padrão "O". 

§ 6.º - A Comissão Executiva se extinguirá em 30 de junho 
de 1956, devendo antes apresentar relatório final de seus traba-
lhos, do qual constará um estudo da situação da indústria car-
voeira, nesta época e de suas perspectivas imediatas. 

§ 7.º - Aos membros da Comissão Executiva aplicar-se-ão 
as disposições da legislação relativas a deveres, direitos e vanta-
gens dos servidores públicos da União. 

Art. 5.º - Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboração e execução dos 

projetos específicos relativos aos vários setores de obras e serviços 
previstos no Plano, utilizando, tanto quanto possível, os órgãos 
próprios da União e dos Estados; 

b) determinar e supervisionar a preparação das especifica-
ções do equipamento, a servirem de base às encomendas diretas 
que fizer no exterior; 

e) decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os 
contratos respectivos, de acôrdo com esta lei; 

d) promover, em colaboração com os órgãos competentes, a 
pronta execução das encomendas e da remessa de equipamentos 
do exterior; 

e) obter, pelos meios mais apropriados e através dos órgãos 
especializados, a cooperação da técnica nacional e estrangeira na 
realização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao apro-
veitamento do carvão nacional e de seus subprodutos, e à locali-
zação e caracterização de novas jazidas; 
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f) estudar planos de industrialização e eletrificação regio-
nais, para incrementar o uso do carvão nas zonas produtoras, uti-
lizando para isso, tanto quanto possível, os serviços técnicos dos 
órgãos próprios da União e dos Estados; 

g) elaborar seu regimento interno, organizar seus serviços 
administrativos, requisitar o pessoal a êles necessário, na forma 
da legislação, e arbitrar gratificações; 

h) promover qualquer outra medida que julgue conveniente 
à execução do Plano do Carvão; 

i) zelar pelo cumprimento das determinações legais que im-
pedem a importação de equipamento industrial que utilize com-
bustível sólido e não seja apropriado_ ao caso do carvão nacional. 

§ 1.º - Compete à Diretoria, sob a direção imediata do Dire-
tor-Executivo, promover e coordenar a execução do Plano. 

§ 2.º - O Conselho Consultivo deverá pronunciar-se, previa-
mente, sôbre tôdas as questões submetidas à decisão do Presiden-
te da República, com:petindo-lhe, ainda, menifestar-se sôbre quais-
quer outros assuntos que lhe forem encaminhados pelo Diretor-
Executivo e sugerir a êste as medidas que lhe pareçam convenien-
tes à eficiente execução do Plano . 

Art. 6.º - E' o Poder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamento até o total de Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta mi-
lhões de cruzeiros), às emprêsas mineradoras que desejarem me-
canizar a extração e montar lavadores para o carvão por elas pro-
duzido. 

§ 1.0 - Para gozar do benefício dêsse financiamento, a em-
prêsa mineradora deverá apresentar à Comissão Executiva pedi-
do fundamentado em que descreva o projeto de mecanização, com 
indicação da produção prevista e dos custos e métodos de lavra 
e de beneficiamento, demonstração de reservas e de condições 
apropriadas da camada a explorar, além da prova de organização 
técnico-administrativa para a aplicação dos novos processos de 
mineração e lavagem. 

§ 2.º - Nos peP.idos de financiamento, o Departamento Na-
cional da Produção Mineral dará parecer acêrca da viabilidade 
do projeto. 

§ 3.º - As emprêsas mineradoras que solicitarem financia-
mento deverão apresentar, concomitantemente, planos de assis-
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tência social aos seus empregados, com especificação dos respecti-
vos custos, ou demonstrar que tal assistência já está sendo pres-
tada de forma satisfatória. 

Art. 7.º - Nos contratos de financiamento firmados nos têr-
mos do artigo anterior, as emprêsas mineradqras assumirão o 
compromisso de aceitar o esquema de produção e comércio que 
tiver sido estabelecido para cada Estado, e porão sempre sua con-
tabilidade à disposição da Comissão Executiva e do Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia, para que êste, de acôrdo com a le-
gislação em vigor, possa fixar adequadamente os preços do car-
vão nacional dos vários tipos e procedência. 

§ 1.º - No cálculo dêsses preços serão considerados os bene-
fícios concedidos em virtude do disposto no artigo anterior e a 
necessidade de atribuir às emprêsas de mineração lucros compatí-
veis com os riscos da indústria. 

§ 2.0 - Poderão também ser financiadas as emprêsas produ-
toras de carvão para consumo próprio, desde que se enquadrem 
no esquema geral de produção que tiver sido estabelecido. 

Art. 8.0 - A Comissão Executiva, ouvido o DNPM, bai-
xará instruções compulsórias aos mineradores beneficiados direta-
mente por esta lei, acêrca dos processos de extração e lavagem 
do carvão. 

Parágrafo único - No caso da mineração de Santa Catarina, 
tais instruções deverão visar, precipuamente, à racionalização da 
produção do carvão de tipo metalúrgico. 

Art. 9.º - E' o Poder Executivo autorizado a proceder a en-
campação ou desapropriação do Pôrto de Imbituba, podendo per-
mitir que a emprêsa concessionária realize as obras previstas neste 
plano no prazo estabelecido, caso haja nisso conveniência. 

Parágrafo único - No caso de reversão do porto ao domínio 
da União, poderá o Presidente da República: 

a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrendamento; 
b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a sua 

administração, enquanto não atribuída a outra entidade. 
Art. 10 - A Comissão Executiva promoverá a aquisição de 

embarcações apropriadas, em número e com características que 
permitam o transporte eficiente e econômico do carvão. 

13-II 
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Parágrafo único - Essas embarcações serão reservadas para 
as linhas de transporte de carvão e só poderão ser destinadas a 
outros fins mediante audiência da Comissão Executiva e, após 
sua extinção, do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 11 - O uso das facilidades de pôrto e de transporte 
que forem estabelecidas ficará limitada aos tipos de carvão apro-
vados pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, evitando-se 
tanto quanto possível a exportação de carvão bruto ou com ca-
racterísticas julgadas inconvenientes pelos órgãos competentes. 

Art. 12 - Na fixação das tarifas de serviços públicos e fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conr.>elho Nacional de Minas e 
Metalurgia, adotando-se as taxas d~ amortização e juros usuais 
para tais casos . 

Art. 13 - E' o Poder Executivo autorizado a conceder até o 
total de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) fi-
nanciamento às indústrias nacionais que utilizem a pirita do car-
vão nacional na pro~ução de ácido sulfúrico de enxôfre. 

Parágrafo único - Os financiamentos serão concedidos me-
diante requerimento em que se descrevam as instalações da pre-
tendente e sua situac~ão econômica e se forneçam esclarecimentos 
sôbre o processo de produção a empregar, que será submetido à 
apreciação do Departamento da Produção Mineral e Metalurgia. 

Art. 14 - E' o ~?oder Executivo autorizado a conceder finan-
ciamento até o total de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cru-
zeiros) às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar 
serviços de assistência social e melhorar as condições de vida dos 
trabalhadores da indústria do carvão, inclusive pela elevação do 
seu orçamento familiar. 

Parágrafo único - A Comissão Executiva realizarão empreen-
dimentos relativos à, assistência social no interêsse dos trabalha-
dores da indústria do carvão, dependendo, a partir de 1952, a 
quantia total de 15 milhões de cruzeiros. 

Art. 15 - Os flnanciamentos previstos nos Art. 6.0 , 13 e 14, 
serão realizados sob condições favoráveis de juros e amortização, 
mediante garantias adequadas. 

Parágrafo único - Os contratos tipos, as taxas de juros e os 
planos de resgate dos financiamentos serão submetidos à aprova-
ção do Presidente da República. 
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Art. 16 - Os financiamentos às emprêsas privadas serão con-
cedidos pela Comissão Executiva. 

§ 1.0 - A Comissão Executiva poderá contratar com o Banco 
do Brasil S.A. ou a Caixa Econômica Federal, a administração 
dos financiamentos que conceder a emprêsas privadas. 

§ 2.º - Poderá ainda a Comissão contratar o Banco do Brasil 
S. A. ou outras entidades oficiais de crédito os próprios financia-
mentos, nos limites estabelecidos pelos Art. 6.0 , 13 e 14, mediante 
sua aprovação aos empréstimos, em cada caso, correndo a dife-
rença de juros por conta das verbas autorizadas nesta lei e das do-
tações que a seguir forem consignadas nos orçamentos. 

§ 3.º - Os contratos previstos nesta lei serão isentos do im-
pôsto do sêlo. 

Art. 17 - Os contratos de financiamento serão submetidos 
a registro no Tribunal de Contas. 

Parágrafo único - A fiscalização do suprimento dos contra-
tos de financiamento compete à Comissão Executiva e, após sua 
extinção, ao Departamento Nacional da Produção Mineral, poden-
do ser transferida ao órgão financiador. 

Art. 18 - Obtidos os financiamentos externos ou internos, 
na forma dos Art. 3.º e 16, § 2.º, ou realizados pelas próprias 
emprêsas privadas os investimentos previstos nesta lei, só serão 
aplicadas, dotações correspondentes, constantes do Anexo n.º 1, 
as parcelas que se destinarem a satisfazer os encargos daqueles 
financiamentos, consignado os orçamentos posteriores a 1955 as 
dotações necessárias ao serviço de amortização e juros. 

Art. 19 - O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva, expedirá os atos necessários à solução das seguintes ques-
tões decorrentes da execuçao do Plano: 

a) modalidade de administração do Lavador de Capivari; 
b) modalidade de administração da frota carvoeira; 
e) distribuição da produção oriunda do Lavador de Capivari, 

de modo a atender, precipuamente, à indústria siderúrgica; 
d) fixação dos critérios para cálculo das tarifas de forneci-

mento de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas 
zonas produtoras, de modo a assegurar condições de produtividade. 

Art. 20 - Os equipamentos necessários à racionalização da 
indústria do carvão encomendados dentro de 4 (guatro anos), go-
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zarão, ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na importação, 
bem como de isenção de impostos e taxas aduaneiras, exceto a de 
previdência social. 

Art. 21 - As despesas decorrentes da aplicação desta lei, que 
não resultem dos investimentos ou destinações específicas, previs-
tas nos Itens 1a11 do Anexo n.º 1, serão atendidas com a dotação 
consignada no Item 12. 

Art. 22 - As dotações de que trata o Art. 2.0, após regis-
tro no Tribunal de Contas, serão postas no Banco do Brasil, por 
antecipação, à disposição do Diretor-Executivo, que as movimen-
tará livremente e comprovará o seu emprêgo, perante o Tribunal 

· de Contas, no final de cada exercíci"o pelo processo de tomada de 
contas. 

Art. 23 - Para efeito de aplicação as dotações mencionadas 
no Art. 2.0 terão validade até o exercício de 1956. 

Parágrafo único As economias que eventualmente puderem -

1 

s~r feitas, em qualqui.er setor ou item do Anexo n.0 1, salvo as re- 
. feridas no Art. 18, poderão ser aplicadas, a juizo do Presidente  

da República, no re:fôrço da dotação destinada a outro setor ou  
item, nos têrmos desta lei. 

· : Art. 24 - As despesas com os trabalhos da Comissão Executi-
va, no presente exercício, correrão à conta das dotações destina-

. das à racionalização da indústria do carvão, constantes do Anexo 
.. 4.0 , Verba 4, Consignação IX, Subconsignação 23, Item 5, Alínea 03, 

do orçamento vigente. 
Art. 25 - A pr~sente lei entrará em vigor na data da sua pu-

. blicação, revogadas as disposições em contrário. 
Câmara dos Deputados, em 13 de novembro de 1951. - Ne-

reu Ramos. - Carvalho Sobrinho. - Rui Santos. 

EMENDAS DO ~ENADO AO PROJETO N.0 1.045-C, DE 1951 

N.0 1 

Art. 2.º. 
Onde se lê: 
"Cr$ 755 .000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões 

de cruzeiros)". · 

http:qualqui.er
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leia-se: 
"Cr$ 950. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta milhões de cru-

zeiros)". 
Onde se lê:, 
"Exercício de 1952 - Cr$ 190.000.000,00 (cento e noventa 

milhões de cruzeiros)", 
leia-se: 
"Exercício de 1953 - Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 

de cruzeiros) " . 
Onde se lê: 
"Exercício· de 1953 - Cr$ 190.000.000,00 (cento e noventa 

milhões de cruzeiros)", 
leia-se: 
"Exercício de 1954 - Cr$ 200. 000. 000,00 (duzentos milhões 

de cruzeiros)". 
Onde se lê: 
"Exercício de 1954 - Cr$ 190.000.000,00 (cento e noventa 

milhões de cruzeiros) ", 
leia-se: 
Exercício de 1955 - Cr$ 200. 000. 00.0,00 (duzentos milhões 

de cruzeiros)". 
Onde se lê: 
"Exercício de 1955 - Cr$ 175.000.000,00 (cento e setenta e 

cinco milhões de crozeiros) ", 
leia-se: 
"Exercício de 1956 - Cr$ 245.000.000,00 (duzentos e qua-

renta e cinco milhões de cruzeiros)". 
Onde se lê: 
"Exercício de 1956 - Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cru-

zeiros) ", · 
leia-se: 
"Exercício de 1957 - Cr$ 110.000.000,00 (cento e dez mi-

lhões de cruzeiros)". 

N.O 2 

Ao Art. 4.º, § 5.º.  
Suprima-se êste parágrafo.  
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N.º 3 

Ar Art. 4.º, § 6.º. 
Onde se diz: 
"31 de dezembro de 1956". 
Diga-se: 
"31 de dezembro de 1957". 

N.º 4 

Ao Art. 12. 
Substitua-se êste artigo pelo seguinte: 
"Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa que se reflita 

sôbre a economia do carvão nacional, <?U sôbre a integridade e exe-
qüibilidade desta lei, serã tomada sem prévia audiência da Co-
missão Executiva. 

§ 1.0 - Quando a Comissão Executiva discordar de proposta 
feita por qualquer órgão de administração pública federal, rela-
tiva ao carvão ou capaz de refletir-se sôbre a execução do plano, 

1 

caberá recurso da decisão, com efeito suspensivo, para o Presi-
dente da República, que resolverã afinal. 

§ 2.º - Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, devendo s~r adotadas as taxas de amortização e ju-
ros usuais para tais c::+~ms". 

N.O 5 

Ao Anexo n.º 1, Item I, Alínea b, Inciso 4. 
Onde se diz: 
"Construção de u:in parque carvoeiro em Pôrto Alegre - ... 

Cr$ 10. 000. 000,00", 
diga-se: 
"Instalação de uma central termelétrica, na mina do Leão 

Cr$ 10. 000. 000,00". 
N.0 6 

Ao Anexo n.º 1, Item I, Alínea b. 
Acrescente-se o seguinte: 
"N.º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 

Guaíba e Jacu até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ......... .  
Cr$ 200. 000. 000,00". 
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N.0 7 

Ao Anexo n.0 1. 
Acrescente-se o seguinte item: 
"IV - Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 

moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base 
exclusiva de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00". 

N.0 8 

Ao Anexo n.o 1, Item I. 
Acrescente-se: 
"e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - Cr$ 25. 000. 000,00". 

N.O 9 

Onde convier: 
Acrescente-se o seguinte: 
"Art. . . . Fica o Poder Executivo autorizado a conceder fi-

nanciamento até o total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta mi-
lhões de cruzeiros) para a instalação de uma central termelétrica 
na região carvoeira do Paraná e outra na de Santa Catarina, 
destinadas ao aproveitamento de carvão de tipo não exportável, 
antieconômico ou residual. 

§ 1.º - Os financiamentos serão concedidos, metade para 
cada Estado, mediante requerimento, acompanhado do projeto, 
orçamento, memória justificativa da usina, bem como prova da 
idoneidade moral, financeira e técnica do pretendente. Submeti-
das estas informações ao Conselho Consultivo e à Diretoria, ca-
be-lhe decidir sôbre o referido requerimento. 

§ 2.º - Os recursos para êsse financiamento serão retirados 
no n.0 III, Item 13 do Anexo n.0 I, que, em conseqüência fica re-
duzido a Cr$ 20. 000. 000,00 (vinte milhões de cruzeiros) e criado 
mais um item de Cr$ 50 .000 .000,00 (cinqüenta milhões) de cru-
zeiros) no "Setor Mineração e Indústria", n.º II do referido Anexo". 

Senado Federal, em 27 de novembro de 1952. - Alexandre 
Marcondes Filho, Vice-Presidente, no exercício da Presidência. 
Waldemar Pedrosa. - Francisco Gallotti. 
. . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . " ........................ .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . " .......................... .  





Sessão de 12 de dezembro de 1952 

Durante o expediente, o Sr. Jorge Lacerda pronunciou o se-
guinte discurso: 

O SR. JORGE LACERDA - Sr. Presidente, como não ignora 
esta Casa, entre outros objetivos, o Plano do Carvão Nacional pro-
põe-se a baratear êste nosso produto. Não se compreenderia essa 
medida sem que se cuidasse, ao mesmo tempo, de sua adequada 
colocação no mercado. Atualmente, antes mesmo da execução do 
aludido Plano, isto é, antes de verificado o aumento da produ-
ção, reclamam os mineradores a falta de mercado, pois as estradas 
de ferro, que consomem a maior parte do carvão nacional, estão 
se eletrificando, e, além disso, adquirindo máquinas para consumo 
de óleo diesel. Quando fôr ampliada a produção, de acôrdo com os 
esquemas conhecidos do aludido Plano, já então não teremos a 
quem vender o produto. Manifestei-me, várias vêzes, nesta Casa, 
favorável à industrialização dos subprodutos da carvão, e, à limita-
ção de seu uso, como combustível, apenas às termelétricas e à 
siderurgia. 

Entretanto, não contamos com número suficiente de usinas ou 
de termelétricas que consumam o necessário, de modo a desafo-
gar a nossa produção carbonífera. 

Enquanto várias importantes providências, como a constru-
ção das usinas siderúrgicas de Laguna e Vitória,e a termelétrica 
de São Paulo, além de outras, não são concretizadas, contam, sem 
dúvida, os mineradores com um grande comprador, o maior de to-
dos, a Central do Brasil, que lhes adquire cêrca de 60% da produ-
ção total do carvão-vapor-grosso. Para que fôssem atendidos os 
justos reclamos dos trabalhadores das minas, efetuou-se, como se 
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sabe, de acôrdo com o Decreto n.0 31. 613, de 17-10-52, o aumento 
de preço daquele tipo de carvão, no valor de Cr$ 55,00 por toneleda. 
~sse acréscimo, devemos assinalar, veio onerar consideràvelmente 
a Central do Brasil, cuja situação financeira é bastante delicada. 
Através de dados que me vieram às mãos, tive oportunidade de 
constatar que a sua atual administração, ao assumir, em fevereiro 
de 1951, a direção daquela autarquia, encontrou uma dívida de 
um bilhão e cem milhões de cruzeiros para pagamento imediato, 
e mais 1 bilhão e quatrocentos milhões a longo prazo, num total, 
pois, de 2 bilhões e quinhentos milhões de cruzeiros. O deficit real 
em 1950 atingiu a 608 milhões de cruzeiros, sendo o previsto para 
1951 de cêrca de 350 milhões. Graças, ~ntretanto, ao Sr. Coronel 
Eurico Souza Gomes, êsse deficit de 51 foi reduzido a cêrca de 40 
milhões. A Central do Brasil não obstante todo o esfôrço dêsse di-
retor, não poderá enfrentar o aumento de suas despesas sem a 
ameaça de um colapso. Como se trata do maior comprador do 
carvão nacional, pois há muito tempo não adquire o estrangeiro, 

1 

assalta-nos o receio de que o caminho que vai tomar a atual admi-
nistração é a compra pe novas locomotivas diesel, diminuindo, 
assim, o consumo do nosso combustível. 

Em face disso, Sr. Presidente, o aumento do carvão estabele-
cido pelo Govêrno tornou-se inócuo, pois o seu principal consumidor 
não poderá adquiri-lo. E~stamos, pois, sob a ameaça de graves pers-
pectivas para a indústria carbonífera. 

Em síntese: faz-se um decreto para melhorar o preço do carvão. 
Mas, com isto, perde-se o comprador. Cabe, agora, ao Govêrno ir 
em auxílio da Central qo Brasil, pois, do contrário, não estará ela 
em condições de adquirlr o carvão, e muito menos pagá-lo em dia, 
como tem feito, até o momento, o seu Diretor. 

E, sem essa assistência imediata do Govêrno Federal, com o 
Plano do Carvão ou sem Plano do Carvão, não terão sentido os 
decretos do Sr. Presidente da República. 

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .~ 



Comissão de Economia 

PARECER 

Parecer sôbre as emendas do Senado ao pro1eto 
da Câmara que aprova o Plano do Carvão Nacional, 
e dispõe sôbre a sua execução. 

Oriundo de mensagem governamental, mereceu detido exame 
desta Comissão de Economia, da Comissão de Finanças e do Ple-
nário da Câmara dos Deputados o projeto que aprova o Plano do 
Carvão Nacional, e prevê recursos e disposições outras sôbre a execu-
ção do mesmo. 

No tocante aos recursos, especificados em dois anexos ao pro-
jeto própriamente dito, o primeiro dos quais discriminava, na Men-
sagem, créditos para diversos serviços, no montante de 735 milhões 
de cruzeiros, enquanto que o segundo previa a aplicação de recursos 
e outras iniciativas essenciais ao Plano, já autorizadas pela Lei 
n.0 1.102, de 18-5-1950, a Câmara, no primeiro exame, não alterou 
muito os quantitativos do Anexo n.0 1, acrescendo-os apenas de vinte 
milhões e aceitando algumas das emendas apresentadas para serem 
custeadas com recursos autorizados pela Lei n.º 1.102 (Anexo n.º 2). 

Ocioso seria alongarmo-nos amontoando argumentos ue de-
monstram a exigüidade dos recursos então votados para objetivo de 
tal magnitude, qual seja a de dar recuperação à economia carboní-
fera, com o estabelecimento da mesma em alicerces mais sólidos 
e com orientação mais proveitosa. 

A Câmara Alta do Congresso, entretanto, examinando o as-
sunto mais detidamente, pois que não se sentiu jungido pelos regi-
mes de urgência que tanto têm sacrificado o trabalho das Comissões 
técnicas desta Câmara dos Deputados, entendeu de ampliar as do-
tações prevista no Anexo ora em exame, para enriquecê-las com 
outras iniciativas, que entendeu indispensáveis à complementação 
do mesmo. 



- 204 -

Assim é que apresentou uma emenda ao Art. 2.0 do projeto 
que lhe fôra encaminhado, autorizando o Poder Evecutivo a apli-
car, já não a importância de 755 milhões de cruzeiros, mas a de 
950 milhões, de acôrdo com o esquema reajustado, com o início de 
1953 e a finalizar-se em 1957, esquema êsse que não soma os 950 
milhões de cruzeiros do item 1.º da aludida emenda, mas 955 mi-
lhões, se somarmos as cinco parcelas de que se compõe, respectiva-
mente, 200 milhões para 1953, 200 para 1954, 200para1955, 245 para 
1956 e 110 para 1957. 

Aliás, essa Emenda n.º 1, que estabelece o esquema, é matéria 
que se me afigura mais da Comissão de Redação, que a ajustará ao 
que f ôr decidido nas Comissões técnicas- e no plenário com referên-
cia às emendas do Senado ns. 6, 7, 8 e 9, que são as que prevêem 
os recursos para as novas iniciativas que aquela Casa entendeu . 
por bem incluir no Plano e de facultar dotações dentro do Anexo · 
n.º 1. Uma modificação, aliás, contida nesse esquema, se impõe 
a priori, qual seja a de seu início em 1953 em vez de em 1952, como 
vinha consignado no prqjeto da Câmara. 

Entendo que à Comissão de Economia cumpre precipuamente 
examinar da conveniênqia dessas emendas que, uma vez aprovadas, 
serão incluídas no tot~:i.l e distribuídas no esquema estabelecido 
no Art. 2.º do projeto. 

A Emenda n.o 2 do Senado manda suprimir o§ 5.º do Art. 4.º 
do projeto, que veda de perceberem as gratificações previstas no 
Art. 4.0 os servidores públicos que tenham vencimentos ou remu-
neração de valor superior aos do padrão O. 

Não nos parece t~mbém da competência desta Comissão de 
Economia o exame dessa emenda, cujo mérito muito melhor se 
coaduna com a competência da Comissão de Serviço Público. 

A Emenda n.0 3, que altera o § 6.º do Art. 4.º, estabelecendo 
a extinção da Comissão Executiva para 31 de dezembro de 1957, 
em vez de 30 de junho ele 1956, e não 31 de dezembro de 1956, como, 
por equívoco, vem dito no autógrafo do Senado, também me parece 
matéria atinente à Co;missão de Redação, e que dependerá da re-
dação final a ser dadSf ao citado Art. 2.º e ao esquema que nêle 
se contém, dependendo da aceitação ou rejeição das emendas ainda 
por examinar que, um~ vez aprovadas, alterarão o total dos recur-
sos que o Executivo será autorizado a aplicar. 
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A Emenda n. 4, do Senado, em § 2.º do mesmo artigo estabe-
lecendo como corpo dêsse dispositivo a determinação da prévia 
audiência da Comissão Executiva do Plano do Carvão Nacional sô-
bre qualquer decisão administrativa que se reflita sôbre a econo-
mia do carvão nacional ou sôbre a integridade e a exeqüibilidade 
desta lei, o que nos parece norma salutar, uma vez que êste órgão 
ficará com a responsabilidade de orientador de tôda a economia 
carbonífera e não convirá seja alheiado do qualquer acontecimento 
que interesse à mesma. 

O§ 1.º do mesmo artigo permite o recurso das decisões da Co-
missão Executiva, quando esta discordar de proposta de qualquer 
órgão da administração pública federal sôbre matéria de sua com-
petência, com efeito suspensivo, para o Presidente da República, 
a quem caberá a decisão final, o que nos parece também norma 
salutar e digna de acolhimento, mesmo porque o Art. 4.º subor-
dina a aludida Comissão diretamente ao Presidente da República. 

A Emenda n.º 5 substitui a construção de um parque carboní-
. fero em Pôrto Alegre pela instalação de uma central termelétrica 
na mina do Leão, no Rio Grande do Sul, atribuindo a esta a verba 
de 10 milhões de cruzeiros, prevista para aquêle no Inciso 4 da Alí-
nea b, do Item I do Anexo n.º 1. 

Somos favoráveis a esta emenda, que aplicará, de maneira 
mais consentânea com os princípios da boa economia, esta parcela 
dos recursos do Plano. Somos também favoráveis à Emenda n.º 6, 
que manda acrescentar mais um inciso à Alínea b, do Item I, 
do aludido Anexo n;0 1, prevendo a importância de 200 milhões 
de cruzeiros para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, rios 
Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Charqueadas, que virá, 
óbviamente, facilitar o escoamento do carvão sul-riograndense. 

Sôbre a Emenda n.º 7, permite-me a Comissão, devo alongar-
me. Prevê a mesma o estabelecimento de uma usina siderúrgica, 
nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, Santa 
Catarina, à base exclusiva do carvão nacional, e estabelece uma do-
tação de 500 milhões de cruzeiros para a mesma. 

Estive eu mesmo na cidade em que se visa estabelecer a aludi-
da usina, e lá ouvi todos os interessados na iniciativa, não só os 
lagunenses, como os mineradores de tôda a região carbonífera sul-
catarinense. 
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E' Laguna um pôrto que, por todos os títulos, se presta ao es-
tabelecimento de uma indústria como a que visa a emenda em 
foco, e a sua situação de escoadouro natural da região brasileira 
que se demonstrou até o momento capaz de produzir coque side-
rúrgico, além de abundância de água e da ocorrência de outras 
condições favoráveis, a recomendam para localização de uma indús-
tria de base, com a qual muito lucrará não só o Sul como todo o 
País. 

Do contacto pessoal que mantive com os mineradores sul-ca-
tarinenses e tôdas as demais fôrças econômicas interessadas na re-
denção daquela região, trouxe a certeza de que baldados serão 
quaisquer esforços no sentido de racionalizar a nossa economia 
carbonífera sem que se garanta um éonsumo no local do molde 
do que a usina siderúrgica propiciava, além de outras atividades 
que, certamente, a seguirão que aproveitem os resíduos e outros 
elementos atualmente desprezados, da nossa hulha, quer transfor-
mando-os em energia termelétrica, quer fabricando enxôfre, adu-

'bos etc. 
O trabalho do ilustre técnico, Cel. lberê de Matos, que não é 

desconhecido dos membros desta Comissão. como tudo o que vem 
sendo debatido na Co:rµissão Nacional Pró-Siderúrgica Laguna-Vi-
tória, cuja cobertura publicitária, com tanto patriotismo e bra-
vura vem sendo orient~da pelo grande jornalista José Vitorino, me-
lhor do que eu poderi~, dizem do acêrto desta medida que urge 
posta em prática. 

Não posso furtar-:rµe, entretanto, a tecer rápidas considerações 
que justifiquem meu pronunciamento favorável à aprovação dessa 
emenda como a de n.o 9, que autoriza o Executivo a conceder fi-
nanciamento até o total de 50 milhões de cruzeiros para a instala-
ção de duas centrais termelétricas nas regiões carvoeiras, respecti-
vamente, do Paraná e de Santa Catarina, destinadas ao aproveita-
mento do carvão de tipo não exportável, antieconômico, ou residual. 

1) A importância da siderurgia 

E' inútil ressaltar a importância da siderurgia, tanto para a 
produção civil como para a produção bélica. E' ela considerada 
vital para a independência econômica, não só porque permite o 
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fortalecimento da estrutura industrial de um país, como porque 
possibilita a preparação bélica em caso de conflito. 

Nem todos os países podem desenvolver a siderurgia nos moldes 
desejáveis, pois ela comanda a conjugação de dois elementos: car-
vão e minério. Alguns países só possuem um, dependendo inteira-
mente de outro: Suécia, França, Ingraterra, etc. 

Aquêles que possuem os dois elementos levam sempre vanta-
gem apreciável, de vez que não só pràticamente independem de 
abastecimentos do exterior, como desenvolvem em tôrno de cada 
um daqueles elementos uma gama de atividades subsidiárias, au-
mentando a renda nacional e baixando os custos unitários da pro-
dução principal. 

Tão grande é a importância da siderurgia e tão intensa a bus-
ca de suprimento de minério (e carvão, em alguns casos), que exis· 
tem convênios e compromissos internacionais sôbre o assunto. 

A dependência de um dos elementos tem levado países pode-
rosos a transacionar com países fortes, concedendo-lhes uma série 
de vantagens, em troca de segurança, de suprimentos. Por outro 
lado, temos presenciado a inversão de vastíssimos capitais de al-
guns países em outros, no Canadá, por exemplo, visando a desen-
volver a exploração de jazidas naturais dessas riquezas. 

A exploração de minério, sem o aproveitamento interno a al-
tura (siderurgia), pode concorrer para diminuir as próprias reser-
vas em quase exclusivo proveito dos importadores estrangeiros. 

Com o desenvolvimento da industrialização e da tecnologia in-
dustrial, a "fome" de ferro, de aço e, é tão grande, que êsses pro-
dutos já chegaram a ser objeto de acordos internacionais especí-
ficos (aço inglês por carvão americano) . 

2) A evolução histórica da siderurgia 

O advento da máquina colocou em evidência a siderurgia de 
ferrosos e não ferrosos, sobretudo a primeira. 

Com o aperfeiçoamento dos petrechos bélicos, a segurança na-
cional exigiu mais ferro e aço e os povos se lançaram à corrida si-
derúrgica. Não é, pois, de admirar, os investimentos maciços que 
através dos tempos se têm fetio nesse ramo industrial. 

Em alguns países a exuberância do mercado exigiu produção 
crescente, como nos Estados Unidos da América e Inglaterra; em 
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outros, a preocupação das dissidências políticas impôs a intervenção 
estatal, como ocorreu na Alemanha, França e Bélgica; em outros, 
a necessidade de exportar para sobreviver obrigou a ampliar êsse 
tipo de produção, mesmo dependendo de fornecimentos dos merca-
dos externos, como na Suécia: há países em que planejamentos so-
cialistas foram postos em vigor, como na Rússia e, finalmente, em 
alguns países de débil estrutura, já se procura desenvolver racional-
mente a siderurgia: a índia, por exemplo. 

Essa marcha evolutiva, além de objetivar a segurança e a de-
fesa, permitiu, outrossim, a busca de mercados externos, indispen-
sável ao progresso econômico de qualquer país. 

Tão poderosa se tornou a indústria siderúrgica de alguns paí-
ses que suas "greves" e "lock-outs" passaram a ter repercussão in-
terna e externa, levando mesmo a mais enérgica intervenção oficial 
(o que ocorreu, por exemplo, nos Estados Unidos da América, em 
1952). 

Com o correr do tempo, tal como aconteceu com o petróleo, as 
emprêsas siderúrgica~ passaram a merecer a atenção especial dos 
poderes público consi1p.eradas que são de segurança nacional. 

A medida que um país se industrializa, a preocupação maior é 
de complementar sua;S indústrias de base, dentre as quais desponta 
a siderurgia, e êsse processo se tem verificado até nos períodos de 
emergência. Pode-se citar o exemplo dos Estados Unidos da Amé-
rica, que têm destinado poderosas parcelas de suas verbas, para os 
programas de defesa e desenvolvimento da produção siderúrgica. 

A tal ponto se tornou vital a siderurgia que, até nos países mais 
libertais, é admitida e quase obrigatória a proteção econômica e 
o amparo financeiro oficiais à indústria siderúrgica. 

3 - A Siderurgia no Mundo. 

Europa: Com o término da guerra, os programas de recupera-
ção que advieram, comportando auxílio dos Estados Unidos da Amé-
rica, visam fortalecer os setores fundamentais, destacando a energia 
e produção de ferro ,e aço. 

Na Inglaterra o desenvolvimento siderúrgico no após-guerra 
foi tão acentuado que fêz êsse país desinteressar-se de seu ingresso 
em cartéis internacionais. 

Na Alemanha a recuperação é de tal forma acentuada que já 
ameaça a concorrência internacional. 
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Na França o crescimento da produção siderúrgica foi acentua-
do mas, diante da recuperação alemã, achou prudente o govêrno 
francês patrocinar a união das indústrias de carvão e aço da Eu-
ropa ocidental. 

A Bélgica, Holanda e Luxemburgo, embora em menor escala, 
tiveram suas produções aumentadas e já se aprestam a aperfeiçoar e 
proteger as indústrias siderúrgicas pelo entrosamento do mercado 
com seus vizinhos mais poderosos. 

Na Suécia, que se tornou, com a guerra, grande fornecedora de 
ferro e aço, a luta pela sobrevivência é furiosa, chegando mesmo 
aquela Nação a se opor, no GATT (General Agreement Trade and 
Tariffs) à derrogação de direitos contratuais para os signatários do 
pool do carvão e aço. 

A América do Norte: Nos Estados Unidos da América a produ-
ção vem alcançando records extraordinários e o govêrno dêsse país 
se preocupa cada vez mais em ampliar sua indústria, buscando mi-
nério na Asia, no Labrador e na Africa. 

Asia: No Japão a recuperação foi quase que total e o patrocínio 
norte-americano permitiu que essa indústria se desenvolvesse em 
apreciável escala de produtividade. A índia dedica poderosas verbas 
à siderurgia em seu I Plano Qüinqüenal. . 

Américas Central e do Sul: Nas Américas do Sul e Central no-
ta-se a preocupação do desenvolvimento econômico, destacando-se 
o Brasil, o México, e o Chile, êste último já pensando em ampliar 
a usina de Muachipato, recém-inaugurada. 

- O mais significativo evento no campo do carvão e do aço 
foi o recente Plano Schuman, que engloba a produçã ode carvão 
e aço de 6 países do Ocidente Europeu - Alemanha, França, Bél-
gica, Holanda, Itália, Luxemburgo - e que visa consolidar e inte-
grar a economia da Europa Ocidental, fortalecendo-a e ampliando-a. 

4) A Siderurgia no Brasil: A produção siderúrgica nacional 
tomou apreciável incremento com o advento de Volta Redonda. 
Mesmo assim, para um consumo, ainda baixo, de cêrca de um mi-
lhão de toneladas de aço, a nossa produção alcança apenas cêrca de 
800. 000 t, para a qual concorre Volta Redonda com 465. 000. 

A produção nacional de aço bruto abastece, portanto, tão só 
80 % do consumo, êste último tendendo a ampliar-se extraordinà-
riamente com o desenvolvimento econômico que se intenta, hoje 
oficialmente orientado. 

14-II 
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Vale aqui salientar que a produção dos Estados Unidos sobe 
atualmente a três toneladas por segundo, que o Grão Ducado de 
Luxemburgo produz quatro milhões de toneladas de aço bruto por 
ano, que a índia, com siderurgia ainda incipiente, produz um mi-
lhão, para não se falar em inúmeros outros países que, mesmo sen-
do pequenos, também se avantajam ao Brasil na produção siderúr-
gica. 

A preocupação do país, tem sido a de desenvolver a indústria 
siderúrgica verticalmente, isto é, desde o gusa e o aço comum até 
os aços especiàis (Acesita) e os tubos sem costura (Mannesmann). 

No entanto, a siderúrgica de base (gusa e aços comuns) care-
ce de ser ampliada valentemente, sob pena de entravar o próprio 
desenvolvimento do País. E' sabido que os setores fundamentais da 
economia devem ter sempre uma "folga" para permitir que o pro-
cesso industrial secundário não sofra estrangulamento . 

É, pois, urgente e imperativo que se fundem outras siderúrgicas 
de vulto, empreendimentos que, por necessitarem de amplos ca-

1 

pitais, quase nunca podem prescindir de amparo ou estímulo ofi-
cial. 

Não se poderá pensar em ampliar consecutiva e eternamente 
uma só usina, não só dado o problema decorrente do "gigantismo" 
(unidades econômicas excepcionalmente grandes), como atenden-
do-se ao problema da localização, em têrmos de transporte (minério 
- ferrovia, carvão - via marítima). 

Impõe-se, portanto, a diversificação da siderurgia nacional, 
até mesmo por motivos estratégicos. 

O desenvolvimento industrial do País se verifica nas regiões 
Leste e Sul, podendo ser dividido em dois núcleos principais: Rio 
- São Paulo - Minas e Extremo Sul: Paraná - Santa Catarina 
- Rio Grande do Sul. Contando o primeiro dêles com a proximidade 
das usinas siderúrgic&s existentes, é justo que se dote o segundo 
com um núcleo produtor de base. 

Cumpriria, portanto, procurar diversificar a indústria siderúr-
gica do País, estende:pdo-a ao Sul, que já garante um mercado 
capaz de absorver grandes quantidades de produtos siderúrgicos. 

5) As reservas de carvão e de minério: São relativamente bem 
conhecidas as reserva& nacionais de carvão e minério. O aproveita-
mento do segundo é intenso: siderurgia nacional e exportação. O 
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do primeiro é modestíssimo, sendo que se alega sua má qualidade 
como fator negativo. 

É esta, sem dúvida, a oportunidade de se utilizar mais ampla-
mente o produto nacional (carvão), não só para permitir seu me-
lhor beneficiamento, como para a evolução de tôda uma coletivi-
dade já a êle ligada. 

Dependendo a indústria siderúrgica do carvão, nada mais justo 
que se instalar uma unidade de produção junto à fonte de combus-
tível, tanto mais que já se tem outra instalada na proximidade de 
minério. 

As jazidas de minério de ferro, contando com uma unidade si-
derúrgica nas proximidades, passaram a ter, como produtiva, im-
portância ampliada, fazendo da coletividade respectiva uma deten-
tora de direitos, cujo titular legítimo é, em última análise, todo o 
País. 

Tal situação não se verifica nas fontes de carvão, fato que atua 
em desfavor daquela região, tanto mais que o produto passa a ter 
exploração modesta e aproveitamento aquém do que seria de espe-
rar. 

Já que grandes investimentos oficiais vão ser feitos para apro-
veitar carvão apenas como combustível (Plano do Carvão), seria 
de alta relevância que fôssem os mesmos ampliados para aprovei-
tar o produto nos seus vários fins. 

Já foi comprovado que o carvão do Sul serve para vapor, para 
siderurgia, corno fornecedor de enxôfre (pirita), sendo os resíduos 
usados para a geração da energia termelétrica. 

Tal empreendimento representará um gigantesco passo para 
a industrialização do Sul. 

6) A frota carvão minério: O problema do transporte é de 
grande importância na produção siderúrgica, influindo acentua-
damente no respectivo custo. 

A distância da usina, quer do minério, quer do carvão, repre-
senta um ônus apreciável, além de dependência do próprio trans-
porte. 

Para transportar o carvão do Sul, a Cia. Siderúrgica Nacional 
já armou frota, encomendando recentemente na Europa a constru-
ção de 2 novos cargueiros de 10. 000 t. cada um. 
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A vantagem de se ter uma unidade de produção siderúrgica 
junto à fonte do combustível, está em que os navios podem trafegar 
lotados, subindo com carvão e descendo com minério, barateando 
assim o transporte, ponderável elemento formador do custo. 

Por outro lado, a ampliação da frota especializada permitirá 
reduzir gradativamente o custo da operação, pelo aprimoramento 
dos serviços e especialização. 

O aproveitamento intenso da frota permitirá reduzir gradati-
vamente o custo da operação, pelo aprimoramento dos serviços e 
especialização. 

O aproveitamento intenso da frota permitirá talvez o aumento 
de capacidade dos barcos, o que, por su.a vez, ainda mais concorrerá 
para reduzir as despesas respectivas. 

Tal frota concorrerá, outrossim, para a integração econômica 
do país, servindo igualmente para as emergências (Guerra). 

7) A importância de localizar uma usina em Santa Catarina: 
Sem se falar no desenyolvimento regional que permitiria e no im-
pulso que traria à industrialização do Sul; 

Sem se falar no fl1.elhor aproveitamento de u'a matéria-prima 
da qual hoje em dia se perde apreciável parcela; 

Sem falar na excelência da localização à margem do mar, o que 
permite facilidade de transporte (o mais barato por sinal) para 
uma das matérias-prir,nas (minério) e para o escoamento da pro-
dução siderúrgica; 

Sem falar na ampliação da própria siderurgia em condições 
vantajosas e ritmo rápido, cumpre ressaltar que: 

O carvão nacional contará com melhor processo de beneficia-
mento, o que tenderá a melhorar seu rendimento; 

Permitir-se-á a integração econômica à base do carvão para: 
a) siderurgia; 
b) indústria química; 
c) enxôfre (piritas). 
d) energia termelétrica (com os resíduos e carvão-vapor-fino). 
A compressão de ttespesas que permitir tal conjugação, facul-

tará a produção a custos de competência, evitando, outrossim, sub-
sídios, proteções excessivas ou encarecimento no mercado interno. 
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O sistema conjugado poderá contar com a participação de ca-
pitais públicos (federal, estadual e municipal) e privados, pois o 
empreendimento em seu todo terá inteira garantia de sucesso. 

O Pôrto de Laguna é o mais indicado para tal localização, como 
bem o demonstra o magnifico trabalho do Cel. Iberê de Matos, já 
citado e conforme ràpidamente já o vimos. 

8) Desenvolvimento regional e do sul do Continente: A im-
plantação da siderurgia no Sul do País é um passo relevante para 
compensar a concentração do eixo Rio-São Paulo, que já é um fator 
de desequilíbrio até mesmo do ponto de vista social, na comunidade 
brasileira (veja-se a proliferação das favelas). 

Ela facultará o equilíbrio da estrutura econômica do sul, ainda 
preponderantemente agropastoril. Permitirá formação e especiali-
zação de mão-de-obra técnico-profissional . Complementará, pelo 
melhor aproveitamento dos resíduos carboníferos, a ampliação da 
fôrça elétrica, à base da termodinâmica, sendo de salientar que 
a geração de energia hidroelétrica vem absorvendo vultosos capitais 
no Sul do País . 

Facultará melhor distribuição demográfica. Ampliará o merca-
do interno no sul, com vantagens para todo o país e melhor distri-
buição da renda nacional. Facultará a conquista dos mercados do 
Prata, pela proximidade entre as fontes de produção e de consumo 
de ferro e aço. Melhorará a "relação de troca" entre o Sul e o Centro, 
permitindo àquele a formação de capitais próprios e necessários 
para desenvolver seus próprios recursos. Concorrerá para atrair ca-
pitais para o Sul, compensando a concentração dêsses no Rio e em 
São Paulo, onde se tornam fôrça centrípeta. Garantirá a produção 
racional do carvão siderúrgico nacional em quantidades que permi-
tam Volta Redonda e outras usinas à base de carvão mineral que 
se venham a instalar, a manterem as suas atividades em emergên-
cias em que se tornem impossíveis suprimentos de carvão importado. 

9) Conclusões: É imperativo e urgente que se aproveite inte-
gralmente o carvão do Sul do País, único com que poderemos contar 
em caso de guerra. 

E' imperativo e urgente que se amplie a siderurgia nacional. 
Devem ser ampliadas as verbas do Plano do Carvão para per-

mitir um melhor aproveitamento dêste. 
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Deve ser garantido consumo, em tempos normais, para o nosso 
carvão siderúrgico, para que possamos prontamente contar com 
êle na anormalidade. 

Nada melhor garantirá o incremento da produção e beneficia-
mento do nosso carvão, do que a construção de uma usina siderúrgi-
ca na região produtora, como ponto de partida para outras indús-
trias· que importem no racional aproveitamento dessa nossa vital 
riqueza, até hoje tão malbaratada. 

. Sou também favorável à Emenda n.º 8, que prevê a dotação de 
2 milhões de cruzeiros, ainda no Anexo n.º 1, para construção do 
Pôrto de Itacuruçá, no Estado do Rio qe Janeiro, o que virá contri-
buir de maneira substancial para a solução do até hoje insolúvel 
problema do desembarque e armazenagem de carvão no Pôrto do 
Rio de Janeiro. 

E' êsse, Sr. Presidente, o meu parecer com referência à matéria 
que me foi dado relat~r. 

Sala Carlos Peixotp Filho, 6 de fevereiro de 1953. - Leoberto 
Leal, Relator. 

Parecer da Comissão 

A Comissão de Economia, de acôrdo com o parecer do relator, 
opina pela aprovação das Emendas de ns. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 
oferecidas pelo Senado Federal ao Projeto n.º 1.045-51. Quanto 
à de n.0 6 por constitl:j.ir equívoco evidente, de acôrdo com o Art. 
38 do Regimento Comq.m e Art. 145 § 6.º do Regimento Interno da 
Câmara, sugere à Comissão de Redação que emende a expressão 
"Rio Jacu" que consta do autógrafo, para "Rio Jacuí'', denominação 
correta do rio ali objetivado. 

Sala "Carlos Peixoto Filho", em 6 de fevereiro de 1953. - Rui 
Palmeira, Presidente. -- Leoberto Leal, Relator. - Sylvio Echeni-
que. - Viana Ribeiro dos Santos. - Daniel Faraco, com restrições 
quanto à Emenda n.0 8, de vez que a localização do Pôrto de Ita-
curuçá é matéria controversa, não havendo sôbre o assunto, no pro-
cesso, elementos capazes de dirimir as dúvidas suscitadas, com base 
em razões de ordem técnica. - Napoleão Fontenele, com restrição 
·-Jaime Araújo. - A,.lberto Deodato. - Bilac Pinto. - Parailio 
Borba. - Arnaldo Cerdeira. - Euzébio Rocha. - Paulo Ramos. 

http:constitl:j.ir


Comissão de Finanças 

PARECER 

Parecer ào Relator 

Ao projeto da Câmara, instituindo o Plano do Carvão Nacional, 
o Senado apresentou 8 emendas, que, nesta oportunidade, é nosso 
dever apreciar. 

O projeto da Câmara consignava ao Plano do Carvão Nacional 
Cr$ 755.000.000,00, enquanto que a Emenda n.º 1 do Senado o 
eleva de Cr$ 200.000.000,00, segundo as parcelas que alinha nas 
modificações feitas aos quantitativos a serem gastos em cada exer-
cício. Assinala-se, pois, evidente êrro datilográfico quando se men-
ciona, no mesmo artigo, a importância global de Cr$ 950. 000. 000,00, 
quando deverá ser de Cr$ 955. 000. 000,00. · 

Não obstante êsse aumento de 200 milhões de cruzeiros sôbre o 
montante do crédito votado pela Câmara, observa-se que as emen-
das aditivas do Senado totalizam um aumento de ............... . 
Cr$ 725. 000. 000,00. E' evidente que com a quantia adicional de 
Cr$ 200. 000. 000,00 não é possível arcar com outras iniciativas no 
valor de 725 milhões. 

Quer-nos parecer, entretanto, que se a Câmara aceitar tôdas 
as emendas do Senado, que ampliam o total das obras e serviços do 
plano, terá forçosamente de modificar, em redação final, o quanti-
tativo do Art. 2.0, a fim de não ficar uma lei imperfeita e inexeqüivel. 

Feitas estas observações preliminares, passemos a examinar 
cada emenda de per si, como nos compete. 

Emenda n.O 1 

Deverá ser apreciada a final, eis que é uma decorrência de 
votação. 
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Emenda n.0 2 

Manda suprimir o§ 5.º do Art. 4.0, pelo qual se limitava a per-
cepção de gratificações sómente aos que auferissem vencimentos 
inferiores ao padrão "O'. Parece-nos que merece acolhida a emenda 
do Senado, eis que ela estabelece igualmente gratificação a todos que 
irão servir no Plano do Carvão. Parecer favorável. 

Emenda n.O 3 

Distende até dezembro de 1957 o prazo de execução do Plano. 
Efetivamente, tendo sido escoado o exercício de 1952 sem que fôssem 
consubstanciadas dotações ao Plano do Carvão, essa providência 
se impõe. Parecer favorável. 

Emenda n.O 4 

Visa a providências de ordem administrativa que se nos afi-
guram salutares. Parecer favorável. 

1 

Emenda n.0 5 

Suprime a dotação de Cr$ 10. 000. 000,00 destinada ao parque 
carvoeiro de Pôrto Alegre, e a destina à construção de uma usina 
termelétrica em Leão. 4 aprovação dessa emenda mutila o Plano do 
Carvão, segundo foi concebido pelo projeto inicial, onde o Pôrto de 
Pôrto Alegre passaria~ ser o ponto armazenador e distribuidor do 
carvão para a Zona Sul do Estado. Ademais, não se constrói uma 
usina elétrica sem projeto, e a quantia destinada é manifestamente 
insuficiente. E' preferível deixar a cargo da Comissão Executiva a 
tarefa de estudar a construção das novas usinas, conforme dispõe 
o Parágrafo único do 4.rt. l.º do projeto, em vez de se destinarem 
dotações que talvez venham a ser mal aplicadas pela falta de pla-
nejamento inicial. Parecer contrário. 

Emenda n.O 6 

Manda aplicar na dragagem da Lagoa dos Patos e a dos Rios 
Guaíba e Jacuí até atingir o pôrto carvoeiro de Xarqueada a im-
portância de Cr$ 200. 000. 000,00. Convém lembrar que no Plano do 
Carvão apresentado p~lo Executivo, o transporte das minas de 
carvão para Pôr to Alegre se faria por meio de ferrovias e não mais 
por navegação pelos J1.ios Jacuí e Guaíba. 
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E' possível que essa dragagem se justifique pelos problemas 
gerais da economia sul-riograndense, nunca, porém, para o trans-
porte do carvão. Conforme estatística em nosso poder, o carvão 
transportado da Lagoa dos Patos para Pelotas e Rio Grande, é da 
ordem de 180. 000 t. anuais e tenderá a diminuir ou se estabilizar 
com construção da termelétrica de Candiota, aproveitando o car-
vão local. Assim sendo, não se justifica tamanho investimento 
para o transporte, sôbre água, do carvão de Jacuí. Se fôssem 
considerados os serviços dêsse capital, o transporte do carvão ficaria 
onerado, desde o início, em Cr$ 100,00 por tonelada. Além disso, há 
dificuldade de ordem técnica financeira na dragagem dos citados 
rios devido à descarga sólida. Ainda a dragagem teria que ser com-
pletada com a construção de dois portos fluviais do Conde e de 
Xarqueada, para os quais não foi apresentado projeto e orçamento. 
E, mais do que isso, técnicos de valor da Comissão Mista Brasil-Es-
tados Unidos põem em dúvida a solidez econômico-financeiro dos 
projetos, tendo por escopo transformar a capital gaúcha em pôrto 
de calado profundo. 

Com estas considerações, opinamos contràriamente à emenda. 

Emenda n.O 7 

Esta emenda inclui no Anexo 1 do Plano do Carvão, que especi-
fica as obras e os serviços a serem executados com a dotação do 
Art. 2.º "o estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos moldes 
da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base exclusiva do carvão 
nacional", com o quantitativo de Cr$ 500. 000. 000,00 (quinhentos 
milhões de cruzeiros) . 

Vários reparos comportam a emenda do Senado que entretanto 
consubstancia em si uma iniciativa louvável, qual seja a do estabe-
lecimento da siderurgia na Zona Sul do País. :Esses reparos, são, 
principalmente, pelos detalhes discriminativos a que desceu. 

Assjm, quando determina que essa siderurgia seja exclusiva-
mente à base do carvão nacional, se nos afigura haver excesso de 
otimismo e confiança em nosso carvão, eis que, o exemplo por nós 
possuído, em Volta Redonda, não aconselha o aproveitamento do 
carvão nacional senão na base de 60 % e nunca na de 100 % como 
quer a emenda do Senado. 
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Por outro lado, não há demonstração conhecida de que Laguna 
seja a localização adequada de uma usina siderúrgica em Santa Ca-
tarina. Ao contrário, os resultados a que chegou a Comissão do En-
xôfre, designada pelo Govêrno para estudar a questão, terá con-
cluído pela localização na cidade de Tubarão, no mesmo Estado. 

Poderíamos acrescentar que a construção de uma usina siderúr-
gica deve ser antecipada de sérios estudos técnicos, econômicos e 
financeiros. Por tôdas essas razões, se nos afigura não devesse tra-
zer a emenda caráter imperativo nesses detalhes. 

Malgrado os senões apontados, vamos acolher favoràvelmente 
a emenda do Senado, eis que não podemos modüicá-la e somente 
aceitá-la, ou rejeitá-la. Acolhemos a idéia, que, repetimos, julgamos 
louvável, certos de que tanto a colaboração legislativa do Poder Exe-
cutivo por meio de vetos parciais e até de expressões, poderão cor-
rigir defeitos dos projetos de lei, além de que, se assim não fôr feito, 
em lei posterior, melhor estudada, os lapsos poderão ser reparados. 
Entre fulminar a idéia com a nossa rejeição e acolhê-la, mesmo com 
defeito, preferimos est::\ solução. 

Opinamos favoràv!;!lmente à emenda. 

Emenda n.O 8 

Manda acrescentar a construção do Pôrto de Itacuruçá, no Es-
tado do Rio de Janeiro, com Cr$ 25. 000. 000,00. A emenda não 
esclarece se se trata d~ dotação adicional ou de transferência de 
dotação prevista no projeto da Câmara para o Pôrto do Rio de Ja-
neiro. 

Acreditamos que, ~em um estudo profundo da conjuntura mi-
neral, será duvidosa a sabedoria de instalação dêsse pôrto. Outros-
sim, convém assinalar a nova linha de fundamento técnico que co-
meça a ser defendida, de ser Angra dos Reis o pôrto ideal para a 
exportação de minério de ferro e recepção do carvão, conjugado com 
a construção do cabo aéreo ou correia transportadora para galgar a 
Serra até Volta Redonda. Preferimos, por essa razão, manter a es-
trura inicial do projetp, proposta pelo Poder Executivo, pelo que 
opinamos contràriamente à emenda. 

Emenda n.O 9 

Manda retirar Cr$ q0.000.000,00 do setor "Eventuais" para criar 
o Setor de Mineração e Indústria, com igual quantia desttnada a 
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duas usinas termelétricas, nas regiões carvoeiras de Paraná e 
Santa Catarina, a serem construídas com financiamento da União, 
metade para cada Estado, a quem se propuser requerer, satisfazen-
do às condições estabelecidas no § 1.0 • Cabem aqui as observações 
anteriormente feitas sôbre a falta de programa para a construção 
dessas usinas e os quantitativos manifestamente insuficientes para 
as duas. Repetimos que seria preferível deixar à Comissão Executiva 
a tarefa de estudar a construção das novas usinas, conforme dispõe 
o Art. 1.º do projeto. Opinamos contràriamente à emenda . 

. Sala Antônio Carlos, em 27 de março de 1953. - Ponce de Ar-
ruda, Relator. 

Parecer da Comissão 

A Comissão de Finanças opina favoràvelmente às Emendas ns.: 
1, 2, 3, 4, 7, e 8, e contràriamente às de ns.: 5, 6, e 9, oferecidas 
pelo Senado ao Projeto n.0 1. 045-D, de 1952. 

Sala Antônio Carlos em 27 de março de 1953. - Israel Pi-
nheiro, Presidente. - Ponce de Arruda, Relator. - Clóvis Pestana. 
- Manoel Novaes. - Parsifal Barroso. - João Agripino. - Paulo 
Ramos. - Abelardo Andréa. - Artur Audrá. - Macedo Soares e 
Silva. - Pontes Vieira. - José Bonifácio. 



Comissão de Segurança Nacional 

PARECER 

Está de volta a esta Casa o projeto que aprova o já famoso Pla-
no.do Carvão Nacional, por mim relatado nesta Comissão, há mais 
de um ano, precisamente a 3 de outubro de 1951. 

Regressa do Senado Federal com nove emendas, quase tôdas 
pertinentes, melhorando muito o projeto primitivo, dando-lhe mes-
mo um sôpro vivificador. E' que, transitando naquela Casa do Con-
gresso Nacional, sem o atabalhoante regime de urgência, puderam 
os nobres senadores fa~er meticuloso trabalho de pesquisa, ao mes-
mo tempo que deixavam sedimentos as idéias atinentes ao impor-
tante assunto. 

Cumpre-nos apenas dar nosso parecer a respeito das emendas, 
e isso de modo sumárto, porque neste estágio do processo só po-
deremos dizer sim ou não. Nada nos impede, entretanto, em adum-
brar vários aspectos de algumas - as que nos pareceram mais im-
portantes-, afirmando, porém, que, no tocante ao fantasioso Plano, 
continuamos no mesmQ ponto em que nos achávamos em 1951. Oxa-
lá que a execução do Plano, para a felicidade do Brasil, nos conven-
ça estarmos laborando em êrro. 

Emenda n.0 1 

Como, no Senado lt,ederal, foram acrescidas novas obras, a ver-
ba prevista foi aumentada, originando-se destarte a necessidade de 
modificarem as dotações previstas no primitivo projeto. Sómente 
depois de aprovadas ou negadas as emendas pelo plenário, é que se 
irá saber ao certo as modificações a introduzir. As Comissões de 
Economia e Finanças deram pareceres favoráveis. Parecer favo-
rável. 



- 221 -

Emenda n.O 2 

Manda suprimir o § 5.º do Art. 4.0 que versa sôbre gratifica-
ção ao pessoal. Assunto fora da nossa alçada, não receberá pur isso 
nosso parecer. 

Emenda n.O 3 

Faz uma mudança de data no § 6.º do Art. 4.º, a qual deter-
mina a extinção da Comissão Executiva. Diz a emenda: onde se diz 
31 de dezembro de 1956, diga-se 31 de dezembro de 1957. Apesar de 
o projeto inicial marcar 30 de junho de 1956, não somos contrários 
à nova data, dado que o inicio da execução já foi ultrapassado. 

Parecer favorável. 

Emenda n.O 4 

Versa acêrca de assunto da competência da Comissão de Serviço 
Público e, assim, sôbre ela não expenderemos nossa opinião. As 
Comissões de Economia e Finanças foram favoráveis à emenda. 

Emenda n.O 5 

Esta proposição é muito importante, merecendo, portanto, al-
gumas considerações. O que ela propõe é factível, mas a Comissão 
de Finanças opinou contràriamente, ficando em oposição a de Eco-
nomia que lhe foi favorável. 

A emenda é ao Anexo n.º 1, Item, I, Alínea "b", Inciso 4 
"Onde se diz: 
Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre - ..... . 

Cr$ 10. 000. 000,00, 
diga-se: 
Instalação de uma central termelétrica, na mina do Leão -

Cr$ 10. 000. 000,00". 
As duas Comissões citadas estão em conflito no respeitante ao 

assunto. Alega o relator da Comissão de Economia que a substitui-
ção será benéfica, visto que "aplicará de maneira mais consentânea 
com os princípios da boa economia esta parcela dos recursos do 
Plano". De modo reverso se manifesta o relator da Comissão de Fi-
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nanças, alegando a mutilação do Plano, se a emenda fôr aprovada, 
porque, segundo foi concebido no projeto inicial, Pôrto Alegre passa-
ria a ser o ponto armazenador e distribuidor do carvão para a Zona 
Sul do Estado. "Ademais - diz êle para arrematar - não se cons-
trói uma usina elétrica sem projeto e a quantia destinada é mani-
festamente insuficiente". 

Ambas as Comissões apresentaram pontos de vista ponderáveis, 
mas, nesta matéria, vou ficar com o relator da de Economia e pas-
sarei a expor o porquê . 

Na conformidade com a boa técnica, os resíduos de carvão de-
vem ser empregados na bôca-da-mina, em usinas termelétricas. Ob-
teremos 100% de aproveitamento do combustível, livrando-o do ônus 
do transporte, geralmente pesado. 

Vou trazer, em apoio do que afirmo, a opinião de um técnico 
germânico, professor Richard Klar, que visitou recentemente nosso 
País, apresentando relatório cujo resumo se acha publicado no "Diá-
rio do Congresso Nacional" de 29 de abril de 1953, página 3. 252, 
donde extraímos o treqho seguinte: 

"O métodp mecânico lá introduzido, e baseado na ex-
tração do veio de carvão, pode resultar num aumento con-
siderável das quantidades produzidas. Mas isto só na su-
posição de que a parte extraída como carvão-fino seja em-
pregada in loc9, o que bem ser feito pela queima direta nu-
ma usina termelétrica da região. A CADEM já tem planos 
elaborados para tal aproveitamento. Se, depois da separa-
ção da pirita, o carvão-fino fôr queimado diretamente, a 
questão do tr\ansporte do minério será muito facilitada. 
Em suma, o caso do Estado do Rio Grande do Sul define-
-se dizendo que a instalação e o funcionamento de uma 
usina termelétrica da própria região dos depósitos de car-
vão serviriam a cinco fins diferentes: 

1. - reorganização da extração e simultâneamente, 
sua intensificação; 

2. - fornecimento de energia elétrica para aquela re-
gião, inclusive para a cidade de Pôrto Alegre; 

3. - traqsporte mais fácil; 
4. - criação de uma base energética segura para a 

futura industi·ialização; 
5. - melhoramento das condições sociais. 
A realização de tal programa de uma usina termelé-

trica e do fornecimento a grande distância de energia para 
Pôrto Alegre podia resolver as dificuldades do aprovisiona-
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mento elétrico daquela Capital e evitar a instalação hoje 
em dia considerada pouco útil de uma usina no centro de 
uma grande cidade". 

Pelo que se acabou de ler, parece ser muito mais útil a usina 
termelétrica, cujos benefícios são mais amplos e mais importantes, 
do que o pôrto carvoeiro destinado a distribuir o carvão pela Zona 
Sul do Estado do Rio Grande do Sul. 

Para melhor alicerçar nossa decisão, vamos citar um trecho 
de carta que a mim foi dirigida pelo ilustre engenheiro gaúcho 
Mário Pena, estudioso apurado da matéria: 

"Os carvões conhecidos no Rio Grande não servem para si-
derurgia, seu poder calorífico é baixo e seu custo é alto. A par dessas 
difíceis condições, a localização das jazidas carboníferas, é de um 
modo geral muito favorável à instalação de centrais termelétricas 
junto às jazidas. 

Tendo em vista o plano de eletrificação do Estado, espera-se ob-
ter 400. 000 kw das reservas hidrelétricas, nas épocas favoráveis me-
tade dêsse total, nas épocas de sêca, necessário se torna a compen-
sação dessa diferença com usinas termelétricas. 

Portanto, a medida governamental capaz de garantir a esta-
bilidade da indústria do carvão no Rio Grande, é a construção de 
centrais termelétricas. 

A construção dessas usinas deverá obedecer a normas seme-
lhantes às seguidas no estudo das jazidas carboníferas de Candiota. 

Estamos certos de que o Govêrno, orientando a política carvoei-
ra dentro da técnica, poderá criar condições capazes de manter uma 
indústria carbonífera real. 

Não será tão importante como a de muitos países, mas relativa 
ao valor das nossas jazidas conhecidas". 

Parece-me não ser preciso dizer mais nada, para justificar a 
necessidade de usinas termelétricas. Fica ainda faltando rebater a 
assertiva do relator da Comissão de Finanças, tangente à suficiên-
cia da verba e à falta de projeto. Ambas verdadeiras, mas tôdas as 
duas contornáveis. O projeto surgirá em conseqüência da lei que 
estamos elaborando e a verba poderá ser reforçada pelo entendi-
mento do Govêrno federal com o estadual. Parecer favorável. 

Emenda n.0 6 

Tem por goal aplicar na dragagem da Lagoa dos Patos e dos 
Rios Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xarqueada, a im-
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portância de Cr$ 200. 000. 000,00. A emenda está totalmente fora 
do Plano que prevê o transporte ferroviário do carvão das minas até 
Pôrto Alegre, logo a dragagem não pode ser apresentada em função 
do projeto em tela. 

Segundo o Deputado Ponce de Arruda, relator da Comissão de 
Finanças, o transporte de carvão destinado a Pelotas e Rio Grande 
é da ordem de 180. 000 t. com tendência a diminuir, com a constru-
ção da usina termelétrica de Candiota. 

A emenda é aditiva e os dois relatores das comissões mencio-
nadas se acham um em cada lado da moeda. Ficamos com a Co-
missão de Finanças. Parecer contrário. 

Emenda n.0. 7 

Mas uma emenda aditiva. "Ao Anexo n.º 1, acrescente-se o se-
guinte item: - Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica, 
nos moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, a base ex-
clusiva do carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. Tem a proposição 
o beneplácito das duas 1comissões que a encaminharam . O relator da 
de Economia, Deputado Leoberto Leal, estende-se em interessantes 
e apropriadas considerações, defendendo-a ardorosamente; o da de 
Finanças dá seu parecer favorável, mas faz algumas restrições, aliás 
bem formuladas. A localização da usina em Laguna é um imperativo 
sem base nem condiçqes técnicas. Isto é uma verdade. Como bem 
salientou o Deputado Ponce de Arruda, "os resultados a que chegou 
a Comissão do Enxôfre, designada pelo Govêrno, para estudar a 
questão, terá concluído pela localização na cidade de Tubarão", 
também em Santa ca·~arina. 

Entre o sim e o n(io vamos ficar no sim. O Executivo que tem 
vetado simples expressões, poderá corrigir o que fôr errado ou im-
próprio. Parecer favorâvel. 

Emenda n.O 8 

"Ao Anexo n.0 1, item. 
Acrescente-se: 
e) no Estado do Rio de Janeiro: 
7 - Construção do Pôrto de Itacuruçá - Cr$ 25. 000. 000,00". 
A emenda visa ao desafogamento do Pôrto do Rio de Janeiro. 

"A idéia de construçãq do Pôrto de Itacuruçá já é bem antiga. To-
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davia, hoje, fala-se muito em Angra do Reis, como ponto ideal para 
a saída do minério e a chegada do carvão destinado a Volta Re-
donda. Quanto à necessidade do pôrto, estamos de acôrdo. Onde? 
Não poderemos responder por nos falecerem dados. Melhor seria 
que a emenda não especificasse o local. Vamos opinar favoràvel-
mente e, se houvesse correção, que venha o veto governamental. 
Parecer favorável. 

Emenda n.O 9 

Retira Cr$ 50. 000. 000,00 do "Setor Mineração e Indústria" (n.º 
II do Anexo n.º 1) para financiar a construção de duas centrais 
termelétricas nas zonas carvoeiras dos Estados do Paraná e Santa 
Catarina (uma em cada zona). 

ótima, excelente esta idéia! Quanto maior número dessas usi-
nas, nas bôcas-das-minas, melhor. Parece-me diminuta a verba, 
mas dá para começar. E um comêço, é sempre um comêço. Já dizia 
à bon droit o grande Sarmiento: "Las cosas hay que hacerlas: 
bien o mal, pero hacerlas". Então, vamos envidar esforços para fa-
zê-las. 

Julgo oportuno transcrever um trecho do artigo do "Jornal do 
Brasil", de 17 de março de 1953, do engenheiro português Bernardi-
no da Silva Lapa, nome que cito com as merecidas homenagens, 
pelos esforços dispendidos em prol da solução de muitos problemas 
nacionais, sem exigir um centavo, apesar de lutar sem desfaleci-
mentos, movido apenas pelo ideal de servir ao País que o acolheu 
no seu exílio forçado. 

"Como jã disse em diversos artigos publicados ante-
cedentemente neste "Jornal do Brasil", a única solução 
sensata para o problema do carvão nacional é a sua indus-
trialização nos próprios Estados onde fôr extraído. Para 
atender a essa industrialização, devem lã ser instaladas não 
só indú~trias siderúrgicas metalúrgicas, como também 
muitas outras de diversas especialidades, que utilizam nas 
suas fabricações os vários subprodutos obtidos não só pela 
coqueifação, da percentagem de carvão destinada à side-
rurgia, como também daqueles resultantes da destilação 
dos refugos provenientes do beneficiamento do mesmo. E 
os mencionados refugos (coque com elevadíssima percen-
tagem de cinzas) deverão ser pulverizados e queimados 
nas fornalhas de caldeiras de vapor que alimentem cen-

1s-n 
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trais termelétricas. O gás resultante de tôdas as citadas 
destilações, que não venha a ser utilizado no aquecimento 
da parte metalúrgica, deverá então ser queimado em mo-
tores de explosão, acuplados a geratrizes elétricas, para 
assim obter dêles o rendimento térmico de 45% (calorias) 
em lugar de 10 a 13% que se obtem quando queimado em 
fornalhas. 

A energia elétrica proveniente das centrais termelé-
tricas acima mencionadas poderia então ser transportada 
econômicamente a longas distâncias, inclusivamente para 
S. Paulo e Rio de Janeiro, como também foi alvitrado pe-
lo Sr. Euvaldo Lodi ao Sr. Dr. Getúlio Vargas quando 
êle recentemente visitou o Paraná e Santa Catarina. Car-
vão só se deve transportar a longa distância no século XX, 
quando êle seja necessário in natura, pois que do contrá-
rio sempre deverá ser industrializado na origem e então 
transportado e fracionado em subprodutos e energia elé-
trica. 

Só nas circunstâncias idênticas às acima mencionadas 
o País poderá tolerar que se instalem grandes centrais ter-
melétricas. Onde existem possibilidades de potenciais hi-
dráu1icos tão abundantes como aqui no Brasil, é crime de 
lesa-pátria deisprezá-los". 

A Comissã,o de Ecpnomia em parecer favorável; a de Finanças, 
contrário. Parecer favorável. 

Conclusão 

Pelo que acabamos de relatar, foram dados pareceres favorá-
veis às emendas seguintes: 1, 3, 5, 7, 8 e 9. A Emenda n.º 6 mereceu 
parecer contrário. Quanto às Emendas ns. 2 e 4, fogem da nossa 
competência. 

Sala das Sessões, em 5 de maio de 1953. - Galdino do Valle, 
Presidente em exercício - Lima Figueiredo, Relator - Magalhães 
Pinto - Paulo Couto - Lafayette Rezende - Victorino Corréa -
Lucílio Medeiros -André Fernandes - Deodoro de Mendonça. 



Na sessão extraordinária de 11-5-1953, o Plano do Carvão Na-
cional entrou na Ordem-do-Dia, em discussão única. 

Foi aprovado e· enviado à sanção. Falaram os Srs. Joaquim 
Ramos, Lima Figueiredo, Flores da Cunha, Raymundo Padilha e 
Maurício Joppert. (DCN de 12-5-1953, suplemento ao n.º 89, pág. 21). 





Sessão em 11 de maio de 1953 
(Extraordinária) 

ORDEM-DO-DIA 

Votação em discussão única das emendas do 
Senado ao Projeto n.0 1.045-F, de 1951, que aprova 
o Plano do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua 
execução; tendo pareceres favoráveis da Comissão 
de Economia; da Comissão de Finanças, favorável 
às de ns. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 e contrário à de n.0 5 6 e 9; 
e da Comissão de Segurança Nacional favorável às de 
ns. 1, 3, 5, 7, 8 e 9 contrário à de n.0 6 e opinando 
pela incompetência quanto às de ns. 2 e 4. 

O Sr. Presidente - A êste projeto o Senado Federal ofereceu 
as seguintes 

Emendas 

N.0 1 

Ao Art. 2.0 • 

Onde se lê: 
"Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta e cinco milhões 

de cruzeiros) ", 
leia~se: 

"Cr$ 950. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta milhões de cru-
zeiros)". 

Onde se lê: 
"Exercício de 1952 - Cr$ 190.000.000,00 (cento e noventa mi-

lhões de cruzeiros)", 
leia-se: 
"Exercício de 1953 - Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de 

cruzeiros) ". 
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Onde se lê: 
"Exercício de 1953 - Cr$ 190.000.000,00 (cento e noventa mi-

lhões de cruzeiros) ", 
leia-se: 
"Exercício de 1954 - Cr$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 

de cruzeiros) ". 
Onde se lê: 
"Exercício de 1954 - Cr$ 190. 000. 000,00 (cento e noventa 

milhões de cruzeiros) ". 
leia-se, 
"Exercício de 1955 - Cr$ 200. 000. 000,00 (duzentos milhões de 

cruzeiros) ". 
Onde se lê: 
"Exercício de 1955 - Cr$ 175. 000. 000,00 (cento e setenta e 

cinco milhões de cruzeiros)", 
leia-se: 

1 

"Exercício de 1956 -. Cr$ 245.000.000,00 (duzentos e quarenta 
e cinco milhões de cruzj::liros) ". 

Onde se lê: 
"Exercício de 1956 - Cr$ 10. 000. 000,00 (dez milhões de cru· 

zeiros) ". 
leia-se: 
"Exercício de 1957 - Cr$ 110.000.000,00 (cento e dez milhões 

de cruzeiros) ". 

N.º 2 

Ao Art. 4.º § 5.º. 
Suprima-se êste parágrafo. 

N.0 3 

Ao Art. 4.º § 6.º. 
Onde se diz: 
"31 de dezembro de 1956", 
diga-se: 
"31 de dezembro de 1957". 
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N.0 4 

Ao Art. 12. 
Substitua-se êste artigo pelo seguinte: 
"Art. 12 - Nenhuma decisão administrativa que se reflita sô-

bre a economia de carvão nacional, ou sôbre a integridade e exe-
qüibilidade desta lei, será tomada sem prévia audiência da Comis-
são Executiva. 

§ l.º - Quando a Comissão Executiva discordar de proposta 
feita por qualquer órgão de administração pública federal, relativa 
ao carvão ou capaz de refletir-se sôbre a execução do Plano, caberá 
recurso da decisão, com efeito suspensivo, para o Presidente da 
República, que resolverá afinal. 

§ 2.0 - Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, devendo ser adotadas as taxas de amortização e juros 
usuais para tais casos". 

N.O 5 

Ao Anexo n.º 1, Item I, alínea b, Inciso 4. 
Onde se diz: 
"Construção de um parque carvoeiro em Pôrto Alegre -

Cr$ 10. 000. 000,00", 
diga-se: 
"Instalação de uma Central termelétrica, na mina do Leão 

- Cr$ 10 . 000 . 000 ,00". 

N.O 6 

Ao Anexo n.0 1, Item I, Alínea b. 
Acrescente-se o seguinte: 
N .º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios 

Guaiba e Jacui até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - ......... . 
Cr$ 200. 000. 000,00". 

N.O 7 

Ao Anexo n.º 1. 
Acrescente-se o seguinte item: 
"IV-· Para o estabelecimento de uma usina siderúrgica nos 

moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base exclusiva 
de carvão nacional - Cr$ 500.000.000,00". 
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N.ª 8 

Ao Anexo n.0 1, Item I. 
Acrescente-se: 
e) no Estado do Rio de Janeiro: 

7) - Construção do Pôrto de Itacuruçã - Cr$ 25. 000. 000,00". 

N.O 9 

Onde convier: 
Acrescente-se o seguinte: 
"Art. - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder finan-

ciamento até o total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) para a instalação de uma central termelétrica na região 
carvoeira do Paranã e outra na de Santa Catarina, destinadas ao 
aproveitamento do carvão de tipo não exportãvel, antieconómico ou 
residual. 

§ 1.0 - Os financiamentos serão concedidos, metade para cada 
Estado, mediante requerimento, acompanhado do projeto, orça-
mento, memória justificativa da usina, bem como prova da ido-
neidade moral, financeira e técnica do pretendente. Submetidas 
estas informações ao Conselho Consultivo e à Diretoria, cabe-lhes de-
cidir sôbre o referido requerimento. 

§ 2.º - Os recursos para êsse financiamento serão retirados do 
Número III, Item 13 do Anexo n.0 1 que, em conseqüência, fica 
reduzido a Cr$ 20. 000. 000,00 (vinte milhões de cruzeiros) e criado 
mais um item de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de cru-
zeiros) no "Setor Mineração e Indústria", n.º II do referido Anexo". 

O SR. PRESIDENT:E - A Comissão de Segurança Nacional ao 
opinar sôbre a matéria, manifestou-se favoràvelmente às emendas 
de n.º 1, 3, 5, 7, 8 e 9; contràriamente à de n.º 6 e pela incompe-
tência das de números 2 e 4. 

Por sua vez, a Comissão de Finanças, ao estudar as emendas, 
opinau pela aprovação das emendas de ns. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 e 
pela rejeição das de ns. 5, 6 e 9. _ 

Vou submeter a votos as emendas de ns. 1, 2, 3, 4, 7 e 8, com 
parecer favorãvel de tôqas as Comissões. 

O SR. JOAQUIM FtAMOS - (Lê o seguinte discurso) - Sr. 
Presidente, Senhores Deputados.- O projeto de lei agora subme-
tido ao voto do plenãrio atende à moderna tendência para a solução 
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dos problemas de base. Tem origem nas necessidades que, desde 
muito, estão gritando à consciência dos poderes públicos e redun-
dará no crescimento da fortuna nacional. 

Foi derrotada no espírito dos economistas exageradamente de-
sanimados das nossas possibilidades financeiras a tese de que o car-
vão brasileiro não interessa senão como indústria de guerra. A ex-
ploração de nossa hulha negra passou a ser imperativo dos tem-
pos de paz. 

E não é pouca a reserva dêsse minério contida no seio do solo 
pátrio. Os técnicos já revelaram que pode o País - assistidos mi-
neradores e mineiros pela autoridade governamental competente, 
abandonados primitivos processo de extração, racionalizado o tra-
balho de aproveitamento - fazer de sua indústria carbonífera uma 
das melhores fontes de riqueza coletiva. 

Não é outro o objetivo que pretende o projeto de lei hoje envia-
do à consideração dos meus ilustres pares. O Plano do Carvão 
Nacional obedece a novos métodos de exploração e utilização da hu-
lha negra. Consulta urgentes necessidades nacionais, evitando 
os perigosos inconvenientes de medidas acauteladoras que se vinha 
adotando, tôdas revestidas do intolerável aspecto do paliativo, ne-
nhuma de efeito salutar duradouro. 

Tal Plano teria a sua importância diminuída, porém, se não 
houvesse a completá-lo, entre outras a Emenda n.º 7, que manda 
construir a usina siderúrgica de Laguna. A interdependência desta 
com aquela salta à compreensão de quantos observam os planos e 
as atividades das nações mais destacadas na geografia econômica 
do mundo. 

O aproveitamento racional do nosso carvão pede, de maneira 
irrecusável, a existência de siderurgia - eis o que deixou de ser 
apenas convicção de técnicos para constituir-se numa certeza do 
povo. 

E a usina siderúrgica de Laguna, que a Emenda n.º 7 manda 
construir, trará a inestimável vantagem de ser localizada na zona 
produtora daquele minério. Porisso mesmo, atuará, decisivamente, 
tanto no setor da produção civil como no da produção bélica. 

Vote o plenário no sentido da aprovação do Plano do Carvão 
Nacional e das emendas que o acompanham, pois estará libertando 
as fôrças de salvação da economia nacional aprisionadas no in-
terior da terra brasileira . 
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O SR. PRESIDENTE - Os Senhores que aprovam as Emendas 
ns. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 queiram ficar como estão (Pausa) . 

Aprovadas. 

Vem à Mesa e vou submeter a votos o seguinte 
Requerimento 

Requeiro, como relator da Comissão de Segurança, a votação 
separada das Emendas 5 e 9. 

S. S., 11 de maio de 1953. - Lima Figueiredo, Relator da Co-
missão Segurança Nacional. 

Os Senhores que aprovam queiram ficar como estão (Pausa). 
Aprovado. 

Agora vou submeter a votos a Emenda n.º 5, com parecer fa-
vorável das Comissões de Segurança Nacional e de Economia e 
contrário da Comissão de Finanças. 

Tem a palavra o Sr. Lima Figueiredo, para encaminhar avo-
tação. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (Para encaminhar a votação) (*) 
- Sr. Presidente, a Emenda n.0 5 do Senado, tem por fim apro-
veitar a verba do Plano do Carvão destinada à construção de um 
cais carvoeiro em Pôrto Alegre para uma usina termelétrica nas mi-
nas de Leão. 

A Comissão de Economia deu parecer favorável; a de Seguran-
ça Nacional também o deu; a Comissão de Finanças, porém, deu 
parecer contrário, alegando motivos que podem ser fàcilmente con-
tornados. 

Apesar de ser o relator da Comissão de Finanças, Sr. Deputado 
Ponce Arruda, homem muito firme nos seus estudos e decisões, no 
parecer foi um pouco severo para com o Rio Grande do Sul. Alega 
S. Ex.ª, no relatório, qq.e, para fazer uma usina, são necessários es-
tudo, orçamento e a verba correspondente para a construção de 
usinas. E diz que o plano fica mutilado. 

O Plano do Carvão prevê o transporte ferroviário da mina do 
Leão até o cais de Pôrto Alegre, indo êsse carvão depois para o sul 
do Estado. :ti:sse carvão vai ser aproveitado numa usina termelétrica, 

• Não foi revisto pelo orador. 
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que lá está em construção, de modo que as 180 t. que deveriam ser 
necessárias. Assim, êsse pôrto do Plano não vai desenvolver o 
papel que lhe tinha sido destinado, por não ser preciso. Há 
nas proximidades da mina de Leão a usina termelétrica de São 
Jerônimo; mas a tendência é para eletrificar tôdas as estradas de 
ferro do sul, que estão queimando aquêle carvão com dificuldade, 
porque êle não é de fato muito bom. E o meio mais prático de se 
utilizar o carvão é a sua transformação em energia elétrica. Po-
deríamos, pois utilizar essa verba, que vai ser aproveitada num 
pôrto e no melhoramento da estrada de ferro, construindo a usina 
termelétrica, que irá favorecer a própria estrada de ferro, dando-lhe 
um meio de tração mais manejável e mais limpo. Destarte, liber-
taremos os que labutam no manejo das locomotivas, daquele sacri-
fício, que vinham fazendo pelos moloques de ferro, e, ao mesmo 
tempo, ofereceremos serviço mais limpo aos passageiros, porque não 
há maior limpeza do que se viajar num trem puxado a eletricidade. 

Assim, caem por terra as duas alegações do ilustre relator da 
Comissão de Finanças. A primeira é de que não há projeto. Exami-
nando-se o Plano do Carvão, verificamos que êle veio com o nome 
de Plano, e devia ser acompanhado, como o foi, do memorial, do 
programa, depois do programa o planejamento das diferentes fa-
ses, e por fim o Plano, de modo que se vissem, claramente, as li-
nhas de ação que foram utilizadas pelos planejadores, e pudesse-
mas, afinal, concluir se o plano estava certo ou errado, analisando 
- repito, as suas fases, desde a primeira, que era o programa. 

Chamei a êste Plano, desde o início, de faramalheiro, e aqui de-
sejo mostrar, principalmente, e antes de mais nada, a faramalha. 
~lese baseou, para que o Plano fôsse executado, no seguinte trecho 
do seu memorial: 

"A Central do Brasil deverá garantir sempre um con-
sumo de carvão de Santa Catarina que permita equilibrar o 
preparo da quantidade de carvão metalúrgico exigido pela 
siderurgia do País. Se isso não foi feito, assistir-se-á à Cia. 
Siderúrgica Nacional fazer sacrifícios para utilizar o coque 
nacional por motivos de segurança que serão inteiramente 
anulados pela concepção imediatista da Ferrovia de só con-
sumir óleo importador. E se fôr lícito à Central adotar essa 
orientação, não há motivo adequado para se consumir 
carvão brasileiro na siderurgia nacional". 
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Isto que o Assessor-técnico do Presidente, Sr. Mário Pinto, afir-
mou, era uma coisa grave e importava em obrigar a Central a ser 
escrava da "Maria Fumaça" o resto da vida. 

No Rio Grande do Sul também se vê outra faramalha. O Plano 
não se refere a Candiota que é uma pedra importante na solução 
do problema da eletricidade, no Rio Grande do Sul. Candiota foi 
esquecida e agora vai surgir. Vai surgir, melhorando portanto opa-
norama do Plano do Carvão naquele Estado. 

Alguns dizem que a emenda do Senado devia ser rejeitada, 
porque, estando Leão próximo a São Jerônimo, uma usina termelé-
trica, não se justificava a construção de outro. Se dermos esta verba 
para construção da termelétrica de Leão, estudos posteriores dirão 
que, ou ela irá reforçar a de São Jerônimo, ou a verba será apro-
veitada nesta última, porque, dado que a distância é de 15 quilôme-
tros, tomarmos São Jerônimo por Leão é a mesma coisa, de modo 
que fique a verba para a usina termelétrica de São Jerônimo, que 
abranja a outra. O filão é o mesmo e a distância é pequena. 

Assim, peço à Cas1:t seu voto favorável a essa emenda, porque 
o Rio Grande do Sul t~m necessidade de 400. 000 kw. Isto durante 
as águas. Quando, porém, as águas baixam, esta produção vai à 
metade, e é preciso que tenhamos usinas termelétricas para garantir 
a falta, e, assim, quer no tempo da cheia, quer no tempo da vasante, 
o Estado gaúcho veja ~arantida a energia elétrica, para fomentar 
sua indústria e iluminar suas cidades. Parece-me, portanto, que 
essa emenda do Senado foi providencial e nos devemos bater para 
que ela seja aprovada, :porque, incorporando-se ao Plano do Carvão, 
atende melhor ao conjunto todo do que se empregássemos a verba 
na construção de um pôrto carvoeiro, onerando ainda o carvão, com 
o transporte, de cêrca de mais cem cruzeiros por tonelada. Além 
do mais, a emenda traz uma economia. E aí andou certo o relator 
da Comissão de Econoplia, quando asseverava que a aprovação da 
emenda ia a favor da boa técnica econômica. Assim, aprovando 
essa emenda, a Casa atenderá também a um ponto de vista que se 
refere às finalidades do Plano, que é tornar a produção mais barata. 
E' o goal que temos em vista em todos os setores: baixar o custo 
da produção. 

Meus Senhores, descendo da tribuna, quero dizer aos meus no-
bres companheiros que a aprovação da emenda corresponderá a uma 
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baixa no valor da produção, atenderá às circunstâncias hidrológicas 
do Rio Grande do Sul e facilitará a eletrificação das estradas de 
ferro do Estado. 

O outro motivo invocado pelo digno relator da Comissão de Fi-
nanças é que a verba é insuficiente. Estando, porém, o Govêrno do 
Estado interessado em resolver êste problema da energia, que é o 
nosso problema fundamental, poderá auxiliar com um crédito su-
plementar. Uma verba especial poderá ser pedida e estou certo de 
que a Casa não a negará. 

Assim, aprovando esta emenda, estaremos concorrendo para 
resolver o problema da energia elétrica no Rio Grande do Sul e fa-
zendo com que o Plano do Carvão seja melhorado nesta parte. -
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. FLORES DA CUNHA (Para encaminhar a votação) (*) 
- Sr. Presidente, as considerações que acaba de fazer o nobre Depu-
tado Sr. Lima Figueiredo, são de todo ponto de vista procedentes. 

O carvão das jazidas riograndenses é um carvão de estratifi-
cação relativamente nova, inferior ao carvão de Santa Catarina e 
ainda muito mais inferior ao carvão do Paraná, das nascentes do 
Rio do Peixe. 

Lastimável é, porém, que o carvão do '.Paraná, que já foi exami-
nado, seja em tão pouca quantidade fácil de se esgotar em poucos 
anos de exploração. Digo lastimável, porque êle é pouquinha coisa 
inferior ao Cardiff inglês. O Rio Grande do Sul está muito cheio de 
impurezas, de pirita, de enxôfre, e é melhor explorá-lo in loco, trans-
formando-o em energia elétrica, do que mesmo aproveitando-o nas 
locomotivas, nas quais a não ser em locomotivas com grelhas es-
peciais, a quantidade de cinza do carvão torna a sua adaptação 
difícil. 

Já se adiantou bastante, no Plano do Carvão, mandando criar a 
usina de Candiota, cuja jazida já foi cubada e tem consumo para 
muitos anos. E' carvão inferior, porém, só explorável para sua trans-
formação em energia elétrica. Como há o pensamento de eletrificar 
a estrada de ferro de Bagé ao Pôrto do Rio Grande, pode vir a servir 
a êsse objetivo, dispensando, como bem disse o General Lima Fi-
gueiredo, a sujeira do carvão, poeirento e cheio de pirita, das minas 
riograndenses . 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Nas minas do Arroio do Rato no Município de São Jerônimo, jâ 
está a terminar a usina termelétrica que levará energia comple-
mentar para a indústria e a iluminação de Pôrto Alegre. Mas ainda 
essa nova usina auxiliar não será suficiente para alimentar o gran-
de e próspero parque industrial da Capital do meu Estado. 

Quanto mais energia elétrica se produzir no Rio Grande, maior 
será o surto industrial daquele Estado, dadas as suas imensas pos-
sibilidades. 

A mina do Leão, de que trata a emenda do Senado, se não me 
engano, fica a oeste da mina do Arroio do Rato, no Município de 
São Jerônimo, a 15 km apenas. Mas, como disse o General Lima 
Figueiredo, a jazida é a mesma em todçi o Estado; a idade do carvão 
riograndense é a mesma, a sua estratificação ainda não chegou 
ao ponto de apresentar um produto excelente, depurado, decantado, 
em condições de produzir energia a necessidade terrível da eli-
minação das impurezas que atualmente o acompanham. 

Há muitos anos nfü;> se procurou no Rio Grande do Sul briquetar 
o carvão das minas do Arroio do Rato, e, neste caso, êle poderia su-
prir as locomotivas, quase que em concorrência com o carvão Car-
diff, porque a briquetagem já o teria depurado da pirita, do enxôfre 
das outras aderências ao mineral . 

Não se tendo conseguido isso, Sr. Presidente, ainda quando 
êste Plano do Carvão se apresente com deficiências, é de amparar-se 
essa grande riqueza nacional. E os catarinenses sabem que não lhes 
neguei apoio para a usina que pretendem instalar quase nos limi-
tes do Rio Grande com Santa Catarina. E assim mesmo o carvão 
catarinense é muito melhor do que o riograndense. Nós, sempre 
acusados de bairrismo1 somos levados a confessar isto, porque é 
uma verdade. 

A usina a ser criada com a verba da emenda do Senado pode 
muito bem vir a crescer em energia para o desenvolvimento indus-
trial do Rio Grande. Quanto mais energia, melhor. 

Ora, a própria Capital da República, através de providências do 
Congresso, que autorizou o endôsso do Govêrno ao empréstimo de 
90 milhões de dólares à Light, para aumentar as obras de Ribeirão 
das Lajes e desviar parte das águas do Paraíba, tem uin plano de 
emergência para dez anos, porque daqui a dez anos o aumento da 
energia elétrica, alcançado com as obras da Light, não resolverá o 
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problema do Distrito Federal, como está ocorrendo com São Paulo, 
apesar da imensidade dos lagos de Cubatão. 

Se concedermos verba para a construção da usina na mina do 
Leão, estaremos concorrendo para dotar o Rio Grande do Sul de 
mais energia, a fim de não deixar seu parque industrial paralisado, 
ao contrário, poder, um pouco atrasadamente, ir ao encalço do 
progresso industrial de São Paulo. Sou pela emenda do Senado. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. RAIMUNDO PADILHA (Para uma questão-de-ordem) 
(*) - Sr. Presidente, infelizmente não pude acompanhar, nem era 
Deputado, a tramitação dêsse importante projeto na Câmara. En-
contro no avulso êste plano orçado em 755 milhões de cruzeiros. O 
Senado elevou as despesas a 1 bilhão de cruzeiros. Os acréscimos, 
conseqüentemente, que o Senado realizou, somam 920 milhões de 
cruzeiros. 

A Câmara, apreciando as emendas do Senado, impugnou tão-
sõmente duas, através das Comissões pelo menos. Uma, de 200 mi-
lhões de cruzeiros, para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos 
- estou reportando-me ao parecer da Comissão de Finanças; e 
outra, relativamente a um deslocamento de verbas de 50 milhões 
de cruzeiros extraídos da diferença do orçamento das obras previs-
tas e outras que constituem o Número 13 do Inciso III do Anexo 
n.º 1. 

A Comissão de Economia e a Comissão de Finanças, através de 
seus eminentes relatores, assinalaram esta considerável diferença 
que, todavia, o Senado não registra ao encaminhar a esta Casa o 
seu projeto, antes faz referência a aumentos no total de 955 mi-
lhões de cruzeiros, pôsto que as emendas, como disse, alcançam a 
cifra de 1 bilhão 675 milhões de cruzeiros. 

Alegam os eminentes relatores das Comissões técnicas que a 
matéria seria resolvida quando da redação. 

Na minha inexperiência de jejuno, tomo a liberdade de assina-
lar esta extraordinária divergência que implica em inversão con-
siderável e envolve problema de grande importância para a eco-
nomia nacional, o célebre problema de excesso de inversões em nosso 
País, matéria que não estou autorizado pelo Regimento a debater 
neste instante. Friso o fato; não sei se é matéria para ser desde já 

'' Níi.o foi revisto pelo orador. 
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registrada nas decisões que vamos tomar nesta noite, assim como a 
circunstância de se criar novo item para o Anexo n.º 1, sem título 
algum. 

Diz o Senado: 
Ao Anexo n.O 1 

Acrescente-se o seguinte item: 
"IV - Para o estabelecimento de uma usina siderúr-

gica, nos moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, 
a base exclusiva de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00". 

O Anexo n.º 1 está dividido em três setores: o de transportes, o 
de mineração e indústria, o de pesquisa e administração e eventuais. 
Não há classificação. Não se menciona qual o capítulo a que se 
vai reportar a enorme verba de 500 milhões de cruzeiros. 

Quer-me parecer também outra impropriedade de redação. 
De qualquer forma, Sr. Presidente, foram as divergências, as 

discrepâncias que notei, não de pequena monta, e que em geral es-
'capariam, pois estamos examinando cada uma das emendas de per 

si, esquecendo que o pfojeto de 755 milhões de cruzeiros foi elevado 
a cêrca de 1 bilhão 6'15 milhões de cruzeiros. (Muito bem; muito 
bem). 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (Para encaminhar a votação) (*) 
- Sr. Presidente, pedi a palavra para declarar que o Deputado Rai-
mundo Padilha tem r11zão. 

As emendas do Senado mandam criar para a siderúrgica de 
Laguna uma verba de 500 milhões de cruzeiros, que não constava 
do plano; porém isso jií é assunto liquidado, pois que a Emenda n.0 

7, que mandava criar tal usina, já foi aprovada por esta Casa. 
Para a mina do Leão, a emenda de que estamos tratando agora 

não aumenta a despesa. É a mudança duma verba destinada ao 
pôrto carvoeiro de Pôrto Alegre para aquêle fim. 

Os 50 milhões de cruzeiros para a usina termelétrica Paraná-
-Santa Catarina são tirados dos 70 milhões destinados aos eventuais. 
Portanto, ficam 20 mi+hões para os eventuais. 

Talvez não tenha ocorrido ao Deputado Raimundo Padilha um 
particular, porque, na ocasião em que foi votado êsse projeto, S. Ex.ª 
não estava ainda na Câmara. Refiro-me ao§ único do Art. 2.º: 

• Não fol revisto pelo or~dor. 
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"Serão incluídas nos orçamentos anuais as dotações 
destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
Anexo n.o 2 desta lei, essenciais ao Plano de Carvão e para 
as quais já existe autorização na Lei n.0 1.202 de ...... . 
18-5-1950". 

Quer dizer que, além desta verba que vamos votar, constante 
do projeto, há uma outra, a cujo montante não se faz aqui refe-
rência. Assim, parece-me que a questão-de-ordem do Deputado Rai-
mundo Padilha ficou explicada e, além do mais, Sr. Presidente, essas 
emendas introduzidas pelo Senado darão vigor ao Plano do Carvão. 
:i!:ste era apenas para produção, produzir mesmo ruim, beneficiando 
um pouco, sem pensar no consumo. Com essas emendas, pensou-se 
no consumo e o Plano ficou, não digo 100%, mas muito melhor do 
que foi daqui para lá. (Muito bem; muito bem). 

O SR. MAURiCIO JOPPERT (Para encaminhar a votação) 
(*) - Venho à tribuna, Sr. Presidente, Srs. Deputados, para se-
cundar as considerações feitas pelos Generais Lima Figueiredo e 
Flores da Cunha. De fato, o grande problema do Brasil, no momen-
to, para ativar as indústrias e os transportes ferroviários, é um 
problema de eletrificação. 

Estamos cometendo êrro gravíssimo com o adquirir locomotivas 
Diesel em grande quantidade, locomotivas que funcionam com com-
bustível importado e, pois, de uma hora para outra, se nos virmos 
a braços com uma conflagração internacional, impedidos de receber 
óleo do estrangeiro, antes de ter o nosso em exploração, ficaremos 
com o nosso parque ferroviário inutilizado; nada poderemos fazer 
das nossas locomotivas Diesel. 

Se de mim dependesse a questão, teria mudado a orientação do 
Govêrno para um programa intensivo de eletrificação. Esta far-se-á 
aproveitando o potencial hidráulico dos nossos rios, das nossas que-
das e utilizando o combustível sólido de que dispomos e que já se 
acha em exploração. :f!:sse combustível, como bem frisaram os ora-
dores que me precederam, é de má qualidade. O carvão do Rio 
Grande é cheio de impurezas, entremeado de esquistos, de piritas, 
impurezas que são transportadas pelos veículos de estradas de ferro 
ou por embarcações aos centros de consumo. Tôdas essas impurezas 
não são utilizáveis na combustão. Ao contrário, elas são transforma-
das, absorvendo parte do calor da combustão e depois lançadas 

* Não foi revisto pelo orador. 
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fora. É, portanto, trabalho perdido que fazem os meios de transpor-
tes, levando tais impurezas aos centros de consumo. O problema é 
o da eletrificação, mas construindo-se as usinas na bôca da mina, 
porque, aí, a eletricidade gerada pode ser transportada a longas 
distâncias, em condições favoráveis, e utilizada nas estradas de fer-
ro, enquanto as impurezas são eliminadas e jogadas nas proximida-
des da mina. É problema racional. Não sei o que os nossos adminis-
tradores estão esperando para pôr em execução esta medida, que 
entra pelos olhos de quem examina os problemas econômicos do 
Brasil. 

O Sr. Clóvis Pestana - Quero solidarizar-me integralmente 
com as palavras do meu eminente mestre. 

O SR. MAURfCIO JOPPERT- Óbrigado a V. Ex.a. 
O Sr. Clóvis Pestana - Realmente, já constitui um slogan de 

que para as ferrovias brasileiras não existe salvação fora da ele-
trificação. 

O SR. MAURíCIO' JOPPERT - V. Ex.a tem tôda a razão. 
O Sr. Clóvis Pestana - Foi no Govêrno, por todos os títulos 

benemérito, do eminente Eurico Gaspar nutra, que se contratou 
a eletrificação de Salvador a Alagoinhas, de Paranaguá a Curitiba; 
que se concluiu a eletrificação da Central do Brasil até Barra do 
Piraí. .. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Muito bem. 
O Sr. Clóvis Pestana - ... que se executou a eletrificação da 

Santos a Judiaí; que se contratou a eletrificação da Central do Bra-
sil nos subúrbios de São Paulo; que foram feitos os estudos prelimi-
nares para eletrificação da Noroeste, entre Bauru e Lins e, no Rio 
Grande do Sul, entre São Sebastião e Rio Grande, Pôrto Alegre e 
Santa Maria, e Santa Maria e Cruz Alta. 1!.:sse programa admirável, 
essa orientação acertadíssima, que V. Ex.ª acaba de proclamar, está 
sendo interrompida criminosa e impatriàticamente pela Comissão 
Brasil-Estados Unidos! 

O SR. MAURíCIO JOPPERT - Muito bem. Acrescentaria aos 
elogios feitos ao Govêrno do General Eurico Dutra, a parte que cabe 
ao seu eminente Ministro da Viação, o atual Deputado Clóvis Pes-
tana, que foi um grande colaborador dessa iniciativa. Estou plena-
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mente solidário com as considerações feitas por S. Ex.ª no aparte 
com que se dignou de honrar o meu discurso. 

Mas, como disse o General Flores da Cunha, o carvão do Rio 
Grande é dos piores de que até agora temos conhecimento no Brasil. 
E' abundantíssimo e pode servir. O que não se deve fazer é trans-
portá-lo com suas impurezas a pontos distantes para, depois, lan-
çá-las fora. Com as grelhas e caldeiras modernas, o carvão pode ser 
pulverizado, pode ser queimado, depois de ligeiro beneficiamento 
na bôca-da-mina, com reais vantagens. E, produzida a eletricidade, 
esta será utilizada para movimentação das estradas de ferro, das 
usinas e para iluminação, proporcionando confôrto às cidades. 

O carvão de Santa Catarina é um pouco melhor que o do Rio 
Grande e de outra natureza. Não é antracitoso, como o dêste Estado; 
é carvão que se presta ao coque siderúrgico. 

Quando me referir à Emenda n.0 9, terei oportunidade de falar 
sôbre a vantagem especial que têm êstes carvões e do motivo pelo 
qual a Companhia Siderúrgica Nacional não está usando integral-
mente o carvão de Santa Catarina, na redução do seu minério de 
ferro, misturando, na proporção de 50 % de carvão americano e 40 % 
de carvão nacional. Mas é apenas uma questão momentânea, em 
virtude do preço alto por que chega o carvão de Santa Catarina, 
beneficiado em Volta Redonda. 

Há, no momento, facilidade em obter carvão estrangeiro, mas 
se amanhã uma guerra nos impedir de recebê-lo, Volta Redonda 
estará preparada para trabalhar 100% com o carvão de Santa 
Catarina. 

Penso que todos os nossos parques siderúrgicos devem ser 
projetados nessas condições porque, bom ou mau, é o carvão que 
temos. Enquanto não se descobrir melhor carvão no Brasil, devemos 
trabalhar com êste. 

Sr. Presidente e Srs. Deputados, trago o meu apoio às palavras 
criteriosas e sensatas dos nobres Deputados Lima Figueiredo e 
Flores da Cunha, que me precederam na tribuna. (Muito bem; 
muito bem. Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Os Srs. que aprovam a Emenda n.o 5 
queiram ficar como estão (Pausa). 

Aprovada. 
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Em votação a Emenda n.º 6, com parecer favorável das Co-
missões de Economia e de Segurança Nacional e contrário da Co-
missão de Finanças. 

Os Srs. que aprovam queiram ficar como estão (Pausa). 
Aprovada. 

O projeto vai à redação final, dando-se ciência do ocorrido ao 
Senado Federal. 



REDAÇAO FINAL 

(Texto enviado à sanção) 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.º E' aprovado o Plano do Carvão Nacional consubstan-

ciado nos empreendimentos constantes do Anexo n.0 1, desta Lei e 
demais providências que ela menciona, e destinado a conjugar as 
atividades de produção, beneficiamento, transporte e distribuição 
do carvão nacional, a fim de ampliar-lhe a produção, regularizar 
o seu fornecimento, reduzir-lhe os preços e melhor aproveitá-lo como 
combustível e matéria-prima. 

Parágrafo único. O Plano do Carvão Nacional será completa-
do, entre outras medidas, por outro de construção e equipamento de 
usinas termelétricas, utilizando carvão nacional nos Estados onde 
se situam as jazidas dêsse combustível e junto às regiões de grande 
densidade de uso de energia elétrica, com o duplo objetivo de possi-
bilitar melhor aproveitamento das fontes de energia hidráulica e 
de atender à eletrificação progressiva das vias férreas nacionais. 

Art. 2.º Para custeio das despesas com a execução dêste Plano, 
inclusive financiamentos a emprêsas privadas, é aberto o crédito es-
pecial de Cr$ 955. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta e cinco mi-
lhões de cruzeiros), que o Poder Executivo é autorizado a aplicar 
de acôrdo com o seguinte esquema: 

Cr$ 
Exerciclo de 1953 200. 000. 000,00 
Exercício de 1954 200 . 000 . 000 ,00 
Exercício de 1955 200. 000. 000,00 
Exercício de 1956 245. 000. 000,00 
Exercício de 1957 110.000.000,00 

Parágrafo único. Serão incluídas nos orçamentos anuais as 
dotações destinadas ao custeio dos empreendimentos constantes do 
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Anexo n.0 2, desta lei, essenciais ao Plano do Carvão Nacional, e 
para os quais já existe autorização na Lei n.º 1.102 de 18-5-1950. 

Art. 3.º E' o Poder Executivo autorizado a realizar operações 
externas, de crédito até o limite de US$ 20. 000. 000,00 (vinte mi-
lhos de dólares), ou o equivalente em outra unidade monetária para 
financiar, no exterior, as despesas necessárias à execução dêste 
Plano. 

§ 1.º As condições dêsse financiamento serão semelhantes às 
de operações análogas já contratadas ou garantidas pelo Govêrno 
Federal. 

§ 2.0 Poderá ainda o Poder Executivo, nesse limite, dar a ga-
rantia do Tesouro a operações de crédito de entidades públicas ou 
privadas para os objetivos consignado·s nesta lei, aprovadas pela 
Comissão a que se refere o artigo seguinte . 

Art. 4.º E criada uma Comissão Executiva do Plano do Carvão 
Nacional, diretamente subordinada ao Presidente da República e 
integrada por uma Diretoria e um Conselho Consultivo. 

§ 1.o A Diretoria 'será composta de um Diretor-Executivo e 
dois Diretores-Assistentes. 

§ 2.º O Conselho Consultivo, que será presidido pelo Diretor-
Executivo, constituir-se·-á de um representante de cada um dos se-
guintes órgãos: Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, Depar-
tamento Nacional de Pqrtos, Rios e Canais, Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro, E~strada de Ferro Central do Brasil, Compa-
nhia Siderúrgica Nacie>nal e Sindicato Nacional da Indústria de 
Extração do Carvão, bem como dos governos dos Estados do Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que são os Estados produtores 
mencionados no Plano. 

§ 3.o Os membros da Diretoria e do Conselho Consultivo serão 
de livre escolha e nomeação do Presidente da República, exceto o 
representante do Sindicato Nacional da Indústria de Extração do 
Carvão, que será escolhido de lista tríplice de nomes apresentada 
pela Diretoria dêsse órgão sindical. 

§ 4.0 O Diretor-Executivo perceberá a gratificação mensal 
de Cr$ 15. 000,00 (quinze mil cruzeiros) os Diretores-Assistentes a 
de Cr$ 10. 000,00 (dez mil cruzeiros) e os membros do Conselho 
Consultivo, salvo seu Presidente, a gratificação de Cr$ 500,00 (qui-
nhentos cruzeiros) por sessão a que comparecerem até o máximo 
de 40 (quarenta) sessões por ano. 
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§ 5.º A Comissão Executiva se extinguirá em 31 de dezembro 
de 1957, devendo antes apresentar relatório final de seus trabalhos, 
do qual constará um estudo da situação da indústria carvoeira, 
nessa época, e de suas perspectivas imediatas. 

§ 6.º Aos membros da Comissão Executiva aplicar-se-ão as 
disposições da legislação relativa a deveres, direitos e vantagens dos 
servidores públicos civis da União. 

Art. 5.° Compete à Comissão Executiva: 
a) determinar e supervisionar a elaboração e execução dos 

projetos específicos relativos aos vários setores de obras e serviços 
previstos no Plano, utilizando tanto quanto possível os órgãos pró-
prios da União e dos Estados. 

b) determinar e supervisionar a preparação das especifica-
ções do equipamento a servirem de base às encomendas diretas que 
fizer no exterior; 

c) decidir sôbre os pedidos de financiamento, celebrando os 
contratos respectivos de acôrdo com esta lei. 

d) promover em colaboração com os órgãos indispensáveis à 
pronta execução das encomendas e da remessa de equipamentos do 
exterior; 

e) obter pelos meios mais apropriados e através dos órgãos es-
pecializados, a cooperação da técnica nacional e estrangeira na rea-
lização de pesquisas geológicas e tecnológicas, visando ao aprovei-
tamento do carvão nacional e de seus subprodutos, e à localização 
e caracterização de novas jazidas; 

f) estudar planos de industrialização e eletrificação regionais, 
para incrementar o uso do carvão nas zonas produtoras, utilizan-
do para isso, tanto quanto possível, os serviços técnico dos órgãos 
próprios da União e dos Estados; 

g) elaborar seu regimento interno, organizar seus serviços, 
admitir e requisitar o pessoal a êles necessário na forma da legis-
lação e arbitrar gratificações; 

h) promover qualquer outra medida que julgue conveniente 
à execução do Plano do Carvão Nacional. 

i) zelar pelo cumprimento das determinações legais que im-
pedem a importação de equipamento industrial que utilize com-
bustível sólido e não seja apropriado ao caso do carvão nacional. 
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§ 1.° Compete à Diretoria, sob a direção imediata do Diretor-
Executivo, promover e coordenar a execução do Plano. 

§ 2.º O Conselho Consultivo deverá pronunciar-se previamen-
te sôbre tôdas as questões submetidas à decisão do Presidente da 
República, competindo-lhe ainda manifestar-se sôbre quaisquer ou-
tros assuntos que lhe forem encaminhados pelo Diretor-Executivo, 
e sugerir, a êste, as medidas que lhe pareçam convenientes à efi-
ciente execução do Plano. 

Art. 6.º E' o Poder Executivo autorizado a conceder financia-
mento, até o total de Cr$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões 
de cruzeiros) às emprêsas mineradoras que desejarem mecanizar a 
extração e montar lavadores para o c~rvão por elas produzido. 

§ l.º Para gozar do benefício dêsse financiamento, a emprêsa 
mineradora deverá apresentar à Comissão Executiva pedido fun-
damentado, em que descreva o projeto de mecanização, com indi-
cação da produção prevista e dos custos e métodos de lavra, e de 
beneficiamento, demo~stração de reservas e de condições apropria-
das da camada a explorar, além da prova de organização técnico-
-administrativa para 81- aplicação dos novos processos de mineração 
e lavagem. 

§ 2.0 Nos pedidos de financiamento, o Departamento Nacional 
da Produção Mineral dará parecer acêrca da viabilidade do projeto. 

§ 3.º As emprêsas mineradoras que solicitarem financiamento 
deverão apresentar, c1Jncomitantemente, planos de assistência so-
cial aos seus empregaidos com especificação dos respectivos custos, 
ou demonstrar que tai assistência já está sendo prestada de forma 
satisfatória. 

Art. 7.º Nos contratos de financiamento firmados nos têrmos 
do artigo anterior, as emprêsas mineradoras assumirão o compro-
misso de aceitar o esquema de produção e comércio que tiver sido 
estabelecido para cada Estado e porão sempre sua contabilidade 
à disposição da Comissão Executiva e do Conselho de Minas e Me-
talurgia, para que êst~, de acôrdo com a legislação em vigor, possa 
fixar adequadamente os preços do carvão nacional dos vários tipos 
e procedências. 

§ 1. No cálculo dêsses preços serão considerados os benefícios 
concedidos em virtude do disposto no artigo anterior e a necessida-
de de atribuir às emprêsas de mineração lucros compatíveis com 
os riscos da indústria. 
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§ 2.º Poderão também ser financiadas as emprêsas produtoras 
de carvão para consumo próprio, desde que se enquadrem no esque-
ma geral de produção que tiver sido estabelecido. 

Art. 8.º A Comissão Executiva, ouvido o DNPM baixará ins-
truções compulsórias aos mineradores beneficiados diretamente 
por esta lei, acêrca dos processos de extração e lavagem do carvão. 

Parágrafo único. No caso da mineração de Santa Catarina, 
tais instruções deverão visar, preclpuamente, à racionalização da 
produção do carvão de tipo metalúrgico. 

Art. 9.º E' o Poder Executivo autorizado a proceder à encam-
pação ou dsapropriação do Pôrto de Imbituba, podendo permitir 
que a emprêsa concessionária realize as obras previstas neste Plano 
no prazo estabelecido, caso haja nisso conveniência. 

Parágrafo único. No caso de reversão do pôrto ao domínio da 
União, poderá o Presidente da República: 

a) autorizar seja êle explorado sob regime de arrendamento; 
b) determinar que a Comissão Executiva superintenda a 

sua administração, enquanto não atribuída a outra entidade. 
Art. 10. A Comissão Executiva promoverá a aquisição de em-

barcações apropriadas, em número e com características que permi-
tam o transporte eficiente e econômico do carvão. 

Parágrafo único. Essas embarcações serão reservadas para as 
linhas de transporte de carvão e só poderão ser destinadas a outros 
fins mediante audiência da Comissão Executiva e, após sua extinção, 
do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. 

Art. 11. O uso das facilidades de pôrto e de transportes que' 
forem estabelecidas ficará limitado aos tipos de carvão aprovados 
pelo Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, evitando-se tanto 
quanto possível a exportação de carvão bruto ou com características 
julgadas inconvenientes pelos órgãos competentes. 

Art. 12. Nenhuma decisão administrativa, que se reflita sôbre 
a economia do carvão nacional ou sôbre a integridade e exeqüibili-
dade desta lei, será tomada sem prévia audiência da Comissão 
Executiva. 

§ 1.0 Quando a Comissão Executiva discordar de proposta 
feita por qualquer órgão de administração pública federal, relativa 
ao carvão ou capaz de refletir-se sôbre a execução do Plano, caberá 
recurso da decisão, com efeito suspensivo, para o Presidente da Re-
pública, que resolverá afinal. 
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§ 2.º Na fixação das tarifas de serviços públicos e de fretes 
para carvão, será sempre ouvido o Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia, devendo ser adotadas as taxas de amortização e juros 
usuais para tais casos. 

Art. 13. E' o Poder Executivo autorizado a conceder financia-
mento até o total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cru-
zeiros) para instalação de uma central termelétrica na região car-
voeira do Paraná e outra na de Santa Catarina, destinadas ao apro-
veitamento do carvão de tipo não exportável antieconômico, ou 
residual. 

Parágrafo único. Os financiamentos serão concedidos, metade 
para cada Estado, mediante requerimento acompanhado do projeto, 
orçamento, memória justificativa da ·usina, bem como prova da 
idoneidade moral, financeira e técnica do pretendente. Submetidas 
estas informações ao Conselho Consultivo e a Diretoria, cabe-lhes 
decidir sôbre o referido requerimento. 

Art. 14. E' o Poder Executivo autorizado a conceder, até o 
1 

total de Cr$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de cruzeiros) finan-
ciamento às indústrias nacionais que utilizem a pirita do carvão na-
cional na produção do ácido sulfúrico ou de enxôfre. 

Parágrafo único. Os financiamentos serão concedidos me-
diante requerimento e:rp. que se descrevam as instalações da preten-
dente e sua situação ecpnômica e se forneçam esclarecimentos sôbre 
o processo de produção a empregar que será submetido à apreciação 
do Departamento Nacipnal da Produção Mineral e do Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia. 

Art. 15. E' o Poder Executivo autorizado a conceder financia-
mento até o total de Cr$ 15.000.000,00 (quinze milhões de cruzei-
ros) às emprêsas mineradoras que desejarem ampliar ou criar ser-
viços de assistência social, e melhorar as condições de vida dos tra-
balhadores da indústria do carvão, inclusive pela elevação do seu 
orçamento familiar. 

Parágrafo único. A Comissão Executiva realizará empreendi-
mentos relativos à ass~tência social no interêsse dos trabalhadores 
na indústria do carvãp, despendendo, a partir de 1953, a quantia 
total de 15 milhões de cruzeiros. 

Art. 16. Os financiamentos previstos nos Arts. 6.º, 14 e 15 
serão realizados sob condições favoráveis de juros e amortização, me-
diante garantias adequadas. 
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Parágrafo único. Os contratos-tipos, as taxas de juros e os 
planos de resgate dos financiamentos serão submetidos à aprovação 
do Presidente da República. 

Art. 17. Os financiamentos às emprêsas privadas serão con-
cedidos pela Comissão Executiva. 

§ l.º A Comissão Executiva poderá contratar com o Banco 
do Brasil S. A. ou a Caixa Econômica Federal a administração dos 
financiamentos que conceder a emprêsas privadas. 

§ 2.0 Poderá ainda a Comissão contratar com o Banco do Bra-
sil S. A. ou outras entidades oficiais de crédito os próprios financia-
mentos, nos limites estabelecidos pelos Arts. 6.º, 14 e 15, mediante 
sua aprovação aos empréstimos em cada caso, correndo a diferença 
de juros por conta das verbas autorizadas nesta lei e das dotações 
que a seguir forem consignadas nos orçamentos. 

§ 3.0 Os contratos previstos nesta lei serão isentos do impôsto 
de sêlo. 

Art. 18. Os contratos de financiamento serão submetidos a re-
gistro no Tribunal de Contas. 

Parágrafo único. A fiscalização do cumprimento dos contra-
tos de financiamento compete à Comissão Executiva e, após sua 
extinção, ao Departamento Nacional da Produção Mineral, podendo 
ser transferida ao órgão financiador. 

Art. 19 Obtidos os financiamentos externos ou internos, na 
forma dos Arts. 3.º e 17 § 2.º ou realizados pela próprias em-
prêsas privadas os investimentos previstos nesta lei, só serão apli-
cadas, das dotações correspondentes constantes do Anexo n.º 1, 
as parcelas que se destinarem a satisfazer os encargos daqueles fi-
nanciamentos, consignando os orçamentos posteriores a 1955 as do-
tações necessárias ao serviço de amortização e juros. 

Art. 20. O Presidente da República, ouvida a Comissão Exe-
cutiva, expedirá os atos necessários à solução das seguintes questões 
decorrentes da execução do Plano; 

a) modalidade de administração do Lavador de Capivari; 
b) modalidade de administração da frota carvoeira; 
c) distribuição da produção oriunda do Lavador de Capivari, 

de modo a atender, precipuamente à indústria siderúrgica; 
d) fixação dos critérios para cálculo das tarifas de forneci--

menta de energia elétrica à mineração e indústria do carvão nas 
zonas produtoras, de modo a assegurar condições de produtividade. 
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Art. 21. Os equipamentos necessários à racionalização da in-
dústria do carvão encomendados dentro de 4 (quatro anos), goza-
rão, ouvida a Comissão Executiva, de prioridade na concessão de 
câmbio e de licença de importação, bem como de isenção de im-
postos e taxas aduaneiras, exceto a de previdência social. 

Art. 22. As despesas decorrentes da aplicação desta lei, que 
não resultem dos investimentos ou destinações especificas previstos 
nos Itens 1a12 do Anexo n.º 1, serão atendidas com a dotação con-
signada no Item 15. 

Art. 23. As dotações de que trata o Art. 2.0, após registro pelo 
Tribunal de Contas, serão postas no Banco do Brasil, por antecipa-
ção, à disposição do Diretor-Executivo que as movimentará livre-
mente e comprovará o seu emprêgo perante o Tribunal de Contas 
no final de cada exercício pelo processo de tomada de contas. 

Art. 24. Para efeito de aplicação as dotações mencionadas no 
Art. 2.º terão validade até o exercício de 1957. 

Parágrafo único., As economias que eventualmente puderem 
ser feitas em qualque;r setor ou item do Anexo n.º 1, salvo as refe-
ridas no Art. 19, poqerão ser aplicadas a juízo do Presidente da 
República, no refôrço da dotação destinada a outro setor ou item, 
nos têrmos desta lei. 

Art. 25. As despesas com os trabalhos da Comissão Executiva, 
no presente exercício, correrão à conta das dotações destinadas à ra-
cionalização da indústria do carvão, constantes do Anexo n.º 4, 
Verba 4, Consignação IX, Subconsignação 23, Item 5, Alínea 03 
do orçamento vigente. 

Art. 26. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário. 

Sala "Alcindo G'qanabara" em ... de maio de 1953 - Moura 
Rezende, Presidente em exercício - Saulo Ramos, Relator - Celso 
Peçanha - Lopo Coelho. 



ANEXO N.º 1 

PLANO DO CARVÃO NACIONAL 

Especificação das dotações 

I - Setor de Transportes 
a) em Santa Catarina: 

1 - Construção do Pôrto de Imbituba, per-
mitindo acostagem de navios de 10 m 
de calado e carga mecânica do carvão, 
e indenizações correlatas . . . . . . . . . . . . 160.000.000,00 

2 - Aquisição de uma frota carvoeira, 
para transporte a granel .. . . . . .. . . .. 110. 000. 000,00 

b) no Rio Grande do Sul: 
3 - Construção de ramais ferroviários 

para as minas . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 20. 000. 000,00 
4 - Instalação de uma central termelétri-

ca, na mina do Leão ...... ~ . . . . . . . . . 10. 000. 000,00 
5 - Para dragagem dos canais da Lagoa 

dos Patos, Rios Guaiba e Jacuí até o 
pôrto carvoeiro de Charqueadas . . . . . 200. 000. 000,00 

e) no Paraná: 
6 - Ligação ferroviária entre as estações 

de Lisimaco Costa e Ventania ....... . 20. 000. 000,00 
d) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 

7 - Construção de uma carvoeira em 
;rapen .............................. . 10.000. 000,UU 

e) no Pôrto do Rio de Janeiro: 
8 - Aparelhamento do pátio de carvão e 

dragagem ........................... . 25 .000 .000,00 
f) no Estado do Rio de Janeiro: 

9 - Construção do Pôrto de Itacuruçá .... 25. 000. 000,00 
II - Setor Mineração e Indústria: 

10 - Financiamento da aquisição e insta-
lação de equipamento para as minas 
e de aparelhamento para a lavagem 
do carvão ........................... . 180. 000. 000,00 



- 254 -

11 - Financiamento das indústrias que uti-
lizarem carvão nacional como maté-
ria-prima, que consumirem pirita do 
carvão nacional ou que se destinarem 
a obter enxôfre dessa pirita ........ . 

12 - Assistência social aos trabalhadores 
da indústria ........................ . 

13 - Instalação de uma ctintral termelé-
trica na região carvoeira do Paraná 
e outra na de Santa Catarina, desti-
nadas ao aproveitamento do carvão de 
tipo não exportável, antieconômico 
ou residual ......................... . 

III - Setor Pesquisa, Administração e Eventuais: 
14 - Pesquisa de carvão e investigações 

tecnológicas sôbre seu melhor apro-
veitamento ......................... . 

15 - Despesas administrativas com a execu-
ção do Plano ....................... . 

16 - Difer~nças de orçamento das obras 
previ19tas e outros empreendimentos 
sõbre carvão, inclusive eventuais ..... 

IV - Para estabelecimento de uma usina siderúrgi-
ca, nos moldes da Companhia Siderúrgica Na-
cional, em Laguna, à base exclusiva de carvão 
nacional ..................................... . 

TOTA;t. ................................  

50. ººº.000,00 

30. ººº.000,00 

50. 000 .000,00 

50. 000. ººº·ºº 
20. 000. 000,00 

20. 000. 000,0U 

500. 000. 000,00 

1. 480. 000. 000,00 
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ANEXO N.o 2 

PLANO DO CARVÃO NACIONAL 

Aplicação de recursos, essenciais ao Plano, já autori.zados pelo Lei n.º 
1.102, de 18-5-1950: 

I - Setor Transportes: 
a) no Rio Grande do Sul: 

1 - Construção de uma ponte sôbre o Rio Jacuí, entre Triun-
fo e São Jerônimo. 

2 - Melhorias na Viação Férrea Rio Grande do Sul. 
3 - Prolongamento do cais acostável de Pôrto Alegre, até 

o parque carvoeiro. 
õ) em Santa Catarina: 

4 - Melhorias na Estrada de Ferro Dona Teresa Cristina. 
5 - Aparelhamento e obras no Pôrto de Laguna. 

e) no Paraná: 
6 - Melhorias na Rêde de Viação Paraná-Santa Catarina, 

mediante reforma dos ramais do Rio do Peixe e do Pa-
ranapanema, construção das variantes Venceslau Braz-
Itararé e Joaquim Murtinho-Itararé e aquisição de ma-
terial rodante. 

d) na Estrada de Ferro Central do Brasil: 
7 - Aquisição de material rodante e de tração para trans-

porte de carvão. 
e) no Pôrto do Rio de Janeiro: 

8 - Aparelhamento do pátio de carvão e dragagem (a ser 
executado pelo concessionário) . 

Sala "Alcindo Guanabara", em ... de maio de 1953. - Moura Resen-
de, Presidente em exercicio. - Saulo .Ramos, Relator. - Celso Peçanha. 
- Lopo Coelho. 





Sessão de 13 de maio de 1953 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o Sr. Dilermando Cruz, 
inscrito no grande expediente. 

O SR. DILERMANDO CRUZ (*) - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, antes de entrar propriamente nas considerações que me 
trazem a esta tribuna, não queremos deixar sem um reparo a apro-
vação ontem, em sessão noturna, contra o parecer da Comissão de 
Finanças e com a votação da maioria comandada por seu líder, das 
emendas do Senado que aumentavam a despesa no Plano do Carvão 
Nacional e que davam ao aproveitamento da hulha negra naquela 
região recursos necessários à sua transformação em energia elétrica. 
Cabe um reparo, Senhores Deputados, porque, em Minas Gerais, 
a hulha branca demanda menos cuidados na inversão, menos tra-
balho na exploração, mas, também, demanda urgência, porque se 
as jazidas carboníferas do Rio Grande do Sul se esgotam com a ex-
tração, a energia elétrica de Minas Gerais vai-se perdendo com o 
tempo, já que o seu valor não está só no volume d'água, nem na 
altura das quedas, e sim no tempo, naquela preciosa fração de se-
gundo em que a água se despenha em desnível, resultando por isso 
em prejuízo eterno, ao passo que as jazidas carboníferas, não desa-
parecem em função do tempo. O líder da maioria, porém, não deu 
nessa oportunidade ao problema a importância que várias vêzes dá 
aqui em plenário, a fim de captar votos de seus comandados, sa-
lientando que o parecer da Comissão técnica era contrário; votou 
tranqüila e calmamente, reconhecendo que na industrialização do 
carvão do Rio Grande do Sul e no aproveitamento de sua bacia car-
bonífera e conseqüente transformação em energia elétrica estava 
evidentemente um esfôrço para o surto industrial dos pampas e a 
garantia do seu progresso. 

• Não foi revisto pelo orador. 

17-II 
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Tendo, como temos, projeto em que se visa conceder a Minas 
Gerais, em idênticas proporções e com mais forte razão, quantia 
necessária ao seu aproveitamento hidrelétrico e como ajuda a seu 
Governador no ciclópico plano, que desenvolve, do aproveitamento 
de nossas quedas d'águas, não poderia passar sem um reparo êsse 
veto da maioria da Câmara, contrário à Comissão de Finanças, como 
incentivo e demonstração de que os carrascos do terceiro andar não 
podem absolutamente com seus pareceres dominar inteiramente o 
plenário. 

Êste o reparo que desejava fazer à Casa. Que o plenário selem-
bre, no momento oportuno, quando o nosso projeto tiver a ventura 
de chegar a esta grande assembléia, possivelmente com voto con-
trário da Comissão de Finanças, de que se trata de projeto idêntico 
ao do Rio Grande do Sul, mais barato e de mais urgência, já que, 
em Minas, está em jôgo o tempo que desaparece, que passa, en-
quanto, no Rio Grande do Sul, o carvão pode esperar mais tempo 
do que a água que rola pelas nossas cachoeiras. 

(Em prosseguiTf'iento, o orador discorreu sôbre a situação po-
lítica nacional.) 



CONGRESSO NACIONAL 

Apreciação pelo Congresso Nacional do 
veto oposto pelo Sr. Presidente da República 
ao PLANO DO CARVÃO NACIONAL (Projeto 
n.0 1. 045/51), de 13 a 20 de julho de 1953. 





Em Mensagem de 11 de junho de 1953, o Sr. Presidente da Re-
pública ofereceu as razões do veto parcial do Plano do Carvão Na-
cional. (DCN de 18-6-53, pág. 5646) 

Uma Comissão Mista constituída pelos Srs. Senadores Onofre 
Gomes, Arêa Leão e Mário Mota, e Srs. Deputados Lima Figueiredo, 
Plácido Olímpio e Pereira Diniz, deu parecer sôbre o veto, sendo re-
lator o Sr. Lima Figueiredo. (DCN de 14-7-53, pág 6449) 

Foi a seguir o veto parcial discutido e votado em duas sessões: 
13 e 20-7-53. Falaram na primeira sessão os Srs. Jorge Lacerda, Ivo 
d'Aquino, Fernando Ferrari, Maurício Joppert, Azis Maron, Arruda 
Câmara, Lima Figueiredo, Alencastro Guimares, Flores da Cunha 
e Daniel de Carvalho. Na segunda, pronunciaram-se os Srs. Plá-
cido Olímpio, Waldemar Rupp, Jorge Lacerda, Saulo Ramos, Joa-
quim Ramos, Maurício Joppert, Ivo d'Aquino, Lima Figueiredo e 
Francisco Gallotti. 

Após a apuração de votos, o veto presidencial foi aprovado. 





Sessão em 18 de junho de 1953 

••••••••••• 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

EXPEDIENTE 

O SR. PRESIDENTE -A Mesa recebeu do Presidente do Con-
gresso Nacional o seguinte ofício: 

CN-26 

Em 18 de junho de 1953. 

Excelentíssimo Senhor Doutor Nereu Ramos. 

Presidente da Câmara dos Deputados. 

Em obediência ao Art. 45 do Regimento Comum, tenho a honra 
de encaminhar a Vossa Excelência em cópia anexa, a Mensagem n.0 

240, de 11 de corrente, contendo as razões do veto presidencial a 
dispositivos do Projeto de Lei (n.º 1.045, de 1951, na Câmara dos 
Deputados e n.º 287 de 1951, no Senado Federal) que aprova o Plano 
do Carvão Nacional e dispõe sôbre sua execução. 

2. Outrossim, comunico a Vossa Excelência que convoquei as 
duas Casas do Congresso Nacional para, em reunião conjunta a 
realizar-se no dia 13 de julho do ano em curso, às 14,30 horas, no 
Palácio Tiradentes conhecerem dêsse veto. 

3. Para a Comissão que sôbre êle deverá emitir parecer, de-
signei os Senhores Senadores Onofre Gomes, Arêa Leão e Mário 
Mota. 

Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência os 
protestos de minha alta estima e mais distinta consideração. -
João Café Filho. 
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O SR. PRESIDENTE - Designo para a referida Comissão Mis-
ta pela Câmara os Srs. Deputados Lima Figueiredo, Plácido Olímpio 
e Pereira Diniz. 

Passa-se ao pequeno expediente . 

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

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



MENSAGEM DE 11 DE JUNHO DE 1953 

Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal: 
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que, no uso 

das atribuições que me conferem os Arts. 70, § 1.º, e 87, II, da 
Constituição Federal, resolvi vetar, parcialmente, o Projeto de 
Lei da Câmara n.0 1.045-G, que aprova o Plano do Carvão Na-
cional e dá outras providências, projeto êsse oriundo do que enviei à 
sábia consideração do Congresso Nacional em Mensagem de 8 de 
agôsto de 1951. 

2. Incide o veto sôbre expressões e dispositivos do Parágrafo 
único do Art. 13, do Art. 25 e dos Itens I, b, 4 e 5. l, d, 7 do Setor 
Transportes e IV do Setor Usina Siderúrgica do Anexo n.0 1, por 
julgá-los contrários aos interêsses nacionais, pelas razões que passo 
a expor. 

3. Como se trata de matéria técnico-econômica de alta inda-
gação, procurei ouvir o pronunciamento dos Ministérios da Fa-
zenda, Viação e Agricultura e do Conselho Nacional de Minas e 
Metalurgia antes de levar ao Congresso as minhas dúvidas e os 
meus pontos de vista sôbre o melhor modo de aproveitar a contri-
buição positiva que os Senhores Deputados e Senadores trouxeram 
ao projeto original do Plano do Carvão. 

4. Os dispositivos que vetei parcialmente se referem princi-
palmente à usina siderúrgica, ao transporte do carvão sul-riogran-
dense e às usinas termelétricas; com as redações resultantes, pas-
sarão êles a ter flexibilidade e as soluções definitivas para cada um 
dêsses problemas serão adotadas pela Comissão Executiva do Plano 
do Carvão após realização de indispensáveis estudos técnico-eco-
nômicos, a conduzir com a necessária profundeza. 

5. A Seção IV do Anexo n.º 1 determina a dotação de Cr$ 500 
milhões para estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos moldes 
da Cia. Siderúrgica Nacional, à base exclusiva do carvão nacional 
e com localização prefixada em Laguna. 
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De fato, o estabelecimento de uma usina siderúrgica na bacia 
carbonífera de Santa Catarina, encontra fundamentos na própria 
história das tentativas e estudos para construção de uma grande 
siderúrgica no Brasil. O que não convém é limitar o campo de es-
tudos dos especialistas que terão de localizar a usina, prefixando a 
cidade de Laguna, que segundo alguns técnicos, oferece dificuldades 
grandes para localização de uma usina siderúrgica. 

Todos os brasileiros se voltam com especial carinho para La-
guna, cenário de tão belas tradições nacionais. Mas embora con-
tinue a ser ela uma das possíveis localizações da indústria, depen-
dendo dos estudos técnicos acurados que serão feitos, a prefixação 
em lei do ponto em que deve ser instalada uma usina siderúrgica, 
na base apenas de algumas opiniõês técnicas preliminares ou de 
inspirações sentimentais, pode constituir, no caso, um êrro fatal 
e, de qualquer sorte, representa um precedente das mais nefastas 
conseqüências. 

Também a expressão "nos moldes da Companhia Siderúrgica 
Nacional" nada acréscenta aos característicos de uma usina side-
rúrgica a coque, mas pode limitar muito o desenho dessa usina e 
a sua linha de prodµção e, ainda, a possibilidade de associação de 
uma usina siderúrgica com um estabelecimento para aproveitar o 
enxôfre das piritas, como decorre dos estudos da Comissão de En-
xôfre, constituída em 1951, cujo relatório foi há pouco divulgado. 
Do mesmo modo, nãp é conveniente o adjetivo "exclusiva" na frase 
"à base exclusiva de carvão nacional", porque a experiência brasi-
leira tem demonstrei.do as vantagens, sob o ponto de vista econô-
mico e químico, da mistura de um carvão de alto poder aglutinan-
te, como o carvão de Santa Catarina, com o carvão betuminoso 
americano para fabricação de um bom coque siderúrgico. Desco-
nhece-se qualquer t;rabalho técnico e experimental que infirme 
essas conclusões, firmadas pelos técnicos de Volta Redonda, do 
Conselho Nacional de Minas e Metalurgia, do Departamento Nacio-
nal da Produção Miqeral e da Indústria. 

Quanto ao numerário destinado a tal usina siderúrgica, embora 
o mesmo não corresponda a nenhum programa industrial pré-es-
tabelecido, deve-se lembrar que a Comissão de Estudos do Enxôfre 
estimou em Cr$ 565 milhões o investimento necessário para esta-
belecer em Santa Catarina um conjunto destinado a recuperar 
70. 000 t/ano de enxôfre de pirita do carvão e a produzir 180. 000 t 

http:demonstrei.do
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de gusa em alto fôrno a coque (500 t/dia), aí não se incluindo a 
aciaria. Assim, pode-se aceitar a dotação de Cr$ 500 milhões como 
ponto de partida para a contribuição total ou parcial que o Tesouro 
Nacional vier a ter na futura siderúrgica de Santa Catarina, cujo 
esquema de produção será depois adequadamente estabelecido. 

A Seção IV do Anexo 1.0 , com os vetos que faço das expressões 
"nos moldes da Cia. Siderúrgica Nacional", "em Laguna" e "exclu-
siva", passaria a ter a seguinte redação: 

IV - Para estabelecimento de uma usina siderúrgica, à base 
de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. 

Com essa redação, será possível a Comissão Executiva estudar 
com a necessária liberdade a instalação e o programa de uma 
usina siderúrgica na zona geoeconômica do carvão de Santa Ca-
tarina. 

6. No Item 5 da Seção Ido Anexo n.º 1, Setor Transportes, na 
parte destinada ao Estado do Rio Grande do Sul, consta uma do-
tação de Cr$ 200 milhões para dragagem dos canais da Lagoa dos 
Patos, Rios Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada. 

O carvão produzido na bacia do Jacuí distribuiu-se, até agora, 
por três grandes grupos: 

1) o destinado ao consumo da Viação Férrea; 
2) o destinado ao consumo da cidade de Pôrto Alegre; e 
3) o carvão que se destina às cidades de Pelotas e Rio Grande 

e suas zonas geoeconômicas, aí incluída fração destinada à tração 
ferroviária. 

Esta última parcela é apenas 20% do carvão produzidÓ, sendo 
da ordem de 150. 000 t/anuais. E para facilitar-lhe o transporte 
que o Plano foi sobrecarregado com a dotação de Cr$ 200 milhões 
destinados ao serviço de dragagem da Lagoa dos Patos. Acon-
tece que a dragagem visada já vem sendo atendida pelo Decreto-lei 
n.0 8. 311, de 6-12-1945 e pelo programa de dragagem elaborado e 
aprovado em 1951 . Os serviços estão em curso. Além disso, a 
tendência para consumo de carvão do Jacuí em Pelotas e Rio 
Grande é para diminuir, dada a sua substituição crescente ali do 
carvão pelo fuel oil, sobretudo com a expansão da refinaria do Rio 
Grande, e ainda em face da proximidade, da mina de carvão de 
Candiota, na linha Pelotas-Bagé e a eletrificação a ser provocada 
pela usina de Candiota, cujo projeto está em execução. 
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Assim, a dotação não só parece ser uma duplicação de in-
vestimento, podendo induzir a desperdícios, tendo em vista que a 
obra já vem sendo atendida, para outros fins e por outras do-
tações, como, também, nessa escala, seria, no momento, um in-
vestimento pouco produtivo, mormente em face da grande ca-
rência de recursos para a realização de outras obras mais urgentes 
para a economia nacional. 

Na concepção original do Plano, face à projetada e indispen-
sável ligação da Viação Férrea às minas da bacia do Jacuí, progra-
mou-se eliminar o trecho fluvial do transporte para o Sul da Lagoa 
dos Patos, mediante o transbordo em Pôrto Alegre, até onde se 
prolongará o transporte ferroviário do minério, que atualmente 
vai das minas até a barranca do· Jacuí, em Xarqueada e Pôrto 
do Conde. Se, entretanto, a dragagem fluvial fôr eventualmente 
reconhecida como necessária, por se verificar que o transporte flu-
vio-lacustre seja mais vantajoso que o sistema minas-Pôrto Alegre 
em ferrovia e Pôrto-Alegre Sul do Estado em embarcações lacus-
tres, caberá utiliza11 o recurso adicionado ao projeto no preparo dos 
canais e portos fluyiais, sendo dispensável, porém, a dragagem da 
Lagoa dos Patos pa:ra tal fim. 

Dessa forma, veto as expressões canais da Lagoa dos Patos e 
Xarqueada, passanpo o Item 5 a ter a seguinte redação: 

5) - Para dra~agem dos Rios Guaíba e Jacuí até o pôrto car-
voeiro Cr$ 200. 000. 000,00. 

7. Destina o Item 4 da Seção Ido Anexo n.º Ia dotação de 
Cr$ 10 milhões para instalação de uma central termelétrica na 
mina do Leão e o Item 13 (Seção II) prevê a dotação de Cr$ 50 
milhões para inst~lação de duas outras centrais termelétricas 
para utilização local de carvão não exportável, devendo ser uma usi-
na em Santa Catarina e outra no Paraná, determinando, ainda, o 
Parágrafo único dQ Art. 13 que tais usinas serão instaladas medi-
ante financiamentos iguais para cada Estado. 

O Plano previa desde o início que a indústria carbonífera fôsse 
entrosada com a instalação de usinas termelétricas e tal orienta-
ção foi fortemente reforçada pelo Congresso; o Parágrafo único do 
Art. l.º e o Item f do Art. 5.0 documentam tão justa preocupação. A 
concretização de tais usinas térmicas depende, porém, dos indis-
pensáveis estudos técnico-econômicos a serem procedidos por ini·· 
ciativa da Comissão Executiva. 
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Os dispositivos introduzidos na Lei limitam as usinas a capa-
cidade antieconômicas, pois com os recursos consignados, a usina 
da mina do Leão não poderá ultrapassar a 3.000 kw e as de 
Santa Catarina e Paraná a 8.000 kw cada uma. 

Contra a usina da mina do Leão deve-se alinhar a instalação 
em marcha, a poucos quilômetros de distância, da Central de São 
Jerônimo, e o projeto para uma grande usina termelétrica em 
Xarqueada. 

Dessa forma, veto o Parágrafo único do Art. 13 e no Item 4 do 
Anexo n.º 1 a expressão na mina do Leão. 

Ficará um total de Cr$ 60 milhões para instalações e financia-
mentos de 3 centrais termelétricas nos Estados carvoeiros, a ser dis-
tribuído de acôrdo com os estudos da Comissão Executiva, segundo 
as necessidades efetivas e os característicos técnico-econômicos da 
utilização da energia térmica para produzir eletricidade. 

A parte normativa do estudo dos projetos de financiamento 
já é prevista no Art. 5.0 e será, sem dúvida, ainda mais detalhada 
no Regimento da Comissão Executiva. E' dispensável, pois, o que 
a parte final do dispositivo ora vetado dispunha sôbre o assunto. 

8. Veto, também, no Item 7 da Seção 1 do Anexo n.º 1, a ex-
pressão em Japeri, passando o dispositivo a ter a seguinte redação: 

7 - Construção de uma carvoeira - Cr$ 10. 000. 000,00. 
Na concepção original do Plano previa-se que o carvão con-

tinuaria a ser desembarcado no Pôrto do Rio de Janeiro, o que exi-
gia uma carvoeira para dar elasticidade ao sistema da Central do 
Brasil, tendo os técnicos indicado Japeri como localização adequada; 
uma vez que, face aos novos desenvolvimentos da questão portuária 
e da exportação de minérios de ferro, aventa-se como conveniente 
a construção do Pôrto de Itacuruçá para o qual o próprio projeto 
de lei da Câmara consigna dotação, é necessário deixar à discrição 
da Comissão Executiva a escolha do local da carvoeira, a qual será 
condicionada pela solução que prevalecer afinal, Rio de Janeiro 
ou Itacuruçá. 

9. Veto, também o Art. 25, que é reprodução do Art. 24 do 
projeto original enviado a consideração do Congresso Nacional com 
a mensagem presidencial de 8 de agôsto de 1951. 

Como o Govêrno tinha esperança de ver o Plano do Carvão es-
tudado e votado na legislatura de 1951, fêz remissão às verbas es-
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pecíficas do orçamento então vigente para estudos do combustível 
nacional. Face ao tempo decorrido, o dispositivo caducou, convindo, 
para clareza, eliminá-lo do texto da lei. 

São estas as razões que me levaram a vetar parcialmente o Pro-
jeto de Lei da Câmara dos Deputados n.º 1.045-51 de forma a melhor 
aproveitar a contribuição do Legislativo ao problema do Carvão 
Nacional e da racionalização da sua indústria, razões estas que 
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Con-
gresso Nacional. 

Rio de Janeiro, 11 de junho de 1953. - Getúlio Vargas. 

Dispositivos· vetados 

Do projeto 

1) - O Parágrafo único do Art. 13: 
"Parágrafo único. Os financiamentos serão concedi-

dos, meta~e para cada Estado, mediante requerimento 
acompanh~do do projeto, orçamento, memória justificati-
va da usina, bem como prova da idoneidade moral, finan-
ceira e técnica do pretendente. Submetidas estas infar-
mações ao Conselho Consultivo e à Diretoria, cabe-lhes de-
cidir sôbre o referido requerimento". 

2) - o Art. 25: 
"Art. 25 - As despesas com os trabalhos da Comissão 

Executiva, no presente exercício, correrão à conta das do-
tações destinadas à racionalização da indústria de carvão, 
constantes do Anexo n.º 4, Verba 4, Consignação IX Sub-
consignaç&,o 23, Item 5, Alínea 03, do orçamento vigente". 

Do Anexo n.O 1 

3) - Setor Transporte (n. I); b) - Rio Grande do Sul: 
No Item 4, assim redigido: 

"4 - Instalação de uma Central termelétrica, na mi-
na do Leão - Cr$ 10. 000. 000,00, 
as expressões finais: 

" ... :q.a mina do Leão", passando o texto a ser apenas: 
"4 - Instalação de uma Central termelétrica -

10. 000. 000,00" 





NOTAS SOBRE A ORIGEM DOS DISPOSITIVOS VETADOS 

Parágrafo único do Art. 13 

No projeto oferecido pelo Poder Executivo o teor era o seguinte: 

"Parágrafo único. Os financiamentos serão conce-
didos mediante requerimento em que se descrevam as ins-
talações da pretendente e sua situação econômica e se 
forneçam esclarecimentos sôbre o processo de produção a 
empregar, que será submetido à apreciação do Departa-
mento Nacional de Produção Mineral e do Conselho Na-
cional de Minas e Metalurgia". 

1 

Na Câmara dqs Deputados êsse dispositivo não sofreu alte-
rações. 

No texto do projeto enviado ao Senado figurou êle em têrmos 
perfeitamente iguais aos da proposta do Executivo. 

No Senado, foi-lhe proposta nova redação pela Comissão de 
Viação e Obras Públicas, constante da Emenda n.º 2, que teve a 
aprovação do Plen~rio: 

"Os financiamentos serão concedidos, metade para 
cada Estado, mediante requerimento acompanhado do pro-
jeto, orçarpento, memória justificativa da usina respectiva, 
prova de idoneidade moral, financeira e técnica do preten-
dente e submetido ao Conselho Consultivo e à Diretoria, aos 
quais cabe decidir sôbre o referido requerimento''. 

Na redação final das emendas do Senado, ficou assim formu-
lado êsse parágrafo: 

"Os financiamentos serão concedidos, metade para ca-
da Estado, mediante requerimento, acompanhado de pro-
jeto, orçar,nento, memória justificativa da usina, bem como 
prova de idoneidade moral, financeira e técnica do pre-
tendente. Submetidas essas informações ao Conselho Con-
sultivo e à Diretoria, cabe-lhe decidir sôbre o referido re-
querimento". 
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Aprovada pela Câmara a emenda do Senado, o texto em apreço 
foi incorporado ao projeto enviado à sanção. 

Art. 25: 
No projeto do Executivo tinha o número 24, sendo sua redação 

a seguinte: 
"Art. 24. As despesas com os trabalhos da Comissão 

Executiva, no presente exercício, correrão à conta das do-
tações destinadas à racionalização da indústria do carvão, 
constantes do Anexo 4, Verba 4, Consignação IX, Subcon-
signação 23, Item 5, Alínea 03, do Orçamento vigente". 

Êsse artigo não sofreu modificações na Câmara nem no Senado, 
figurando inalterado no texto enviado à sanção. 

Do Anexo n.0 1 - Setor Transporte (n.º I). 
b) Rio Grande do Sul 

"4 - Instalação de uma Central termelétrica na 
mina do Leão - 10.000.000,00". 

Êsse dispositivo resultou da Emenda n.0 4 da Comissão de 
Fôrças Armadas do Senado, que mandou substituir o Item 4 do 
projeto enviado pela Câmara (Item já constante do projeto do Go-
vêrno) , assim redigido: 

"4 - Construção de um parque carvoeiro em Pôrto 
Alegre 10. 000. 000,00", 

pelo seguinte: 
"4 - Instalação de uma Central termelétrica na 

mina do Leão - 10. 000. 000,00". 
Essa emenda foi aprovada pelo Senado e pela Câmara. 
Do Anexo n.º 1 - Setor Transporte (n.o I). 
b) Rio Grande do Sul 

"5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, 
Rios Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada 
- 200. 000. 000,00". 

Êsse item resultou de emenda aditiva (n.0 7), oferecida no Se-
nado pela Comissão de Fôrças Armadas, nos seguintes têrmos: 

"Ao Anexo n.0 1, Item I, setor Transportes, Letra b, 
acrescente-se: 

"n.º 5 - Para dragagem dos canais da Lagoa dos Pa-
tos, Rios Guaíba e Jacuí, até o pôrto carvoeiro de Xar-
queada 200. 000. 000,00", 

emenda essa que foi aprovada pelo Senado e pela Câmara. 

18-II 
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Do Anexo n.0 1 - Setor Transporte (n.0 I).  
d - na Estrada de Ferro Central do Brasil.  
7 - Construção de uma carvoeira em Japeri - 10.000.000,00.  
:t!:sse dispositivo, tal como está acima redigido, constou no pro-

jeto do Executivo, não sofrendo alterações na Câmara nem no Se-
nado. 

Do Anexo n. o 1. 

n.º IV - "Para estabelecimento de uma usina side-
rúrgica, nos moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em La-
guna, à base exclusiva de carvão nacional, - ....... . 
Cr$ 500. 000. 000,00". 

Trata-se de dispositivo introdúzido no projeto por iniciativa do 
Senado (Emenda n.0 10) da Comissão de Fôrças Armadas, nos 
justos têrmos com que figurou no texto enviado à sanção. 



PARECER DA COMISSAO MISTA N.0 12, DE 1953 

Da Comissão Mista para emitir parecer acêrca 
do veto parcial oposto pelo Exmo. Sr. Presi-
dente da Repúbltca a diversos dispositivos do Pro-
jeto de Lei (n.0 1.045, de 1951, da Cdmara dos Depu-
tados e n.0 287, de 1951, do Senado Federal), que 
dispõe sôbre a execução do "Plano do Carvão Na-
cional". 

Relator: Sr. Lima Figueiredo. 

1. Honrado com a confiança dos ilustres membros desta Co-
missão Mista, para, na conformidade do Art. 34 do Regimento Co-
mum, relatar os motivos do veto parcial do Exmo. Senhor Presi-
dente da República ao "Plano do Carvão Nacional", faço o presente 
relatório expositivo e sucinto, como determina o artigo supra in-
vocado. 

2. A Mensagem Presidencial de 8 de agôsto de 1951, encami-
nhando o projeto lei que dispunha sôbre o assunto, recebeu na 
Câmara Federal o n.º 1.045-51. Foi discutido e votado nesta Casa 
e remetido ao Senado Federal a 13 de novembro de 1951, onde re-
cebeu o n.0 287-51. Submetido às determinações regimentais na 
Câmara Alta, retornou à Câmara Federal a 27 de novembro de 
1952, por ter recebido emendas. Examinadas convenientemente es-
tas pela Câmara, foi o projeto de lei encaminhado à sanção do 
Exmo. Sr. Presidente da República, a 31 de maio de 1953. 

3. O projeto inicial abria um crédito especial de ......... . 
Cr$ 735.000. 000,00 (setecentos e trinta e cinco milhões de cru-
zeiros) para o custeio das despesas com a execução do Plano, ao 
mesmo tempo que autorizava o Poder Executivo a realizar opera-
ções externas de crédito até o limite US$ 20. 000. 000,00 (vinte mi-
lhões de dólares) ou o eqüivalente em outra unidade monetãria. 
Além dêsses créditos, deve-se acrescentar o de Cr$ 400. 000. 000,00 
(quatrocentos milhões de cruzeiros) já autorizado pela Lei 1.102, 
de 18-5-1950 - Plano SALTE - Para atender ao Setor Transporte 
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atinente ao carvão nacional. A Câmara dos Deputados elevou a 
primeira parcela para Cr$ 755. 000. 000,00 (setecentos e cinqüenta 
e cinco milhões de cruzeiros), mercê da aprovação de uma 
emenda que a aumentou de Cr$ 20. 000. 000,00 (vinte milhões de 
cruzeiros) para uma ligação ferroviária interessante ao problema 
carbonífero no Estado do Paraná. Com as emendas do Senado, apro-
vadas pela Câmara e já sancionadas pelo Presidente da República, 
em despacho de 11 de julho de 1953, referida parecela elevou-se a 
Cr$ 1.480.000.000,00 (um bilhão, quatrocentos e oitenta milhões 
de cruzeiros) consoante especificações das dotações exibidas no 
Anexo n.º 1 do Plano. Acontece, no entanto, que há uma dispari-
dade entre o estabelecido no Art. 2 do Decreto e o constante no 
Anexo n.0 1. Pelo Art. 2 é aberto um crédito especial de ....... . 
Cr$ 955. 000. 000,00 (novecentos e cinqüenta e cinco milhões de 
cruzeiros) e, pelo Anexo n.º 1, as dotações para os diferentes servi-
ços montam, como dissemos, a Cr$ 1. 480. 000. 000,00 (um bilhão, 
quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros). Está claro que, com 
as dotações de que ~rata o Art. 2, não se poderão executar os ser-
viços discriminados .no Anexo n.0 1. 

4. O veto incidiu sôbre expressões e dispositivos do Parágrafo 
único do Art. 13, dq Art. 25 e dos Itens I, b, 4 e 5 e d, 7 do Setor 
Transportes e IV do Setor Usina Siderúrgica do Anexo n.º 1, por 
julgá-los contrários aos interêsses nacionais". 

5. O Exmo. Sr. Presidente da República foi levado aos vetos 
acima, depois de ap;resentar suas dúvidas e os seus pontos de vista 
aos Ministérios da Fazenda, Viação e Agricultura e ao Conselho 
Nacional de Minas e Metalurgia, pedindo-lhes que se pronunciassem, 
a fim de que do melhor modo fôssem aproveitadas as contribuições 
dos Senhores Deputados e Senadores ao projeto original. 

6. Usina Siderúrgica na bacia carbonífera de Santa Catarina. 
Consta do Anexo n.O 1, Seção IV, com dotação de Cr$ 500 milhões 
de cruzeiros, devendp ser estabelecida nos moldes da Cia. Siderúrgica 
Nacional, à base exclusiva do carvão nacional e com localização 
prefixada em Laguna. Foram vetadas as expressões "nos moldes da 
Cia Siderúrgica Nacional'', "em Laguna" e exclusiva" 

Então, a redaçíio proposta será esta: 
IV - Para estabelecimento da usina siderúrgica, à base do car-

vão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00. 
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Foi dada maior flexibilidade, para que os técnicos resolvam, 
como fôr mais vantajoso. 

7. No Item 5 da Seção 1 do Anexo n.º 1, Setor Transporte, 
constava: 

5. Para dragagem dos canais da Lagoa dos Patos, Rios Guaíba 
e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada - Cr$ 200. 000. 000,00. 

Foram vetadas as expressões Canais da Lagoa dos Patos e Xar-
queada. 

Assim, a redação seria esta: 
5. Para dragagem dos Rios Guaíba e Jacuí até o pôrto car-

voeiro Cr$ 200. 000. 000,00. 
:mste veto nasceu por fôrça das modificações introduzidas, pelo 

Congresso Nacional, no Plano original. 
8. Anexo n.0 1, 1 Setor Transporte, b) no Rio Grande do Sul: 
4. Instalação de uma Central termelétrica da mina do Leão, 

Cr$ 10. 000. 000,00. 
Foi vetada a expressão "na mina do Leão", assim 'como o 

Parágrafo único do Art. 13, cujo texto autorizava a conceder fi-
nanciamento até o total de Cr$ 50. 000. 000,00 (cinqüenta milhões de 
cruzeiros) para instalação de uma usina termelétrica na região 
carvoeira do Paraná e outra na de Santa. Catarina. 

Afirma o Exmo. Senhor Presidente, tendo em vista a substitui-
ção da parte vetada: "Ficará um total de Cr$ 60 milhões para 
instalação e financiamento de 3 centrais termelétricas nos Estados 
carvoeiros, a ser distribuído de acôrdo com os estudos da Comissão 
Executiva, segundo as necessidades efetivas e as características 
técnico-econômicos da utilização de energia térmica para produzir 
eletricidade". 

9. Anexo n.º 1 Seção 1 d) na Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

7 - Construção de uma carvoeira em Japeri - ........... . 
Cr$ 10. 000. 000,00. 

Foi vetada a expressão "em Japeri", ficando o item assim: 
7 - Construção de uma carvoeira - Cr$ 10. 000. 000,00. 
Dêste modo, os técnicos da Comissão Executiva escolherão o 

local melhormente, decidindo entre os portos do Rio de Janeiro e de 
Itacuruçá, se bem que a expressão vetada já constasse do projeto de 
lei inicial, enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional. 
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10. Foi também vetado o Art. 25, reprodução do Art. 24 do 
projeto inicial do Executivo, por caducidade. 

De fato. Dizia o Art. 24: "As despesas com os trabalhos da 
Comissão Executiva, no presente exercício correrão à conta das 
dotações destinadas à racionalização da indústria do carvão, cons-
tantes do Anexo n.º 4, Verba 4, Consignação IX, Subconsignação 23, 
Item 5, Alínea 03, do orçamento vigente. 

O orçamento vigente era o de 1951. O Executivo "tinha a es-
perança de ver o Plano do Carvão estudado e votado na legislatura 
de 1951"'. 

11. Nada mais havendo a relatar, agradeço aos meus pares a 
distinção que me foi conferida e encerro o presente parecer que 
vai assinado por mim, pelos Srs. Senadores Onofre Gomes, Presi-
dente, Arêa Leão, Vice-Presidente e Mário Mota e pelos Senhores 
Deputados Plácido Olímpio e Pereira Diniz. 

Sala das Comissões, em 29 de junho de 1953. - Onofre Go-
mes, Presidente. -1,.ima Figueiredo, Relator. - Ar~a Leão. - Má-
rio Mota. - Plácido Olímpio. - Pereira Diniz. 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

Sessão em 13 de julho de 1953 

ORDEM-DO-DIA 

O SR. PRESIDENTE - Vai-se apreciar o veto parcial ao Pro-
jeto de Lei n.º 1.045, de 1951, na Câmara dos Deputados e n.º 287, 
de 1951, no Senado Federal. 

A Mesa julga conveniente prestar aos Senhores Congressistas 
alguns esclarecimentos iniciais sôbre a orientação a ser seguida na 
apreciação do veto ao Projeto que dispõe sôbre o Plano do Carvão 
Nacional. 

Foram atingidos pelo veto vários dispositivos que, para efeito de 
pronunciamento do Plenário, devem ser classificados em 9 itens, 
a fim de ser cumprido o Parágrafo único do Art. 49 do Regimento 
Comum, que diz: 

"Quando o veto for parcial, serão votadas como dis-
posições autônomas cada uma das por êle atingidas, salvo 
quando se tratar de matéria correlata e idêntica". 

A votação terá que ser feita, pois, com nove cédulas. 
Seria, entretanto, extremamente dificil senão impossível, lidar 

com tantas cédulas numa só oportunidade; isso não só causaria 
confusão aos Srs. Congressistas, como, principalmente, aos Srs. 
escrutinadores e Secretários, na apuração. Além de tudo, seria por 
demais demorada e exaustiva a apuração, obrigada que é a Mesa 
a anunciar voto por voto, isto é, nove votos para cada votante. 

Tendo em vista essas dificuldades, pareceu à Mesa aconse-
lhável, e, até indispensável, adotar-se a orientação seguida a pro-
pósito do veto ao Estatuto dos Funcionários Públicos. 

Naquela oportunidade, a Mesa propôs e o Plenário aceitou, que 
a discussão fôsse feita em globo, no primeiro dia; e, quanto à vo-
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tação, fôsse ela parcelada, de maneira a serem os vários itens atin-
gidos pelo veto apreciados em diversas sessões, à razão de, em mé-
dia, cinco por sessão. 

Ponderam, então, alguns Senhores Congressistas, que seria 
justo em cada sessão, a partir da segunda, permitir-se o encami-
nhamento da votação dos dispositivos a serem votados na ocasião. 

A Mesa, acolhendo a observação, concedeu a palavra, em cada 
sessão seguinte à primeira, por dez minutos, aos Srs. Congressistas 
que dela quiseram fazer uso para encaminhamento da votação. 

Quanto ao veto hoje em Ordem-do-dia, entende a Mesa dever-se 
seguir a mesma norma. 

Assim, a discussão se fará de .uma só vez. Encerrada que ela 
seja, passar-se-à votação, sendo hoje votados apenas os cinco pri-
meiros itens, conforme estão indicados no avulso da Ordem-do-Dia. 

Em outra sessão conjunta, que será convocada oportunamente, 
serão votados os itens restantes, de ns. 6 a 9, sendo então permitido 
a cada Senhor Con9ressista que o deseje, fazer uso da palavra, uma 
só vez, por dez mi:qutos, para encaminhar a votação dos mesmos 
itens. 

Em discussão. 
Tem a palavra o nobre Deputado Jorge Lacerda, primeiro ora-

dor inscrito. 

O SR. JORGE LACERDA (L~ o seguinte discurso) - Sr. Presi-
dente, venho manif~star-me, contràriamente, aos vetos que S. Ex.a, 
o Sr. Presidente da República, opôs a diversos dispositivos e ex-
pressões do projeto de lei que aprova o Plano de Carvão Nacional. 
Deter-me-ei, especialmente, no que se refere à localização de uma 
usina siderúrgica na cidade de Laguna, em Santa Catarina. 

Antes de fazê-lo, permitam-me os nobres Congressistas que 
registre uma estranha prática de S. Ex.ª, o Sr. Presidente da Re-
pública, que se vai repetindo, quando no exercício da prerrogativa 
constitucional do veto. Já assinalou, certa vez, com real brilho, 
o nobre Deputado +,.úcio Bittencourt, amparado nos melhores tra-
tadistas, que ao veto só é lícito abranger proposições inteiras, e 
não palavras isolaqas. O que temos observado, entretanto, e, hoje, 
se renova com m::~is prodigalidade, é a intervenção do veto no 
próprio corpo da frase, em diferentes dispositivos para uma ca-
prichosa e arbitrária mutilação vocabular. E vemos então a sintaxe 
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recompor, como pode, os textos fraturados, com as palavras so-
breviventes, numa árdua tarefa, que muito nos lembra a ort0-
pedia ... 

Estamos, pois, em face de uma nova Câmara Revisora, que 
à revelia da letra constitucional, se vai exercitando no Palácio do 
Catete... 

Sr. Presidente, teve oportunidade o Congresso Nacional de 
acompanhar o admirável movimento, suscitado pelo dinâmico jor-
nalista José Vitorino, em favor da instalação de usinas siderúrgicas 
em Vitória e Laguna. Senadores e Deputados deram, de pronto, a 
sua solidariedade à campanha. Os próprios Governadores dos Es-
tados do Espírito Santo e Santa Catarina manifestaram, com vivo 
entusiasmo, o seu decidido apoio. A imprensa e o rádio trouxeram, 
igualmente, sua cooperação à idéia. Técnicos se pronunciaram, 
favoràvelmente, ao grande empreendimento. Inúmeros trabalhos 
se editaram, aplaudindo a localização das usinas, e, dentre êles, 
cabe uma referência especial ao magnífico estudo do General Iberê 
de Matos, técnico esclarecido, que planejou e construiu a usina 
de Capivari, em Santa Catarina. E devo frisar que se ouviram ainda 
as figuras mais representativas da técnica brasileira, no tocante ao 
problema portuário, ferroviário, rodoviário, carbonífero e siderúr-
gico. Houve, pois, uma conjugação de inteligência a serviço de uma 
grande causa. 

Quando o nobre Senador Alencastro Guimarães apresentou 
a emenda ao Plano de Carvão Nacional, destinando quinhentos 
milhões de cruzeiros para o estabelecimento de uma usina side-
rúrgica em Laguna, não o fêz S. Ex.ª sem antes meditar detida-
mente sôbre a transcendência da iniciativa. A proposição teve no 
Senado e na Câmara uma aprovação unânime, quer nas Comissões, 
quer no plenário. Dois ex-Ministros da Viação, os eminentes Depu-
tados Maurício Joppert e Clóvis Pestana deram seu apoio cabal 
ao plano da localização da usina, naquela cidade. Entendeu, porém, 
S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República, de vetar a iniciativa em 
aprêço, dizendo, textualmente, que, segundo alguns técnicos, a cida-
de de Laguna oferece dificuldades grandes para a localização de 
uma usina. 

Não serão, por certo, de ordem estratégica, essas alegadas 
dificuldades, pois que as armas modernas sorriem das distâncias. 
Não se fundamentará o veto, certamente, na situação geográfica 
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de Laguna, pois que esta fica, privilegiadamente, no centro da 
região carbonífera de Santa Catarina. E, ainda mais, na foz de 
um rio, como o Tubarão, cujas ãguas atendem perfeitamente às 
necesidades industriais da usina. 

Que outras dificuldades poderiam ser apontadas? As de trans-
porte? Não, evidentemente, pois que a cidade de Laguna é servida 
de estrada de rodagem, de estrada de ferro e de um pôrto federal. 
Não poderia o destino conjugar tantas circunstâncias felizes, para 
o notãvel empreendimento, como as que reuniu naquela cidade 
ca tarinense. 

Creio, entretanto, Sr. Presidente, que a restrição, que teria 
inspirado o veto presidencial, outr~ não é senão a baseada no 
velho preconceito contra o pôrto de Laguna. Cuidei estivesse su-
perado, diante das demonstrações eloqüentes em contrário. Não 
faltou quem fantasiasse a existência de uma grande rocha à en-
trada da barra daquele pôrto. Levantamentos hidrográficos perfei-
tos esmagaram, porém, as críticas. Mas a rocha, que quase vedou 

1 

a inclusão do pôrto de Laguna - que é um movimentado pôrto 
carvoeiro - no Plano do Carvão Nacional, obstina-se, agora, pela 
imaginação de inter~ssados, em impedir que a mesma cidade seja 
sede de uma usina slderúrgica. Só mesmo Sísifo, no inferno, teria 
conhecido idênticos percalços com uma rocha tão pertinaz... 

Mas a essa palavra, eivada de ficção, preferimos ficar com a de 
um notável técnico brasileiro, o próprio autor do projeto das obras 
de melhoramento daquele pôrto, o ilustre Deputado Maurício Jop-
pert, uma das mais altas autoridades em assuntos portuários do 
País. O seu depoimento será ouvido na sessão de hoje. 

Sr. Presidente, os poucos minutos que me restam não me per-
mitem entrar no ex~me mais circunstânciado da aignificação eco-
nômica da localização da usina em Laguna. 

É mister proclamar que urge ampliarmos o nosso parque side-
rúrgico. Não nos falta o minério de ferro, nem o carvão. A conju-
gação daquelas usinfls, uma ao Sul, ao lado das minas de carvão, 
e outra, ao Norte, vizinha à região do ferro, irá oferecer-nos, na-
quele sentido, um irµpulso extraordinário. A utilização da mesma 
frota, prevista no Plflno, e qm; transportará o minério para o Sul, 
e, de retôrno, os produtos acabados e o carvão, permitirá uma 
considerãvel economia. E, de acôrdo com cálculos seguros, se a pro-
dução de Laguna fo:r idêntica à atual de Volta Redonda, a econo-
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mia que se verificará, graças também às condições favoráveis de si-
tuação e de transporte daquela cidade, será de cêrca de 200 milhões 
de cruzeiros anuais. 

Sr. Presidente, confio em que o Congresso Nacional, renovando 
o seu pronunciamento a respeito da matéria, há rejeitar o veto 
presidencial, manifestando, novamente, o seu apoio à proposição 
do nobre Senador Alencastro Guimarães. Santa Catarina dirige 
o seu caloroso apêlo aos ilustres Senadores e Deputados. Muito 
mais valerá o carvão para o nosso desenvolvimento econômico, se 
lhe emprestarmos outro destino, através da siderurgia, das ter-
melétricas e de sua industrialização química. Até agora, devemos 
confessar, o carvão é, para Santa Catarina, uma riqueza que a de-
paupera. Seus municípios do Sul, Tubarão, Crisciúma, Urussanga e 
Orleans, vêm calcinados os seus campos de cultura e as suas pasta-
gens, pelas águas dos rios, que carreiam os detritos de carvão. Nada 
recebem em troca da produção e beneficiamento do combustível. 
Antes não o tivessemos lá, êsse carvão, a tê-lo como razão da misé-
ria dos trabalhadores das minas e da inquietação dos mineradores. 
Antes não o tivessemas, a tê-lo cancerizando a terra, revolvendo-o 
em escombros, como numa convulsão telúrica. Antes não o tives-
semas, a tê-lo como responsável pela elevação dos índices de tuber-
culose e de mortalidade infantil. 

O Sr. Presidente, chega-me do Sul um telegrama, cujos têrmos, 
tão graves, evidenciam, novamente, a tragédia do minerador. Só 
em Crisciúma, conta-me o Presidente da Câmara Municipal, Sr. 
Ernesto Bianchini Góes, apenas a quatro emprêsas mineradoras 
as autarquias devem mais de 60 milhões de cruzeiros. São atrasados 
de longos meses que, não se sabe, quando serão saldados. Enquanto 
isso, o carvão estrangeiro é pago rigorosamente em dia. Estamos 
pois em face de um paradoxo. O govêrno apresenta um Plano de 
amparo e estímulo aos mineradores, que são os seus próprios cre-
dores. Que autoridade assiste a um govêrno ao oferecer um Plano 
dessa natureza, se antes não solve os seus compromissos? Daí o ce-
ticismo generalizado em relação aos planos oficiais. Jean Cocteau 
pensou certamente no Brasil quando observou que estamos numa 
época em que não se acredita em mais nada, nem nos prestidigi-
tadotes. 

Sr. Presidente, só mesmo quem percorre a região carbonífera 
catarinense, que contrasta tão vivamente com as demais zonas 



- 284 -

do Estado, é que poderá avaliar a gravidade dos problemas huma-
nos e sociais suscitados pelo carvão. E, não obstante os altos ser-
viços prestados ao país, o carvão é um dêsses produtos párias, diante 
dos guichês do Banco do Brasil. Nunca recebeu, dêste, o menor fi-
nanciamento. 

Revelem-me os nobres Senadores e Deputados a amargurada 
nota de descrença, que, por vêzes, vinca as minhas palavras. Dizia 
certo escritor que nada mais se parece com uma velha casa que 
se destrói, do que uma outra em construção. Oxalá que os aspectos 
desalentadores da áspera realidade que as minas de carvão ver-
tem no Sul do País, não seja de uma casa em ruínas, mas, ao con-
trário, em ascensão para melhores ~estinos. 

Para que se nos robusteça essa esperança, cabe mudar a fisio-
nomia do problema, imprimindo ao carvão um novo sentido na vida 
econômica nacional, mais consentâneo com as exigências da noss~ 
época. 

E, não tenho dúvida, Sr. Presidente, que a usina de Laguna, ve-, 
tada inexplicàvelm~mte, constituirá, se efetivada, um dos sólidos 
marcos para que se \~onverta o carvão num dos instrumentos decisi-
vos da grandeza e qa libertação econômica do Brasil. 

. Durante o discurso do Sr. Jorge Lacerda, o Sr. Café Filho, 
Presidente, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo 
Sr. Alfredo Neves, 1.0 Secretário. 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Senador Ivo 
d'Aquino, segundo orador inscrito. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, o Congresso conhece 
bem, em todas as suas minúcias, o Projeto de Lei referente ao Plano 
Nacional do Carvão. E, sem dúvida, uma das mais louváveis ini-
ciativas do Govêrno da República seu oferecimento ao exame do 
Parlamento Nacional que, com o mais alto descortíno e a melhor 
atenção, trouxe colaboração valiosa, a fim de converter em realidade 
um dos mais importantes problemas brasileiros, quer sob o ponto 
de vista econômico, quer sob o da própria segurança nacional. 

Ao meu Estado1 particularmente, deve ser ressaltado o benefício 
que êste projeto lhe traz e, como representante de Santa Catarina 
no Senado Federal, não posso regatear aplausos ao Sr. Presidente da 
República que teve a elevada visão de procurar resolver o problema 
do carvão nacional , 
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Sr. Presidente, não obstante essa circunstância, não me posso 
furtar ao exame e à crítica do veto parcial oferecido pelo Chefe do 
Executivo Federal a vários artigos daquela proposição. 

Outros oradores mais dilatadamente, considerarão o veto em 
tôdas as suas circunstâncias. Meu objetivo, nesta tribuna, prende-
-se ao exame do veto à emenda oferecida no Senado Federal pelo 
Sr. Senador Alencastro Guimarães e aprovada pela Câmara dos 
Deputados, consubstanciando o seguinte texto: 

"Para estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Cia. Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base 
exclusiva de carvão nacional, Cr$ 500. 000. 000,00". 

O veto presidencial buscou, neste texto, três expressões para 
opor-lhes o seu veto: 

"1.º - nos moldes da Cia. Siderúúrgica Nacional 
"2.º - em Laguna; 
"3.º - a palavra "exclusiva". 

Em virtude do veto, ficou o texto assim redigido: 

"Para estabelecimento de uma usina siderúrgica à 
base de carvão nacional, Cr$ 500.000.000,00". 

Sr. Presidente, ainda há pouco, nesta tribuna, o Sr. Deputado 
Jorge Lacerda, representante como eu de Santa Catarina, criticou 
do ponto de vista constitucional e regimental, a forma por que foi 
oferecido o veto. Realmente, examinando-se o veto, ver-se-á que, 
com a subtração das expressões referidas, o Poder Executivo não 
apenas usou da sua atribuição constitucional privativa, mas tam-
bém legislou. Houve verdadeiramente transformação, não só na fi-
sionomia do texto votado pelo Congresso, como na sua substância. 

Sr. Presidente, não é a primeira vez que, no Congresso Na-
cional, se tem considerado a questão de o veto alcançar textos não 
autônomos. O resolvido é que poderá alcançar artigos, poderá mes-
mo, em circunstâncias especialíssimas, atingir incisos de determi-
nada disposição. 

Nem assim, esta opinião é pacífica. Eu próprio, nesta Casa já 
largamente discuti o assunto com outros representantes da Nação; 
e posso citar um dos mais eminentes que já passaram pela Câ-
mara dos Deputados, o Senhor Prado Kelly, que sustentava poder 
o veto parcial apenas incidir sôbre artigos completos. 
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Sr. Presidente, fui mais liberal na interpretação: aceitava o 
veto, não só sôbre artigos, como sôbre todos e quaisquer incisos com 
autonomia de sentido. Quer dizer: uma vez supressos, não alteras-
sem a substância do texto a que pertencessem. 

No caso, a supressão das expressões e da palavra a que me 
referi, abrangidas pelo veto, deforma completamente o artigo e 
transforma em outro texto o votado pelo Congresso. 

Esta, Sr. Presidente, a preliminar que levanto quanto ao veto 
oposto à emenda de autoria do ilustre Senador Alencastro Guima-
rães, oferecida no Senado e aprovada pela Câmara dos Deputados. 

Passo, agora, a considerar o veto no seu mérito, principalmente 
quanto à supressão das palavras "em Laguna". 

A intenção da emenda Alencastro Guimarães foi conceder a 
verba de quinhentos milhões de cruzeiros, a fim de se estabelecer, 
no Município de Laguna, em Santa Catarina, uma usina siderúr-
gica.Procurava-se, desta forma, entrosar as atividades siderúrgicas 
desta usina com a que se está construindo em Vitória, no Estado 

1do Espírito Santo. 
A preocupação p.o legislador foi precipuamente o aproveitamen-

to racional do minério oriundo do Estado do Espírito Santo e do 
carvão metalúrgico extraído no Estado de Santa Catarina. Poder~ 
-se-ia, assim, mediarnte a troca dessas matérias-primas e básicas, 
chegar à melhor solução econômica e técnica para o assunto. 

A idéia, Sr. Pr~sidente, não nasceu no ar; não houve, a êsse 
respeito preocupaç~o regional; não houve, também o intuito de se 
acenderem chamas de opiniões, as quais passado o entusiasmo, se 
apagariam sem resultado. A criação dessas usinas decorreram de 
estudos acurados, investigações tranqüilas, cálculos ponderados 
de técnicos de renome do Brasil. Foi assunto largamente debatido, 
não apenas no Cop.gresso Nacional, mas em mesas-redondas em 
várias regiões do País em recintos fechados e em público, a fim 
de que quantos se tnteressavam pelo problema pudessem discuti-lo 
e colaborar na sua consecução. A prova é que, tanto no Senado Fe-
deral, como na Câmara dos Deputados, notáveis pareceres foram 
dados sôbre o ass~nto, entre os quais cumpre-me citar o da Co-
missão de Viação e Obras Públicas do Senado, em que foi relator 
o Senador Francisco Gallotti, que não se baseou apenas na sua au-
toridade de engenheiro e de conhecedor de matéria, sobretudo da 
região onde se pretende estabelecer a usina siderúrgica de Laguna; 
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mas apoiou-se em opiniões, das mais abalizadas, entre as quais citou 
as do Deputado Maurício Joppert e do General Iberê de Matos. 
Ambos, através de trabalhos largamente conhecidos, de ex-
pressões públicas de conhecimento íntimo do assunto, elaboraram 
estudos dos mais notâveis. Outro parecer que cumpre ressaltar é 
o da autoria do nobre deputado, Sr. Leoberto Leal, como relator na 
Comissão de Economia da Câmara dos Deputados. Ainda há poucos 
meses, o Sr. General Iberê de Matos reuniu em livro as suas obser-
vações e estudos a êsse respeito; e a sua conclusão foi a mesma que 
a do Deputado Maurício Joppert: a usina siderúrgica prevista no 
projeto não apenas devia ser estabelecida em Santa Catarina, mas 
no Município de Laguna. 

O Sr. Wanderley Júnior - O General lberê de Matos é um tec-
nico no assunto. 

O SR. IVO D'AQUINO- Diz V. Ex.ª muito bem. Não só o Ge-
neral Iberê de Matos é um grande técnico no assunto, como tam-
bém, é o engenheiro e Deputado Maurício Joppert. 

Sr. Presidente, o que se põe em relêvo nesse estudo é exata-
mente o problema do transporte do carvão e dos minérios. A an-
gustiosa situação do carvão nacional resulta menos do seu custo 
de extração do que do seu transporte até os mercados consumi-
dores. 

Tratando-se, portanto, de indstria pesada, cujas matérias-pri-
mas estão em correspondência com a finalidade dessa indústria, não 
há técnico que deixe de atender desde logo ao problema do trans-
porte. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao nobre orador que dispõe de apenas dois minutos para con-
cluir suas considerações. 

O SR. IVO D'AQUINO - Sr. Presidente, já terminarei. 
O transporte do minério do Estado do Espírito Santo até acida-

de de Laguna, estando aí estabelecida a usina siderúrgica, demons-
tra, de pronto, a desnecessidade de conduzir o minério para diante, 
porque o que encarece o transporte não é apenas o frete, mas as des-
pesas de carga e descarga. 

Acontece o mesmo com o carvão nacional. Onde estabelecer uma 
usina siderúrgica senão à margem de um pôrto que esteja em con-
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dições não só de receber o carvão, mas também de absorver o mi-
nério, sem outro transporte? 

Se examinarmos, em Santa Catarina, os locais para o estabe-
lecimento de usinas siderúrgicas, chegaremos, fatalmente, à conclu-
são de que o melhor ponto é a cidade de Laguna. Dispomos, no sul 
do Estado, de três portos: Imbituba, Laguna e Araranguá. 

O Pôrto de Araranguá não pode dar acesso a navios capazes de 
transportar minérios ou carvão. Por outro lado, uma usina side-
rúrgica exige grande abastecimento de água, não só para o próprio 
consumo, como para o da população que se estabelecerá em seu 
derredor. A essa exigência não corresponde Imbituba. Resta, assim, 
Laguna, que reune os requisitos indispensáveis para êsses fins, sem 
encarecer o transporte do minério cem a descarga marítima, carga 
e nova descarga ferroviária, caso se pretenda instalar a usina side-
rúrgica distante do Pôrto de Laguna. 

Aliás, é opinião já emitida por vários técnicos, que a usina da 
Companhia Siderúrgica Nacional deveria ter sido instalada à mar-
gem da Baía de Guanabara, em lugar de Volta Redonda, evitan-
do-se, desta forma, o transporte ferroviário do carvão metalúrgico, 
sempre agravado com o congestionamento do Pôrto do Rio de Ja-
neiro. 

As despesas de um percurso maior, marítimo ou terrestre, são 
largamente compen1:;adas com o se evitarem os gastos e a demora 
das cargas e descargas, principalmente em se tratando de material 
pesado. 

:6:ste argumento não pode, portanto, deixar de ser considerado 
quanto à instalação da usina siderúrgica no Município de Laguna. 

Não se trata, pois, de questão sentimental, mas de realidade, 
que sobressaí, por si, através de todos os estudos técnicos elaborados 
a respeito do assunto. 

A instalação de usina siderúrgica naquele município do Estado 
de Santa Catarina, tem, portanto, uma explicação lógica e irre-
cusável. (Muito berri; muito bem! Palmas). 

O SR. PRESID:ffiNTE - Tem a palavra o nobre Deputado Fer-
nando Ferrari, terceiro orador inscrito. 

O SR. FERNANDO FERRARI (*) - Sr. Presidente, Srs. Con-
gressistas. É deveras providencial que, justamente no momento em 

• Não foi revisto pela orador. 
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que o problema do carvão brasileiro e a situação social dos seus mi-
neradores atingem o máximo de crise, estejamos nós, representantes 
do povo, ultimando uma das leis mais importantes para a economia 
nacional, a ponto de envolver tôdas as atividades do Brasil. 

O problema carbonífero não é mais regional, como se poderia 
classificar no principio das campanhas mineiras do século passado, 
quando aquêles verdadeiros pioneiros, à semelhança dos que habi-
tavam o far-west americano, penetraram as primeiras jazidas de 
Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e de outros pontos do ter-
ritório nacional. Tornou-se genuinamente nacional, não só pela 
conceituação geográfica, pelos reflexos econômicos, como pelo sis-
tema de unidade que representa dentro da balança econômica bra-
sileira. 

Desta forma, quando o brilhante Deputado Jorge Lacerda veio 
à tribuna e pintou, com aquelas côres tão características, o drama 
dos pobres e abandonados mineradores do seu Estado natal, pare-
ceu-me estar vendo naquela sua brilhante paisagem, naquele tão 
perfeito retrato, a mesma paisagem e o mesmo drama do meu 
Estado natal, vividos pelos mineiros de São Jerônimo, do vale do 
Rio Negro e das jazidas de Bagé, pois que, desde 1947, os mineiros 
de São Jerônimo, do Rio Grande do Sul, excetuados alguns que 
trabalham para o Departamento autônomo do Carvão Mineral do 
Estado, não recebeu um ceitil de aumento na jornada de trabalho. 
Até há poucos dias, estavam êsses humildes trabalhadores numa 
situação de verdadeira penúria às raias de dramático desespêro. 
Ninguém ignora que, daquela época até agora, segundo as estatís-
ticas do IBGE e do Departamento de Estudos Econômicos da Pre-
feitura de São Paulo, o nível de vida subiu cêrca de 132% , ao passo 
que se manteve estacionário o salário dos mineiros. 

A crise atingiu o paroxismo por motivos bastante conhecidos, 
que não vale a pena rememorar. Há poucos dias, estiveram no Rio 
de Janeiro alguns representantes do Sindicato de Mineração de 
São Jerônimo. Creio que se encontraram com outros representantes 
de mineradores de Santa Catarina, procurando, justamente perante 
os órgãos constituídos do Govêrno Federal, uma solução humana 
para seu problema social e uma orientação econômica para as em-
prêsas especializadas. Seria de todo oportuno que, no instante em 
que ultimamos esta lei, citássemos o trabalho extraordinário e pa-
triótico em que se empenharam nesta campanha, até ontem, o líde1 

19-II 
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da minha bancada General Brochado da Rocha e o atual Ministro 
do Trabalho, Sr. João Goulart. 

O Sr. Brochado da Rocha apresentou à consideração dos órgãos 
competentes dos Ministérios da Agricultura e do Trabalho uma 
fórmula que me pareceu no momento ideal. S. Ex.ª defendia, até o 
último instante, o atendimento das reivindicações sociais de traba-
lhadores que não obtinham aumento desde 1947 e que iam à greve 
geral para não morrer de fome no fundo das minas de São Jerônimo. 
Essa proposta, que lhe pareceu mais consentânea e devia merecer a 
consideração dos Poderes Públicos, consubstanciou-se em quatro 
itens, a saber: aumento de cento e vinte cruzeiros na jornada de 
trabalho; concessão de maiores recursos ao Consórcio CADEM, 
do Rio Grande do Sul e a usinas particulares que forcem o con-
sumo de carvão, de modo a se proporcionar maior remuneração dos 
operários; limitação da importação dos combustíveis que estão ma-
tando o carvão nacional; limitação das cotas de óleo Diesel até o 
estado atual do consumo brasileiro; e, finalmente, subvenção pelo 
Govêrno às cooperativas, do Rio Grande do Sul. 

Estou informado de que a proposta não foi aceita integralmente 
por uns e por outros. Foi porém, com satisfação, que verifiquei 
haver sido assinado, há oito dias, um acôrdo, perante o Ministério do 
Trabalho, entre emprêsas produtoras de carvão do Rio Grande do 
Sul e o Sindicato de Trabalhadores, fixando salários que se bem não 
correspondam às suas necessidades plenas, de muito melhorarão sua 
situação social e ecori.ômica. Parte da crise, de momento, 
está solucionada; o restante será feito através da aplicação obje-
tiva desta lei, que é, sem favor, um dos melhores e mais honestos 
planos sôbre o carvão ni;+cional e assistência aos trabalhadores em 
mineração. 

Srs. Congressistas feitos êstes comentários preliminares, de-
sejo dizer a V. Exas. que o veto, do ponto de vista técnico, é perfeito, 
aceitável. Exceto quanto à localização da usina de Laguna a qual 
pela opinião de técnicos do Estado de Santa Catarina e compro-
missos que assumi com políticos daquele Estado, serei favorável. 
Sou pelo veto, até como homenagem aos pioneiros que tanto lu-
taram junto às fronteiras do Rio Grande do Sul. 

o Sr. Wanderley Júnior-Testemunho, também, minha admi-
ração pelo Estado de V. Ex.a. 
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O SR. FERNANDO FERRARI - Excetuado êsse aspecto, enten-
do que o veto é perfeitamente aceitável. Senão vejâmo-lo do que 
diz respeito ao Rio Grande do Sul. 

Vetou-se a parte final do Item Ido Anexo, relativamente à ins-
talação da Central na mina do Leão. É evidente que, pela própria 
sistemática do regime presidencial devemos dar a maior fôrça pos-
sível aos órgãos técnicos do Govêrno, para que êles com a sua ex-
periência e seus estudos de laboratórios indiquem, com muito mais 
segurança e mmto melhor que o Congresso, onde, quando e como 
devam ser realizados êsses melhoramentos de interêsse social e 
econômico. 

É evidente, Srs. Congressistas que, no caso em aprêço, compe-
te aos próprios órgãos técnicos do Govêrno dizer se a usina ter-
melétrica do Rio Grande do Sul deve ser em São Leopoldo ou na 
mina do Leão. 

De início, porém poderia dar uma contribuição à inteligência 
dos nobres congressistas. Parece-me que a colocação da usina na 
mina do Leão não atenderia às necessidades econômicas do meu 
Estado, nem ao aspecto técnico reclamado pelo Govêrno. A Comissão 
Estadual de Energia Elétrica acaba de iniciar com apreciáveis re-
sultados a grande usina termelétrica de São Jerônimo, um dos ali-
cerces do plano de eletrificação do meu Estado, para consumir o 
carvão de São Jerônimo por assim dizer na própria bôca-da-mina e 
acabando de vez com o desperdício antieconômico dos fretes de 
transporte do carvão da bôca-da-mina aos distantes centros de 
consumo. 

Ora, Sr. Presidente, Srs. Congressistas, a região do Leão, tam-
bém município de São Jerônimo, dista cêrca de 50 quilômetros 
da atual termelétrica Central de São Jerônimo. Na localidade 
do Leão, atualmente, o Departamento autônomo do Carvão do 
Rio Grande do Sul, está fazendo explorações a céu aberto. Por essa 
razão não me parece, no instante em que se cogita do auxílio do 
Govêrno, se estabeleça dogmàticamente que outra termelétrica 
seja instalada em Leão. 

É evidente que só o Govêrno está em condições técnicas de 
dizer onde se instalar essa termelétrica no sentido de melhor 
atender aos interêsses do Rio Grande do Sul e aos interêsses nacio-
nais. 
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Parece que essa usina deve ser plantada em outro local: ou 
na região do vale do Rio Negro ou nas proximidades de Pôrto Alegre 
e São Leopoldo. Quanto aos detalhes técnicos, porém, devemos 
confiá-los aos técnicos. 

Outro argumento: se insistirmos na rejeição do veto no que 
diz respeito às palavras finais - mina do Leão - parecerá que o 
Govêrno continuará neste dilema: ou não cumprir a lei, porque 
seu cumprimento importará em detalhes técnicos imperfeitos, ou 
cumprir a lei, e fazer obra contrária aos interêsses do Rio Grande 
do Sul e do País. 

De qualquer forma, a solução não seria útil, nem proveitosa, 
nem benemérita aos interêsses do Estado e do País. 

Parece, Srs. Congressistas, que devemos deixar o Govêrno em 
liberdade, com seus técnicos, para que bem localizem essa Central, 
aqui ou acolá, porém, onde melhor atenda aos interêsses do Estado 
e da União. 

Assim, o crédito de qez milhões de cruzeiros estará bem entre-
gue e terá assegurada apJicação certa. Nem criaremos complicações 
para os órgãos do Govêrno e para a economia do sul do Brail. 

O Sr. Wanderley Júriior - Estou acompanhando com grande 
admiração a oração de V. Ex.a. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Muito obrigado pela bondade. 
O Sr. Wanderley Ju'(l,ior - Notei a afirmação de que devemos 

deixar aos técnicos do Govêrno liberdade para dispor sôbre essa lo-
calização. Deveria ser assim mesmo. Entretanto, os técnicos do 
Govêrno localizaram a f3iderúrgica Nacional longe do minério e 
longe do carvão. Corra V. Ex.ª os países da Europa, os velhos países 
e:xploradores de carvão e verá que a siderurgia se situa sempre ao 
lado do minério de ferro ou ao lado do carvão. É o caso de Laguna 
que, como frisou, V. Ex.ª já foi devidamente estudado pelos técni-
cos. Para nossa infelicidade um ilustre Senador apresentou emenda 
concedendo 500 milhões P,e cruzeiros à siderúrgica de Laguna. Ago-
ra a Siderúrgica Nacion~l se empenha para arrecadar e usar êsses 
500 milhões de cruzeiro~. Por outro lado, outra emprêsa nacional 
que explora o carvão em Imbituba tem por Presidente pessoa que 
não é engenheiro, mas parente de ilustres figuras nacionais. Conse-
qüentemente está intervindo para levar de Laguna para Imbituba 
o empreendimento. Precisamos, ilustre congressista, depositar maior 
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confiança, acreditar nos homens, nos técnicos quando nos falam; 
como falaram, com autoridade de técnico, os que indicaram a lo-
calização da siderúrgica em Laguna como o melhor local, sem 
acarretar excessivas despesas. Era o que queria dizer em aparte a 
V. Ex.ª. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Obrigado pela intervenção de 
V. Ex.ª. Mas, prezado colega, quando me refiro à liberdade para os 
técnicos, é evidente que falo em têrmos. Não quero dizer com isto 
que desprezamos o subsídio precioso do Congresso Nacional, porque 
ninguém melhor do que nós, para opinar. Somos os representantes 
legítimos das reivindicações das regiões mais distantes do país, 
onde muitas vêzes não vejo os técnicos do Govêrno. Ninguém me-
lhor do que nós está capacitado para trazer êsses reclamos e sub-
sídios e dizer ao Govêrno que tal obra deve ser feita aqui e não acolá. 

O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª, em tese, tem tôda a razão; 
o Congresso, de modo geral, não deve intervir em questões de de-
talhes e restringir a ação do Govêrno e de seus técnicos. Há, porém, 
casos em que pode intervir: e, então, será para evitar que os téc-
nicos do Govêrno ou o próprio Govêrno adote solução errada. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Estou de pleno acôrdo com 
V. Ex.ª. Declarei, de inicio, que quanto à Siderúrgica de Laguna, 
não tenho a menor dúvida. Votarei com os nobres representantes de 
Santa Catarina, em favor dêsse empreendimento, que corresponde 
a notável redenção de tôda região Sul do País. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - Comu-
nico ao ilustre congressista que está quase findo o tempo de que 
dispõe. 

O SR. FERNANDO FERRARI - Obrigado, Sr. Presidente. 
Atenderei a V. Ex.ª. 

Srs. Congressistas, quanto à segunda parte do veto, no que diz 
respeito ao Anexo n.0 1, mais uma vez o Govêrno andou acertado 
ao vetar o texto que se refere à dragagem na Lagoa dos Patos e dos 
Rios Guaíba e Jacuí até o pôrto carvoeiro de Xarqueada, aliás 
uma das maiores reivindicações do meu Estado. Cogita-se do apro-
veitamento econômico integral do Rio Jacuí um dos notáveis cursos 
d'água do meu Estado natal, servido outrora por grande navegação, 
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hoje minguado ao lado do estuário do Rio Guaíba. São êles preci-
samente os dois veios naturais que interessam à economia da 
região. 

Quanto à dragagem da Lagoa dos Patos, a verba de que dispo-
mos no orçamento graças à cooperação brilhante do Departamen-
to Nacional de Portos, Rios e Canais em colaboração com os órgãos 
do govêrno estadual, assegura, hoje, um canal permanente sem ne-
cessidade de maiores verbas que as garantidas no orçamento da 
União. Êsse canal provê o escoamento normal da produção agrícola 
como calado necessário aos navios carboníferos que por ali tran-
sitam. 

Parece-me também que se destinássemos à dragagem da Lagoa 
dos Patos, 200 milhões de cruzeiros, inibiríamos, um pouco, a ação 
do Govêrno que dispõe de verbas próprias no Orçamento para 
êsse trabalho. E, desde que fôsse necessário, novas verbas seriam 
votadas para a dragagem. Evidentemente o Congresso as não nega-
ria, porque se cogita de s~rviço normal de rotina, interessando, não 
só ao carvão, mas a todQ transporte, lacustre, marítimo, do meu 
Estado. Todos os navios qµe vão a Pôrto Alegre ao deixarem o Ocea-
no Atlântico, entram pela Lagoa dos Patos. 

Srs. Senadores e Srs. Deputados. A localização do pôrto carvoei-
ro em Xarqueada, pelas razões técnicas a que acabo de aludir, 
talvez não seja a mais conveniente nem a mais adequada à eco-
nomia do meu Estado. Eis por que considero razoável o veto par-
cial oposto a essas partes do projeto, sem dúvida útil e de real sig-
nificação nacional . 

Ao aceitar êstes vetos parciais, reservo-me para, na segunda 
sessão, combater o veto referente à localização da usina carboní-
fera em Laguna, acompanhando, assim, a luta dos eminentes re-
presentantes de Santa Catarina. 

Feitas estas considerações, desejo, apenas, Srs. Congressistas, 
que o Plano do Carvão Nacional seja executado objetivamente e 
que êsse bilhão e quatrocentos e oitenta milhões de cruzeiros seja 
aplicado em benefício da economia carbonífera do Brasil. Ainda 
mais: que seja, realmente o manto tutelar, que proteja o mineiro, 
a situação social dos mineiros, os sem estabilidade, sem assistência 
permanente, com a vida spcial oscilando de acôrdo com o preço do 
carvão. O trabalho dos mineiros está equiparado quase que ao custo 
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da mercadoria, que varia conforme a lei da oferta e da procura. Se 
o preço do carvão sobe, o mineiro recebe bom salário; se a merca-
doria não é bem paga, êle passa fome. 

O Plano deve ter em vista resguardar o interêsse dos mineiros, 
para que não continuem entregues ao livre arbítrio, às oscilações do 
preço da mercadoria, e para que seus interêsses sejam resguardados 
em nome da própria ordem econômica e da Contribuição da Repú-
blica. (Muito bem; muito bem! Palmas) . 

Durante o discurso do Sr. Fernando Ferrari, o Sr. Alfredo 
Neves, 1.0 Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupa-
da pelo Sr. Marcondes Filho, Vice-Presidente. 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado Mau-
rício Joppert, quarto orador inscrito. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT (*) - Sr. Presidente, Srs. Con-
gressistas. 

Não me move, no assunto de que venho tratar, qualquer in-
terêsse regional. Não sou catarinense nem rio-grandense; não estou, 
portanto, ligado repito, por interêsses regionais, aos problemas do 
Sul. Entretanto, sou brasileiro e, no exercício da minha profissão, 
tenho tido oportunidade de encarar os assuntos relativos ao desen-
volvimento econômico e ao progresso do País. 

No Projeto n.º 1. 045, de 1951, cujos vetos são apreciados pelo 
Congresso, vetou o Sr. Presidente da República, na Seção 4.ª, o tre-
cho que diz: 

"Para estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Companhia Siderúrgica Nacional em Laguna, à 
base exclusiva de carvão nacional - Cr$ 500. 000. 000,00". 

Vetou S. Ex.ª a expressão "nos moldes da Cia. Siderúrgica Na-
cional, em Laguna;" e a palavra: "exclusiva". 

Estou de acôrdo quanto à primeira parte do veto, porque acei-
to às razões expendidas na Mensagem de S. Ex.ª o Sr. Presidente 
da República . 

Dizer-se que uma usina feita nos moldes da Companhia Side-
rúrgica Nacional, parece-me nada significar. Pode haver variantes 
da que, em Volta Redonda, funciona sob a direção daquela emprêsa. 

• Não fo1 revisto pelo orador. 
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Uma usina pode trabalhar perfeitamente com fins diferentes, fa-
bricando trilhos, aço especial e outros laminados. 

Será, pois, restringir o interêsse da siderurgia nacional esta-
belecer-se em lei que as usinas devam constituir-se nos moldes da 
Companhia Siderúrgica Nacional. 

Quanto à localização no Pôrto de Laguna, as razões do veto, 
a meu ver, não procedem. Veta-se a localização ali, sob o fundamen-
to de que não se deve limitar aos técnicos a liberdade de escolha do 
melhor lugar. 

Srs. Congressistas, êste assunto não foi incluído no projeto man-
dado à sanção presidencial por mero palpite, por simples interêsse 
;:egional; e, tem sido amplamente debattdo nos meios técnicos na-
cionais. Uma comissão composta de parlamentares e especialistas 
de projeção examinou-o detidamente e opinou pela conjugação de 
duas usinas siderúrgicas - uma no Pôrto de Vitória e outra à mar-
gem do Pôrto de Laguna. 

E por quê? 
E' princípio moderno de economia de transportes que, tôdas as 

vêzes que é possível aproveitar-se uma praça de veículos num e 
noutro sentido, temos cor+dições econômicas ótimas para a explora-
ção dos serviços. O frete marítimo para a República Argentina 
geogràficamente mais afa.stada dos Estados Unidos e da Europa, do 
que o Rio de Janeiro, é, para grande número de mercadorias, mais 
barato. Qual a causa? 

A garantia da carga de retôrno. O navio que vai a Buenos Aires 
tem carga assegurada nfl,quela praça, para a volta. Não precisa 
deslocar-se de um a outro pôrto, arcando com as despesas a que 
está sujeita a navegação mesmo para receber pequena carga. 

Isso não acontece, na maioria dos casos, com os portos brasi-
leiros. De modo que a viagem, geogràficamente mais longa, que se 
faz para Buenos Aires, é virtualmente mais curta do que para os 
portos brasileiros, que não oferecem aquela vantagem, consumindo 
menos combustível. 

Voltando ao tema da localização das usinas, devo esclarecer 
que Vitória é a saída natural do minério das jazidas do interior 
de Minas Gerais. O Vale do Rio Doce oferece o traçado mais con-
veniente de estradas de ferro e de rodagem e, mesmo, melhor opor-
tunidade à navegação fl~vial para trazer ao litoral o minério da 
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região central de Minas Gerais. Por outro lado, Laguna é o centro 
de convergência dos transportes da região Sul do Estado de Santa 
Catarina. Outro pôrto marítimo lhe disputa a primazia - o de 
Imbituba, pôrto oceânico, talvez mais suceptível de melhoras, po-
rém, desaconselhado para instalações siderúrgicas, inclusive porque 
uma usina siderúrgica exige abastecimento de água doce para seu 
funcionamento. Imbituba não tem esta particularidade, ao passo 
que, em Laguna, tal condição é plenamente satisfeita por se tratar 
de região lagunar, com sangradouro para o Oceano Atlântico e 
onde vem ter o Rio Tubarão, que banha, justamente, o Sul de San-
ta Catarina e o Norte do Rio Grande do Sul. 

O Pôrto de Vitória oferece a vantagem de ser o escoadouro na-
tural, para o mar, do minério proveniente do interior de Minas Ge-
rais. Laguna é a saída natural dos carvões da Bacia do Sul de 
Santa Catarina. No momento, dos carvões brasileiros é o que pro-
duz o coque siderúrgico. Experiências realizadas na Europa e nos 
Estados Unidos confirmam o que acabo de dizer. 

Declaram, todavia, as justificações dos dispositivos vetados, que 
os técnicos de Volta Redonda verificaram que, unicamente com o 
carvão de Santa Catarina, não é possível fabriCar-se, em boas con-
dições, coque siderúrgico, sendo necessária a mistura dêste carvão 
com outro de qualidade apropriada e de proveniência estrangeira. 

Sr. Presidente, sabemos o que é a guerra. A guerra, hoje, não 
é apenas a luta de soldados nas frentes de batalha; é total. Atinge, 
sobretudo, o abastecimento e a economia dos povos que se digla-
diam. Embora não tomando parte no conflito que possivelmente 
ocorrerá, - e tudo o anuncia - de um momento para outro pode-
remos ficar impedidos de receber suprimentos de carvão do exterior. 

Esta foi sempre, a meu ver a grande vantagem de explorarmos, 
com intensidade, o carvão de Santa Catarina, para aproveitá-lo na 
indústria siderúrgica. Atualmente podemos fazer a mistura; fu-
turamente, entretanto, talvez não seja possível a importação, e 
precisamos construir a nossa siderurgia com o material de que dis-
pomos. 

Até agora não descobrimos o processo econômico de transformar 
o minério; temos que explorar o carvão natural, utilizando aquêle 
que no momento permite a produção do coque siderúrgico. 
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Pode-se alegar que a usina de beneficiamento do carvão está 
localizada em Capivari. Trata-se, entretanto, de usina pequena, 
insuficiente para o consumo nacional. 

A meu ver, deve ser o centro não só de uma usina siderúrgica, 
como de beneficiamento dos carvões retirados das minas e do apro-
veitamento da pirita para a extração do enxôfre e do ferro a serem 
aproveitados. A usina de beneficiamento tem uma alternativa: pode 
ser instalada ao lado da mina. Neste caso, o carvão já beneficiado 
viria até o Pôrto de Laguna e seria aproveitado na indústria ali lo-
calizada. Não há, pois, vacilar no caso. Laguna é o local natural-
mente indicado para a instalação da usina siderúrgica. 

Na Comissão a que me referi, cujos prabalhos estão descritos no 
relatório do General Iberê de Mattos, recém-publicados ... 

O Sr. Gustavo Capanema - Permite V. Ex.a um aparte? (As-
sentimento do orador) - A argumentação de V. Ex.ª, bem como 
a de quantos hoje passaram pela tribuna, parte do pressuposto de 
que o Govêrno é contr4rio à localização da usina siderúrgica em 
Laguna. 

O SR. MAURíCIO .fOPPERT - Perdão. V. Ex.ª não me ouviu 
bem. 

O Sr. Gustavo Capanema - O Govêrno não é contrário à lo-
calização da usina em Laguna; ao contrário, é favorável. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT- Então, por que a vetou? 
O Sr. Gustavo Capanema - Vetou porque entende que a esco-

lha do local deve resultar do estudo técnico de Comissão especiali-
zada, que ainda não se f êz, e não do que o Govêrno ou o Congresso 
entendam acertado. 

O SR. MAURíCIO JOPPERT - V. Ex.ª está enganado. Sei 
perfeitamente que não foi o Govêrno que vetou essa parte da pro-
posição; sei quem redig:iu o veto. 

O Sr. Gustavo Capanema - Quem o vetou foi o Sr. Presidente 
da República. 

O SR. MAURÍCIO J'OPPERT - Sim, foi o Chefe do Executivo 
quem assinou o veto. 

O Sr. Gustavo Capa'(lema - O veto não decorreu da localização 
em Laguna. O Govêrno achara razoável; porém parte do pressupos-
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to de que a escolha do local deve basear-se em estudos técnicos, 
que provem a melhor situação física, natural, econômica, técnica 
etc. Entende qtte é arriscado escolher-se local para a usina siderúr-
gica antes do pronunciamento peremptório e definitivo de uma 
comissão nomeada para êste fim precípuo. Quero deixar bem claro 
que o Govérno não é contrário à escolha de Laguna; ao contrário, in~ 
clina-se para ela, e deseja mesmo que a Comissão técnica conclua 
apontando êsse local. 

O SR. MAURíCIO JOPERRT - O nobre colega Deputado 
Gustavü Capanema, sabe o grande aprêço em que o tenho, dada a 
sinceridade de seus propósitos. Estou de acôrdo com o que S. Ex.ª 
diz, em tese, mas não no caso presente. 

O Sr. Gustavo Capanema- Em tese é que V. Ex.ª deveria estar 
de acôrdo, porque se trata de questão de natureza geral. Quanto ao 
fato, o nobre colega não discorda de mim nem do Govêrno, porque 
todos aceitamos a localização em Laguna. Em tese, a lei não 
pode optar por uma solução que deve resultar de pronunciamento 
técnico. A escolha de Laguna, pela lei, como pelo Govêno, seria uma 
política sentimental, orientada por palpite ou por estudos preci-
pitados. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - V. Ex.a não pode considerar 
palpite a escolha de Laguna, pois que resultou de estudo. 

O Sr. Gustavo Capanema - Não de estudo conclusivo. 
O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Quais serão os outros? 
O Sr. Gustavo Capanema - Não conheço o assunto; por isso 

mesmo acho que o Govêrno deve mandar proceder a estudos es-
pecializados. Creio que Laguna será o local escolhido; mas, tratan-
do-se de solução técnica, que reclama elementos de várias naturezas, 
ainda não reunidos e apontados, representará imprudência fixar-se 
desde logo o local. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Estria de acôrdo com V. Ex.a 
se êsses argumentos fôssem procedentes. Em tese concordo com o 
nobre colega. Mas, se há caso em que o Congresso não deve deixar 
liberdade ao Govêrno, é êste, porque não vejo como escolher-se. 

O SR. PRESIDENTE - (Fazendo soar os tímpanos) - O nobre 
orador dispõe de três minutos para concluir suas considerações. 

O SR. MAURÍCIO JOPPERT - Agradeço a V. Ex.ª. 
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De modo que, de acôrdo com a tese, neste caso, o Congresso deve 
intervir na questão para fixar a localização, não permitindo arbi-
tàriamente que uma Comissão venha a fazer o que não pode; exa-
minar mais do que tem sido examinado ou dizer mais do que se 
tem dito. Seria apenas mais um palpite, talvez sem o fundamento 
técnico necessário, para resolver o assunto de modo pouco conve-
niente aos interêsses da economia siderúrgica nacional. 

Tem-se articulado, para dourar ainda mais o brilho das razões 
do veto do Govêrno, não ter Laguna as condições especiais necessá-
rias a um pôrto, de vez que existe urna grande pedra obstruindo a 
barra. 

Ora, Srs. Congressistas, o Govêrn~ tem gasto quantias apre-
ciáveis no Pôrto de Laguna. Estão aqui representantes do Senado 
e da Câmara que consagraram parte de suas vidas ao melhoramento 
dêsse pôrto. Um dêles é o nobre Senador Francisco Gallotti que, 
quando engenheiro naquele pôrto, fêz destruir em 1926 - 1927 a fa-
mosa pedra que lhe impedia a entrada e limitava a profundidade do 
canal de acesso a Lag~ma. O outro parlamentar é quem vos fala 
neste momento. Ambos temos colaborado com a Administração nos 
problemas portuários de Santa Catarina, em particular os referen-
tes ao Pôrto de Laguna . 

Êste pode francamente ser adaptado para navios calando oito 
metros. Os norte-americanos com seis e meio metros de calado fazem 
navegar hoje, nos Grandes Lagos, navios de transporte de minério 
de carvão que andam beirando vinte mil toneladas. Vê-se por ai que 
a construção naval, articulada com as condições locais, pode re-
solver perfeitamente dificuldades que por acaso se apresentem nesse 
problema. 

Penso, Srs. Congressistas, que se há um caso em que a lei deve 
indicar ao Executivo o local para instalação de determinada usina, 
é êste, mesmo porque qão há outra escolha. 

Outro ponto do veto que desejo examinar é o que diz respeito à 
dragagem dos canais da Lagoa dos Patos. O projeto fixa a verba de 
duzentos milhões de cruzeiros para aquela dragagem, a fim de que 
o carvão das minas de São Jerônimo venha aos portos fluviais e 
ao Pôrto do Rio Grande, por via aquática. O Govêrno vetou a parte 
relativa à dragagem do canal da Lagoa dos Patos. As razões proce-
dem, e, ao meu ver, o Congresso deve aceitar o veto no particular. 
Não estou, porém, de si.côrdo quanto às considerações referentes à 
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dragagem dos Rios Jacuí e Guaíba. O veto admite a possibilidade de 
o carvão ser transportado por via terrestre, por estrada de ferro, 
para Pôrto Alegre, e, talvez, para Rio Grande. 

Sr. Presidente, o melhoramento de um rio navegável como o 
Jacuí permitirá que nêle trafeguem fàcilmente embarcações com 
mil toneladas de carvão. Um comboio de cinco dêsses barcos, puxado 
por um simples rebocador, transportará cinco mil toneladas de mi-
nério. Quantos trens ferroviários serão precisos para transportar a 
mesma quantidade e com despesas muito maiores? 

Conheço, Sr. Presidente, um pouco dos bastidores e sei que as 
razões do veto não foram redigidas pelo Presidente da República. 
Aliás, todos desconfiamos disso. Existem acólitos. É justamente a 
opinião pessoal desses acólitos - e para êste ponto peço a atenção 
do Congresso - que combato no momento. (Muito bem; muito bem! 
Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado Ar-
ruda Câmara, quinto orador inscrito. (Pausa). 

Não se encontrando presente S. Ex.ª, dou a palavra ao nobre 
Deputado Aziz Maron, sexto orador inscrito. 

O SR. AZIZ MARON (*) - Sr. Presidente, Senhores Congre-
sistas. 

Ao receber o Sr. Presidente da República o Plano do Carvão 
Nacional para sanção, entendeu de opor parcialmente seu veto a 
expressão e dispositivos constantes do projeto de lei elaborado pelo 
Legislativo. 

Fundou o seu veto nos dispositivos constitucionais que o auto-
rizam a tanto, - os Arts. 70, § 1.º, e 87, II, da Constituição da Re-
pública. As partes vetadas foram as seguintes: o Parágrafo único 
do Art. 13, no Anexo n.0 1 do Setor Transportes; a Letra B e os Nú-
meros 4 e 5, no mesmo Anexo; a Letra D, n.º 7, no mesmo Anexo; a 
Seção IV, e o Art. 25. 

Não venho, Sr. Presidente e Senhores Congressistas, rememorar 
os debates travados por ocasião da elaboração do Plano do Carvão 
Nacional; não venho reviver quanto aqui se disse na justificação 
das emendas apresentadas no salutar propósito de uma contribuição 
positiva à Mensagem governamental que buscava resolver um dos 

• Não foi revisto pelo orador. 
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problemas vitais para a Nação. Quero apenas defender o veto do 
Sr. Presidente da República, e o faço em linguagem simples, por-
que realmente simples é o veto apresentado a expressões e disposi-
tivos da Lei. Tão simples que somente espíritos nimiamente precon-
cebidos relutarão em aceitá-lo; tão simples que sómente o desejo 
de criar dificuldades ao Executivo, ou a tentativa de fazer propa-
ganda eleitoral, levará os congressistas a negar-lhe apoio. 

De referência a êsse veto, eu o analisarei superficialmente, par-
te por parte, chamando a atenção da Casa para as razões que o 
motivaram e justificaram. 

No particular, vale salientar o elevado espírito e propósito do 
Sr. Presidente da República, mormente 1:1ª parte mais essencial, do 
ponto de vista do Legislativo; a construção da usina termelétrica 
de Laguna, cuja inclusão no projeto resultou de emenda de autoria 
do nobre Senador Alencastro Guimarães. As condições políticas 
do Senador Alencastro Guimarães, por si sós, eliminarão em quem 
quer que seja a suspeita ,de qualquer pensamento preconcebido ou 
de natureza política do Sr. Presidente da República, ao vetar o 
dispositivo a ela referent;e. 

Analisando detalhadamente o veto, verificaremos que o Pará-
grafo único do Art. 13 foi por êle totalmente atingido, por se chocar 
com o texto do artigo. No artigo é dada autorização ao Poder Exe-
cutivo para conceder financiamento até o total de 50 milhões de 
cruzeiros para instalação de uma central termelétrica numa re-
gião carvoeira do Paraná e outra em Santa Catarina, destinadas 
ao aproveitamento do carvão do tipo não exportável, antieconô-
mico ou residual. 

No Parágrafo único os legisladores limitaram essa autorização, 
obrigando, assim, o Govérno a dividi-la em partes iguais, metade 
para cada Estado. 

Ora, é contraproducente o critério contido no bôjo do parágrafo. 
Se o Legislativo autoriza a aplicação de 50 milhões de cruzeiros, não 
me parece acertado ne:rµ producente limitar essa aplicação em 
partes iguais ao Estado do Paraná e ao de Santa Catarina, por-
quanto estudos técnicos poderão levar o Govêrno a empregar maior 
ou menor verba neste ou naquele. Seria jungir o Govêrno a crité-
rio demasiado rigoroso que, afinal, prejudicaria até o próprio serviço 
e contrariaria os propósitos do Legislativo. 
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Além do mais - se atentarmos bem para o Plano Nacional 
do Carvão, - encontraremos a matéria prescrita no Parágrafo 
único, disciplinada no próprio Art. 5.º da Lei que estabelece as 
normas do financiamento. Então, mais chocante ainda é o atual 
parágrafo analisado frente ao dispositivo que forma o Art. 5.º do 
projeto de lei, porque o Parágrafo único do Art. 13 manda que se 
estabeleça a aplicação da verba de cinqüenta milhões de cruzeiros 
em partes iguais nos Estados do Paraná e Santa Catarina. 

Entretanto, o Art. 5.0 , disciplinando as normas processuais de 
aplicação, deixa aos estudos e ao orçamento, a aplicação da verba 
constante do Art. 13. Exatamente porque há êsse choque do texto 
do Parágrafo único do Art. 13 com o texto do próprio artigo; exata-
mente porque se verifica êsse choque as normas constantes do 
Art. 5.0 na aplicação da verba, é que se justifica o veto governamen-
tal, sôbre o qual os Srs. Congressistas são agora chamados a se 
pronunciar. 

Depois, vamos encontrar oposição governamental ao Anexo 
n.o 1 - Setor de Transportes - Letra b, Números 4 e 5. 

Que diz o Anexo, nas partes citadas? 
No n.º 4 da Letra b determina a instalação de uma central 

termelétrica, na mina do Leão; e o n. 5 concede verba para dra-
gagem dos canais da Lagoa dos Patos e dos Rios Guaíba até o pôrto 
carvoeiro de Xarqueada. 

Ora, Sr. Presidente e Srs. Congressistas: pelos estudos a que 
sou obrigado a me dedicar e pelos debates durante a elaboração 
da lei, sei que, no particular, sobejas razões justificam o veto go-
vernamentaL E isso principalmente porque deseja realizar e exe-
cutar o Plano Nacional do Carvão. 

Os estudos feitos no particular anteriormente e por determina-
ção do Sr. Presidente da República revelam no envio da Mensagem 
ao Congresso, o desejo acendrado do Chefe do Govêrno em acudir a 
um problema de relevância vital para o País. E não desejaria, a 
esta altura, permanecer jungido a uma determinação alheia aos 
estudos técnicos, ao pronunciamento dos entendidos na matéria, 
dos que vivem se consagrando ao estudo do carvão no Brasil. 

Antes de enviar o veto ao Congresso Nacional, confessa S. Ex.ª 
que foram ouvidos órgãos capitais, como os Ministérios da Fazenda, 
Viação e Agricultura, o Conselho Nacional de Minas e Metalurgia: 
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que auscultou o conselho e a opinião dos homens que, dia e noite, 
mourejam no trato do problema, como Glycon de Paiva, Macedo 
Soares, Rui de Lima e Silva, professor de metalúrgica, Sílvio Góes 
de Abreu Diretor do Instituto Nacional de Tecnologia e Avelino 
Inácio de Oliveira, Diretor do Departamento da Produção Mineral. 

Por aí se vê que não foi sem estar escudado em razões ponde-
ráveis que o Executivo opôs veto aos Números 4 e 5 da letra b do 
Anexo n.0 1 do Plano Nacional do Carvão. 

Por que, então, impor ao Govêrno a localização de usinas ter-
melétricas em determinados pontos e não deixar ao seu critério, ao 
seu patriotismo, ao seu civismo - e à nossa fiscalização posterior-
ª construção dos lugares indicados através dos estudos feitos pelos 
entendidos na matéria? 

De mais a mais, Srs. Congressistas, quanto à dragagem dos 
canais da Lagoa dos Patos e dos Rios Guaíba e Jacuí, os que co-
nhecem a zona pessoalmente, sabem do acêrto da medida do Exe-
cutivo. As minas de carvão de Butiá e de Arroio dos Ratos fornecem 
o carvão que se escoa pela Lagoa dos Patos. :t!:sse carvão é trans-
portado por duas pequenas rodovias: a que vai de Butiá para Jacuí 
- Estrada de Ferro Jacuí - e a que vai do Arroio dos Ratos até 
Xarqueada. 

Pelo projeto do Plano do Carvão Nacional, uma verba se des-
tinaria à dragagem dos Rios Guaíba e Jacuí e da Lagoa dos Patos. 
Assim, o carvão extraído das minas de Butiá e de Arroio dos Ratos, 
descendo pelas duas roqovias para encontrar o rio, teria de descer 
a Lagoa dos Patos para abastecer o Rio Grande, quando muito mais 
f acil e econômico é para o Govêrno ligação direta da Viação Férrea 
do Rio Grande que margina os rios Jacuí e Guaíba e levar por ela 
o carvão, a dragagem dr;sses rios e da Lagoa dos Patos. 

Além do mais é sab~do, pelos dados estatísticos, que o consumo 
de carvão, no Rio Granfie, através da Lagoa dos Patos, é de cêrca 
de 150. 000 t. e a verba àestinada à referida dragagem está assina-
lada no Plano do Carvão Nacional, por duzentos milhões de cruzei-
ros, o que encarece, desde logo, o custo da produção. 

O SR. PRESIDENT~ - Pondero ao nobre congressista que dis-
põe de 3 minutos para concluir sua oração. 

O SR. AZIZ MARQN - Sr. Presidente, vou concluir minhas 
considerações. 
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Assim, até por êsse aspecto, o Plano é antieconômico. Nem será 
de mais fique o Poder Executivo com o quantitativo do plano para, 
se os estudos concluirem posteriormente pela dragagem dêsses rios 
da Lagoa dos Patos, ali os aplicar. Se, porém, os estudos compro-
varem o que até agora vem sendo demonstrado, ou seja, que é 
antieconômica essa dragagem, construam-se as pontes de travessia 
dos rios, para que a Viação Férrea do Rio Grande possa buscar em 
Buti e no Arroio dos Ratos o seu próprio carvão, de modo mais eco-
nômico. 

Outro ponto, Srs. Congressistas, vetado é o da Letra d, n.0 7, 
do Anexo n. o 1. 

O Sr. Maurício Joppert - O veto foi oposto à dragagem dos ca-
nais da Lagoa dos Patos, não porque ela seja inútil, mas devido a 
estar sendo levada a efeito por outro plano. A dragagem dos Rios 
Jacuí e Guaíba, entretanto, será extremamente benéfica para o 
Plano do Carvão, e terá grande repercussão no transporte de ou-
tras mercadorias que se movimentam nessa região. Conforme tive 
ocasião de assinalar, por um comboio de embarcações será possível 
transportar o carvão com despesa mais reduzida, portanto com 
frete menor do que o das estradas de ferro e de rodagem. 

O SR. AZIZ MARON - O aparte de V. Ex.ª é mais um subsídio 
às minhas considerações. Dispensei-me de aludir a essa parte do 
veto, porque V .Ex.ª já o havia feito quando na tribuna. 

A dragagem está sendo feita pelo Departamento de Portos, 
Rios e Canais, o que mostra a desnecessidade de se conceder nova 
verba como refôrço para êsse serviço, verba essa que ficaria para 
outras aplicações do Plano, como a lei prevê. 

Temos, finalmente, a Seção IV, do Anexo n.0 1, vetado na 
parte que manda estabelecer uma usina siderúrgica, nos moldes da 
Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, à base exclusiva de 
carvão nacional. O Sr. Presidente da República vetou, nesse dispo-
sitivo, as expressões "exclusivas", é "nos moldes da Companhia 
Siderúrgica Nacional, em Laguna". 

Tal veto é, realmente, salutar, porque poderão ser empregados 
outros combustíveis e não apenas carvão, bem com criadas outras 
usinas mais aperfeiçoadas e não somente nos moldes da de Volta Re-
donda. Creio que o veto justifica-se no particular. 

20-II 
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O veto foi oposto ao Art. 25 por ter o projeto de lei sofrido 
grande demora quando de sua passagem pelas duas Casas do Con-
gresso; o dispositivo tornou-se assim caduco, não alcançando verbas 
orçamentárias. 

Assim, Sr. Presidente, não vejo como negar o elevado espírito 
cívico do Sr. Presidente da República. Não estamos aqui para fazer 
oposição sistemática: estou certo de que mesmo os nobres Srs. 
Congressistas que não apóiam S. Ex.ª não lhe regatearão tal apoio 
quando se trata de atender aos altos interêsses da República. 

Tenho dito. (Muito bem; muito bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - Tem a palavra, o nobre Deputado Ar-
ruda Câmara, sétimo orador inscrito. 

O SR. ARRUDA CAMARA - Sr. Presidente, minhas con-
siderações serão breves, primeiro porque o assunto já foi muito 
debatido, e sôbre êle se pronunciaram os técnicos desta Casa. 

Em segundo lugar, porque há certa ansiedade, por parte dos 
Srs. Congressistas, no septido de ser votada a matéria em discussão. 

Meu voto é contrário ao veto do Sr. Presidente da República. 
Em outras oportunidadi;:s tenho sido levado a aprovar os vetos tra-
zidos à consideração do C::!ongresso. Geralmente, a matéria vem bem 
estudada, e, no reexame, reconsideramos o assunto e nos inclinamos 
a rejeitar projeto que fôra aprovado. 

Desta vez, porém, ps conselheiros do Govêrno andaram mal 
avisados. A colocação dessa usina em Laguna é imperativa, incon-
testável. Não há nem pode haver, geográfica e fisicamente, outro 
local mais apropriado pilra a situação da usina. Devemos colocá-la 
em Laguna, e depois, se se fizer necessária outra, poder-se-á cogitar 
de outro ponto do territpl'io nacional. 

Laguna é um pôrtQ onde há grande facilidade de transporte. 
Ali, o Govêrno Federal, segundo estou informado, já despendeu 
cêrca de trezentos milhões de cruzeiros, em obras que se vêm arras-
tando, com pagamento~ em prestações ou em pequenas parcelas. 
Mas o pôrto será logo concluído, oferecendo vantagens conside-
ráveis. Seria interesante o govêrno fizesse a exportação do carvão 
em grandes vapores. Isto resultaria em que os fretes se tomariam 
baratos e os produtos teriam mais fácil colocação e consumo. 

São bem conhecidas as conseqüências da localização da Usina 
Siderúrgica em Volta Redonda. Discutia-se, naquele tempo, se 
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devia ser construída em ponto mais próximo do litoral, mas, por 
motivos de ordem estratégica, decidiu-se que fôsse localizada no in-
terior. Hoje, as razões estratégicas estão afastadas, porque, com 
os bombardeiros de longo alcance, as fortalezas voadoras, os aviões 
a jacto e as bombas atômicas, não há mais condições de segurança 
ali ou alhures. A verdade, porém, é que só com os fretes para a ins-
talação da Usina de Volta Redonda, a Nação despendeu cêrca de 
150 milhões de cruzeiros, e com frete anual 32 milhões a mais do 
que se a usina houvesse sido construída em Santa Cruz ou outro 
ponto vizinho da costa. 

Vê V. Ex.ª, Sr. Presidente, como a matéria seria produzida e fi-
caria por preço muito mais alto, encarecida pelos fretes, sem poder 
concorrer com o produto estrangeiro. 

O veto atinge, ainda a expressão "exclusiva". Dá a entender 
que se deve consumir carvão entrangeiro na usina siderúrgica em 
Santa Catarina, exatamente onde se vai aproveitar o carvão na-
cional. 

São os motivos que me impedem a votar contra o veto. A Câ-
mara agirá com acêrto e patriotismo rejeitando-o. Imperativo ao 
qual não se pode fugir é localizar a usina siderúrgica na Cidade de 
Laguna, onde há um pôrto em condições excelentes, onde há faci-
lidade de transportes, água em abundância, enfim, tôdas as condi-
ções favoráveis, que os técnicos já expuseram à consideração do 
Congresso. Por tudo isso, impõe-se a construção da usina siderúr-
gica na Cidade de Laguna. 

E' o meu voto; e apelo para esta Casa, no sentido de rejeitar o 
veto parcial do Sr. Presidente da República, oposto ao Projeto de 
Lei n.0 1. 045, de 1951, sem os estudos necessários ou mal examinan-
do as condições físicas, geográficas e econômicas pertinentes à ma-
téria. (Muito bem; muito bem) . 

o SR. PRESIDENTE - Tem a palavra o nobre Deputado Lima 
Figueiredo, oitavo orador inscrito. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (*) - Sr. Presidente, Srs. Con-
gressistas . 

Quis o destino que eu, combati à outrance sur place, o 
Plano do Carvão Nacional, viesse agora, por deliberação do lider da 
maioria, defender o veto do Exmo. Sr. Presidente da República. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Relatando-o na Comissão Mista da Câmara e do Senado, intei-
rei-me da Mensagem do Sr. Presidente da República e concluí que 
fàcilmente o veto não seria aprovado pelo Congresso, sem muita 
discussão. Trata-se apenas de local, questão técnica perfeitamente 
discriminada e analisada pelo Chefe do Executivo Federal após 
consulta aos órgãos técnicos do Ministério da Fazenda, da Agricul-
tura, da Viação e do Conselho Nacional de Minas e Metalurgia. Do-
tado, assim, da filosofia da indiferença, elaborei um discurso mais 
ou menos água com açúcar, para cumprir minha obrigação neste 
plenário, pensando ter de lidar touro velho e cansado; mas a reação 
neste Congresso, no tocante à localização da usina siderúrgica em 
Laguna, levou-me a mudar completamente o facies do discurso, 
por atender às contestações ao veto. 

Pela filosofia do absurdo tem o Brasil, por vêzes, acertado; mas 
convenhamos em que nem sempre podemos, pelo absurdo, ajustar o 
objetivo. 

O êrro - se êrro há - partiu do Congresso, por não ser um 
corpo de técnicos. Deter~1inou no projeto o local onde deveria ser 
estabelecida uma obra de grande vulto, qual uma usina siderúrgica. 
Os cinco oradores que si.~ manifestaram contra o veto do Exmo. 
Sr. Presidente da R.epública mais se concentraram nas condições 
geográficas, ou· na técnica dos transportes. De dois aspectos, po-
rém, não trataram: a intiegração econômica e a concentração hori-
zontal; mas êsses dois pontos da economia devem ser levados em 
linha de conta pelos Senhores Congressistas, numa demonstração 
de que o Sr. Presidente da R.epública, pelo menos desta vez andou 
certo. 

A integração econômica, como afirma um dos livros mais mo-
dernos e completos, Geoi7rafia de La Energia, de Pierre George, 
é essencial. Nêle são analJsadas tôdas as fontes de energia, a come-
çar pelo carvão, o petróleo, as quédas d'água, os ventos, as marés; 
enfim, desce a tôda gama de energia nos moldes em que são apro-
veitadas e destaca como essencial a integração econômica. Tanto 
no petróleo como no carvão deve haver essa integração. 

Quando aqui falou, na Comissão de Economia, reunida para 
discutir a Petrobrás, o nobre e ilustre Presidente do Conselho Na-
cional do Petróleo, depois de dizer que a exploração do petróleo 
deveria ser sob a forma ele monopólio, afirmou que suas fases pre-
cisariam ser integradas. Com o carvão ocorre o mesmo. Há uma 
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cadeia pioneira a ser observada; e cada um dos elos será mantido 
para outras instalações. Se chegarmos a armar todos os elos da 
cadeia, teremos a administração barata e a fiscalização mais fácil. 
Concorrerão para diminuir o preço das instalações. 

Talvez assaltasse ao Exmo. Senhor Presidente da República a 
mesma dúvida que eu tive quando apreciei, na Comissão de Segu-
rança Nacional, da Câmara dos Deputados, as emendas da outra 
Casa do Congresso. O Senado estabeleceu certo consumo de carvão, 
quando o Plano era de superprodução e subconsumo. Havia meros 
palpites: o carvão poderia ser aproveitado aqui, ali, acolá. O Sena-
do, porém, deu consistência ao Plano e emprêgo ao carvão a ser 
extraído das minas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. 

O Paraná, infelizmente, trataram-no como indivíduo sem pai; 
e São Paulo, apesar de possuir pequenas jazidas de carvão, foi 
completamente esquecido. Essa circunstância, porém, é outra 
questão. 

Na ocasião em que examinava as emendas do Senado, para 
oferecer o parecer da Comissão de Segurança Nacional, notei a 
idéia magnífica de se instalar uma usina siderúrgica na bacia car-
bonífera de Santa Catarina: mas quando vi a localização em Lagu-
na, fiquei na dúvida. E entre o dilema de dizer sim ou não, ma-
nifestei-me pelo sim. No meu parecer - e foi também a opinião do 
Deputado Ponce de Arruda na Comissão de Finanças - declarei 
que assim como o Exmo. Sr. Presidente da República já havia ve-
tado expressões na apreciação de outros projetos, poderia mais uma 
vez vetar, para bem do conjunto, a expressão :"Laguna". 

A questão precisa ser bem examinada. O General Iberê de Matos 
escreveu o excelente livro Plano Geral da Cia. Siderúrgica Vitória-
-Laguna. Li-o de fio a pavio, e achei o trabalho perfeito. Atendeu à 
questão do transporte, à questão geográfica. Mas esqueceu-se de 
duas coisas fundamentais: a integração econômica e a concentra-
ção horizontal. 

Depois de ler Pierre George, senti uma reação; e pedi a Deus 
me desse palavras e argumentos com que pudesse convencer os con-
gressistas a aceitarem o veto do Exmo. Sr. Presidente da República. 
S. Ex.ª não é absolutamente contra Laguna, como disse o nobre 
Líder da Maioria. Ao contrário, expressou-se de modo carinhoso ao 
traçar os têrmos da sua mensagem: 
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"Todos os brasileiros se voltam com especial carinho 
para Laguna, cenário de tão belas tradições nacionais. Mas 
embora continue a ser ela uma das possíveis localizações 
da indústria, dependendo dos estudos técnicos acurados 
que serão feitos, a prefixação em lei do ponto em que deve 
ser instalada uma usina siderúrgica, na base apenas de 
algumas opiniões técnicas preliminares ou de inspirações 
sentimentais, pode constituir, no caso, um êrro fatal e, de 
qualquer sorte, representa um precedente das mais nefas-
tas conseqüências". 

Não estamos delegando poderes ao Exmo. Sr. Presidente da Re-
pública, para escolha dêste ou daquele lugar. Não há Brasil nem 
anti-Brasil. Somos todos brasileiros, procurando a solução mais 
certa, mais econômica e mais condizente ·com o nosso progresso. 

Ouvi, no murmúrio do plenário, a alegação de que, havendo 
o veto suprimido a palavra "Laguna", e não constando do projeto 
que a usina siderúrgica deverá ser construída em Santa Catarina, 
poderia o detentor do minério defender a localização da nova usi-
na nas proximidades do 'seu terreno. 

O Sr. Presidente da República, porém, disse clara e insofis-
màvelmente na sua Mensagem: 

"Com esta redação será possível à Comissão Execu-
tiva estudar, com a necessária liberdade, a instalação e 
o programa de uma usina siderúrgica na zona geoeco-
nômica do carvão de Santa Catarina". 

A assinatura do Pre&idente da República está aposta à Men-
sagem, submetendo seu veto parcial à consideração do Congresso. 

Penso que não há m.Lda a temer. O Sr. Presidente da Repú-
blica quer mais um estudo sôbre a localização da usina, que pode, 
talvez, recair em Laguna. Mas, se a Comissão do Enxôfre opinou 
no sentido de que a instSflação e exploração do enxôfre não se fi-
zesse em Laguna, se a stderurgia ficasse em Laguna, se o apro-
veitamento de resíduos d(~ carvão, de pó fino, fôsse feito na usina 
termelétrica, então isso s~ transformaria em pandemônio. 

O Sr. Maurício Joppert - Permite V. Ex.ª um aparte? 

O SR. LIMA FIGUEJREDO - Com todo o prazer. 
O Sr. Maurício Jopprprt - Laguna não satisfaz às duas con-

dições que se estabelecerrf, de integração econômica e de concen-
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tração da produção? E' possível construir em Laguna não só a 
usina como as instalações de beneficiamento do carvão, e, ao mes-
mo tempo, aproveitar o enxôfre e utilizar o ferro que sobrar da pró-
pria usina siderúrgica. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Não posso responder a V. Ex.ª 
meu caro amigo e professor. Não sou técnico. Por isso mesmo 
estou com o Presidente da República para que se façam os 
necessários estudos e que os técnicos opinem a respeito dessas 
dúvidas que assaltam o espírito de V. Ex.ª e, certamente, estão 
assaltando o espírito de todos. 

O Sr. Maurício Joppert - Permita-me V. Ex.ª dizer que es-
sas dúvidas assaltam o espírito de V. Ex.ª porque não tem acom-
panhado as discussões do assunto ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Como não? 
O Sr. Maurício Joppert - ... como eu tenho, e de longa data. 
O SR. LIMA FIGUEIREDO - Sou batalhador que vem com-

batendo na primeira linha desde que foi anunciado o Plano Na-
cional do Carvão pela imprensa. Depois, venho seguindo, au jour 
Ze jour, tôdas as fases de sua tramitação nesta Casa e no Senado. 
Conversei com técnicos; li uma obra que não sei se V. Ex.ª co-
nhece. Ficaram-me no espírito êsses dois princípios referentes ao 
carvão. 

O Sr. Maurício Joppert - Não estou contestando V. Ex.ª; 
estou apenas perguntando, se V. Ex.ª se refere à integração e à 
concentração de produção. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Do livro do General Iberê de 
Matos nem dos livros publicados consta a escolha do local. 

O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª não compreendeu. Per-
gunto se integração econômica ... 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Já expliquei a V. Ex.ª o que 
entendo por integração econômica. Mas com a minha palavra sim-
ples, de homem que não é técnico, mas de cultura média... 

O Sr. Maurício Joppert - Não se trata de palavra de autor 
nem de técnico. A palavra concentração tem significado corrente. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - V. Ex.ª leu a bibliografia a 
respeito? 



- 312 -

O Sr. Maurício Joppert - Compreendo perfeitamente a pala-
vra na acepção que lhe é dada pelo autor. Penso que a cidade de 
Laguna satisfaz justamente a essas condições. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Vou ler a V. Ex.ª o trecho a 
que me refiro. Perdoem-me a tradução; o livro é em espanhol. 

"Essa associação deu origem a outras, uma vez que 
se descobriu a possibilidade de recuperação e utilização in-
dustrial das matérias voláteis liberadas da destilação das 
hulhas coqueificáveis. Esta se dividem em quatro séries: 
alcatrões, amoníaco, benzol e hidrogênio. A cada uma 
destas séries corresponde uma cadeia de indústrias quí-
micas que produzem colorantes, adubos, gasolina sinté-
tica,etc. A localização das indústrias químicas que utili-
zam os gases das fábricas de coque não poderia ser inde-
pendente dessas e o complexo industrial vinculado geo-
gràficamente à mina aumenta, pois, consideràvelmente e 
se estende cada vez que a descoberta de um novo processo 
técnico abre perspectivas às indústrias químicas deriva-
das do carvão" 

1 
• 

O SR. PRESIDENTE - Comunico ao nobre orador que fal-
tam três minutos para Q término do tempo de que dispõe. 

O SR. LIMA FIGU~IREDO - Vou concluir, Sr. Presidente. 

"Dêste modo se formou, a partir da extração do car-
vão, uma série de indústrias geográficas e financeira-
mente vinculadÇts à presença do carvão: primeira cadeia 
de integração, çujo conteúdo está determinado por exi-
gência tecnica e secundàriamente econômica". 

O Sr. Maurício Joppert - Isto sempre foi feito ao lado das 
usinas, na indústria do carvão, na indústria do cimento ... 

O SR. LIMA FIGU~IREDO - Permita-me V. Ex.ª fugir ao 
debate, porque disponho de apenas três minutos e desejo dizer 
mais alguma coisa. 

Poderíamos obter llm quadro de· integração econômica as-
cendente, a partir da usina, em Santa Catarina. Primeiro, side-
rurgia; segundo, enxôfre com aproveitamento das piritas; ter-
ceiro, transporte, por ferrovia e marítimo; quarto, indústria quí-
mica; quinto, usinas termelétricas (com aproveitamento do car-
vão tipo vapor fino e resíduos), iluminação da cidade e tração para 
as ferrovias. 
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Era êsse o quadro econômico de integração ascendente que 
vinha expondo. 

Não tenho, evidentemente, tempo para, em dois minutos, fazer 
apreciação dos demais vetos. Não foram contestados, apenas hou-
ve alguma alusão a certos pontos. Parece-me, pois, que a Casa 
está perfeitamente de acôrdo com os demais, e assim vou retirar-
me da tribuna, solicitando aos Srs. Congressistas se concentrem, 
na ocasião do voto, convencidos de que o Exmo. Sr. Presidente 
da República está certo. 

Não deseja S. Ex.ª retirar do Plano êsse pôrto que ainda há 
de exercer, na economia do Brasil, influência preponderante. 
S. Ex.ª quer mais estudo. Não deseja estabelecer o reversement 
de um plano; ao contrário, quer que seja debatido pelos técnicos. 

O Deputado Maurício Joppert, muitas vêzes, tem declarado 
desta tribuna que o Legislativo não se deve intrometer nas ques~ 
tões técnicas, porque não dispõe de assessores. Somos autodida-
tas, na maioria dos casos, e não podemos dizer, com firmeza, se 
determinado projeto está certo neste ou naquele ponto. 

O Sr. Presidente da República deseja mais estudo, para re-
solver com patriotismo êsse problema econômico. 

Espero que os Srs. Congressistas depositem na urna cédula 
favorável ao veto, na certeza de que farão obra de brasilidade. 
(Muito bem; muito bem!) 

Durante o discurso do Sr. Lima Figueiredo, o Sr. Marcondes 
Filho, Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocu-
pada pelo Sr. Alfredo Neves, 1.0 Secretário. 

O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão. 
Tem a palavra o nobre Senador Alencastro Guimarães, nono 

orador inscrito . 

O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - Sr. Presidente, Srs. 
Congressistas . 

O exame dêste veto não pode envolver absolutamente a pes-
soa e a autoridade do Presidente da República. S. Ex.ª, opondo-
se à aprovação integral do projeto, tal como decidiu o Congresso, 
exerceu prerrogativa constitucional, apoiado nos seus informan-
tes, dado que o vulto das atividades do Presidente da República, 
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o tempo que lhe é tomado pelo exercício do cargo, o impedem de 
examinar, a fundo e em detalhes, questão de tal importância, sob 
os aspectos técnicos aqui alegados. 

As emendas apresentadas no Senado e que, na Câmara dos 
Deputados obtiveram aprovação, visam a traçar uma política que, 
partindo da produção do carvão vá até aos limites do consumo. 

Examinando-as por alto, na exigüidade do tempo que me é 
dado, vou justificá-las e mostrar que o Congresso, repelindo veto, 
seguirá o caminho conveniente ao desenvolvimento da política na-
cional de combustíveis sólidos. 

O que torna difícil e antieconômico o consumo de carvão bra-
sileiro é a sua excentricidade em relação aos locais de consumo, 
agravada ainda pelas condições difíceis,· tanto de portos como de 
rios e canais. Daí a verba de duzentos milhões de cruzeiros para 
dragagem dos Rios Jacuí e Guaíba e da barra da Lagoa dos Patos. 

Atualmente, o transporte do carvão de procedência da usina 
de Xarqueada é feito em chatas que o transborda em Pôrto Alegre 
para navios de maior palado. Após demorado baldeio, segue 
a reboque até a cidade do Rio Grande quando se trata de ex-
portação. 

A exportação do carvão nacional barra em fora do Rio Gran-
de tem que ser consider~da como um fato de suma importância 
estratégica e econômica. 

Durante a guerra, qtiando os suprimentos exteriores eram es-
cassos ou nulos, foi a moagem do carvão inferior do Rio Grande 
e Santa Catarina que m~nteve mais de dois terços da economia 
brasileira. Um plano de produção de carvão não pode excluir a 
idéia da exportação barra a fora do Rio Grande. 

Dragada a Lagoa do~ Patos, os Rios Guaíba e Jacuí, a fim de 
comportarem a navegação de grande calado, será possível a na-
vios de quatro a cinco mil toneladas carregarem integralmente 
no Pôrto de Xarqueada . 

Isso produzirá uma redução das despesas na ordem de cem a 
cento e cinqüenta cruzeiros por tonelada. Assim, estaremos ob-
tendo a primeira possibil.idade de colocação econômica do carvão 
riograndense, pela reduç&o do custo de seu transporte, a utiliza-
ção do carvão em todo o território brasileiro. 

Está, portanto, plenamente justificada a linha traçada pelas 
emendas do Senado aprovadas pela Câmara dos Deputados. 
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Não se diga que o transporte ferroviário possa realizar a ta-
refa do transporte aquático. Custa quase duas ou três vêzes mais. 
Tão pouco se pode pensar no transporte rodoviário, porque total-
mente fora de exame. 

A exportação do carvão barra a fora do Rio Grande permitirá 
a instalação de usinas termelétricas no Norte e no Nordeste do País. 
Quando estamos em vias de ultimar as obras de Paulo Afonso, não 
se pense que o problema da estratégia econômica esteja resolvido. 
Um simples bombardeio aéreo, um torpedo lançado com felicidade, 
e tôda a economia do Norte e do Nordeste, baseada na usina de 
Paulo Afonso, estará num segundo, destruída! E' preciso garan-
tir a existência de usinas autônomas de reservas que permitam, nos 
momentos difíceis de um ataque de adversário eventual ou desabo-
tadores, o prosseguimento da produção. 

Vê o Congresso que a dragagem da Lagoa dos Patos, dos Rios 
Guaíba e Jacui tem um fundo profundamente estratégico e de con-
seqüências duradouras para a economia nacional, principalmente 
nos momentos difíceis. 

O Sr. Lima Figueiredo - V. Ex.ª é favorável a que se insta-
lem, em outras regiões do Brasil onde existe energia hidráulica, 
usinas termelétricas? 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES - Entendo que sim. Mas 
não é essa a questão que, no momento, estamos debatendo. Esta-
mos tratando do veto. 

O Sr. Lima Figueiredo - Exatamente. Estamos apreciando 
o veto presidencial. 

O SR. ALENCASTRO GUIMARAES- Peço a V. Ex.ª medes-
culpe, mas o tempo é curto. Sabe V. Ex.ª ser hoje assunto per-
feitamente resolvido, em economia, que as usinas termelétricas são 
tão importantes quanto as hidrelétricas. E' que umas e outras 
se compensam, se articulam e são tanto mais baratas quanto mais 
próximas das fontes de energia. 

O Sr. Lima Figueiredo - Peço desculpas por interromper 
V. Ex.ª. Meu ponto de vista, entretanto, é diametralmente opos-
to. Entendo que as usinas termelétricas somente devem ser ins-
taladas nas bôcas-das-minas. 
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O SR. ALENCASTRO GUIMARÃES - E' o ponto onde prefe-
rencialmente deveriam ser instaladas as usinas termelétricas. Mas 
isso não impede sua construção em outros locais do território na-
cional, porque, onde não existe usina hidrelétrica e onde não exis-
te combustível, de que maneira se produzirá a energia elétrica, a 
não ser importando-a, por qualquer preço, de onde ela exista? 

Passo, agora, ao segundo ponto em importância - a constru-
ção da usina siderúrgica de Laguna. 

Admira-me exista quem diga, apoiado em técnica, que é de-
saconselhável e inadequada a construção da usina de Laguna. 
Trata-se do ponto de convergência de dois transportes - o ma-
rítimo e o ferroviário. A rêde ferroviária D.ª Teresa Cristina, que 
serve às minas de carvão e termina em Laguna, pode trazer para 
êste ponto todos os produtos e o carvão necessário, quer para a usina 
siderúrgica, quer para a exportação, quer para ser beneficiado, 
quer para ser desdobrado. 

Não há, pois, uma s~ razão de ordem econômica ou de ordem 
técnica que desaconselhe o empreendimento. Ao contrário, se se 
instalasse a usina siderµrgica no interior, tornar-se-ia indispen-
sável um baldeio, com transporte, portanto. duplicado, encarecen-
do o custo de produção dêsse material e de todos os subprodutos. 

Temos o exemplo de Volta Redonda, citado pelo Deputado Ar-
ruda Câmara. A construção da usina siderúrgica de Volta Re-
donda gerou problemas de transporte quase intransponíveis e 
ocasionou um dispêndio de capital só em fretes pagos a mais na 
Central do Brasil, de cento e cinqüenta milhões de cruzeiros. Hoje 
em dia todo o carvão transportado para aquela usina paga, a 
mais, cêrca de trinta e qois milhões de cruzeiros anuais de fretes, 
o mesmo sucedendo C0!\.1 os demais produtos destinados ao Rio 
de Janeiro. Tal não teria ocorrido se a usina tivesse sido construí-
da em Santa Cruz, à beira do mar. 

Se, entretanto, não basta êste exemplo, cito o caso das usinas 
americanas, tôdas estão sendo construídas à beira do Atlântico. 
Destinam-se a receber o minério de ferro da Venezuela e da Libéria. 

Verificam, assim, os Srs. Congressistas, que a construção da 
usina siderúrgica em Laguna é perfeitamente aconselhável e ade-
quada. As vantagens para a dragagem dos Rios Jacuí e Guaíba, 
bem como da Lagoa dos Patos, são enormes. E, como cita o nobre 
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Deputado Maurício Joppert, com sua incontestável e indiscutível 
competência: a dragagem dos rios não possibilitará apenas o trans-
porte do carvão, mas o de muitas outras riquezas nacionais. Hoje, 
mesmo com o transporte imperfeito que se realiza no Jacuí e no 
Guaíba, transitam por êles mais de um milhão e meio de tonela-
das; preparados os portos, podendo-se exportar o carvão barra fora 
do Rio Grande, as usinas do Nordeste serão abastecidas com o car-
vão nacional e os navios que transportarem êsse produto regres-
sarão com sal para as indústrias sulinas. 

Então, Sr. Presidente, e Srs. Congressistas, a meu ver, ple-
namente justificadas as emendas apresentadas ao Congresso e por 
êle transformadas no projeto que mereceu o veto do Sr. Presiden-
te da República. 

Convoco os Srs. Congressistas a manterem a decisão do Par-
lamento. Não se trata de ato político no sentido corrente da pa-
lavra, mas apenas de manter uma norma na política do transpor-
te e do combustível a qual resultou do exame, do estudo de qua-
trocentos deputados e senadores, que não podem estar à mercê 
das decisões de trusts e de cochilos de gabinetes para modifica-
rem as resoluções do Congresso. (Muito bem muito bem! Palmas). 

O SR. FLORES DA CUNHA (Pela ordem) - Sr. Presidente, 
se não há mais nenhum Sr. Congressista inscrito, peço a V. Ex.ª 
me conceda a palavra. 

O SR. PRESIDENTE -Tem a palavra o nobre Deputado Flo-
res da Cunha. 

O SR. FLORES DA CUNHA (*) - Serei breve, Sr. Presidente, 
O ilustre Sr. General Lima Figueiredo, para aduzir razões a 

favor do veto presidencial, declarou que não se devia obedecer a 
sentimentalismos em assunto de tão magna importância. 

Quero dar meu voto contra o veto com fundamento, primeiro, 
na necessidade da construção da usina siderúrgica em Laguna; se-
gundo, porque tenho razões sentimentais. 

Não me posso esquecer de que de Laguna saiu o plantel inicial 
que foi povoar o Rio Grande e se constituiu na avançada, na van-
guarda da nacionalidade, descendo a orla oceânica, atravessando o 
Mambituba, passando por São José do Norte, indo depois até o Rio 

• Não foi reviste pelo orador. 



- 318 -

Pardo e atingindo os limites do território brasileiro hoje demar-
cado. Foram os lagunenses os fundadores da sociedade rio-gran-
dense. Devo-lhes essa gratidão. 

Mas, o Sr. Presidente da República, nas razões do veto, decla-
rou haver técnicos julgando contraindicada a construção da usi-
na siderúrgica no Pôrto de Laguna. Manifestaram alguns aven-
tureiros a idéia de que na entrada do pôrto havia rochas graníti-
cas que lhe impediam o acesso. Pura fantasia. Nunca ali existi-
ram rochas graníticas e o pôrto está perfeitamente aparelhado para 
expedir e receber navios de outros portos. 

O Sr. Gomes de Oliveira - Só dependendo de dragagem ade-
quada. 

O SR. FLORES DA CUNHA - Claro. E isso é comum a qua-
se todos os portos do Brasil. 

Por quê negar, pois, Sr. Presidente, a construção da usina si-
derúrgica no pequeno e progressista Estado de Santa Catarina, 
meu coirmão, vizinho af~tuoso e afetivo? 

Os técnicos costuma:m dizer que, em se tratando de siderur-
gia, ou o ferro busca o ca~·vão ou o carvão busca o ferro. Ora, cons-
truída a usina em Laguria, poderemos mandar carvão para Volta 
Redonda, para as usinaSi termelétricas de que falou o nobre re-
presentante do Distrito Federal, Senador Alencastro Guimarães 
e, ao mesmo tempo, receber o rico minério das montanhas de Mi-
nas Gerais, onde êle aflora à superfície do solo e onde são pràtica-
mente necessárias galerias para jogá-lo dentro dos vagões. 

O carvão de Santa Catarina é bem superior ao do meu Estado, 
o Rio Grande do Sul, em estratificação e em pureza. :mste último 
produz muita cinza, piritia e, para ser perfeitamente aproveitado, 
necessita de lavagem ou de briquetagem. Ora, o carvão de Santa 
Catarina, que não é tão bom como o de Cardiff, e é mesmo inferior 
ao do norte do Paraná, pode perfeitamente produzir, como sub-
produtos, enxôfre, o ácido sulfúrico, o benzol e outros. 

Por que não dar a 1não àquela boa gente do extremo sul e 
fundar ali a usina, recebendo ferro dos mineiros e retribuindo-lhes 
êsse mineral em carvão perfeitamente explorável? Não vejo por que 
as razões do veto devam iJrevalecer no ânimo dos Srs . Congressis-
tas. Nem sempre o Sr. Presidente da República tem andado bem 
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inspirado no resolver os grandes problemas que dizem com o futuro 
do Brasil. (Muito bem; muito bem! Palmas) . 

O SR. PRESIDENTE - Continua a discussão. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO (*) - Sr. Presidente, Senho-
res Congressistas. 

Pretendia examinar êste veto e estudar a origem do plano e 
suas vantagens. Congratulo-me com o Govêrno da República pelo 
acêrto das medidas constantes do plano e pela colaboração que 
lhe deu o Congresso. Primitivamente havia a idéia do aproveita-
mento do carvão de Santa Catarina pela Estrada de Ferro Cen-
tral do Brasil. Verificando-se mais tarde que esta ferrovia adota-
ra máquinas a óleo Diesel e elétricas, tornou-se necessário encon-
trar-se outra solução para o consumo do carvão. Neste sentido, 
a colaboração do Congresso foi sensata e louvável. Julgo, entre-
tanto, que o veto do Sr. Presidente da República em todos os seus 
pontos merece aprovação, porque atraiu a nossa atenção para 
alguns problemas que não foram maduramente meditados: um 
dêles é a localização da usina. 

Conheço bem o problema, porque, quando se tratou da Com-
panhia Siderúrgica Nacional, a princípio, parecia que o ponto mais 
conveniente era o Rio de Janeiro, em favor do qual militam as ra-
zões ora alegadas pelo nobre Deputado Maurício Joppert e outros 
oradores com relação a Laguna; entretanto, posteriormente, num 
estudo mais profundo da questão, verificou-se que lhe faltavam 
algumas condições e que a excessiva umidade do ar não era conve-
niente à fundição do ferro. 

Julgo, portanto, de todo procedente a orientação do Sr. Pre-
sidente da República, não chamando a si o arbítrio de resolver a 
matéria e deferindo-a a uma comissão de técnicos . 

Até agora, ouvimos, no Congresso, os defensores da localização 
em Laguna; existem outras regiões, no próprio Estado de Santa 
Catarina, que podem pleitear a localização da usina, e não pode-
mos julgar ouvindo apenas uma das partes. E' o que consta da 
Bíblia e das regras do Direito Natural. 

Sr. Presidente, estou também de acôrdo em que se suprimam 
as palavras "nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional", por-

• Não foi revisto pelo orador. 
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que as circunstâncias são diferentes. E' preciso haver modifica-
ções e sàmente na ocasião de se levar a têrmo o empreendimento 
poderão verificar-se a forma e as condições a que deve obedecer a 
nova usina siderúrgica. 

Finalmente, não preciso insistir sôbre o veto à palavra - "ex-
clusiva" - porque, no momento, está dando resultados em Volta 
Redonda, segundo se apurou, a mistura do carvão nacional com o 
estrangeiro. Devemos, portanto, mantê-la, enquanto possível. E 
como, desde logo, privar a usina de um elemento técnico de pri-
meira ordem, de um lado já assegurado pela prática e pela expe-
riência, obrigando-a a trabalhar em condições de inferioridade 
em relação às demais do País? 

Nestas condições, Sr. Presidente, não querendo alongar-me 
na matéria, repito: está de parabéns o Govêrno por levar a cabo 
o Plano do Carvão Nacional, que lhe há de marcar as realizações 
com uma das obras mais úteis à Pátria. 

O Sr. Tristão da Cu,nha - Mesmo com inflação? Estamos 
com o orçamento desequilibrado. 

O SR. DANIEL DE CARVALHO - Não desejo abordar agora 
a questão da inflação, a respeito da qual as minhas afinidades 
com o nobre Deputado Tristão da Cunha são notórias; mas, Sr. 
Presidente, se devemos ~plicar recursos do Erário em empreen-
dimentos de rentabilidaqe segura, está, certamente, neste caso, 
o Plano do Carvão Nacio~1al, meditado e estudado pelos melhores 
técnicos do País e que honrará a ciência e a administração brasi-
leira. (Muito bem! Muita bem! Palmas). 

O SR. PRESIDENTE: - Continua a. discussão. (Pausa). 
Mais nenhum dos Srs. Congressistas pedindo a palavra, de-

claro-a encerrada . 
Vai-se passar à votação, que, conforme foi anunciado no iní-

cio da presente sessão, ficará dividida em duas partes, sendo hoje 
votados apenas os cinco primeiros itens. Os restantes ficarão para 
outra sessão. 

A votação será feita com cinco cédulas, colocadas na mesma 
sobrecarta. 

Na cabina existem céçiulas "sim" e "não", correspondentes aos 
diversos itens a serem objeto da votação. 
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Cada cédula, além do número de ordem (1a5), contém a indi-
cação do dispositivo a que se refere. 

A chamada será feita a começar dos Estados, do Sul para o 
Norte, seguindo-se-lhe os Territórios. Por fim votarão os membros 
da Mesa. 

Os Srs. Congressistas que desejarem manter o veto, votarão 
"não"; os que desejarem rejeitar, votarão "sim". 

A Mesa pede encarecidamente aos Srs. Congressistas que ob-
servem a ordem da chamada, a fim de se tornar possível o registro 
dos nomes dos votantes. 

Vai-se proceder à chamada. 
Os Srs. que mantiverem o Projeto, votarão "Sim'', os que o 

rejeitarem, mantendo o não, votarão "Não". 
Vai-se proceder à chamada. 
(Procede-se à chamada). 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada e votaram 
236 Srs. Congressistas, número que coincide com o de sobrecartas 
encontradas na urna. 

Vai-se proceder à apuração. 
Convido para escrutinadores os Srs. Senadores Gomes de Oli-

veira e Deputado Campos Vergal. 
(Procede-se à apuração). 

O SR. PRESIDENTE - Feita a apuração, verificou-se o se-
guinte resultado: 

1) Parágrafo único do Art. 13: "Sim" 74 votos; "Não" 156 vo-
tos; em branco 6 cédulas. 

2) Art. n.º 25: "Sim" 73 votos; "Não" 152 votos; em branco 
11 cédulas. 

Setor Transportes (n.0 I) Rio Grande do Sul, Item 4. 
3) As expressões " ... na mina do Leão": "Sim" 75 votos; 

"Não" 154 votos; em branco 7 cédulas. 
No Item 5, verbis . 
4) As palavras: " ... canais da Lagoa dos Patos": "Sim" 73 

votos; "Não" 154 votos; em branco 9 cédulas. 
5) No Item 5, verbis, as palavras: " ... Xarqueada": "Sim" 

76 votos; "Não" 148 votos; em branco 12 cédulas. 

21-n 
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As disposições vetadas foram rejeitadas e mantidos os vetos 
parciais a elas opostos . 

Antes de encerrar a sessão, convoco o Congresso Nacional pa-
ra uma reunião conjunta no próximo dia 20, às 14 horas e 30 mi-
nutos, para apreciação das demais disposições vetadas. 

Encerra-se a sessão às 18 horas e 30 minutos . 



CAMARA DOS DEPUTADOS 

Sessão do dia 16 de julho de 1952 

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

EXPEDIENTE 

O SR. SAULO RAMOS (Lê o seguinte discurso) - Sr. Presi-
dente, na próxima segunda-feira o Congresso Nacional continuará 
apreciando o veto presidencial em relação ao Plano do Carvão Na-
cional. Nesse veto parcial consta no Anexo n.º 1, Secção IV, a 
dotação de Cr$ 500. 000. 000,00 para a construção da usina side-
rúrgica na bacia carbonífera de Santa Catarina, com localização 
na cidade de Sapucaia. A supressão da expressão "de Laguna" 
poderá no futuro criar uma siderurgia até mesmo fora da zona geo-
econômica do carvão catarinense, o único que produz coque para 
a produção de ferro e aço genuinamente naCional. 

Não entrarei nos detalhes da controvérsia em relação ao local 
da instalação da usina siderúrgica de Laguna, porque segunda-
feira voltarei ao assunto para encaminhar a votação dessa ma-
téria e mesmo porque sou francamente favorável à opinião dos 
técnicos que preconizam a cidade de Laguna como ponto capital 
para a construção da referida usina. 

Quero na oportunidade consignar nos Anais os têrmos do ofi-
cio que a Associação Comercial de Laguna dirigiu ao Sr. Presi-
dente da República, reivindicando a construção da usina naquele 
tradicional pôrto catarinense. 

O ofício é nos seguintes têrmos: 
"Laguna, 4 de julho de 1953. 
Ofício n.º 30-111. 
Exmo.º Sr. Presidente Getúlio Vargas. 
Palácio do Catete, Rio. 
Senhor Presidente: 
Com referência ao veto parcial de V. Ex.ª, aposto ao 

Plano do Carvão Nacional, na parte que determina a cons-
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trução de uma usina siderúrgica nesta cidade, permiti-
mo-nos destacar o tópico que abaixo transcrevemos: 

"O que não convém é limitar o campo de estudos dos 
especialistas que terão de localizar a usina, prefixando a 
,cidade de Laguna, que, segundo alguns técnicos, oferece 
dificuldades grandes para a localização de uma usina si-
derúrgica". 

Efetivamente, sem pôr em dúvida o alto critério usa-
do por V. Ex.ª, ao expor o pensamento acima, esta Asso-
ciação, assim como os lagunenses, não deixamos de ficar 
surpresos face ao que foi dito, pois, na verdade, técnicos 
de renomada, especialistas em assuntos siderúrgicos, são 
unânimes em afirmar que Laguna, não somente é o lugar 
mais indicado do Brasil, mas, como também de todo o 
mundo, para a construção do .referido empreendimento. 

Permitimo-nos, assim, solicitar de V. Ex.ª, para nos-
sa orientação, melhores detalhes no tocante ao assunto, 
isto é, esclarecimentos sôbre as dificuldades encontradas 
e quais os técnicos que afirmam não ser esta cidade lu-
gar apropriado. 

Dêste ofíciq, está esta Associação enviando cópia a 
todos os Senadqres e Deputados federais de Santa Cata-
rina nas duas Cftsas do Congresso . 

Reafirmamos a V. Ex.a, nossos protestos de alta esti-
ma e profundo :respeito. 

Atenciosam~nte - Associação Comercial de Laguna, 
Ilegível, Presidente. - Manoel José Brandão, Secretário." 

Faço, portanto, apêlp patriótico para que o Congresso Nacio-
nal dê apoio a êsse pedido da Associação Comercial de Laguna,· a 
fim de que em futuro próximo possamos ter no País uma siderur-
gia nacional construída na zona geoeconômica de carvão catari-
nense. (Muito bem; muito bem) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •. • • • • • • • • • • • 1 •••••••••••••••••••••••••• 1 • 

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



CONGRESSO NACIONAL 

Sessão em 20 de julho de 1953 

•••••••••••••••••••••••••••••• li' •••••••••••••••••••••••••• ~ ••• 

ORDEM-DO-DIA 

O SR. PRESIDENTE - Como é do conhecimento dos Srs. Con-
gressistas, na sessão anterior, de 13 do corrente, foi encerrada a 
discussão e iniciada a votação, tendo sido esta dividida em duas 
partes, a primeira das quais constante dos cinco primeiros itens 
compreendidos no veto e a segunda dos demais. A primeira parte 
foi votada naquela sessão e a segunda sê-lo-á hoje. 

Conforme foi anunciado, a Mesa concederá a palavra, para en-
caminhamento da votação, aos Srs. Congressistas que dela qui-
serem fazer uso, pelo prazo de dez minutos, uma só vez. 

Com a palavra o Sr. Deputado Plácido Olímpio, para encami-: 
nhar a votação. 

O SR. PLACIDO OLíMPIO (Para encaminhar a votação) (*) 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, pretende-se votar o veto pre-
sidencial aposto a nove dispositivos do Projeto de Lei n.º 1.045, na 
Câmara e n.º 287, de 1951, no Senado, principalmente os que se re-
ferem a dragagem e localização de uma usina siderúrgica, na ci-
dade de Laguna, nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional. 

O veto presidencial entendeu cancelar as expressões "nos mol-
des da Companhia Siderúrgica Nacional'', e achou que sàmente 
aos técnicos compete escolher a localização dessa usina. 

Srs. Congressistas, quanto ao primeiro ponto, cremos não ha-
ver dúvida, porque usinas siderúrgicas podem existir, sem ser nos 
moldes da Nacional, algum.as menores, outras mais amplas. 

• NliD foi revisto pelo ora.dor. 
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Deseja-se entretanto, que a de Laguna, para a perfeita co-
ordenação dos serviços siderúrgicos, seja modelada na Nacional, fa-
zendo parte do mesmo plano econômico. 

Assim, não hã pleonasmo algum na expressão vetada: "nos 
moldes da Companhia Siderúrgica Nacional". 

Segundo: que esta usina seja sediada na velha e tradicional 
cidade do sul do Brasil - Santo Antônio dos Anjos da Laguna, a 
que com tão bondosas expressões o Sr. Presidente da República se 
referiu na sua mensagem encaminhando o veto. 

As comissões técnicas, entretanto, são hoje de opinião que es-
sas usinas devem ser localizadas precisamente nos pontos onde fá-
cil se torne o transporte para os mercaélos consumidores . E, na 
sincronização do Plano Siderúrgico estabelecido, Vitória, indiscuti-
velmente, tem de ser o pôrto de mar; a usina precisa ficar sediada 
em local de fácil acesso ao ferro, vindo de Vitória e de outros pontos, 
e também próxima da mina de carvão. 

1 

Alega-se, por exemplo, que o navio que traz o ferro, no seu re-
gresso, leva o carvão, e ao mesmo tempo, as ferrovias também con-
duzirão para Vitória o ferro e para Laguna o carvão, estabelecendo-
se, assim, perfeita sincronização. 

O Sr. Maurício Joppert - Chamaria a atenção de V. Ex.ª e 
do Congresso para o estuc.io sôbre o trabalho do General Iberê de 
Matos, sem dúvida, um dos documentos mais interessantes que se 
tem elaborado sôbre siderurgia no Brasil . 1!:le mostra como tra-
balharão, conjugadas, Ull'lfa usina em Laguna - e, quando digo 
Laguna, não aludo à parti,e de dentro da cidade, à beira do cais, à 
beira de Laguna, mas a uma região próxima, com comunicação com 
o pôrto, onde se possa fazer a instalação - outra, em Vitória e uma 
terceira na zona mineira, do minério. Essa combinação seria inte-
ressante para a nossa economia siderúrgica. Isso que o General 
Iberê de Matos detalha em seu relatório, enfeixando idéias que estão 
no consenso de muitos brasileiros preocupados com o assunto, fize-
ram os alemães, fêz o grande industrial Thiessen na região do Ruhr, 
conjugando o carvão ali e:.!dstente com o minério de Lorena, cons-
truindo duas instalações chamadas usinas bipolares. Pediria a aten-
ção de V. Ex.ª, confirmando quanto disse, para execução do rela-
tório do Sr. Iberê de Ma~tos, sem dúvida documento interessan-
tíssimo e de valor inestimável. 

http:estuc.io
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O SR. PLACIDO OLíMPIO - Muito grato a V. Ex.ª pelo 
aparte, tanto mais quanto provém de pessoa a meu ver das mais 
abalizadas neste País sôbre o assunto ... 

O Sr. Maurício Joppert - Sem interêsse regional. 

O SR. PLACIDO OLÍMPIO - . . . especialmente em portos, 
rios e canais. 

Pois bem, indiscutivelmente, sob o ponto de vista técnico, o 
mais moderno, a usina que se pretende construir tem de ser à 
beira-mar, num pôrto. Ora, entre os portos existentes na vizi-
nhança do minério de carvão, assinalamos apenas dois: um, La-
guna e outro, Imbituba. O de Imbituba não se presta muito para 
o estabelecimento de uma usina siderúrgica, por lhe faltar o ele-
mento imprescindível - água potável em grande quantidade. 
Ademais, sua distância das minas de carvão é superior à que des-
tas separa Laguna, acrescendo que o pôrto pertence a emprêsa 
particular, do espólio do falecido industrial Henrique Lage. Con-
seqüentemente, protegermos êsse plano em detrimento do de La-
guna, será, por assim dizer, amparar iniciativa de vulto, mas que, 
naturalmente, há de entravar de tal forma nos negócios do mi-
nério de carvão, que tal empreendimento perderá um pouco de seu 
idealismo benéfico em prol do engrandecimento de nossa indús-
tria carvoeira e, ao mesmo tempo, poderá pôr em risco, até o pro-
gresso e o futuro da siderurgia no Sul. 

Assim, Laguna, por tôdas as circunstâncias, será o pôrto indi-
cado para possuir uma usina siderúrgica. 

Nem se deve alegar que o pôrto de Imbituba, artificial, já foi 
beneficiado, no Plano do Carvão, com 160 milhões. O de Laguna, 
com menos da metade dessa despesa, adaptar-se-ia perfeitamente 
para se tornar um pôrto superior ao de Imbituba, pois depende 
apenas de um pouco de dragagem na sua barra, quase idêntico, 
em sua profundidade de maré máxima, à do pôrto de Vitória. í!:ste, 
bem dragado, dá, hoje, acesso a navios até de mais de dez metros 
de calado, e o Pôrto de Laguna, também assim trabalhado, estará 
em pé de igualdade com o de Vitória. 

Além disso, o Pôrto de Laguna tem ampla bacia de navegação, 
de manobra, não se fazendo indispensável fique a usina na própria 
cidade da Laguna. Basta se situe naquele recôncavo protegido do 
mar e dos ventos. E, ali estabelecida, terâ, ainda, a seu favor, o 
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fato de dispor de água doce em imensa quantidade, proveniente 
dos estuários dos rios que desembocam na Laguna, haja vista o 
Rio Tubarão, que é volumoso e de ótima água, prestando-se perfei-
tamente à manipulação de ferro na mais alta expressão siderúrgica. 

O SR. PRESIDENTE - Advirto o nobre orador de que dispõe 
apenas de um minuto. 

O SR. PLACIDO OLfMPIO - Eis porque, Sr. Presidente, ter-
minando êste encaminhamento de votação, peço apoio dos Srs. 
Congressistas para os Itens 7.0 e 8.º vetados e que visam a insta-
lação, na velha cidade da Laguna, de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Nacional. (Muito bem; mui.to bem. Palmas). 

O SR. VALDEMAR RUPP (Para encaminhar a votação) (*) -
Sr. Presidente e Srs . Congressistas, a argumentação verdadeira-
mente torrencial aqui expendida, por vários dos eminentes mem-
bros do Congresso Nacional que combateram o veto presidencial 
quanto à localização de uma usina siderúrgica em Laguna, dis-
pensaria, por certo, a intervenção no mesmo sentido, neste deba-
te, do modesto represent:mte de Santa Catarina, que ora tem a 
honra de ocupar a atençíio de Vossas Excelências, pois, por mais 
que se esforçasse, não conseguiria aduzir elementos novos aos já 
aqui apresentados contra aquela medida do Poder Executivo. 

Não bastassem, entretanto, os fatôres de ordem técnica em 
referência, para convencer o espírito dos Srs. Congressistas a 
fim de manterem o dispositivo vetado, razões outras, de ordem sen-
timental, aqui afloraram completamente, como a significar a ab-
soluta procedência de um;a reivindicação que diz tão de perto com 
os interêsses supremos do Estado que represento. 

Desejo referir-me, Srs. Congressistas, à tocante e honrosa 
afirmação do eminente S;r. Deputado Flores da Cunha. S. Ex.ª, 
parlamentar dos mais b;rilhantes, aqui declarou, textualmente, 
que não só se colocaria ao lado dos interêsses de Santa Catarina 
e, conseqüentemente, do~ interêsses do País, nesta emergência, 
por motivos de ordem econômica, como também porque não lhe 
era lícito negar as homenargens de sua gratidão ao povo de Laguna, 
cidade de onde, em tempos idos, saíram os primeiros povoadores 
da gloriosa terra do Rio C)rande do Sul. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Sr. Presidente, essa solidariedade nos têrmos em que está va-
sada, toca, sobremodo, ao coração do povo catarinense, não só 
porque nela se contém a proclamação de uma verdade histórica, 
como, ainda, pela maneira como é vinculada e pela sua oportu-
nidade. 

Santa Catarina e, particularmente Laguna, que se orgulha 
de haver legado ao povo do heróico Estado do Rio Grande do Sul 
os ideais libertários de Brito Peixoto e, posteriormente, de Anita 
Garibaldi, por sua vez igualmente se envaidece de contar no povo, 
no valoroso povo do Rio Grande do Sul, um dos maiores tributá-
rios de sua grandeza. E é assim, Sr. Presidente, que se em outros 
tempos o catarinense se mesclava ao xarroá na formação do gaú-
cho destemeroso de hoje e de ontem, cuja capacidade de trabalho 
e cuja bravura o inscrevem como um dos maiores obreiros da gran-
deza nacional, correntes migratórias nos dias que correm e em 
passado recente, procedentes da gloriosa província do Rio Grande 
do Sul, se têm fixado no meu Estado, fomentando-lhe a opulência 
e o progresso em todos os sentidos. 

Srs. Congressistas, se tal episódio me abriu oportunidade 
para êsse transbordamento da alma, o seu sentido exorbita do plano 
pràpriamente efetivo para se projetar na órbita do interêsse na-
cional, em função da qual foi lembrado, pois é verdade que não 
se pode pensar na grandeza do Brasil sem que se tenha em vista 
a exploração intensiva das nossas riquezas básicas e naturais. E 
sempre se proclamou e se proclama que, dentre essas riquezas, o 
carvão e o ferro figuram em primeiro lugar . 

De outra parte, a exploração do minério de ferro é comple-
mentar da exploração do carvão e vice-versa. Daí a opinão quase 
unânime desta Casa no sentido de considerar a usina siderúrgica 
de Laguna como que um imperativo patriótico, um dever imposto 
pela sensatez a todos os que realmente se interessam pelo progres-
so da Pátria comum. 

O Sr. Ponciano dos Santos - Completamente de acôrdo com 
V. Ex.ª e com o aparte que há dias deu o General Flores da Cunha, 
porque precisamos fazer a economia e entrar em função de ele-
vação do povo, não apenas para melhorar-lhe a vida econômica, 
mas também o sentimento de cultura. Sem dúvida alguma, a co-
locação de uma usina siderúrgica em Laguna está de acôrdo com 
a própria técnica moderna, a qual recomenda que nos melhores 
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portos, onde seja fácil o transporte do carvão e do minério, este-
jam exatamente as usinas. O nosso voto em favor de Santa Cata-
rina, que com seus primeiros colonos povoou o Rio Grande do Sul, 
terra em que nasceu Osório, será uma. demonstração de que aquê-
les que defenderam as fronteiras da Pátria com armas na mão 
devem merecer também, neste momento, um cuidado especial, 
para que seu espírito não desfaleça em prol da grandeza da nossa 
História. 

O SR. VALDEMAR RUPP - Fico sobremaneira agradecido à 
intervenção de V. Ex.ª no modesto discurso que estou proferindo 
e que ficou enriquecido com êsse raciocínio em abono das asserti-
vas ainda há pouco por mim proferidas: 

Sr. Presidente, o tempo é escasso e sei que outros oradores 
me sucederão nesta tribuna. Não pretendo repisar argumentos 
aqui já aventados em benefício da tese que defendo. Resta-me ape-
nas, nesta emergência histórica para meu Estado, lançar um apêlo 
à consciência cívica do C~mgresso Nacional no sentido de que não 
prive Santa Catarina da oportunidade de melhor servir à Pátria 
comum. (Muito bem; muito bem. Palmas) 

O SR. JORGE LACERDA (Para encaminhar a votação, lê o se-
guinte discurso) - Sr. Presidente, poucas campanhas, tão admi-
ráveis, temos testemunhado, entre nós, como esta que objetiva a 
instalação de uma usina Siderúrgica em Laguna. E por tal modo 
se evidenciou o acêrto da importante iniciativa, através de pro-
nunciamentos de estudiosos e técnicos, dentro e fora do Parla-
mento, que o Senado e a Câmara ofereceram, por unanimidade, 
sua aprovação à patrióticFt emenda do ilustre Senador Alencastro 
Guimarães. S. Ex.ª, o Sr. Presidente da República, vetou, entre-
tanto, a proposição, com i:tpenas meia dúzia de palavras, sem ale-
gar motivos, como aliás e:&:ige o texto constitucional. 

Srs . Congressistas, qepois de votarmos por unanimidade a 
iniciativa em aprêço, não creio que o Congresso vá submeter-se ao 
ato presidencial, o que, nesta hipótese, equivaleria a um simples 
ditado. Já se murmura por aí que os resultados de reuniões, como 
esta, do Congresso, induzem a crer que o veto é um monólogo im-
perativo, a que nos habituamos a acolher, de tal maneira, que já 
se tem por supérfluo o rito de sua apreciação. 
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Costuma-se dizer, irônicamente, que os discursos parlamen-
tares mudam as nossas opiniões, mas não o nosso voto. Aqui, po-
rém, nas sessões conjuntas, ocorre o contrário. Não modificamos 
as nossas opiniões, mas modificamos o nosso voto. 

Temos sido um mero eco do veto. 
O Sr. Nestor Duarte - Acho que V. Ex.ª está enganado: não 

modificaremos o nosso voto, nem faremos a retirada da Laguna ... 
(riso) . 

O SR. JORGE LACERDA- Muito obrigado a V. Ex.ª. 
Anima-nos, hoje, a expectativa de que hoje teremos outra con-

duta para que não nos irroguem atos constantes de cortesania, in-
compatíveis com as tradições do Parlamento. 

Srs. Congressistas, já se disse que a civilização moderna não 
tem outra substância na natureza, com exceção do ar, da terra e 
da água, tão importante como o carvão. Devemos porém, acres-
centar que a natureza não o disseminou com a mesma prodigali-
dade com que distribuiu os demais elementos. O Brasil foi aqui-
nhoado pelo destino com uma rica região carbonífera no sul do 
País, sendo de assinalar que o carvão catarinense é o único que 
produz coque metalúrgico. Ensina-nos a experiência que é mais 
econômico levar o ferro junto ao carvão, do que inversamente, 
pois que são necessárias várias toneladas de carvão para tratar 
uma só de minério de ferro. 

O Sr. Maurício Joppert - V. Ex.ª me permite um aparte? 

O SR. JORGE LACERDA - Pois não. 
O Sr. Maurício Joppert- Eu desejava apenas corroborar, com 

um exemplo, o que V. Ex. a está dizendo. E' que os grandes cen-
tros produtores de carvão, em vez de exportarem o carvão, impor-
tam o minério, mercadoria mais rica e que pode, portanto, pagar 
fretes mais elevados e viajar mais longe. :G:ste é um exemplo uni-
versal. E V. Ex.ª pode dar testemunho de que nós, brasileiros, 
que somos grandes possuidores de minério de ferro, o estamos ex-
portando para países que dispõem de carvão. 

O SR. JORGE LACERDA - Muito obrigado pela cooperação 
de V. Ex.ª, Sr. Deputado Maurício Joppert. 

E' natural pois que recaia em terras catarinenses o sítio ideal 
para instalação de uma usina siderúrgica. 
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Trouxe comigo, Srs. Congressistas, o importante relatório da 
Comissão Executiva do Plano Siderúrgico Nacional, apresentado 
em agôsto de 1941, ao Presidente da República, em favor da locali-
zação da usina em Volta Redonda. Li atentamente o trabalho e 
as mesmas razões que os técnicos ofereceram para justificar Volta 
Redonda, que é uma grande realidade, encontramos igualmente 
neste outro volume, obra admirável, do General Iberê de Matos, que 
preconiza a criação da usina siderúrgica, em Laguna. E' só con-
frontá-los. Laguna apresenta outras vantagens, pois fica no cen-
tro de importante zona carbonífera, é um pôrto de mar federal, e, 
nas proximidades da futura área industrial oferece uma cidade 
com todos os confortos da vida moderna,. o que dispensaria as con-
sideráveis inversões para a criação de uma nova. A articulação 
da usina lagunense com a de Vitória permitirá que os navios que 
trarão os minérios de ferro, levem de retôrno o carvão e os produ-
tos acabados. Laguna pode destinar uma larga área para o em-
preendimento, plana e ac;Iequada, que é patrimônio da União. 

Desejo assinalar que o relatório que justificou a instalação de 
Volta Redonda salientou que Laguna era o pôrto carvoeiro mais 
adequado para servir aquela usina. Quer dizer que quando é para 
atender Volta Redonda o pôrto de Laguna é conveniente, mas 
quando é para servir a própria Laguna, já não oferece tal interêsse. 

Só os inquilinos da Via Látea é que não percebem a evidência 
no notável empreendimento da Usina Siderúrgica de Laguna. 

Sr. Presidente, Santa Catarina reclama a realização dessa 
idéia, que lhe serviria também de compensação aos verdadeiros 
flagelos de ordem social e econômica, que o ciclo do carvão gerou 
no sul do Estado, onde iristalou uma paisagem inédita, de inquie-
tação, no quadro tranqüilo da província. Sofrem as populações, 
sofrem os municípios, talados pelas minas; sofrem os pobres mi-
neiros, que almejam melfior sorte; sofrem os mineradores com a 
desídia do Govêrno, em face das dívidas das autarquias, que se eter-
nizam. São mais de 200 lnilhões de cruzeiros que estas leis devem 
pelo fornecimento de carvão. Daí o paradoxo que já assinalei de 
estar o Govêrno propondo um Plano de Carvão, cujo objetivo, en-
tre outros, é financiar OSi mineradores. Mas na realidade quem 
está financiando o próprio Govêrno é a indústria mineradora, for-
necendo carvão para os serviços públicos de transporte, sem rece-
ber, durante meses, as st:~as dívidas. Falta, portanto, um prólogo 
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ao Plano do Carvão Nacional, o pagamento imediato dêsses com-
promissos da União, pois como já disse o nobre Senador Napoleão 
de Alencastro, pretender o Govêrno estimular uma indústria a 
quem êle mesmo como consumidor não paga as contas é, positiva-
mente, uma pilhéria. 

Sr. Presidente, concluindo minhas considerações, declaro que, 
entre o veto e a usina de Laguna, optamos, naturalmente, pela 
:usina, que já se converteu num legítimo anseio da própria cons-
ciência.nacional. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. SAULO RAMOS (Para encaminhar a votação, lê o seguin-
te discurso) - Sr. Presidente, o Congresso Nacional ultimará nes-
ta data a votação do veto parcial do Sr. Presidente da República 
ao Plano Nacional do Carvão. 

Hoje serão votados os últimos itens dessa matéria. 
Destaco dos mesmos o referente à criação da usina siderúr-

gica da Laguna e suas partes vetadas e o faço com grande sinceri-
dade e convicção, sem sentimento regionalista, pois a emenda Se-
nador Alencastro Guimarães, do PTB, foi fruto de estudos técni-
cos e da orientação de homens públicos responsáveis pela alta ad-
ministração do País, a começar pelo Presidente da República e 
dois Governadores de Estado. 

O Presidente Vargas, ao assumir o Govêrno em 1950, manifes-
tou de público a necessidade imperiosa de se dar amparo no País 
à riqueza básica produzida pelo carvão mineral e torná-la efetiva 
e próspera para que em todos os tempos, de guerra ou de paz, os 
produtores nacionais fôssem resguardados da concorrência inter-
nacional e os trabalhadores mineiros tivessem verdadeiro amparo 
social face aos desajustamentos criados pela mineração empírica 
e tumultuada por falta de assistência técnica, econômica e finan-
ceira. 

Disse S. Ex.ª, na primeira Mensagem enviada ao Congresso, 
depois de fazer considerações sôbre a sua sábia orientação política 
pelo estabelecimento de quotas de consumo obrigatório de 10 e 
20 % ·do carvão importado e pela criação da grande siderurgia na-
cional de Volta Redonda, que se tornou esplêndida realidade, ape-
sar da antipropaganda dos trustes e monopólios de aço e ferro in-
ternacionais: É visível o interêsse em criar, nas adjacências das 
minas de carvão de Santa Catarina, um parque industrial, conve-
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nientemente planejado, e que se apresente como um grande con-
sumidor de calorias". 

A criação dêsse grande parque industrial e pelo binômio su-
gerido - usina de carvão e mercado próximo - encontra corres-
pondência na construção da usina siderúrgica da Laguna. 

Essa usina, como a de Vitória, já em construção, não são obra 
do acaso e sim fruto de longos e cuidadosos estudos, que devem me-
recer o apoio dos Srs. Congressistas, como mereceram de tantos 
técnicos e dos Governadores dos Estados do Espírito Santo e San-
ta Catarina, principalmente pelo intercâmbio de minérios siderúr-
gicos assegurados por transportes marítimos e ferroviários de bai-
xo custo. 

O veto do Sr. Presidente da Repúblicá não é contrário à produ-
ção do carvão que dá coque siderúrgico ou seja no Estado de Santa 
Catarina. Não podemos confundir essa vontade expressa do Presi-
dente com a lei que estamos elaborando. 

O Senador Ivo d'Aqu~no, ao criticar o veto, afirmou que hou-
ve verdadeira transfarmação, não só na fisionomia do texto votado 
pelo Congresso como na sua substância. Isto é obstante para o 
Congresso votar contra o veto nessa parte que mereceu aprovação 
unânime no Senado e na Câmara Federal, cuja emenda é nos se-
guintes têrmos: 

"Para estabe+ecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, 
à base exclusiva de carvão nacional, Cr$ 500. 000. 000,00." 

O veto presidencial excluiu dêsse texto duas expressões para 
opor-lhe o veto: 

1.º) " ... nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, 
em Laguna ... ". 

2.º) ".. . exclusiva ... ". 
Essa incidência do veto ao meu ver não procede, porque a 

usina de Laguna poderá ser nos moldes da de Volta Redonda e com 
base exclusiva no coque brasileiro. 

Lembremo-nos de que o carvão mais pobre do mundo em ca-
lorias é o japonês, com 3 mil e poucas calorias, quando o nacional 
é de 6 mil e tantas calor.ias. 
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Aquêle carvão fêz o milagre da siderúrgica nipônica, e por que 
o carvão brasileiro, pouco inferior ao carvão africano, russo ou 
norte-americano, não poderá fazer o mesmo milagre? 

O Brasil só poderá ser potência jndustrial se souber explorar 
o valor energético de suas riquezas básicas. 

Precisamos sem perda de tempo construir o nosso parque in-
dustrial e siderúrgico para que no futuro possamos competir com 
aquêles da Inglaterra, Alemanha, Estados Unidos, Rússia e Japão. 

Quanto à supressão da expressão ". . . em Laguna ... " fere 
e mutila substancialmente a emenda Senador Alencastro Guima-
rães, modificando a própria legislação que foi aprovada pelas duas 
Casas - Senado e Câmara, que compõem o Congresso Nacional. 

Se o veto fôr aprovado, a lei ficará assim consubstanciada: 

"Para estabelecimento de uma siderurgia, à base de 
carvão nacional, Cr$ 500. 000. 000,00." 

Assim, estaremos entravando o nosso desenvolvimento ou 
crescimento siderúrgico com prejuízos da realização das usinas de 
Laguna e Vitória. 

Se aprovarmos o veto presidencial estaremos negando ao es-
pírito do legislador aquilo que aprovamos de sã consciência e te-
remos no país mais uma indústria siderúrgica no valor de .... 
Cr$ 500. 000. 000,00, que suscitará controvérsias futuras e poderá 
não ser localizada no Pôrto de Laguna, que é, por excelência, um 
pôrto carvoeiro, cuja construção absorveu quase trezentos milhões 
do erário público, e talvez fora da área geo-econômica do carvão 
nacional siderúrgico, e até mesmo com emprêgo parcial ou total 
de carvão estrangeiro. 

Srs. Congressistas, devemos aproveitar a energia do carvão 
nacional para a grande industrialização do País que se avulta em 
nossos dias . 

Devemos aproveitá-lo amplamente na construção de usinas 
siderúrgicas, termelétricas, como soe acontecer em Santa Catari-
na, onde a usina termelétrica de Capivari-Tubarão está fornecen-
do energia elétrica para várias cidades e suprindo a falta de hi-
drelétricas e com possibilidades de levar as suas rêdes até S. Paulo. 

Saibamos aproveitá-lo criando várias indústrias de seus nu-
merosos subprodutos, e para tanto devemos nos opor ao veto em 
relação à localização da usina siderúrgica de Laguna. 
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O veto do Sr. Presidente é parcial e justo em relação a mui-
tos pontos do Plano, mas não o é em relação à emenda Senador 
Alencastro Guimarães. 

Esta ação revisora do Poder Executivo é sempre fruto da orien-
tação presidencial e seus órgãos técnicos, e não vejo razões para se 
afirmar que o Sr. Presidente Vargas tenha má vontade em rela-
ção ao Pôrto de Laguna. A êle se deve a construção do mesmo, com 
o dispêndio de vários milhões de cruzeiros e o fato de ser um pôrto 
carbonífero, bem como todo o progresso da mineração catarinen-
se, com a extração do carvão para Volta Redonda, a termelétrica 
de Capivari e tantas indústrias correlatas, até mesmo a que produ-
zirá enxôfre com o aproveitamento da pirita sulfurosa.. 

Sr. Presidente, com estas consideraçües e com a consciência 
do dever cumprido e apoiando-me na opinião de técnicos de reno-
mada capacidade, entre os quais lembro os nomes de dois ilustres 
congressistas, o ex-Ministro Clóvis Pestana e o engenheiro Mau-
rício Joppert, formulo meu apêlo para que os Srs. Congressistas 
rejeitem o veto mantendo 1a cidade de Laguna como lugar escolhi-
do para nossa usina siderqrgica, de Cr$ 500. 000. 000,00, a ser cria-
da por lei. 

O meu Estado está fadado a ser um dos sustentáculos da re-
denção econômica do Paí15, porque, além do carvão mineral que 
aflora entre grande jazidas de ferro magnético e de manganês de 
Brusque (litoral), estão sendo registradas no Departamento Mi-
neral novas jazidas de manganês, talvez as mais ricas e promis-
soras do País, mesmo superiores às do Amapá, cuja análise feita 
no laboratório da Produção Mineral é do teor de 56,92 de bióxido 
de manganês. 

Srs. Congressistas, ap terminar estas considerações, renovo 
apêlo aos meus pares para que rejeitem o veto ora em aprêço, como 
reafirmação de que estamos trabalhando pela causa comum do 
povo e pelo Brasil. (Muito bem; muito bem. Palmas) . 

Durante o discurso do Sr. Saulo Ramos o Sr. Café Filho, Pr~
sidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. 
Alfredo Neves, 1.0 Secretário. 

O SR. JOAQUIM RAf\408 - (Para encaminhar a votação, Mo 
seguinte discurso) - Sr. Presidente, pedi a palavra para regis-
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tra nos Anais da Casa o meu pensamento sôbre o veto que está 
em votação, ponto de vista também dos meus companheiros Leo-
berto Leal e Agripa Faria. 

Volta Redonda foi instalada longe do ferro e longe do carvão 
para ficar nas proximidades dos grandes centros de consumo. Na-
tural é, portanto, que agora se localizem usinas siderúrgicas nas vi-
zinhanças do carvão e nas do minério . 

Daí a opinião generalizada de que chegou a vez de Santa Ca-
tarina, porque ali está o carvão apropriado à siderurgia. 

Refletindo essa opinião, o ilustre Senador Alencastro Guima-
rães ofereceu ao projeto que aprova o Plano do Carvão Nacional 
a emenda vitoriosa nas duas Casas do Congresso e sôbre a qual 
versa o veto . 

O dispositivo aprovado é êste: 

"Para estabelecimento de uma usina siderúrgica, nos 
moldes da Companhia Siderúrgica Nacional, em Laguna, 
à base exclusiva do carvão nacional, Cr$ 500.000.000,00." 

Aceito o veto na parte que elimina dispositivo as expressões 
"nos moldes da Companhia Siderúrgica Nacional" e na que elimi-
na a palavra "exclusiva". 

,São de fato procedentes as razões do veto nessa parte. 
Não posso, entretanto, dar o meu voto, representante que sou 

do povo catarinense, à eliminação das palavras "em Laguna", por-
que isso elidiria o imperativo legal de ser a usina em Santa Ca-
tarina. 

Até êste momento não se conhecem, porque não vieram a pú-
blico razões técnicas irrecusáveis que desaconselhem a localização 
da usina em Laguna. Há apenas afirmações. 

Aqui neste plenário, entretanto, já se fêz ouvir, além de ou-
tras, a voz de Maurício Joppert, mestres de quantos o sejam, em 
favor dessa localização. 

Se, entretanto, estudos definitivos e posteriores mostrarem 
a conveniência técnica de ser a usina localizada em outro ponto 
do território catarinense, fácil será o Executivo sugerir ao Con-
gresso a modificação da lei nessse ponto, dando as razões objeti-
vas dessa sugestão, que, estou certo, nenhum homem de espírito 
público deixará de examinar com a preocupação patriótica de ser-
vir ao País. 

22-II 
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A aceitação do veto terá quase a signüicação de uma prévia 
condenação da localização que o Legislativo preferiu à base de 
opiniões e pareceres técnicos que vierem a público. 

O que pleiteamos, pois, nesta oportunidade é que, enquanto 
não fôr evidenciada têcnicamente a conveniência dessa localiza-
ção, não se afaste, pela aceitação do veto, a determinação legal de 
ser a usina na legendária terra lagunense, que nessa realização põe 
antiga e legítima aspiração. 

Se o veto fôr, como espero, rejeitado, nessa parte, e estando 
encerrada na Câmara a fase de emendas ao orçamento, deixo aqui 
aos nobres representantes de Santa Catarina no Senado da Repú-
blica a sugestão de emenda que complete a obra tão bem iniciada, 
proporcionando-lhe recursos orçamentários que permitam o seu 
início já no próximo exercício. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. MAURfCIO JOPPERT - (Para encaminhar a votação) 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, no dia em que foram dis-
cutidos os vetos do Exmo. Sr. Presidente da República ao Plano 
Nacional do Carvão, o nqbre Deputado Lima Figueiredo chamou 
a atenção para um probl~ma de que hoje cogitam os técnicos es-
pecializados neste assunto e encarregados da elaboração dos pro-
jetos. 

Segundo o Professor Pierre George, autor da "Geografia de 
Energia'', por S. Ex.ª citada em edição espanhola, o problema con-
siste no aproveitamento, no mesmo local, de tôdas as indústrias 
derivadas da extração de determinada matéria-prima, ou da ela-
boração de um produto qualquer. Increpava, então, o Plano da lo-
calização das usinas conjugadas de Vitória e Laguna de não ter aten-
dido a essa condição. 

S. Ex.a é homem de c-µltura e estudo, a quem aprecio e admiro 
e cuja amizade me prezo (ie cultivar. 

Chamaria a atenção do nobre Deputado para o relatório do 
General Iberê de Matos, onde se encontra justamente estudo cuida-
doso sôbre a matéria. 

Aliás, meus Senhores, não posso deixar de focalizar dois tra-
balhos que, neste assunto, revelam a capacidade nacional de alta 
especialização. O primeirq é o próprio plano de carvão elaborado 
pelo meu digno colega e amigo engenheiro Mário Pinto, que se eu 
quisesse ser indiscreto, diria, em segrêdo ao Parlamento foi o relator 
das razões do veto. Guardo, porém segrêdo, como êle me pediu... 
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Incontestàvelmente, trata-se de trabalho de notável valor, mos-
trando a capacidade dêsse ilustre engenheiro, que se dedicou a as-
suntos de geologia-econômica brasileira. 

O outro é o trabalho do General Iberê de Matos sôbre o estudo 
das usinas de Vitória e Laguna e a da região ferrífera de Minas Ge-
rais. É uma obra-prima de método, de síntese de exposição e 
também de apresentação, onde vêm esmiuçadas tôdas essas 
considerações, apreciados todos êsses detalhes, inclusive o es-
tudo da expansão da siderurgia de Volta Redonda. Do mes-
modo que se discute hoje a localização de usinas em Laguna 
e Vitória, discutiu-se outrora a de Volta Redonda que muita 
gente ainda não aceita, embora esteja ela prestando relevantís-
simos serviços à economia brasileira. O General Iberê de Matos, 
examinando a situação da siderurgia nacional e em particular a 
Usina de Volta Redonda, mostra que, quando esta última atingir 
um milhão de toneladas anuais, pràticamente estará tolhida no 
seu desenvolvimento por causa das estradas de ferro a que está 
sujeita, em virtude das dificuldades em aumentar sua capacidade 
de tráfego, destinado à siderurgia obrigado como está êle de aten-
der ao problema de integração das outras indústrias correlatas 
que irão surgindo no Vale do Paraíba. Mostra ainda aquêle enge-
nheiro que essa usina não bastará às necesidades nacionais e que 
é indispensável cuidar do estudo da localização e construção de ou-
tras usinas. Surge então aí a oportunidade de se aproveitarem os 
Portos de Vitória e de Laguna para a fixação de usinas conjugadas. 
E conjugadas por que, meus Senhores? Vitória é o pôrto onde chega 
o minério da região f erríf era de Minas Gerais, pôrto em que o Bra-
sil tem gasto alguns milhões de cruzeiros para aprofundá-lo, e 
dotá-lo de instalações apropriadas. Por aí se está fazendo a expor-
tação do minério brasileiro, para alimentar a siderurgia estran-
geira. Nas exportações da matéria-prima é função de colônia; quem 
enriquece as Nações é a indústria e a agricultura e o nosso inte-
rêsse para obter melhores condições na exportação do minério con-
sistirá também em importar o carvão, garantindo aos navios car-
voeiros o frete de retôrno. Receberemos aí o carvão vindo do exterior 
e êsses navios levarão o minério destinado à siderurgia estrangeira. 
Mas um país como o Brasil, que dispõe de combustíveis e de mi-
nérios, talvez o melhor minério do mundo, não pode estar eterna-
mente na situação de exportador de minério e importador de aço, 
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de ferramentas e de máquinas. Temos de criar a nossa indústria 
siderúrgica. A amostra de Volta Redonda é a mais animadora, de 
modo que se impõe a criação das usinas de Vitória e de Laguna. 
Isso, aliás, é hoje reconhecido por todos os bl'asileiros. 

Essa usina deve estar aparelhada para trabalhar com carvão 
nacional porque somos obrigados a cogitar da pior hipótese, da 
eventualidade de uma guerra, em que a importação do carvão fi-
cará totalmente impossibilitada. Mas onde buscar carvão no Brasil 
para a usina siderúrgica de Vitória? Em Laguna, que é também 
o pôrto de uma bacia carbonífera que possui o único carvão, no 
momento, capaz de produzir o coque siderúrgico. Se o Japão fêz 
a sua siderurgia com carvão de qualidade inferior, por que não 
podemos nós realizá-la com o carvão que possuimos? Se o carvão 
no seu estado natural tem impurezas, vamos eliminá-las - isto, 
hoje, é problema banal na indústria carvoeira. 

Em Laguna, portanto, vão os navios buscar carvão para a in-
dústria de Vitória. :a:sses nftvios só poderão oferecer fretes em boas 
condições, se lhes fôr garantida a carga de retôrno - o minério que 
será levado para Laguna. ';reremos, assim, duas usinas conjugadas, 
oferecendo as melhores CODrdições do ponto de vista de economia dos 
transportes. 

Agora, Senhores Congressistas, quais as razões dadas para 
impedir que a lei declarei que a usina deva ser em Laguna? 
Que não há estudos indicando definitivamente a preferência que 
poderá ser futuramente estabelecida para outro lugar. Ora, des-
·conhecerá o Govêrno todos os estudos e debates a respeito que in-
dicam as vantagens indLscutíveis de Laguna? Tem-se interpre-
tado a expressão "em Laguna" como a obrigação de fazer a usi-
na siderúrgica dentro da cidade de Laguna. Mas isto é ab-
surdo. Por que não se ipterpreta também a expressão "em Vi-
tória" como a obrigação de se construir a usina dentro da cidade 
de Vitória? Quando-se diz "uma usina no Rio de Janeiro", será 
"dentro da cidade do Rio de Janeiro"? Não. Assim, em Laguna, 
quer-se dizer que a usina deverá ser na região carbonífera tributá-
ria de Laguna, no ponto ~nais favorável, evidentemente, mas sem 
dúvida, na região tributária do Pôrto de Laguna. 

No Pôrto de Laguna, temos água doce em abundância, está ali 
o Rio Tubarão, que vem dei;carregar frente à cidade no sangradouro 
da Lagoa de Imaruí. Basta ver uma fotografia aérea do local. Aquê-
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les que não conhecem a área ou que não sabem examinar uma plan-
ta, aconselho examinarem a fotografia que está no livro do General 
Iberê de Matos. Por aí, poderá verificar as grandes áreas que ofe-
rece a região para instalação da usina. 

Em Laguna, isto é, na saída da região carbonífera de Santa 
Catarina, poder-se-á fazer o tratamento do carvão, aproveitando-se 
para criar tôdas as indústrias subsidiárias da destilação do carvão, 
para a produção do coque e mandar para Vitória o coque side-
rúrgico já pronto. 

Tôdas estas considerações estão no Relatório do General Iberê 
de Matos, e chamo a atenção para o que se encontra na página, 
creio que 132, onde êle expõe o que poderá ser a usina de Vitória 
e o que poderá ser, em Laguna, a usina siderúrgica com tôdas as 
outras usinas subsidiárias dessa indútria. 

Pedindo, portanto, a atenção do Congresso para a falta de fun-
damento do veto do Sr. Presidente da República às palavras "em 
Laguna'', constantes do projeto de lei, faço-o sem qualquer inte-
rêsse regional, mas por uma convicção técnica, conhecedor que sou 
da região; embora não seja um metalurgista, um especialista de 
Geologia, tenho o que se chama a cultura geral bastante para 
apanhar os detalhes do problema, compreendê-lo e saber como deve 
ser resolvido. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. IVO D'AQUINO (Para encaminhar a votação) (*) - Sr. 
Presidente, depois das minuciosas exposições feitas, desta tribuna, 
em tôrno do veto ora em votação, quase seria desnecessária a mi-
nha palavra se não corresse a obrigação de, na qualidade de re-
presentante de Santa Catarina, mais uma vez reafirmar as minhas 
convicções a respeito de matéria vencedora nas duas Casas do 
Congresso Nacional, e que toca de perto à instalação da usina si-
derúrgica na cidade da Laguna. 

Há poucos momentos, teve o Congresso oportunidade de ouvir 
a palavra do Deputado Maurício Joppert que resumiu brilhante-
mente a sua opinião, reafirmando, também, por sua vez, que, quer 
através dos estudos por S. Ex.ª feitos, quer dos estudos de outros 
técnicos, a conclusão é a de que o Município da Laguna é o local 
indicado, técnica e econômicamente, para instalação da usina a 
que nos referimos. 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Pode haver argumentos a favor dessa localização em outros 
municípios do Sul do Estado, mas a verdade é que todos êsses argu-
mentos se aplicarão ao Município da Laguna. No tocante ao trans-
porte do minério, do qual se terá de alimentar a usina, não é ne-
cessário repetir que um dos principais óbices para a realização de 
qualquer empreendimento de vulto é o problema do transporte, que 
tanto mais se agrava quanto mais pesado é o material a conduzir. 

Ora, devemos considerar que, sendo certo e líquido que na ci-
dade de Vitória se vai estabelecer uma usina siderúrgica, que será 
alimentada, em grande parte, por carvão-metalúrgico de Santa 
Catarina, impõe-se a dedução lógica de que ao transporte dêsse car-
vão ficará filiado o do minério para o suprimento que a usina es-
tabelecer no Sul catarinense. -

Ninguém poderá conceber que, podendo ser êsse minério apro-
veitado à margem do Pôrto da Laguna, se encareça a produção com 
o transporte para o interior do Estado, onerando com isso o seu 
preço e o produto metalúrgico resultante. 

1 

Há ainda a considerar que, no veto oposto às palavras "em 
Laguna" contidas na emend,a oferecida pelo ilustre Senador Alen-
castro Guimarães e aprovadars pelo Congresso Nacional, a supressão 
dessas palavras importará nsi. liberdade de o Govêrno, amanhã, loca-
lizar essa usina siderúrgica em qualquer outro Estado da Federa-
ção, assim profundamente modificado a Intenção do Legislativo. 
Mais ainda: poderá ser adulterada a finalidade da própria emenda. 

Não descreio das intenções do Govêrno Federal em beneficiar 
meu Estado com a instalaçã,o de uma usina siderúrgica na região 
carbonífera. A verdade inegável, porém, ressalta de todos os argu-
mentos aqui expendidos. Não se compreende como se afaste o mu-
nicípio da Laguna, quando todos os técnicos que já estudaram o 
assunto acham a localização da usina naquela região técnica e 
econômicamente indicada. 

Não quero alongar mirµias considerações, porque tôdas elas 
correrão paralelas e em consonância com as dos demais represen-
tantes de Santa Catarina que aqui usaram da palavra, todos êles 
com os melhores argumentos em favor da aprovação da emenda 
votada pelo Congresso N acioµal. 

Assim, mais uma vez, mi3.nifesto-me contrário ao veto oferecido 
pelo Sr. Presidente da Repú'Qlica ao pretender eliminar do texto le-
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gislativo as palavras "em Laguna". E certo estou de que o Con-
gresso, votando pela rejeição do veto, prestará uma homenagem 
a si próprio e, mais do que isso, uma homenagem especial às Comis-
sões técnicas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, isto 
é, às Comissões de Viação e Obras Públicas que, compostas dos mais 
eminentes e ilustrados técnicos, chegaram à mesma conclusão a 
que os representantes de Santa Catarina, neste momento, estão 
chegando. 

Eram estas, Sr. Presidente, as explicações que eu pretendia dar. 
(Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. LIMA FIGUEIREDO (Para encaminhar a votação) (*) 
- Sr. Presidente, Srs. Congressistas, continuo na defesa do veto por 
delegação do líder da maioria, que talvez venha a esta tribuna 
dizer também algumas palavras. 

Vou começar agredindo o conceito aristotélico das definições. 
Diz Wilhelm Keilham que "plano é a totalidade de resoluções 

executivas articuladas de maneira sistemática e racional para exe-
cutar uma resolução de propósitos ou para atingir a um determi-
nado propósito" . 

Planejamento é o conjunto de operações destinadas à elabora-
ção e execução de planos. E' método de ação, ação ordenada e ra-
cional. Seu fim é assegurar uma linha de ação sistemática na conse-
cução dos objetivos ou fins de um empreendimento qualquer. 

Os princípios gerais do planejamento são: a cooperação, a coor-
denação, o contrôle, a continuidade, a precisão e a adaptação. 

Os princípios gerais do plano são: o objetivo, a prioridade, a 
proporcionalidade, a simplicidade e a flexibilidade. 

A forma, a extensão e a precisão de um plano dependem: pri-
meiro, dos fins a que o plano se destina; segundo, da matéria que 
constitui o seu objetivo; terceiro, do grau de domínio exercido sôbre 
os fatôres que influenciam a consecução dos objetivos. 

No seu livro "Economia Mineira", Theodore Jessé Hoover diz: 
"O método seguido pelo engenheiro para resolver um problema ou 
planejar um projeto se divide em três partes: análise, medida e 
integração ou síntese". E define: "Integração é a formação de um 
todo com as partes constituintes". 

• Não foi revisto pelo orador. 
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Ora, o Sr. Presidente da República elaborou um Plano do 
Carvão Nacional e o General Iberê de Matos apresentou o magnífico 
Plano da Cia. Siderúrgica Vitória-Laguna. 

Se dentro do Plano do Exmo. Sr. Presidente da República fo-
rem introduzidos outros aspectos, como a siderurgia, como a cria-
ção de usinas termelétricas, como a dragagem da Lagoa dos Pa-
tos e do Rio Jacuí, aquêle plano perde a característica da sua de-
finição. E se dêste combinar Laguna-Vitória fôr excluída Vitória, fi-
ca o excelente, o exuberante estudo do General Iberê de Matos tam-
bém um tanto destorcido, um tanto def armado, precisando - tirada 
uma das engrenagens que era a exportação do minério e usina si-
derúrgica de Vitória - que se fizesse um novo estudo para integrar 
a usina siderúrgica de Laguna dentro do Plano Siderúrgico do 
Carvão Nacional. 

Logo, deve-se igualmente modificar o organismo, porque se 
permanecer aquêle com a inclusão dêstes novos órgãos sem a êle 
serem integrados, teremos um falso metabolismo técnico, um falso 
metabolismo econômico. 

O que fêz, então, o Sr. Presidente da República, com os seus 
vetos? Apenas deu flexibiliqade àqueles diretores do Plano, a fim 
de que o dinheiro que vai ~;er ali empregado, quase um bilhão e 
meio de cruzeiros; pudesse dar o maior rendimento à nossa eco-
nomia, neste momento já tf,to abalançada. 

Diz o General Iberê de ~ratos, com muita sabedoria, confirman-
do o que eu já havia sustent~do nesta Casa, ao debatermos o Plano 
do Carvão, na primeira fasei: 

"O Plano do Carvão Nacional, nas condições em que 
foi apresentado, é c+uase inajustável à solução racional do 
problema da siderurgia em Santa Catarina. O Plano não 
levou em conta a existência de outros problemas igual-
mente importantes". 

Logo, digo eu, há necessidade de se ajustar os novos órgãos ao 
esqueleto formado. Se não, êsses órgãos ficarão sobrando dentro da 
economia brasileira. 

Com o veto do Sr. Presidente da República, o texto passou a 
ser o seguinte: 

"Para estabelecimento de uma usina siderúrgica na-
cional, à base de carvão nacional - 500 milhões de cru-
zeiros". 
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O Govêrno tem o plano de siderurgia nacional, o plano de usi-
nas hidrelétricas e termelétricas; tem, também, planos de recupe-
ração do enxôfre e das piritas. Há, portanto, necessidade de asso-
ciar, de harmonizar, de sincronizar não só o Plano do Carvão, como 
todos êsses planos, tendo em vista o seu melhor rendimento. 

A respeito da palavra "exclusiva", alguns técnicos - e entre 
êles cito o próprio General Iberê de Matos, o General Edmundo Soa-
res e Silva e o engenheiro português Bernardino da Silva Lapa, -
entendem que podemos preparar nossa siderurgia na base exclusiva 
do carvão nacional, desde que a aparelhagem a ser comprada seja 
feita atendendo a essa circunstância. 

Pontifica o General Iberê de Matos, no seu Plano Geral da 
Usina Siderúrgica de Laguna, em Santa Catarina, na página 42: 

"A instalação de uma usina siderúrgica em Santa Ca-
tarina, operando seus altos fornos com coque obtido com 
100 % de carvão nacional". 

Até agora ninguém objetou essa parte do veto. 
O Sr. Maurício Joppert- Vetou a palavra "exclusiva" e deixou: 

"à base". Devia também ter vetado o galicismo "à base", substituin-
do-o por "com base no carvão nacional". 

O SR. LIMA FIGUEIREDO - Muito obrigado a V. Ex.ª, pela 
sua contribuição filológica. 

Quanto à Laguna, li totalmente o livro do General Iberê de 
Matos e êle não me trouxe um argumento técnico convincente que 
me obrigasse a sair desta tribuna negando-me a defender o veto do 
Exmo. Sr. Presidente da República. 

O SR. PRESIDENTE - O tempo de V. Ex.ª está a se esgotar. 

O SR. LIMA FIGUEIREDO- Vou concluir, Sr. Presidente. 
Passo a ler trechos do trabalho do General Iberê de Matos, nos 

quais S. Ex.ª sustenta que, moderna e econômicamente, as usinas 
devem ser instaladas à beira-mar, levando-se em conta a experiên-
cia de Volta Redonda, que o ilustre militar chama de amarga. 

Diz o General Iberê de Matos, nas Páginas 12, 50, 65, 125 e 126 
da sua obra: 

"Por isso tudo é que foi orientado o meu raciocínio 
no sentido da localização, no litoral, das novas usinas. 
Não importa tal orientação em descrença na eficiência das 
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ligações ferroviárias, mas temos que ser realistas, e não 
podemos desprezar as lições que o passado nos tem pro-
porcionado através de amargas experiências, por isso tudo 
nos sendo imposta a tendência sensata à preferência pelo 
transporte sôbre água". 

"Consideração não menos importante na análise de 
fatôres alinhados é a relativa à preferência do transporte 
sôbre água para as grandes massas de matéria-prima e de 
produção industrial. As usinas siderúrgicas pertencem ao 
grupo de conjuntos industriais que preferencialmente são 
localizados nas margens de vias fluviais ou junto ao mar, 
tendo, em um e outro caso, as suas instalações para esto-
que de matéria-prima e produtos acabados junto a um 
cais acostável, em rio navegável mi em águas tranqüilas 
de um recorte do litoral. Sómente uma impossibilidade ab-
soluta, decorrente da ausência de local compatível com a 
localização ideal, poderá justificar o se depender de trans-
portes terrestres para abastecimento de matérias-primas e 
para entrega dos produtos acabados". 
................... ':" 

1 ................................. . 
"C. Expansão ~a indústria siderúrgica, sincronizada 

com uma política d~ intensüicação da exportação de mi-
nérios de ferro e com a segurança que decorre do estímulo 
à indústria extrativa do carvão coqueificável. Essa expan-
são deverá ser caracterizada por uma judiciosa localização 
das novas usinas, de modo a ser proporcionado um preço 
de custo compatível com a aspiração de se tornar o Brasil 
exportador de aço l~minado". 

"A localização no litoral, junto ao pôrto carvoeiro, é 
conclusão axiomática de um raciocínio elementar, que im-
põe a preferência peio transporte sôbre água para as gran-
des massas de matérias-primas de custo baixo. 

Isto pôsto, fica bem claro que uma das novas usinas 
siderúrgicas deverá ser localizada em Laguna, por ser pôr-
to abrigado, com condições naturais superiores ao Pôrto 
de Imbituba, e dispondo de água industrial em volume sa-
tisfatório. 

Louvo-me, para essa escolha, na opinião do muito 
eminente engenheiro especializado, Maurício Joppert, em-
bora reconheça que existem problemas de dragagem, cuja 
solução, porém, não apresenta dificuldades e que podem 
ser facilitados com a aquisição de uma frota carvoeira com 
às características Ir:J.ais adequadas ao pôrto, sem grande 
prejuízo das exigências relativas à capacidade de carga. 



- 347 -

Isso deve ser considerado pela Comissão Executiva do Pla-
no do Carvão Nacional, onde parece haver tendência a 
uma maior concentração de esfôrços no Pôrto de Imbituba, 
embora não haja inconveniência em se terem os dois portos 
bem aparelhados. 

Esclareça-se, entretanto, um ponto de excepcional im-
portância, que é o fato de que deveria ser firmada a pre-
missa de prioridade do aparelhamento de um pôrto ade-
quado à descarga de minério, e carga de carvão e produtos 
acabados, próximo ao local escolhido para a usina siderúr-
gica, ficando o outro pôrto como secundário e especializado 
somente para a carga de carvão. Os problemas de pôrto 
principal e de usina siderúrgica têm que ser ajustados, sob 
pena de se cometer êrro gravíssimo, de conseqüências im-
previsíveis. 

Assim considerando, não há mais dúvidas possíveis 
sôbre a localização de uma usina no principal pôrto da 
região carbonífera e já se pode passará argumentação re-
lativa à localização da outra usina siderúrgica". 

Em tôdas as citações do magnífico livro não se depreende a 
existência de estudos, de trabalhos. O que se nota sôbre a localização 
em Laguna é, apenas, que houve inspiração, que houve intuição. 

E, abrindo-se êste livro, na página 132, onde está uma foto pa-
norâmica vem-nos à mente a pergunta: Será possível construir uma 
usina, com tôdas as instalações acessórias, naquele terreno? 

A resposta - E' possível. Mas o possível vem sempre acompa-
nhado do necessário, e vem a pergunta "Howmuch?" Combien?" 
Quanto custa? 

E quem no-lo diz é o próprio General Iberê de Matos: Um bi-
lhão e duzentos milhões, sem falar no preparo do terreno. 

Vou trazer, também, a opinião de outro técnico, o engenheiro 
Bernardino da Silva Lapa: 

"Igualmente o veto respeitante à localização da usina 
siderúrgica em Laguna está muito certo, pois que ela só po-
derá ser determinada depois de terem sido efetuados os 
imprescindíveis estudos sôbre o citado local, inclusive os 
respeitantes ao regime de assoreamento do pôrto, pois que 
se o mesmo só fôr acessível a barcos de grande calado, atra-
vés de permanentes dragagens, terá o grave inconveniente 
de onerar indefinidamente, não só o erário catarinense 
como também o federal. Em tais circunstâncias, o que se 
pretende ganhar para a economia nacional pela localização 
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O Deputado Fernando Ferrari, em brilhante oração aqui pro-
duzida, quando se referiu à usina siderúrgica de Laguna, usou das 
seguintes expressões: 

"Srs. Congressistas, feitos êstes comentários prelimi-
nares, desejo dizer a V. Exas. que o veto, do ponto de vista 
técnico, é perfeito e aceitável, exceto quanto à localização 
da usina de Laguna" . 

Como estou na tribuna para combater o veto, em relação a êste 
ponto, chamo a atenção dos Srs. Congressistas para o que afirmou 
o ilustre Deputado Fernando Ferrari, que argumentou veemente-
mente a favor do veto, com exceção da parte referente à localização 
da usina siderúrgica no Município de Laguna. 

O Sr. Deputado Aziz Maron, que também produziu vibrante 
discurso, teve como ponto central de sua oração o seguinte tópico: 
acha S. Ex.ª que outro combustível, futuramente, poderá ser em-
pregado. 

Pergunto eu, Srs. Congressistas: que fôrça poderá impedir que, 
amanhã, qualquer indústria, mesmo uma usina siderúrgica em ple-
no funcionamento, veja conveniência em melhorar sua produção 
e seus métodos de trabalho com combustíveis mais econômicos, de 
maior produtividade que possam aparecer? O de que se cogita é de 
criar e iniciar a usina na base do carvão nacional. 

Mais adiante, S. Ex.ª diz: "Bem como outras usinas mais aper-
feiçoadas, e não sàmente nos moldes da de Volta Redonda, poderão 
ser criadas", termina, então, sôbre êste ponto, asseverando apenas 
isto: "Creio que o veto se justifica". E S. Ex.ª, que havia sido de 
grande veemência ao defender os outros itens do veto, em relação ao 
de n.º 8, lança apenas um retórico e mavioso: "Creio que o veto se 
justifica". 

Pergunto, então, Srs. Congressistas: Volta Redonda, que é hoje 
o orgulho nacional, merecerá as palavras do ilustre Deputado Aziz 
Maron, para que seja considerada já uma coisa antiga, inadequada? 
Grave injustiça de S. Ex.ª para com aquêle grande ninho de tra-
balho, que se encontra em Volta Redonda. 

O Sr. Aziz Maron - Permite-me V. Ex.ª um aparte? 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Com imenso prazer. 
O Sr. Aziz Maron -Agradeço as referências que V. Ex.ª fêz ao 

meu nome. Relativamente, à minha argumentação, no particular 
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que V. Ex.a está frisando, meu pensamento era deixar liberdade ao 
Govêrno de levantar a usina de Laguna, de acôrdo com a técnica 
atual, e não obrigá-lo a fazer uma coisa exatamente igual a Volta 
Redonda. V. Ex.ª sabe que evoluímos de dia para dia, e não ha-
via razão para se aconselhar a administração a instalar uma usina 
idêntica à de Volta Redonda, quando o Govêrno poderia, e poderá, 
fazer algo em moldes diferentes, em moldes mais modernos, con-
soante com as exigências locais e com a técnica dos dias de hoje. 
Este é o meu pensamento e por isso declarei estar certo de que êste 
é o melhor critério a seguir porque se trata de questão controvertida; 
e, entre obrigar o Govêrno a fazer uma coisa semelhante à outra 
já existente, será de melhor proveito deixá:-lo com liberdade para 
realizar tarefa à altura dos dias que correm, mesmo porque o 
Govêrno, pelo fato de haver construído Volta Redonda, está com 
crédito para fazer em Laguna coisa semelhante, ou melhor. Nunca 
pior. 

O SR. FRANCISCO G~.LLOTTI - Grato a V. Ex.ª, mas vejo 
que o seu aparte repete ":q.os moldes da Companhia Siderúrgica 
Nacional". Não quero dizer gue seja uma cópia fiel, é claro. 

O Sr. Maurício Jappert-,_ Quero chamar a atenção do Congres-
so para a autoridade da palavra de V. Ex.ª. Além de catarinense 
ilustre, engenheiro que honra a sua profissão, V. Ex.ª conhece es-
pecialmente a região de Laguna, porque aí passou grande parte da 
sua mocidade, estudando, tqtbalhando pelo pôrto e também colabo-
rando para o desenvolvimento da região lagunense. Portanto, 
V. Ex.ª tem autoridade par~ falar sôbre o problema em foco. 

O SR. FRANCISCO GAI.LOTTI - Muito grato ao meu eminen-
te mestre, sempre generoso. Ocupou, também, esta tribuna o meu 
nobre amigo, ilustre Deputa,:Io mineiro, Sr. Daniel de Carvalho, que 
para aqui nos trouxe o con~;elho de que nunca se deve julgar sem 
ouvir as duas partes. Mas, pergunto, Senhores Congressistas: as-
sunto de interêsse nacional çomo êste, foi pormenorizadamente de-
batido na Câmara dos Deputados e na Câmara Alta do País, tendo 
tido a maior divulgação. PQr que não apareceram aquêles que se 
oporiam a que Laguna fôsse a sede da usina siderúrgica nas vizi-
nhanças das minas de carv~.o? Por que só agora, depois da Mensa-
gem do Sr. Presidente da H.epública - feita, é verdade, por um 
ilustre técnico, engenheiro Mário Pinto, mas que é uno, está só 
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no combate àquilo que tem defendido da maneira mais brilhante 
por técnicos da nomeada de Maurício Joppert, Napoleão Alencastro 
Guimarães e tantos outros para não relembrar o nome do General 
Iberê Matos da Cunha, um dos pioneiros da usina de Volta Redonda 
- por que só agora se levanta contra Laguna a voz de literatura, 
sem que argumentos técnicos venham provocar qualquer mentali-
dade de mudança daquilo que os técnicos afirmaram? 

O Sr. Wanderlei Júnior - Quero lembrar a V. Ex.ª que era 
uma das mesas-redondas, a que, creio, V. Ex.ª compareceu, lá estê-
ve o Presidente da Siderúrgica Nacional, que concordou com a esco-
lha da cidade de Laguna exaltando até o local como a sede da si-
derurgia catarinense. Agora, conforme se diz por aí, a Siderúrgica 
Nacional está empenhada em levar para Tubarão a sede da side-
rurgia catarinense. ::&:ste o ponto que queria lembrar a V. Ex.ª 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Muito obrigado ao nobre 
Deputado. 

Srs. Congressistas, o ilustre General de nosso Exército, repre-
sentante do Estado de São Paulo na Câmara Federal, o eminente 
Deputado Lima Figueiredo, não só na segunda-feira passada, como 
lloje, ocupou, de maneira brilhante, esta tribuna. Permita S. Ex.a 
que eu lhe apresente os meus agradecimentos pela verdadeira lição 
que nos deu sôbre conceitos de integração, economia, concentração 
da produção, planejamentos e planos, e diga, também, que não 
nos trouxe de fato, argumentos que possam derrubar aquilo que 
está dito, de modo convincente, quanto à escolha de Laguna para 
sede da usina siderúrgica nacional, porque, então, vamos avançar 
um pouco mais: - a nova usina não deverá estar no Estado de 
Santa Catarina. Se esta tese fôr sustentada e aprovada, cruzarei os 
braços. Mas, se a usina siderúrgica nova deve ser localizada no Es-
tado de Santa Catarina, ela só o pode ser no Município de Laguna, 
porque Laguna é o único pôrto viável do Sul de Santa Catarina; 
porque Laguna é o único pôrto que apresenta as maiores vantagens 
para a usina siderúrgica; porque, se quisermos pensar em outro pon-
to de Santa Catarina, para o interior, para mais próximo das minas 
de carvão, teríamos problema muito sério, qual o do transporte do 
minério do pôrto até a usina vencendo as serras. O ilustre General 
Lima Figueiredo, que já foi grande administrador da Noroeste do 
Brasil, sabe que vencer serras é exigir máquinas mais possantes, 
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é gastar muito mais combustível, é movimento da carga no sentido 
da elevação, e a usina em Laguna trará o carvão das minas no sen-
tido da descida e encontrará o minério desembarcado naquele pôrto, 
com as maiores facilidades e a maior economia. 

O Sr. Saulo Ramos - Concordo plenamente com V. Ex.a. Se o 
veto fôr aprovado, com a supressão da expressão "em Laguna", a no-
va usina siderúrgica de 500 milhões poderá ser construída fora do 
Município de Laguna, fora da zona geo-econômica do carvão side-
rúrgico, isto é, o Estado de Santa Catarina. Estou com V. Ex.ª e 
com todos os técnicos que se pronunciaram pela localização da usina 
siderúrgica em Laguna. Se ela tiver de ser instalada no Estado 
de Santa Catarina, indiscutivelmente, o melhor ponto, o lugar pre-
ciso, segundo a opinião abalizada dos engenheiros, é mesmo a ci-
dade de Laguna. 

O SR. FRANCISCO GALLOTTI - Muito grato a V. Ex.a pelo 
aparte. 

O Sr. Lima Figueiredo -- Sr. Senador, primeiro, quero agrade-
cer a V. Ex.ª as referências a mim feitas e, segundo, quero dizer 
que não sou contra a instalftção da usina siderúrgica em Laguna: 
estou apenas defendendo o ponto de vista do Sr. Presidente da Re-
pública, que pede um compasso no ritmo com que estava sendo tra-
tado o Plano do Carvão. 1!lsse Plano foi modificado e, portanto, para 
que êle tenha, novamente, unidade, são preciosos novos estudos. 
É somente o que defendo. Não me coloco como adversário de 
V. Ex.ª na questão da localização da usina siderúrgica de Laguna. 

O SR. FRANCISCO G.f\LLOTTI - Muito grato ao aparte de 
V. Ex.ª e espero que o Congresso tenha ouvido atentamente a ver-
dadeira opinião de V. Ex.ª sôbre o assunto. 

Concluindo, Sr. Presid1mte, desejo acentuar que dos quatro 
opositores apontados, vemos que nada sobrou do combate à loca-
lização da usina siderúrgicar em Laguna. 

Disse há pouco, o Deputado Lima Figueiredo que certamente o 
ilustre líder da maioria, Sr. Gustavo Capanema, ocuparia também 
esta tribuna. Faço votos para que S. Exª, em aqui vindo, possa trazer 
novas luzes ao Congresso; r,nas tenho a convicção absoluta de que 
os ilustres colegas devidamei;ite orientados, como devem estar, rejei-
tarão o veto do Sr. Presidente da República, em especial quanto 
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ao Item 8, porque assim o Congresso Brasileiro estará prestando 
patriótico serviço à nossa Pátria. (Muito bem; muito bem. Palmas). 

O SR. PRESIDENTE - A chamada começará pelos Terri~ 

tórios, aos quais se seguirão os Estados, de Norte para Sul. Por 
fim, votarão os membros da Mesa. Na cabine existem cédulas "sim" 
e: "não", correspondentes aos diversos itens a serem votados. Cada 
cédula, além do número de ordem, conterá a indicação ao disp~ 
sitivo a que se refere. Os Senhores Congressistas que desejarem 
manter o projeto, usarão a cédula "sim", os que o quiserem rejei-
tar, votarão "não". 

A Mesa pede aos Senhores Congressistas que observem a ordem 
de chamada, a fim de se tornar possível o registro dos nomes dos 
votantes. 

Vai-se proceder à chamada. 

(Procede-se à chamada) 

O SR. PRESIDENTE - Responderam à chamada e. votaram 
242 Senhores Congressistas, número que corresponde ao de cédulas 
encontradas na uma. 

Vai-se proceder à apuração. 
Convido para escrutinadores os Senhores Senador Landulplo 

Alves e Deputado Arruda Câmara. 

(Procede-se à apuração.) 

O SR. PRESIDENTE - Feita a apuração, verificou-se o seguinte 
resultado: 

6 - Setor Transporte (n.0 I) na Estrada de Ferro Central do 
Brasil. 

7 - Construção de um trecho em Japuí as palavras "Ja-
pui". 

"Sim" ........................ ·. · ·. · · · · · · · · · · · · · · · 87 votos 
"Não" .................................... · · · · · · · · 138 votos 
Em branco ....................................... . 21 votos 
Nulo ............................ ·················· 1 voto 

23-II 
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7~ N;a ,S~ç~o If;,Ver~,- P~fa.~s~b~leqi:q;i,~;n~~. ~PMavr&J;~ 
".,.. n~ :moldes.<Ü\.Cia.. Sider,úrgita.:1.faiçi.p~'J, · 
"$:!. " 100 votos""1'~'1ª··································.~·········'.'"J':fjip" f ; • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• ' • • • • • • • • • • • • • • • ' 127 vo.t.os.1 
Em brauco .......................................... , a,votos.:  

.,. •, 1 

Nulo: " ... : ........... · .. · · · · · · · .. · · · .. · · · .,. , · .· · · · · · · .. • · livoto:~  

8·--·Na Seção IV, verbis as palattaE! "em Laguna. ... " 
• ' r ' 

"Si.p:l;.~... " .... , ............. ·........... ". · ...... • ..... " .. . 155 votos· 
"Não" ........................................... · · SO;:Y.otoa 
Em branco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... · 5 votos 

2,,vo~·N-u'.iP.s'' ..... '.' '......· ..... •, ... '• ......... " .... " . :· '. ..... ·... 
9 - Na Seção IV verbis as palavras " ... exclusiva... ". 

"Siln" ........................................... . ~2-'votos  
"Não" ........................................... . 134 votos  
Em branco ............................. .... -: . .,. . . . . . . . 5 votos  
Nulo .......................' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 voto  

O>;SR. :PRESIDENTEr.i- qs mspofoitivos 'dó projetb· 'Vetado não 
tooliní;mruítkl0s~ ;e 10(vett)Cfof ápro\7aifo:-" · 

Nada mais havendo a tra~ar, enc.erra ~..s~s.ã.~r
Encerxa~e~ ;~e.Mâ;o·à'I? :J7 :hotas:e~.fi61JmnutoS. 



Sessão em 27 de novembro de 1953 

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

. . . .. ...; ..... '• .........• .. •...................................... .  
EXPEDIENTE 

O-SR. JORGE LACERDA - (Lê o seguinte discurso): Senhox 
Presidente, com a recente nomeação dos membros da Comissãc 
Executiva do Plano do Carvão Nacional, é oportuno que se iealcE 
a responsabilidade dêsses ilustres brasileiros, na execução de uma 
tarefa de tão assinalada importância para a vida econômica do 
País. A urgência com que se reclamam soluções para o grave pr0:-
blema do carvão, não permite que se empreste a cargos como aquê-
les, o caráter de títulos honoríficos. -· ... 

Aqui estaremos atentos ao desenvolvimento dos trabalhos da 
aludida Comissão, com aquela mesma vigilância que dispensamos ao1 

estudo e revisão do projeto de lei encaminhado pelo Poder Execu1;i... 
vo ao Congresso Nacional. Creio que o novo órgão, dotado dos iflS.. 
trumentos eficazes que lhe proporcionou o Parlamento, saberá de-
sincumbir-se da árdua missão, procurando imprimir maior celeri-
dade à solução das múltiplas e complexas questões econômicas e 
sociais, ligadas à indústria carbonífera. Entre essas providências, 
desejaria salientar: 

1.º - Libertação da nossa indústria carbonífera dêsse com-
plexo de inferioridade, em que se vai abismando, pelo descrédito 
com que o impatriotismo tem procurado envolver o carvão brasileiro. 
Impõe-se, para êsse fim, emprestar-lhe um novo rumo econômico, 
mais consentâneo com as exigências dos novos tempos, através de 
sua industrialização química. Modernamente, milhares de sub-
produtos são extraídos do carvão. Urge, pois, conferir a necessária 
dignidade econômica ao nosso produto, aviltrada, atualmente, nesse 
papel secundário de simples combustível. É mister levar o seu em-
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prêgo, portanto, no sentido de sua industrialização química, ao 
lado da siderurgia e óas termelétricas. 

2.º - Melhoria das miseráveis condições de vida dos trabalha-
dores das minas de carvão. Com êsse objetivo, figura no Plano, gra-
ças à emenda de nossa autoria, uma dotação de 15 milhões de cru-
zeiros. E não é demais relembrar que dentro das minas não estã 
apenas o carvão, mas sobretudo o homem. 

3.º - Tranqüilidade aos mineradores, que vivem angustiados, 
credores crônicos que são, da própria União. O Plano surgiu para 
amparar e financiar os mineradores, mas êstes é que estão finan-
ciando o próprio Govêmo, através do fornecimento do carvão, para 
os serviços públicos. E, cabe salientar o atrazo considerável dos dé-
bitos oficais. 
. Ainda há poucos dias um distinto minerador do Município de 

Crisciúma, Santa Catarina, ao procnrar receber, aqui no Rio, os 
atrasados de uma autarquia, relatI vos à venda do carvão efetuada 
por sua Companhia, foi insolit:amentc expulso do gabinete do diretor 
daquela repartição. 

. Por ironia, foi êsse o prirpeiro traté:l.mento oficial dispensado a 
um minerador catarinense, lc,Jgo depois de sancionado o Plano do 
Carvão Nacional. Diante de~sa revoltante ocorrência, precisamos 
salientar que de nada valerão as palavras dêsse Plano, se os poderes 
públicos não souberem tradu~i-las em atos; se também não trouxe-
re~ na consciência o espíritp que reside no corpo da lei. (Muito 
bem) . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 •••••••••••••••••••••• 
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