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Esta publicação reúne depoi-
mentos de servidores da Câmara 
dos Deputados, coletados durante 
as comemorações dos 180 anos do 
Poder Legislativo, em 2003. 

Os textos oferecem leitura 
leve e agradável, na linguagem 
coloquial, característica ineren-
te às entrevistas realizadas sem a 
preocupação do espaço exíguo e 
do tempo determinado. As falas 
retratam muitas vezes a dura rea-
lidade dos primeiros anos vividos 
no Planalto Central: a carência de 
infra-estrutura, a falta de opção de 
atividades de lazer e o profundo 
sentimento de saudade da Cida-
de Maravilhosa, antiga capital da 
República. Mas também levam a 
reminiscências de momentos di-
vertidos, curiosidades e reflexões 
animadas e esperançosas sobre a 
mudança da capital para Brasília.

O ponto alto, entretanto, são 
as experiências vivenciadas nos 
prédios do Congresso Nacional, 
a lembrança dos amigos, dos co-
legas e, especialmente, dos fatos 
marcantes, que sublinham as sig-
nificativas mudanças nas rotinas 
de trabalho da Instituição para se 
adequar à modernização e às no-
vas exigências da sociedade, no 
contexto de acontecimentos po-
líticos que modificaram seguidas 
vezes o cenário do país.

Como primeiro trabalho do Núcleo de História Oral da Câmara dos 
Deputados, oferecemos ao público um conjunto de testemunhos de ex-
servidores da Câmara dos Deputados, coletados por ocasião das come-
morações dos 180 anos do Poder Legislativo do Brasil, reunindo aspectos 
interessantes do funcionamento do Congresso, a ampliação da infra-es-
trutura e a evolução dos trabalhos ao longo dos anos, resultante de no-
vas tecnologias e maior participação e acompanhamento da sociedade. 
O acervo gerado neste trabalho é constituído por 23 depoimentos orais, 
reunidos em dois volumes. O primeiro volume, contendo 11 testemu-
nhos, foi publicado em outubro de 2007, e os outros 12 depoimentos são 
apresentados nesta última edição, encerrando a série. 

O lançamento deste livro, inserido nas comemorações do Mês do Ser-
vidor, em outubro de 2008, constitui uma demonstração de valorização 
e reconhecimento da Câmara dos Deputados ao conjunto de todos os 
dedicados e competentes funcionários de seus quadros, representados 
pelos homenageados que tiveram a oportunidade de serem ouvidos para 
a elaboração dos tomos da série “CONTOS DA CÂMARA”, publicação 
que revela inúmeros objetivos alcançados, espírito de equipe, desafios 
conquistados, acertos, desacertos e a seriedade e compromisso de nossos 
trabalhadores, tudo isso contado de forma espontânea e apaixonada. 
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A História Oral desvenda o 
passado recente, oferecendo a vi-
são do indivíduo sobre os episó-
dios narrados. A reunião de vários 
depoimentos traz uma pluralidade 
de versões, onde os contrastes e si-
milaridades permitem compreen-
der todo o contexto da época, nos 
apresentando as tensões sociais, 
a situação econômica, as ideolo-
gias, interesses de grupos e todos 
os aspectos capazes de mobilizar 
a população. As informações vão 
se complementando e delineando 
o universo das relações humanas. 
Esse tipo de reconstrução da His-
tória nos proporciona imensa ri-
queza de detalhes.

A Câmara dos Deputados 
tem utilizado esta metodologia 
para contar a História do Poder 
Legislativo brasileiro e sua con-
tribuição para a construção da 
nossa democracia. Realizando 
trabalhos de naturezas variadas, 
objetivamos complementar a in-
formação contida nos arquivos, 
resgatar a memória institucio-
nal, episódios não registrados e 
acontecimentos curiosos, trazi-
dos à tona por meio das remi-
niscências dos entrevistados. 

ISBN 978-85-736-5571-1
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Apresentação
Dando continuidade aos trabalhos do Núcleo de História Oral da Câmara dos 
Deputados, este terceiro volume da coleção Memória do Servidor encerra a pu-
blicação da série de entrevistas realizadas com funcionários desta Casa durante as 
comemorações dos 180 Anos do Poder Legislativo Brasileiro, no ano de 2003. 

São relatos de servidores que vivenciaram, ao lado de ilustres parlamentares, mar-
cantes acontecimentos da história do Parlamento Brasileiro a partir da segunda 
metade do século XX. Esses servidores contribuíram sobremaneira para o bom 
andamento dos trabalhos do nosso Parlamento. A preservação de suas memórias, 
enquanto observadores e participantes dos fatos históricos, é mais um instrumento 
que nos ajuda a resgatar a atuação da Câmara dos Deputados no cenário brasileiro 
das últimas décadas. 

Deste volume consta uma pequenina fração dessa contribuição. São doze persona-
gens que exerceram as mais diversas funções – todos com extrema dedicação e en-
volvimento característicos de um corpo funcional de reconhecida competência –, 
evidenciando a existência de múltiplos esforços para o funcionamento desta es-
trutura legislativa. Paulo Affonso Martins de Oliveira, Abeguar Machado Masse-
ra, Dorothy Prescott, Eraldo Soares da Paixão, Haidée Del Bosco de Araújo, Jorge 
Odilon dos Anjos, Luiz Paulo Serejo, Luiz  Roberto Serejo, Mário Teles de Oliveira, 
Salvador Vicente, Sylvio Rômulo Guimarães de Andrade e Vili Santo Andersen pin-
celam neste livro o dia-a-dia das atividades de diversos órgãos da Câmara, como 
a Secretaria-Geral da Mesa; as chefias de gabinetes da Presidência e dos demais 
órgãos da Mesa; as diretorias das áreas legislativas e administrativas; as assessorias 
e os setores de apoio, essenciais para o funcionamento da Instituição. Todos dis-
correm de forma verdadeiramente apaixonada sobre os anos de atuação nesta Casa 
Legislativa, a Câmara dos Deputados do Brasil.

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Diretor-Geral da Câmara dos Deputados
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Prefácio
É na Câmara dos Deputados que o povo sói ter voz no processo político, não tanto em 
virtude do modo de escolha dos seus integrantes – nas democracias modernas, é pelo 
voto popular que se elegem os membros de ambas as Casas do Congresso Nacional, 
de um lado, e de outro o chefe do Poder Executivo, quadro que se repete, mutatis mu-
tandis, nos âmbitos estadual e municipal –, mas, antes, pela natureza da representação, 
aqui. O deputado é o representante do povo, é a voz do povo no concerto dos Poderes 
Nacionais. Se tal não se dá, houve usurpação dessa voz. A Câmara funcionando na 
plenitude democrática – a plenitude possível, é bom realisticamente ressalvar, já que 
a democracia é uma luta incessante, em que se avança e se recua, e em que a vitória é 
sempre meta ideal – é necessariamente um reflexo da face múltipla do povo, reflexo 
que se aperfeiçoa à medida que nos aperfeiçoamos como nação.

Por tudo isso, a atividade dos representantes que nela têm assento se requer pública, 
de modo ainda mais claro que a dos outros mandatários eleitos pelo sufrágio popular. 
Essa publicidade se faz, oficialmente, através das páginas do Diário do Congresso Na-
cional e, de modo suplementar, hodiernamente, pelas ondas do rádio e da televisão.

A publicidade oficial tem por objeto, naturalmente, os pronunciamentos parlamenta-
res, as proposições e suas justificativas, a discussão das matérias propostas ao exame 
da Casa, seja no plenário, seja nas comissões.

A consideração de que o deputado é um ser humano como os demais, com a com-
plexidade inerente à espécie, com uma vida profissional, intelectual, pessoal geral-
mente velada pela investidura do mandato, sugeriu a conveniência ou, pelo menos, 
o interesse que haveria de ter uma publicação que explorasse, seletivamente, essas 
bases ocultas, mas que sustentam, sem dúvida, o comportamento parlamentar e nele 
deixam marcas. Creio que a série Perfis Parlamentares surgiu em parte para cumprir 
essa função, fazendo-o exemplarmente, tantas vezes, e tantas vezes revelando talentos 
de diverso matiz relegados à sombra pela projeção maior da vida pública. Lembro-
me de que, em dado momento, ocorreu a alguém que seria também interessante dar 
visibilidade editorial a intelectuais da órbita de auxiliares do parlamentar, servido-
res do Congresso Nacional, e de jornalistas que davam cobertura às atividades deste. 
Nasceu a Coleção Machado de Assis, instituída pelo Comitê de Imprensa do Senado 
Federal e lançada com o apoio daquela Casa, por intermédio de seu Centro Gráfico. 
Foram dezenas de livros, de espectro deveras representativo, abrangendo os gêneros 
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ensaio, conto, poesia. Destaque-se uma dessas obras, a dupla coletânea de contos 
intitulada Horas vagas, de 1991: o primeiro volume, organizado por Manoel Vilela 
de Magalhães e João Emílio Falcão, compreendendo narrativas de “senadores, de-
putados e ex-parlamentares”; o segundo, devido a Joanyr de Oliveira, enfeixando 
histórias da pena de “funcionários do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, 
de jornalistas credenciados junto a ambas as Casas do Congresso, de profissionais 
da imprensa que já exerceram suas funções na cobertura das atividades legislativas, 
e de servidores que, agora em outros órgãos, hajam trabalhado na área do Parla-
mento”. Nota simpática dessas coletâneas foi a integração com os meios culturais da 
Capital sem ligação com o Congresso, dada pela livre escolha dos apresentadores 
dos trabalhos compendiados.

Faltava ainda alguma coisa nesse painel: por que não dar a palavra a funcionários 
que tivessem vivenciado momentos históricos do Legislativo, notadamente nos pri-
meiros anos da criação e consolidação de Brasília? Aqui a bola volta ao domínio da 
Casa do Povo, em cujo seio se constituiu, no ano de 2003, a série Memória do Servi-
dor, sugerida pelo Conselho Editorial em 2005 e iniciada com entrevista concedida 
por Paulo Affonso Martins de Oliveira, ex-secretário-geral da Mesa, ao jornalista 
Tarcísio Holanda. O segundo volume, com o título Contos da Câmara e o subtítulo 
Depoimentos de servidores nos 180 anos do Legislativo, reuniu memórias do ex-dire-
tor-geral Luciano Brandão Alves de Souza, secundado por Antônio Neuber Ribas, 
Daniel Machado da Costa e Silva, João Ribeiro de Moraes, Jolimar Corrêa Pinto, 
Marialba de Lima Mesquita, Maurílio Penna Groba, Reinaldo Carvalho Brandão, 
Renault Mattos Ribeiro e Victor Hugo da Costa, mais o signatário destas linhas.

A palavra “contos”, diga-se en passant, não tem, neste contexto, sequer a conotação 
de matéria ficcional. São relatos de servidores, pitorescos alguns, outros de mais se-
vero cunho, todos fundados em fatos e capazes de ajuntar alguns traços à trajetória 
e à imagem da Câmara dos Deputados.

Neste volume, terceiro da série e segundo dos Contos, novo grupo de servidores, 
quase todos já aposentados por ocasião da tomada dos depoimentos, engrossa o 
documentário sobre os bastidores da Casa e sobre vivências pessoais de fatos que 
são hoje do domínio da história.

Abeguar Machado Massera, que teve o “privilégio” de entrar para o serviço da 
Câmara no sombrio ano de 1968 e, durante sua vida funcional, percorreu diver-
sos setores, apresenta-nos alguns instantâneos ilustrativos de seu funcionamento 
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e fala do “pavor generalizado” que tomou conta das pessoas nos períodos mais 
críticos da ditadura.

Dorothy Prescott, aposentada como chefe de gabinete da Presidência, se refere tam-
bém a esse período, sobressaindo em sua entrevista as partes relativas à movimen-
tação partidária e, sobretudo, à figura invulgar do Presidente Ulysses Guimarães.

Eraldo Soares da Paixão, que foi diretor da Coordenação de Arquitetura e Enge-
nharia, diretor do Departamento de Administração e diretor administrativo, diz, 
principalmente, da saga das reformas exigidas pelos edifícios principais da Câmara; 
da construção dos seus anexos; das acomodações do Departamento Médico; das 
casas destinadas a funcionários, em Sobradinho; da sede da Ascade.

Do fluente depoimento de Haidée Del Bosco de Araújo assinalaremos, na impossi-
bilidade de aflorar todos os assuntos tratados, as passagens em que se reporta à lisu-
ra dos concursos da Câmara, à pessoa do deputado Ulysses Guimarães, à situação 
de políticos e funcionários na época do fechamento do Congresso e a deploráveis 
episódios de violência em suas dependências.

Contribuição especialíssima há de ser considerada a de Jorge Odilon dos Anjos, 
autor de muito interessantes contos/crônicas que vem publicando a partir de 1991. 
Nomeado em fevereiro de 1946, aposentou-se em 1990, ao fim de uma jornada 
que testemunhou os trabalhos de três Constituintes, o suicídio de um presidente 
da República, o golpe militar de 1964, a mudança da Capital. Foi redator de anais 
e documentos parlamentares, diretor do Departamento de Pessoal e diretor-geral 
substituto, numa carreira de, ao todo, cinqüenta anos de serviço público, que lhe 
valeram merecida medalha de ouro.

De Luiz Paulo Bastos Serejo, que já não verá, pelo menos com olhos físicos, a pre-
sente edição, cedemos à tentação de colher algumas das palavras no encerramento, 
aquelas em que manifesta sua alegria de estar com os colegas “pensando, cantando, 
celebrando o inusitado viver, a coisa gostosa de ser”.

Igualmente ricas e humanas são as declarações de seu irmão Luiz Roberto Bastos 
Serejo, entre cujos temas gostaríamos de privilegiar sua experiência como presi-
dente da Ascade – Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados, criada 
ainda no Rio de Janeiro, “como uma mútua”, e notavelmente expandida com a 
transferência para Brasília.

Escritor, jornalista, professor, homem devotado à cultura e aos livros, Mário Teles de 
Oliveira, dirigindo o Centro de Documentação e Informação, estava rigorosamente 
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em seu elemento. Vale degustar sem pressa o seu primoroso relato, em que, não 
obstante as hesitações, interrupções e acidentes outros próprios de uma entrevista 
ao vivo, se pode sentir o pulso de um narrador.

A Paulo Affonso Martins de Oliveira coube a honra de abrir a série Memória do 
Servidor, com longo depoimento, concedido a Tarcísio Holanda, que resultou no 
livro O Congresso em meio século. Sua colaboração neste volume é, como a naquele 
consolidada, inestimável. Entrou para o serviço da Câmara, como Dos Anjos, em 
começos de 1946; e, como Luciano Brandão Alves de Souza, culminou a carreira na 
posição de ministro do Tribunal de Contas da União.

Salvador Vicente entrou no Rio, em 1960, no quadro da Zeladoria. Veio para Bra-
sília no início do ano seguinte. Era faxineiro. Alfabetizou-se aqui. Além de ver a 
cidade nova de um outro ângulo, é talvez o único que declaradamente a ela não 
se adaptou, embora elogie Brasília por alguns de seus aspectos, principalmente no 
campo da educação. Sua palavra, humaníssima, é digna de nota.

Sylvio Rômulo Guimarães Andrade é o homem dos causos curiosos, contados com 
graça. Foi nomeado em agosto de 1964, quando já não subsistiam as facilidades 
julgadas necessárias para atrair e manter o funcionalismo em Brasília, particular-
mente quanto à obtenção de moradia. Suas histórias cheias de verve dizem de pro-
blemas enfrentados em setores da administração e de figuras importantes como o 
deputado José Bonifácio de Andrada, sempre em estilo simples e cativante.

Vili Santo Andersen, assim como Sylvio Rômulo, integra o numeroso e vitorioso 
contingente de sargentos que “tomou de assalto” a Câmara dos Deputados, via con-
curso público, e nela galgou postos dos mais significativos. Serviu na Diretoria de 
Segurança, mais tarde na direção da Coordenação de Contabilidade e afinal como 
diretor do Departamento de Finanças. Poeta, coordena o jornal Voz Ativa, da ASA 
– Associação  dos Servidores Aposentados da Câmara, sendo o principal responsá-
vel pela criação e manutenção de seu suplemento literário, o Ler & Escrever.

Temos aqui, pois, um conjunto integrado de textos panorâmicos de agradável e in-
formativa leitura, ilustrativos da “participação do servidor na história da Câmara 
dos Deputados”, como parte das comemorações dos 180 anos do Poder Legislativo.

Anderson Braga Horta
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Introdução
Com este segundo volume de Contos da Câmara, que representa um segmento 
da Coleção Memória do Servidor, o Núcleo de História Oral da Câmara dos De-
putados finaliza uma etapa do processo inicial de seus trabalhos, que teve desen-
volvimento concomitantemente aos esforços empreendidos para sua estruturação 
funcional, a ser brevemente implementada. 

Em 2003, por ocasião das comemorações dos 180 Anos do Poder Legislativo Bra-
sileiro, a Câmara dos Deputados constituiu o “Grupo de Trabalho para coordenar 
e elaborar propostas de atividades e eventos relativos à participação do servidor na 
história da Câmara dos Deputados”. Um dos produtos resultantes desse trabalho 
foi a coleta de depoimentos de servidores de seu quadro funcional que exerceram 
as mais variadas funções na Casa. Esses depoimentos nos contam, de forma espon-
tânea e envolvente, um pouco da experiência e da vivência nas diversas atividades 
que proporcionam o funcionamento da produção legislativa e suas conseqüências 
no cotidiano do povo brasileiro e na história política brasileira. Relatam, também, a 
difícil e progressiva transferência da Câmara dos Deputados, do Rio de Janeiro para 
Brasília, abordando não apenas as dificuldades das mudanças físicas, mas também 
a comoção que envolveu, além dos parlamentares – em sua maioria resistentes e 
incrédulos quanto ao sucesso da empreitada –, os servidores, que deixaram suas fa-
mílias, seus amigos e o conforto da “Cidade Maravilhosa”, com suas praias, sua bele-
za, sua vida cultural, para “comer muito barro e poeira” numa cidade que, no início 
dos anos 60, era um grande canteiro de obras. Mesmo com todas as dificuldades de 
adaptação daqueles servidores que se mudaram para uma cidade em construção, 
os depoimentos revelam um marcante traço comum: a extraordinária e apaixonada 
dedicação à Câmara dos Deputados, onde pulsavam a vida e os acontecimentos.

Após a coleta dos depoimentos, procedemos à revisão histórica dos relatos, vez por 
outra corrigindo datas e algumas imprecisões encontradas, ajustando os registros 
com a cronologia das fontes oficiais. Com o objetivo de tornar a leitura facilitada e 
mais agradável, também suprimimos do texto alguns poucos parágrafos que apre-
sentavam falhas de gravação que impossibilitavam o entendimento dos aconteci-
mentos narrados.

Neste segundo livro, apresentamos os testemunhos de doze servidores, encer-
rando a publicação das entrevistas realizadas em 2003. A participação de novos 
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colaboradores tem possibilitado a continuada capacitação do Núcleo de História 
Oral, aperfeiçoando a metodologia empregada em projetos recentes, alguns já em 
execução, como o de coleta de depoimentos de parlamentares e servidores que atu-
aram no processo da Constituinte de 1987/1988.

Mais uma vez, agradecemos o apoio dos diversos órgãos da Câmara dos Deputados 
que não só colaboraram para viabilizarmos esta publicação, mas que estão direta-
mente envolvidos nas diversas etapas de trabalho, intrínsecas à metodologia de His-
tória Oral, sem os quais o nosso Núcleo não existiria. Queremos destacar a atuação 
do Departamento de Taquigrafia, da Coordenação de Audiovisual, da Coordenação 
de Arquivo e da Coordenação Edições Câmara que compartilham com o Núcleo 
de História Oral da Câmara dos Deputados a germinação de um novo serviço de 
preciosa contribuição à sociedade, que vem acrescentar nova fonte de pesquisa para 
o estudo do Poder Legislativo e sua importância na História do Brasil. Dessa forma, 
o Núcleo de História Oral já nasce e se desenvolve em consonância com a política de 
interação e cooperação mútua das unidades da Câmara dos Deputados objetivando 
ações integradas para a execução de projetos específicos.

 Núcleo de História Oral
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Paulo Affonso 
Martins de Oliveira

Em 2003, servidor aposentado da Câmara dos Deputados.  
Entre outras atividades na Casa, exerceu o cargo de secretário-geral da Mesa

EntEvistadorEs: 

Glória Varela, Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho, Casimiro Pedro da 
Silva Neto. A entrevista foi assistida e contou com a participação de outros 
servidores da Câmara, a quem o entrevistado se refere algumas vezes: Carlos 
Roberto Maranhão Coimbra e Ivanir Geraldo Vianna, além de Nelda Men-
donça Raulino, à época diretora do Centro de Documentação e Informação, 
e Gracinda Assucena de Vasconcelos, à época diretora do Arquivo da Câmara 
dos Deputados.

LocaL: 

Brasília

data: 

11/9/2003

duração: 

1 hora, 10 minutos

tópicos: 

O funcionamento da Câmara no Rio de Janeiro, a partir de 1946; a cassação dos 
deputados comunistas; a transferência para Brasília; a infra-estrutura de Bra-
sília e da Câmara no início dos anos 60; as reformas e acréscimos dos prédios 
da Casa; a vida na Câmara; os presidentes da Câmara; a disciplina partidária; o 
aumento do número de deputados; a atuação da Câmara durante a Ditadura; a 
Constituinte de 1988; a importância do Poder Legislativo.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Boa tar-
de, Dr. Paulo Afonso. Gostaria que o senhor dissesse seu nome, quando entrou para 
a Câmara e o processo de entrada.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Meu nome é Paulo 
Affonso Martins de Oliveira. Entrei para a Câmara dos Deputados em março de 
1946, no início da Assembléia Nacional Constituinte. Entrei como datilógrafo, sen-
do lotado na Taquigrafia. Isso fez com que praticamente me dedicasse ao trabalho 
legislativo. Jamais exerci qualquer função administrativa na Câmara. Inclusive ha-
via órgãos que eu nem conhecia. O lugar que mais visitava era a Diretoria-Geral, 
principalmente quando era diretor o Luciano Brandão, que ocupou o cargo por 
muitos anos e entrou como engenheiro um pouco depois que eu. 

Da Constituinte, fui trabalhar na Biblioteca da Câmara, no Palácio Tiradentes. Não 
sei se vocês conhecem, é um local muito bonito – a Gracinda deve conhecer bem –,  
com todos os vidros biseauté, importados da França. Da Biblioteca, fui trabalhar 
com Aurélio Viana, na Quarta-Secretaria da Mesa, e de lá fui trabalhar com o depu-
tado Nestor Jost, segundo-vice-presidente da Câmara, com quem vim para Brasília. 
Nestor não gostava de Brasília. Então, ele me encarregou de fazer a mudança do 
gabinete para a nova capital, enquanto ele viajava para o exterior por mais de um 
mês. No seu regresso, o gabinete já estava todo montado, sem maiores problemas. 
Depois ele foi presidente do Banco do Brasil e eu fui presidente da Comissão do 
Distrito Federal. Na ocasião, o Congresso era responsável pela administração do 
Distrito Federal. Então, eu fui primeiro-secretário dessa comissão. Posteriormente, 
essa responsabilidade ficou com o Senado Federal. A Câmara deixou de legislar 
sobre o Distrito Federal. Depois fui chefiar o gabinete de Breno da Silveira, tercei-
ro-secretário. Em razão disso, fiquei responsável por todo o patrimônio imobiliário 
da Câmara, isto é, apartamentos funcionais. Isso deu muito trabalho em virtude 
de inúmeras invasões e de os deputados não os ocuparem, preferindo hotéis. Não 
havia taxa de ocupação, não pagavam contas de energia. Levou tempo, mas aos 
poucos conseguimos recuperar todo esse patrimônio. Quando acabou o mandato 
do Breno na Secretaria, fui trabalhar na Mesa [Secretaria-Geral da Mesa], onde 
fiquei até ir para o Tribunal de Contas da União.

Comecei na Mesa trabalhando com meu antecessor, Paulo Watzel. Quando entrei 
na Câmara, no Palácio Tiradentes, durante a Constituinte, o secretário-geral era 
Otto Prazeres, um homem de grande tradição, um intelectual. Depois de Otto Pra-
zeres vem Nestor Massena, ainda no Palácio Tiradentes, que chegou a ser senador 
por Minas. Na mudança, Nestor não quis vir para cá. Então, foi nomeado Paulo 
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Watzel, em 1960, quando foi secretário da Presidência até 1964, na sucessão do Ma-
zzilli. Porque o Paulo se envolveu muito. Éramos muito amigos, e ele me disse que 
não continuaria na Secretaria da Presidência. Tendo um novo presidente, o Bilac 
Pinto, já em 1965, me convidou para a Secretaria-Geral. Eu fui secretário-geral até 
1988, quando assumi minha função no Tribunal de Contas da União. 

Foi muito rápido, não é?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas agora vamos começar 
a destrinchar.

O senhor passou por inúmeros presidentes.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Mais de dez.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor faria uma análise de ca- 
da período?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Cada presidente tem 
a sua peculiaridade, cada homem é um homem, e posso dizer que não há um pre-
sidente igual ao outro. Não é, vamos dizer, um auto-elogio, mas não é o presidente 
quem tem de se adaptar ao estilo do secretário-geral da Presidência; é o secretário 
quem tem de se adaptar ao estilo do presidente. Sem que isso leve a qualquer capitis 
diminutio. Ou seja, o secretário da Presidência tem o dever de alertar o presiden-
te naquilo em que ache que há algum engano, alguma citação errada de natureza 
constitucional ou regimental, e o presidente acata se quiser.

Posso citar como exemplo um episódio envolvendo o deputado Adauto Lúcio Car-
doso, que tinha uma taquicardia paroxística. Essa taquicardia surgia de repente. E 
naquelas sessões muito tumultuadas subia sua pressão, sua batida cardíaca ficava 
violenta demais. Ele começava a pedir disciplina para o Plenário e, ao mesmo tempo, 
apertava a campainha de tumulto. Então, ao invés de acalmar o ambiente, ele agra-
vava a situação. Um dia disse a ele: “Presidente, o que o senhor está fazendo está er-
rado. Faça o seguinte: desligue os microfones e aperte a campainha de tumulto e não 
diga nada, porque o tumulto só cessa com um tumulto maior.” Na medida em que 
ele acionava a campainha de tumulto, não adiantava os deputados falarem porque 
não se entendia e nem a Taquigrafia registrava. Ele apertava a carótida para reduzir 
o fluxo sangüíneo. Ele me disse: “Você agora tem o dever de me alertar sobre tudo 
isso, inclusive sobre o momento que tenho que apertar a carótida.” Eu disse: “Não, 
presidente, não vou chegar a esse ponto.” “Não! Estou lhe determinando!” Então, eu 
alertava, numa fase inicial, e depois alertava sobre o problema de saúde dele. 
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Então, o secretário-geral, no decorrer do mandato de cada presidente... Cada pre-
sidente tem um estilo. O presidente Pereira Lopes, de São Paulo, por exemplo, 
era um homem muito tranqüilo, nunca se exaltava, deixava as coisas correrem. 
Os presidentes da Câmara aparecem no momento da crise. Quando a situação é 
tranqüila – sem nenhuma ofensa –, tudo corre bem, passa a ser um grande presi-
dente. No momento em que o Plenário se agita, há aquela confusão de Plenário, 
entram questões de ordem, problemas de ordem regimental, aí o presidente se 
destaca, porque se ele se perde ali... 

Tivemos o deputado Batista Ramos por muitos anos – os mais antigos, como a 
Gracinda e o Beto, lembram bem dele. O deputado Batista Ramos se exaltava e 
se perdia. Um outro que às vezes se perdia um pouco era José Bonifácio. Mário 
Covas, que era um grande orador, um grande articulador, levantava questões de 
ordem em termos de pergunta. Então, perguntava a José Bonifácio, que era o pre-
sidente, sobre tal assunto. O presidente José Bonifácio respondia. Mário Covas, 
em cima daquilo, respondia... e ia tumultuando. Um dia disse ao José Bonifácio: 
“A sua colocação não está certa. Quando Mário Covas fizer a pergunta, diga para 
ele perguntar tudo, que o senhor vai responder no final.” Ele passou a fazer assim 
e nunca mais houve tumulto. 

Então, cada presidente tem o seu estilo, cada um tem sua forma de agir. E continua 
a mesma coisa, não se modificou.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Voltando 
ao início, em 1946, quando o senhor entrou na Câmara, era um período em que o 
Brasil estava recebendo dinheiro... Como isso aconteceu dentro da Câmara, com os 
parlamentares? E os funcionários, como viveram esse período?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Quando cheguei na 
Câmara, em 1946, havia um grupo de funcionários antigos. Eu mesmo, na Taqui-
grafia, peguei aqueles velhos diretores, aqueles velhos taquígrafos, homens de mui-
ta competência que, com o fechamento do Congresso Nacional em 1937, foram 
aproveitados no gabinete do ministro da Justiça exatamente pela qualidade que 
ofereciam. Outros funcionários foram distribuídos por diversos setores da admi-
nistração pública. 

No Palácio Tiradentes ficou o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda)...  Nin-
guém trabalhava no Palácio Tiradentes. Na época do DIP – cheguei a assistir isso – 
tiraram todos os livros da Biblioteca da Câmara, e um grupo levou uma parte 
para casa, livros até raros – a Gracinda está achando graça. Isso não significa que 
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esteja acontecendo hoje em dia não, não é? Então, levaram uma parte desses livros 
para casa. Outra coisa, pegaram aqueles volumes todos e jogaram num porão do 
Palácio Tiradentes. 

Quando a Câmara reabriu em 1946, se restabeleceu tudo isso, e esses funcionários 
retornaram – uns já estavam aposentados –, mas era um grupo muito pequeno. 

Em 1946, o ponto que assinávamos ficava no gabinete do diretor-geral, Adolfo 
Gigliotti. Quando os funcionários chegavam, não assinavam o ponto na seção. 
Passavam no gabinete do Gigliotti, o cumprimentavam – ele chegava cedo – e 
assinavam o ponto. Ele conhecia todo mundo pelo nome. O Gigliotti foi nomea-
do diretor em 1926, e diretor efetivo, titular. Quando viemos para Brasília é que 
houve a substituição.

Então, chegamos nós, os novos. Não era muita gente. Fomos recrutados e fomos 
trabalhar com esses velhos funcionários. No meu caso, fui trabalhar como datiló-
grafo na Taquigrafia, trabalhando com os taquígrafos. 

Era um aprendizado muito útil. Eles faziam o apanhamento taquigráfico – chama-
va-se “quarto”, naquela época taquigrafavam dois minutos e eram substituídos –, 
chegavam lá em cima e ditavam para o datilógrafo. Se por acaso eu cometesse um 
erro, eles me corrigiam, me ensinavam. “Não, essa palavra se grafa assim...” Mas 
também aceitavam a sugestão do datilógrafo. Se o datilógrafo achasse que a palavra 
não era apropriada, ele corrigia. Foi um aprendizado muito grande para todos nós 
que chegamos naquele momento. 

Havia uma tradição de os novos funcionários seguirem o exemplo dos antigos. 
Funcionário da Câmara se aposentava com setenta anos, ninguém saía antes. Então, 
era uma escola para aqueles que estavam iniciando. 

No Palácio Tiradentes, na época... Eu trabalhava na Taquigrafia, e foi um trabalho 
muito estafante, porque estava fazendo faculdade e o trabalho da Constituinte... 
Primeiro foi a grande comissão, a famosa Comissão dos 37, que ficava até tarde. De-
pois, havia o plenário. Então, nós saíamos às duas, três, quatro horas da manhã, e eu 
tinha de ir para a faculdade. Foi um tour de force muito grande, mas superei, estou 
aqui, como muitos de meus colegas. A realidade era essa, e não podia ser diferente.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Aí, em 
1955, veio Juscelino com a proposta de mudança para Brasília. Como isso repercu-
tiu nos funcionários da Câmara?
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O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – O funcionalismo fi- 
cou dividido. 

O que acontecia? Eles davam umas visitas; os funcionários vinham para cá em 
aviões de carreira. Passávamos o dia todo aqui, visitando residências; a pessoa esco-
lhia.... Preferi, inicialmente, ir para a W3. Ainda tem essas casas na W3. Depois uma 
filha minha adoeceu e me mudei para a 208. Já foi com o sogro da Nelda, que me 
cedeu um apartamento na 208. Fui para a 208; era um apartamento bom. 

Mas um grupo não quis, não aceitava vir para Brasília. Então, o Palácio Tiradentes 
ficou de posse da Câmara dos Deputados. Um pequeno grupo ficou no Palácio 
Tiradentes. Colocou-se como diretor-geral o Luciano, que na época era engenheiro 
da Câmara e ajudou a fazer a mudança. O Luciano ficou, inicialmente, no Palácio 
Tiradentes, depois veio para cá, e foi nomeado como diretor, uma espécie de diretor, 
o Sílvio Viana Freire, que hoje tem cem anos. 

Se vocês puderem, devem ouvi-lo. Está lúcido, falei com ele, foi meu chefe. Falei 
com o Sílvio, ele está bem, embora quase cego, com a visão muito precária.

Outro grupo foi aproveitado pela Assembléia Legislativa. Ficaram lá taquígrafos... 
enfim, um grupo grande. Muitos ficaram lá, muita gente não veio. Do grupo que 
veio para cá, ninguém tentou retornar. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Voltando um pouco mais, esse 
período que vai de 1954, com o suicídio de Getúlio, até a transferência para Brasília 
foi tumultuado para a Câmara. Houve o suicídio de Getúlio Vargas; Café Filho, 
que assumiu e ficou doente; Carlos Luz, que era presidente da Câmara, assumiu a 
Presidência, foi deposto; houve a eleição de Juscelino; a comissão de preparação de 
transferência para Brasília, enfim, foi um período rico para a Câmara dos Deputa-
dos. Como o senhor viu, viveu esse período?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Temos de fazer uma 
análise da Câmara. Eu digo o seguinte: quando o presidente da Câmara vai bem, 
quando preside bem, engrandece a Casa. Na medida em que o presidente vai mal, 
não há como segurar. Naquela época, os presidentes... 

O presidente mais fraco que tivemos foi Samuel Duarte. Na época dele é que houve 
a cassação dos comunistas, um momento de grande agitação. O Tribunal Superior 
Eleitoral cassou o registro do Partido Comunista. Em conseqüência, foi apresenta-
do um projeto de resolução na Câmara e outro no Senado cassando o mandato dos 
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deputados do Partido Comunista e do senador Prestes – havia um outro senador, 
mas tinha sido eleito por outro partido, por isso não foi atingido. 

Os comunistas eram homens muito aguerridos, então tivemos momentos de grande 
agitação, e o Samuel Duarte... O princípio era levantar questões de ordem, e Samuel 
Duarte não respondia, dizia que não havia questão de ordem a ser decidida. 

Nestor Massena soprava e ele desligava os microfones. Mas tivemos Nereu Ramos, 
Cirilo Júnior, Ranieri Mazzilli, que foram grandes presidentes, tinham muita auto-
ridade. Então, esses momentos de agitação ocorrem.

E mais: a disciplina partidária era respeitada. Havia, relativamente, poucos partidos, 
e se seguia a Liderança. Era difícil um liderado discordar do seu líder. Por que isso 
hoje não se vê mais? Hoje, o líder é indicado na base de listas; deixam a lista na por-
taria e assinam indicando o líder. Naquela época, o líder era eleito pela bancada por 
voto secreto. Então, ele tinha muita autoridade. Nem tinha pedido voto nem sabia 
quem tinha votado nele, portanto, era respeitado. Hoje, o processo é mais compli-
cado, há essas mudanças de partido, e a Câmara cresceu demais. 

Pessoalmente, entendo que 513 é muito deputado. Quando entrei na Câmara, na 
Constituinte de 1946, acho que eram 284. A população também era menor, mas po-
dia crescer um pouco mais. No Pacote de Abril, o presidente Ernesto Geisel estabe-
leceu um teto. A Câmara não poderia ter mais, se não me engano, de 409 deputados 
[o Pacote de Abril fixou em 420 o número máximo de deputados]. Talvez isso não 
seja o ideal, não sei bem, mas acho que 513 é muito, é muito difícil o controle. E 
mais: sem disciplina partidária, um deputado que se sente contrariado ameaça sair 
do partido... Não há como impor um rigor nisso. 

Esses presidentes da época do Rio de Janeiro tinham muita experiência. Sempre 
digo que uma das coisas que mais me impressionou em 1946 foi a idade dos 
constituintes. Homens como Aluísio Alves, que se não me engano tinha 23 ou 
24 anos, ou Vieira de Mello, que deveria ter uns 34 anos, eram muito raros. Os 
deputados eram pessoas com bastante idade. Isso ocorreu porque, após o período 
revolucionário, com o fechamento da Câmara em 1937, não se formaram novas 
lideranças. Então, aqueles que foram candidatos em 1946 vinham de antes de 
1937, de legislaturas anteriores. Logo, eram homens experimentados na política, 
na vida congressual. Hoje, isso acabou. O processo, a evolução, é muito grande e 
muito veloz. Observamos que a renovação da Câmara era pequena. Tínhamos 
uma renovação na faixa de 40%. Hoje a renovação é altíssima. 
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A tradição da Câmara – a tradição em termos administrativos, legislativos –quem 
a mantém é, inegavelmente, seu funcionalismo. O deputado que chega aqui não 
sabe de nada e, de certa forma, não se interessa. Eles estão pensando em outras 
coisas. Se não houvesse essa continuidade do corpo funcional – porque uns pas-
sam para os outros, e vão orientando os parlamentares que chegam –, em termos 
administrativos, seria o caos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor acha que o funcionalis-
mo tem consciência da importância do seu papel?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Hoje, não sei. Na mi-
nha época, tinha. Lembro-me bem quando eu estava como secretário-geral e ha-
via algum problema em uma comissão... Hoje, eu creio que ainda é assim: a par-
te legislativa está subordinada ao secretário da presidência. Quando havia algum 
problema em uma comissão, questões de ordem, tumultos etc. e o secretário tinha 
dúvida, ele me chamava. Eu ia assistir a sessão, orientava, e os deputados aceitavam. 
É importante que os funcionários se capacitem sem tentarem ser políticos e sem 
tentarem influenciar com seus pontos de vista. Deve haver isenção. 

Eu, por exemplo, nunca me filiei a nenhum partido político, porque entendia que 
o secretário-geral da Presidência não podia fazê-lo. Como, lidando com deputados 
de todos partidos, me filiaria a um partido político? Sempre entendi que os fun-
cionário não deveriam se filiar. Aposenta, mas não deve se filiar, porque acaba per-
dendo a isenção. É necessário que o funcionário, principalmente da área legislativa, 
tenha total isenção para orientar e conduzir as questões a melhor termo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Como foi 
o momento de sair do Rio, uma capital já formada, e chegar a Brasília, que estava 
começando, com uma série de dificuldades? A Câmara mesmo passou por uma 
série de dificuldades. A parte de arquitetura não era exatamente o que se esperava. 
Conte-nos um pouco sobre isso.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Deixei minha família 
no Rio durante um ano. Meu quarto filho era recém-nascido e aqui não existia 
condições de dar assistência a ele. O Hospital Distrital era um barraco! Não existia. 
O senador Levino Coelho passou mal aqui e acabou morrendo. Foi o primeiro 
parlamentar a falecer em Brasília. Chegamos aqui sem nenhum tipo de estrutura. 
Até restaurantes, não havia. Tudo que se quisesse comprar, inclusive um alfinete, 
teria de ir à famosa Cidade Livre. Em Brasília, no Plano Piloto, não havia comércio. 
O dono da Pioneira da Borracha, o Eli, tinha uma loja na Cidade Livre para trocar 
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ou consertar pneus. Então, não existia nada! Nós tínhamos uma vida muito iso-
lada. Vim para cá sozinho. Aqui estava um tio da minha mulher, que era senador, 
Joaquim Parente, com quem fui morar. Almoçávamos entre as quadras 207 e 205, 
onde havia um grande canteiro de obras e um restaurante do Ipase. As construções 
eram feitas pelos institutos. O Ipase construiu a 207 e 208, o IAPI construiu a 105 
e 305. Como o Joaquim morava na quadra 208, nós almoçávamos e jantávamos 
num acampamento. Nesse acampamento, chegávamos – havia uma panela grande, 
todos os bifes ali. Misturavam-se parlamentares com funcionários, empregados de 
obra. E não havia iluminação pública. Havia grandes geradores. Quando foi feita 
a iluminação pública, deram muitos problemas esses geradores, porque todos os 
deputados e senadores queriam levá-los a seus municípios, porque eram possantes. 
Então, havia um disputa em torno daqueles geradores. 

Brasília não tinha iluminação à noite. Tinha um cinema precaríssimo, com coi-
sas antigas. A vida era a Câmara. Quando chovia, vínhamos de botas por cau-
sa da lama, que tinha em tudo quanto era lugar. O Eixão não existia na época 
da mudança. 

Foi, realmente, algo notável! Fico admirado de ver alguém hoje reclamar de Brasí-
lia. Porque não viu o que foi Brasília. Então, Brasília era isso. A vida era de casa para 
a Câmara. 

Um episódio sobre a construção do prédio. No prédio principal, temos três anda-
res, onde havia a antiga Sinopse – não sei se ainda está lá. O andar do meio era dos 
secretários e em cima era o corredor. Antigamente, só havia a parte de cima e a de 
baixo. Chegaram à conclusão que os secretários tinham de ter gabinetes. Então, 
Niemeyer rebaixou um, elevou o outro e colocou um no meio. Vejam a precarieda-
de. E assim foi feito. Nós trabalhávamos com obras e tudo. Este Anexo não existia. 
O prédio ia até o início desse corredor que vai para a Biblioteca. Morria ali. Fez-se 
um corredor e o primeiro prédio foi a Biblioteca, um trabalho de José Bonifácio, 
que era primeiro-secretário, com a Lêda Laboriau. Depois se fizeram esses outros 
prédios. O Anexo IV foi feito por Flávio Marcílio, já é bem recente.

Eu ficava aqui em Brasília quinze dias. Eu trabalhava no gabinete do secretário. 
Depois pegava um avião e ia para o Rio. Naquela época, tínhamos abatimento 
de 50% nos vôos. Eu ia para o Rio, ficava mais ou menos doze a quinze dias e 
depois voltava. Grande parte dos parlamentares tinham famílias no Rio e não vi-
nham para cá. Não havia avião para todos os estados. Por que até hoje existe essa 
passagem Brasília-Rio-estado de origem? Eles alegavam dois motivos relevantes: 
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primeiro, é que grande parte das repartições públicas estava no Rio. Pouquíssima 
coisa estava aqui, inclusive gabinete de ministro; em 2º lugar, eles não tinham 
avião direto para a capital. Então, eles tinham que ir ao Rio para fazer a conexão 
com a capital. Só que isso persiste até hoje. As repartições todas vieram para cá e 
há aviões para todas as capitais. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Em 1963 houve a 
Revolta dos Sargentos, e o presidente da Câmara foi detido, se não me falha a me-
mória. Depois o Tancredo Neves veio justificar em plenário. Houve problema com 
algum funcionário nesse cerceamento de liberdade? 

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Tivemos problema 
com um funcionário em 1964. Foi o caso do Aristeu, que já morreu, infelizmente. 
Era presidente do Comitê de Imprensa e era ligado ao Partido Comunista ou 
algo assim. Outro funcionário também, por ser ligado ao Partido Comunista, 
mas foi embora. Abruptamente, o Aristeu foi para o interior de Goiás, e o ou-
tro foi para o Rio, mas nunca aconteceu nada com eles, nunca foram cassados. 
Quando a situação acalmou, eles voltaram, e um deles apresentou atestado mé-
dico de um obstetra. No entanto, a Mesa aceitou porque o conhecia. Aceitou. 
Então, em termos de funcionários, não me lembro... O único caso que houve foi 
de um funcionário do Senado, Osvaldo Costa, dono do jornal Semanário – não 
sei se chegaram a conhecer –, que era de esquerda. Ele foi nomeado pelo Moura 
Andrade. A revolução, por ele ser funcionário, suspendeu seus direitos políticos. 
Em conseqüência disso, ele perdeu a função. O Moura Andrade reuniu a Mesa – 
ou não sei como ele fez –, antecipou sua aposentadoria antes da suspensão dos 
direitos políticos e ele se aposentou sem perder nada – porque ele estava muito 
apertado. O Osvaldo era uma grande pessoa.

Os funcionários raramente envolviam-se em problemas políticos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Paulo Afonso, gostaria que o 
senhor destacasse as grandes votações e também as crises que esta Casa viveu ao 
longo de seus anos de trabalho.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – A primeira crise foi 
na Constituinte. A UDN entendia que a Constituição que deveria vigorar era a 
de 1934, que foi a Constituição votada, e não a de 1937. Houve uma discussão 
acirrada entre a UDN, o PSB, o PTB, que era fraco, PR – o Arthur Bernardes era 
deputado na época. No entanto, prevaleceu a Constituição de 1937 até a promul-
gação da de 1946. 
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Quando viemos a Brasília, tivemos crises constantes. É difícil. Temos de analisar. 
Por exemplo, a crise de 1964, de Jânio Quadros, foi seguida pela crise de João 
Goulart, seguida do processo revolucionário, que é resultado de uma crise. E, de 
certa forma, não de maneira ostensiva, mas permanentemente em crise. De vez 
em quando um ato institucional cassava um deputado, decretava recesso no Con-
gresso, criaram-se os Constituintes do Riacho Fundo, veio a crise da reforma do 
Judiciário etc. Essas crises devem ser examinadas porque, ao meu ver, têm sempre 
relação umas com as outras. Pode levar mais tempo, mas são seguidas. Houve a 
crise em decorrência do suicídio do Getúlio, no Rio. Naquele episódio do Major 
Vaz, criou-se a República do Galeão. O país, a partir desse momento, periodica-
mente teve crises. É uma conseqüência. Não sei se é a ambição das pessoas; não 
sei se o processo ideológico marcava muito essa situação; não sei se é a fraqueza 
dos homens públicos, o seu despreparo; em determinado momento, a indiferença 
aos problemas populares. Enfim, essas crises vêm-se sucedendo. Lembro-me bem 
da época do suicídio de Getúlio. Eu estava na Câmara. Houve uma agitação par-
lamentar imensa. No dia em que ele se suicidou, houve um entendimento entre 
os parlamentares de que só falariam os líderes. O corpo de Getúlio ainda estava 
no Rio. Affonso Arinos, na véspera, havia sugerido, dizendo que Getúlio levaria o 
país a um mar de sangue. O Affonso Arinos era o líder da UDN e foi obrigado a 
falar. E criou-se uma expectativa muito grande. Ele fez um discurso muito equi-
librado. Falou também Gustavo Capanema, líder do PSD. E, de forma mais vee-
mente, mais contundente – não me lembro do nome dele –, falou um deputado 
de Minas, responsabilizando a UDN pelo suicídio de Getúlio. Essas coisas foram 
sendo vencidas. Felizmente esses homens públicos chegaram a arrumar a situa-
ção. Quando chegou o processo de 64, houve uma inversão. Antes, o Congresso 
resolvia a crise no Executivo. Até, praticamente, a situação do Collor, o Congresso 
resolveu, impedindo-o. Com o processo revolucionário, isso se inverteu. Quem 
resolvia tudo passou a ser o Executivo, e o Congresso foi um mero espectador, 
sem capacidade de decisão. Se decidisse contra os interesses do Executivo, como 
foi o caso da reforma do Judiciário, decretava-se o recesso [abril de 1977]. No 
caso do Márcio, em que o Congresso negou licença para processá-lo, o Executivo 
fechou o Congresso [dezembro de 1968]. A história é mais longa e demorada.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor destacaria alguma 
grande votação, grande tema?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Na Constituinte, 
houve algumas importantes: o voto do analfabeto, a idade de dezesseis anos. No 
passado, não me lembro de uma. Foram muitas. Teríamos de fazer uma pesquisa. 
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Houve uma votação importante na época do Jango, que foi a remessa de lucros 
para o exterior. O Senado emendou o projeto que veio para cá com votações muito 
difíceis. Como eu dizia agora há pouco, em geral, no processo de votação, os depu-
tados seguiam muito as Lideranças. O que hoje se chama “baixo clero” nunca exis-
tiu na Câmara. Os deputados novos que aqui chegavam localizavam-se no final do 
plenário. Na medida em que iam renovando seus mandatos, iam-se aproximando 
até chegarem à primeira bancada. Agora criaram essa figura de “baixo clero”, que 
tem um sentido pejorativo, que eu acho muito negativo para a Casa e para o ho-
mem público em geral, porque dá a idéia de que o “baixo clero” é fisiológico e veio 
aqui para levar vantagem. Isso é muito ruim. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Na votação da 
Constituição de 1967, em dezembro e janeiro, o que o senhor achou da pressa? O 
Castello Branco mandou aquela mensagem convocando o Congresso para discutir 
a Constituição.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Quando o presidente 
Castello Branco baixou – acho que foi um ato adicional – um ato convocando o 
Congresso no período de recesso exclusivamente para votar a emenda que ele ha-
via encaminhado, que teria de ser aprovada até o dia 15 de janeiro, porque vinha o 
presidente Costa e Silva. S.Exa. estabelecia que, se a emenda não fosse votada até a 
data prevista, automaticamente o projeto estaria aprovado. O projeto tinha algumas 
coisas muito omissas, pelo menos. A garantia dos direitos individuais não existia. 
A competência do Congresso estava muito reduzida. As duas Casas foram destina-
das a isso. Naquela época, a emenda recebeu aproximadamente mil emendas, e o 
presidente Castello Branco quis examinar emenda por emenda. Então, o Krieger, o 
Antonio Carlos Konder Reis e o Pedro Aleixo, que era o presidente da Comissão, 
passavam a noite inteira. Tirava uma, deixava outra e, no final, fez-se um entendi-
mento para se aprovar.

No último dia da votação – eu trabalhava na Mesa, mas não era o secretário, acho 
que à época era o Isaac Brown, secretário do Senado –, próximo à meia-noite, a ma-
téria ainda não tinha sido votada. Na ocasião, o plenário tinha três relógios: um em 
frente à mesa e dois laterais, embaixo das tribunas. O Moura Andrade, com quem 
eu me dava, me chamou e disse: “Olha, você manda desligar os relógios.” Levei um 
susto. “Manda desligar, porque nós temos que votar isso.” Liguei ao Luciano e ele 
desligou os relógios. Aí, houve protestos, os deputados mostravam seus relógios 
de pulso. Moura Andrade, homem obstinado, muito inteligente e bem articulado, 
quando terminou toda a votação, me chamou e disse: “Olha, Paulo, você pode ligar 
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os relógios.” Eu disse: “O senhor já calculou? Esses relógios darem um pulo de duas 
horas? Acho melhor deixar isso para amanhã de manhã.” Ele disse: “Você tem ra-
zão.” E encerrou a sessão.

Tinha de ser feito dessa maneira, porque era preferível promulgar a emenda que o 
Congresso votou, alterando profundamente o trabalho do Castello Branco, do que 
deixar aprovar aquilo que ele tinha mandado. Foi espírito público aí, foi correta a 
decisão do Moura Andrade – dentro da realidade da época. Faz parte.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Em 1968, logo que 
foi encerrada a votação, o senhor sabe me dizer se Márcio Moreira Alves se ausen-
tou do plenário em seguida? Dizem alguns funcionários...

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Antes, quando co-
meçou a votação, ele saiu e foi para o apartamento de um deputado. Depois, foi 
embora e não ficou aqui. Creio que foi para São Paulo, na casa do Gregório, e 
então para o exterior. 

No episódio do Márcio – coitado –, quem presidia a sessão quando ele fez aque-
le discurso era o La Rocque. Não sei se tiveram oportunidade de conhecer La 
Rocque, que era pessoa boníssima, capaz de fazer qualquer coisa. O Márcio fez 
aquele discurso no pinga-fogo, ninguém tomou conhecimento. Depois de algum 
tempo, o regime pinçou aquilo e aproveitou para dar o golpe de 1964.

O presidente, que era o José Bonifácio, me chamou. Eu fui a ele e disse: “Pode ser 
uma sessão muito tumultuada. Então, temos que fazer uma disciplina. Em primeiro 
lugar, devemos limitar o número de oradores; falam o líder da maioria, o líder da 
Oposição e o Márcio. Em segundo lugar, vamos ver quais as questões de ordem 
podem ser levantadas, e o senhor já fica preparado para responder.” Então, consegui 
me lembrar de três e disse a ele. Então, ele chamou Mário Covas, Geraldo Freire e 
o Márcio. Isso ficou certo.

O presidente abriu a sessão. Quando passou à votação, o Martins Rodrigues le-
vantou duas questões de ordem, uma das quais eu tinha imaginado antes; a outra, 
porém, não a tinha imaginado, mas não era das mais difíceis e José Bonifácio a 
respondeu. Passou-se à votação do projeto do Márcio, e a sessão foi tranqüila, não 
foi das piores, correndo tudo dentro de uma rotina relativamente fácil. Agora, pra-
ticamente já se sabia o voto de cada um, apesar de o voto ser secreto. Porque eles 
comentavam, não é? Então, eu já sabia. Faz-me lembrar um episódio que um depu-
tado de São Paulo, Broca Filho, já falecido, contou-me: ele foi ao senador Krieger, 
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que era o líder do governo no Senado, e perguntou como ele deveria votar. Ele disse: 
“Broca, esse é problema da Câmara, e o Senado não tem nada com isso, mas se eu 
fosse deputado, votaria contra a licença”. Aí o Broca votou contra a licença. Não foi 
cassado porque tinha um amigo aí, se não... estaria cassado.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em certa 
época foi feita reforma do Regimento Interno da qual o senhor participou. Queria 
que nos dissesse porque foi feita essa modificação e como foi sua participação.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Foi antes do Ulysses. 
Não me lembro de detalhes, porque o Regimento é muito complexo. Mas se tratou 
de disciplinar, não digo impedir, mas dificultar obstrução. O Regimento, no Palácio 
Tiradentes, vinha de 1934 e, portanto, era um Regimento muito liberal. À medida 
que a situação foi se modificando, o Regimento foi sendo mais disciplinado, mais 
orgânico. Não me lembro dos detalhes, do que se fez nessa reforma. Foi um relator, 
vice-presidente, deputado Braga, da Bahia. E acertaram os detalhes. Na reforma 
do Regimento, a pessoa tem de observar que ela deve ser feita com muito cuidado. 
Cito, como exemplo, proposta de Oswaldo Lima Filho, deputado de Pernambuco, 
vice-presidente – já falecido. Naquela época, o PSD com o PTB, o PSP, domina-
vam totalmente a Câmara. Então, ele resolveu fazer uma reforma de um artigo do 
Regimento, dizendo que “ocorrendo verificação de votação, dentro de uma hora 
não se poderia mais fazer nova verificação”. Disse-lhe: “Oswaldo, não faça isso. 
Hoje vocês estão no comando, amanhã, poderão ser oposição.” Ele me disse: “Não! 
não! Vamos até o final!” Fez isso. Até hoje esse dispositivo está aí. Ninguém mais 
conseguiu reformá-lo.

Então, a reforma do Regimento não pode ser casuística. Fazer uma reforma do 
Regimento casuística? É muito ruim!

Lembro também um caso do deputado Adaucto Lúcio Cardoso, quando a obstru-
ção era muito intensa. Ele deu uma decisão na Mesa, dizendo que a verificação de 
presença de deputados seria feita pela lista da portaria. Disse-lhe: “Presidente, isso 
não vai dar certo. Vai haver protestos. Nós vamos ter grandes tumultos.” Respon-
deu-me que tinha de ser daquele modo. E assim foi. Na primeira obstrução, ele: 
“Vale a lista da portaria. Então, tem número.” E passou à votação. O tumulto foi 
enorme. Ele só aplicou uma vez. Não aplicou mais.

Então, não pode! As coisas têm de ter alcance bem maior. Porque eles passam. Não 
adianta pensar que esses parlamentares ficam aqui eternamente; que o presidente 
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permanece sempre o mesmo. Isso muda. A corrente política muda. É preciso equi-
líbrio e bom senso.

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Queria levantar uma 
preliminar incidente sobre seu discurso, sobre sua narrativa. Lembro do queri-
do Russomanno, que afirmou – sou apaixonado por educação, inclusive tive a 
felicidade de participar da fundação da TVE no Rio e não morei no Flamengo 
porque, como se diz, era do baixo clero –, em seu discurso como paraninfo, que o 
mundo caminharia em função da impetuosidade do jovem em direção aos mais 
velhos. Nessa sua trajetória vivencial e cultural que estamos aprendendo aqui, a 
minha preliminar incidente é isso. Essa nossa juventude que não teve esse privi-
légio de absorver tudo isso que nós aprendemos aqui. Como o senhor acha que 
nós iremos conduzir, através de exemplos desses homens públicos, para tornar 
consciente essa nossa juventude tão carente nesse momento em que realmente 
estamos mais lamentando do que criticando?

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Pelo menos na época 
em que estudei... Eu estudei no Colégio D. Pedro II, no Rio de Janeiro. Então, fiz 
todo o meu curso lá, quatro anos. Naquela época, eram quatro anos de Ginásio 
e três anos de Colegial. Depois fui fazer a Faculdade Nacional de Direito na Rua 
Moncorvo Filho. Naquela época havia uma preocupação muito grande de um 
conhecimento humanístico, em que se estudavam as coisas dos países etc. Hoje 
em dia, eu acho que a educação está muito voltada para uma parte mais técnica. O 
mundo está muito técnico. Estão esquecendo dessa análise de natureza cultural. 
Ninguém mais se preocupa em aproveitar e ter uma cultura maior. Eu tive o San 
Tiago Dantas como professor de Direito Civil. Era um homem de uma cultura 
imensa; pode-se dizer que era uma coisa excepcional. Mas todos nós na faculdade 
e no Colégio D. Pedro II... Eu sempre estudei em escola pública. O curso Primário 
naquela época era em cinco anos. Quando a gente saía do Primário já sabia fazer 
as quatro operações, já escrevia, já lia, já redigia, porque havia essa preocupação 
cultural. Hoje não há. Então, quando se conversa com uma pessoa mais jovem... 
Eu vejo, inclusive, pelos meus filhos. Eu exijo muito deles. Mas as pessoas mais 
jovens não têm nível cultural, infelizmente. E é o país que perde esse nível cultural. 
Hoje a pessoa escolhe a profissão para ver a que dá mais, qual é o salário maior. 
Isso é muito ruim. Tem de mudar todo esse sistema. Eu acho que deve mudar.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Paulo Affonso, 
o senhor sempre foi um homem influente aqui na Câmara. O senhor já ajudou a 
mudar alguma lei? 
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O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Não. Eu digo o se-
guinte: eu nunca fui influente. Eu, na Câmara, fui um mero funcionário. Digo isso 
sem nenhuma jactância. Eu fui funcionário. Aparecia mais; por quê? Pelo cargo 
que eu exercia. Pelo cargo que eu exercia, que procurava exercer bem, com digni-
dade e com independência. O meu pensamento, para um presidente ou para um 
deputado, eu nunca escondi. E quanto a mudar a lei, pode-se dizer o seguinte: eu 
posso ter dado sugestões. Por exemplo, um deputado me procurava, eu via uma 
lei que devia... Eu me lembro bem de um fato que se passou aqui. O Código Penal 
proibia que se fizesse qualquer propaganda de produto controlador de natalidade, 
o que era um absurdo. Então, conversando com um deputado, ele apresentou um 
projeto revogando esse dispositivo e acabou revogado. Então, às vezes um deputado 
chegava com um projeto de lei, mostrava-me e dizia: “Não! É melhor fazer assim.” 
Eu dizia: “Não apresente isso, porque já tem. Não apresente isso porque vai ser uma 
bobagem, vai ser objeto de crítica.” Mas não tive influência para mudar a legislação. 
É um exagero, me perdoe.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esse nosso projeto é em função 
dos 180 anos do Legislativo e a história dos servidores. Peço uma breve análise do 
senhor, defeitos e virtudes do Poder Legislativo. 

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Eu acho que o Poder 
Legislativo tem muito mais méritos do que defeitos. É bom lembrar o que João 
Mangabeira, numa conferência na Fundação Getúlio Vargas, falou sobre o Poder 
Legislativo. Ele era um homem culto e foi um grande parlamentar – eu tive a felici-
dade de conhecê-lo – e dizia: “Sem Poder Legislativo não existe nada.” Não existe! 
No sentido de liberdade, de democracia, de independência. O Poder Legislativo, 
em determinados momentos, pode perder um pouco do crédito popular, mas logo 
adquire, porque ele é fundamental a qualquer país. E, portanto, eu creio que o nosso 
só tem méritos. Pode, em determinadas circunstâncias, em determinado tipo de 
votação ser objeto de uma crítica, o que não deviam fazer. Mas depois recupera. É 
fundamental que a Casa fique preservada.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O Poder Legislativo pôde influir 
para, de uma certa forma, colocar fim ao regime de exceção de 1964, coisa que não 
pôde fazer em 1946/47 com o Estado Novo.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – No Estado Novo temos 
de ver o problema da guerra, que influenciou muito a abertura do regime democrá-
tico. O dia em que se fizer a história – e a Nelda é a diretora do Serviço – sobre o 
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funcionamento da Câmara, particularmente no regime militar, e os discursos que 
aqui foram proferidos naquela época, a pessoa vai ver que o Congresso não capi-
tulou. Há muitos discursos contundentes. Essa gente não cruzou os braços. Eu me 
lembro que as pessoas usavam às vezes expressões mais grosseiras. O meu amigo 
Lysâneas dizia: “O general de plantão que está na Presidência da República...” Então, 
nós suprimíamos isso, porque eu tinha uma delegação do presidente para fazer não 
uma censura, mas um ordenamento, uma disciplina de linguagem. Por quê? Porque 
a Constituição dizia que qualquer discurso de crítica às Forças Armadas não podia 
ser publicado. Nós nunca deixamos de publicar um discurso. Cortávamos a frase 
mais grosseira, mas gravava no disco. O que estava no disco ficou. Nós nunca mexe-
mos no disco. Quer dizer, se esses discos estiverem aí, a pessoa terá acesso a eles.

A SRA. ENTREVISTADORA (Gracinda Assucena de Vasconcellos) – Eu gosta-
ria também de fazer uma pergunta. Este ano também estamos comemorando os 
quinze anos da Constituição Cidadã – foram os últimos anos da sua atividade aqui 
na Câmara junto ao presidente Ulysses Guimarães, 1987/88. Eu gostaria muito que 
ficasse também um registro desse seu convívio com esse grande brasileiro que foi 
Ulysses Guimarães e do seu entusiasmo por essa Constituição, que depois de quin-
ze anos sofre muitas críticas. Então eu gostaria que ficasse um pouco desse relato 
com relação ao trabalho com o presidente Ulysses na Constituinte.

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Eu fui um grande ami-
go do Dr. Ulysses. Eleito presidente da Câmara, ele me manteve no cargo. Quando 
estava prevista a instalação da Constituinte, eu tinha me operado. Então, ele foi na 
minha casa e disse o seguinte: “Olha, Paulo, eu devo me eleger presidente da Cons-
tituinte. Você vai ser o secretário-geral”. Funcionavam as duas Casas. Então, era 
secretário da Câmara e da Constituinte. 

Tivemos um convívio muito intenso. Dr. Ulysses não era de detalhes, não gostava 
de assuntos administrativos. E não tinha hora para coisa alguma. Ele me telefonava 
às vezes à noite para ir à casa dele. Ainda bem que era perto da minha. Então, nós 
íamos para casa e acertávamos. Ele reunia as lideranças sobre um determinado 
assunto. Aí, terminava às três ou quatro horas da manhã. Ele olhava... ele não pu-
xava o relógio assim, ele afastava a camisa e durante toda aquela discussão não 
dava uma palavra. Aí ele dizia: “Meus amigos – ele usava muito esta expressão –, 
está muito tarde. Vamos interromper e amanhã conversamos.” Os deputados saíam 
e eu ficava em último lugar. Quando eu ia saindo, ele dizia: “Bom, amanhã de ma-
nhã, às 9h, você volta para analisarmos essa conversa de hoje.” 
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Então, nós decantávamos o que se propunha. Ele, inegavelmente, era um homem de 
grande espírito público. Ele tinha um dom. O MDB era um partido de contrastes, 
e o Dr. Ulysses, quando presidente desse partido, sempre conseguia reunir tudo 
isso em torno dele. Por quê? Porque ele tinha o dom da maioria. O Dr. Ulysses 
não ficava contra a maioria. Quando o Centrão foi criado – cujo discurso inicial 
foi apresentado pelo pai do Beto, o ex-deputado Daso Coimbra – e vieram todas 
aquelas assinaturas, trezentas e tantas assinaturas, ele virou-se na Mesa e me dis-
se: “Paulo, e agora?” E eu disse: “Bom, eu acho que isso tem de ser examinado.” Ele 
disse: “Você acha que eu vou ficar contra 300 constituintes? Vamos dar um jeito!” 
Ele era um homem que tinha sensibilidade. 

Há um outro episódio, que hoje está na Constituição, que diz que a propaganda só 
pode ser institucional. Aí, o Quércia, que era governador, ligou para ele pedindo que 
não fosse institucional, porque ele queria fazer a propaganda dele. O Dr. Ulysses 
chamou cada líder isoladamente, que disseram não concordar. O Dr. Ulysses disse: 
“Manda ligar para o Quércia.” E disse ao Quércia: “Olha, não vai ser possível apro-
var.” E por que ele fez isso? Porque ele era um homem da maioria e, como homem 
da maioria, conseguia conduzir isso. Ele não ficava com uma pequena facção, ele 
não se expunha. O Dr. Ulysses nunca se expôs. Ele tinha muito espírito público. 

Uma vez, num jantar em que estava o ex-presidente Fernando Henrique, o ex-se-
nador José Serra criticou essa história de Constituição Cidadã – criticando indi-
retamente o Dr. Ulysses. Eu o interrompi, dizendo-lhe: “Não, você não tem razão”. 
O Dr. Ulysses me dizia, logo no início da Constituinte, que o primeiro capítulo 
da Constituição deveria ser dos direitos humanos, porque as Constituições an-
teriores jogavam esse capítulo para o final. O Dr. Ulysses dizia que tinha de ser 
a Constituição Cidadã, porque o cidadão está em primeiro lugar. E ele fez isso. 
Hoje, criticam, até com termos pejorativos, a Constituição Cidadã. Mas ele tinha 
esse objetivo, e atingiu esse objetivo. Atingiu.

O Dr. Ulysses morreu. Não se deseja a morte de ninguém, mas acho que ele mor-
reu numa situação dramática mas gloriosa, porque ele já estava num processo de 
declínio político. Ele, na última eleição, conseguiu ser eleito com muita dificuldade 
e já tinha perdido a presidência do partido. Ele, aí, pegou a bandeira do parlamen-
tarismo, quando sempre fora contra ao parlamentarismo. Na Constituinte, o parla-
mentarismo não passou por causa dele.

O processo político normal é esse. Um homem que vive longos anos na política, 
num determinado momento entra em processo de declínio. Aí tem de saber sair. E 
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o Dr. Ulysses não estava sabendo sair. Então, acabava saindo derrotado, numa situ-
ação, a meu ver, meio humilhante. Mas merece nossos maiores elogios. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Gostaríamos de agradecer a sua 
presença e participação em nosso projeto. Muito obrigada. 

O SR. PAULO AFFONSO MARTINS DE OLIVEIRA – Estou às ordens.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Qual o 
seu nome, quando veio para Brasília e quando entrou na Câmara?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Eu me chamo Abeguar Machado 
Massera, sou natural de Cruz Alta, Rio Grande do Sul, vim para Brasília em 1962 e 
aqui trabalhei no Departamento Federal de Segurança Pública. Fiz concurso para 
a Câmara dos Deputados em 1966/1967 e tomei posse em 1968, não me recordo o 
mês. O cargo para o qual fiz concurso se chamava auxiliar legislativo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
se lembra dos seus colegas que tomaram posse na mesma época, em qual lugar foi 
trabalhar, o que fazia como auxiliar legislativo?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Na Polícia Federal eu era escrivão, 
assim, fui designado para trabalhar nas comissões parlamentares de inquérito. Mas 
houve um desvio interessante. Havia um deputado, Unírio Machado, e esse Machado 
tinha parentesco comigo. Eu estava na ante-sala do diretor-geral para a posse quando 
esse deputado, que estava procurando um funcionário para trabalhar em seu gabi-
nete, me viu e me procurou. Surpreso, conversando comigo, convidou-me para tra-
balhar com ele. Mas como eu conhecia mais ou menos o gênio forte desse deputado, 
recusei, e foi a nossa primeira briga. Ele saiu. Quando retornou, insistiu comigo, in-
sistiu tanto que acabei concordando. Em vez de trabalhar inicialmente nas comissões 
parlamentares de inquérito, fui trabalhar no gabinete desse deputado.

Naquele tempo, deputado não tinha gabinete. Alguns tinham esse privilégio, como 
era o caso desse deputado, que foi durante muitos anos presidente da Comissão de 
Economia. Talvez por essa situação ele se ressentisse da falta de um gabinete. Como 
vocês sabem, naquela época os deputados dispunham apenas do plenário para fa-
zerem suas cartinhas etc. E esse deputado tinha um gabinete no vigésimo andar. 
Então, quando entrei na Câmara, de certa maneira eu me isolei de todos os colegas, 
porque fui trabalhar sozinho. De imediato, não tomei conhecimento da rotina da 
Casa. Só fui tomar conhecimento dessa rotina quando, em seguida, esse deputado 
foi cassado por um desses atos institucionais. Dessa forma voltei ao convívio dos 
demais colegas. Esse foi o início da minha atividade na Casa.

Fui então designado para trabalhar na Seção de Expediente da então Diretoria de 
Comunicações, cujo chefe era Joazil Maria Gardés, hoje desembargador no Distrito 
Federal. Esse foi o início da minha atividade.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Qual era 
sua atividade no gabinete do Unírio Machado?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Eu não trabalhei muito tempo 
com ele, mas comecei cuidando da correspondência, da agenda – eu era muito jo-
vem, estudava Letras na UnB – mantinha contatos, marcava audiências, parece-me 
que fiz algumas emendas a projetos de lei, não cheguei a elaborar discursos.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você se 
lembra de algum acontecimento engraçado desse período ou ligado a algum fato 
histórico que acontecia na época?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não tenho lembrança de nenhum 
fato mais significativo. É claro que ocorriam fatos muito interessantes, mas como 
eu trabalhava praticamente só, numa sala, não havia ressonância dos acontecimen-
tos. Eu ficava na sala sem conversar com as pessoas.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Depois o 
senhor foi para a Seção de Expediente. E o que aconteceu?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Essa Seção fazia a correspon-
dência oficial da Câmara, encaminhava os requerimentos de informação, fazia a 
correspondência que seria assinada pelo presidente da Câmara – era a Seção que 
fazia e recebia a correspondência da Câmara. Havia na mesma diretoria uma Seção 
de Protocolo. Era por ali que entrava e saía a correspondência da Casa.

Eu fiquei ali por algum tempo trabalhando muito com requerimento de informa-
ção, porque quando a Câmara ficou impedida de ter iniciativa legislativa, traba-
lhávamos muito com requerimento de informação, porque era a maneira de furar 
aquele tipo de bloqueio. Lembro-me que trabalhávamos muito com esses requeri-
mentos. Fazíamos as ementas para encaminhar para o arquivo e ficar com disponi-
bilização fácil em caso de consulta. Era mais ou menos isso.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em sín-
tese, o que era o requerimento de consulta?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Continuamos a ter o requerimen-
to de informações no Regimento. Acredito que funcionava da mesma maneira que 
hoje. O deputado elaborava o requerimento, apresentava, recebia parecer da Mesa 
Diretora pelo encaminhamento ou não, e o presidente da Câmara encaminhava o 
requerimento ao ministro de Estado ou à autoridade chamada a prestar informações. 
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Havia um prazo; não prestadas as informações, havia a incidência do crime de res-
ponsabilidade. Mas nunca tivemos isso, até não era muito o nosso contato, que era 
o administrativo para execução daquela matéria.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
disse que era uma forma de amenizar as coisas que ocorriam. De que forma ame-
nizava ao chamar a autoridade?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Indo para um período posterior, 
vamos dizer assim, já na minha experiência aqui no Departamento de Comissões – 
eu saí dos serviços de administração e vim para o Departamento de Comissões, 
inicialmente trabalhando na Comissão de Relações Exteriores como auxiliar. Em 
seguida, assumi a secretaria de uma das comissões, a Comissão de Desenvolvimen-
to da Região Sul e, posteriormente, a chefia do Serviço de Administração do De-
partamento de Comissões, que dava apoio administrativo a todo o Departamento 
de Comissões. 

Uma coisa interessante que acontecia naquela época era o fato de os deputados 
apresentarem projetos flagrantemente inconstitucionais. E por que isso? Havia 
deputado que fazia muitos requerimentos de informação. Por que também essa 
maneira de trabalhar? A resposta é que mesmo quando a matéria era flagrante-
mente inconstitucional, mas era apresentado um projeto, o assunto era colocado 
em discussão. Era uma maneira que o parlamentar tinha de levar o assunto para 
debate. O Diário do Congresso registrava o assunto, e a Voz do Brasil falava que foi 
apresentado projeto versando sobre tal assunto, que foi apresentado requerimento 
de informação dirigido a tal autoridade versando sobre tal assunto. Era uma manei-
ra que o deputado tinha de atuar, porque nem sempre o Plenário está acessível ao 
deputado para fazer um discurso. É difícil chegar no plenário e falar. Então, eram 
as fórmulas que os deputados encontravam para exercer o mandato, mostrar que 
aquele assunto precisava ser discutido, precisava ser debatido.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
se lembra de algum projeto dessa época que mereça ser mencionado?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não tenho como mencionar, só 
fazendo uma pesquisa, porque não tenho guardado na memória, que é apenas dos 
acontecimentos e não dos detalhes. Mas não é difícil verificar isso nos anais. Não 
é difícil encontrar casos engraçados daquele período, como o do deputado que era 
líder de plantão no plenário e votou contra o projeto que ele mesmo havia apre-
sentado. Foi muito interessante. Ele apresentou um projeto, e coincidiu de ele ser o 
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líder de plantão no dia em que o projeto entrou em pauta – acho que ele não tinha 
lido a pauta. Creio que era uma sexta-feira, não havia quase ninguém presente, aí o 
projeto entrou em votação e ele votou contra o próprio projeto. Não guardei qual 
era o projeto em si, mas apenas o acontecimento. Isso foi realmente um fato.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E como 
era a atividade em Plenário nesse período forte? Não houve nenhum problema de 
registro nos anais, como foi o caso do discurso do Moreira Alves na época em que 
ele foi cassado, em que levaram as anotações taquigráficas para não sumirem?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não. Naquela época do discurso 
dele eu não tinha essa participação. Eu já era funcionário, mas ficava lá na Adminis-
tração. E na Administração a gente fica escondido às vezes. Você está trabalhando 
e não acompanha, porque você se acostuma tanto com o alto-falante que não ouve 
mais. Só quem está mesmo por perto é que tem condições de memorizar alguma 
coisa, de trazer alguma coisa para registro. 

O SR.ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E sobre 
o relacionamento com os colegas na Administração. Havia algum colega especial 
que chamava a atenção pela maneira especial de trabalhar, de fazer a tramitação de 
processos ou mesmo de tomar decisões fora do processo?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – A minha parte praticamente sem-
pre foi a administrativa. Quando eu fui secretário de comissão, não houve nada de 
relevante. Até é bom quando não acontece nada, porque significa que as coisas es-
tão fluindo normalmente. Eu sempre digo que quando uma comissão parlamentar 
de inquérito trabalha o tempo todo e não acha nada é porque está tudo bem. Se 
todas elas achassem um monte de podridão é que estaria mal. Então, do ponto de 
vista legislativo, não há. 

Há acontecimentos engraçados nessa parte administrativa, porque há uma tensão; 
quem vive e quem vivia aqui... e hoje o movimento é muito maior. Antes, a assistência 
ao deputado era mínima, estava começando tudo. O deputado não tinha gabinete, 
trabalhava escrevendo cartinha no plenário. Aí foram feitos os gabinetes no Anexo 
III, o que já foi um avanço. Os deputados, quando vinham às comissões, recebiam 
assistência no que se refere a um cafezinho, a um funcionário que ficava carregando 
papel de um lado para outro. Então, não havia muita coisa. Mas houve algumas coisas 
engraçadas. Minha sala era aqui no corredor, mais para ali, assim, era um plenário de 
comissão, eu tinha uma sala desse tamanho aqui, ficávamos eu e os funcionários. O 
deputado José Bonifácio, que naquela época era o primeiro- secretário e que gostava 
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muito de andar, era muito dinâmico, passou na minha sala e sentou-se conosco, 
contou umas piadas. Conversamos. Ele era muito dado, muito querido pelos fun-
cionários. E ele disse: “Você quer ver uma coisa, como o pessoal daqui gosta de 
mim? Vamos sair no corredor e você vai ver que todo mundo vai se ajeitar, os fun-
cionários”. Eram coisas engraçadas que a autoridade percebia. Às vezes a gente acha 
que a autoridade não percebe certos detalhes, mas ele percebia. Com aquela enver-
gadura toda que tinha José Bonifácio, ele prestava atenção nas coisas mínimas. Via 
como todo mundo se ajeitava para cumprimentá-lo. 

Na parte administrativa, nós cuidávamos da assistência às comissões, da realização 
de simpósios, seminários, mesas-redondas, que também eram uma maneira de o 
Parlamento se manifestar. Então, havia muito simpósio, muito seminário, muita 
mesa-redonda. Eram trazidas autoridades para cá para debater assuntos. Debatia-
se, debatia-se. E quem organizava éramos nós. Havia de vez em quando uns casos 
engraçados. Um deputado organizara uma pesquisa em âmbito nacional. Não tí-
nhamos praticamente recursos, mas fizemos correspondência dirigida para todas 
as prefeituras brasileiras indagando aos prefeitos como estava a situação da educa-
ção nos seus municípios.

E chegou aquele monte de correspondência, e nós fomos processando com gran-
de dificuldade aquilo tudo. E o deputado na ocasião pegou um resumo e mandou 
publicar, porque só teria sentido se a imprensa publicasse. Coincidentemente os 
números dessa matéria estavam errados. Houve um engano para pior. E justa-
mente o estado a que se referiam aqueles números era o estado do ministro da 
Educação. Então, isso criou um constrangimento para todos nós que estávamos 
trabalhando. Coitada da funcionária que estava incumbida daquela manipulação. 
Naquele tempo eram menos de quatro mil municípios, mas foi um trabalho mui-
to grande. As coisas depois que passam são muito engraçadas, mas que na hora 
causam constrangimento. O deputado era o Álvaro Vale e o ministro da Educação 
era o Ney Braga, duas figuras excepcionais. Então, como é que você trata esse tipo 
de coisa? Esse é um negócio complicado para quem trabalha numa Casa grande 
como esta, que você tem que dar assistência. Fica difícil.

Você pediu um relato sobre relacionamento com colega, com funcionário. Numa 
ocasião, eu estava em minha sala quando entrou uma copeira esbaforida – naquele 
tempo, não sei se é assim hoje, havia uma copeira para cada comissão. Deviam 
faltar dez minutos para as nove horas, e ela estava nervosíssima, quase chorando, 
dizendo que precisava falar comigo. Eu estava conversando com outra pessoa, e ela 
me interrompeu, mas me pediu desculpa e disse que precisava conversar comigo. 
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Eu disse: “Pois não”. Problema seríssimo: o saco de coar café está furado. Ela disse: 
“E eu tenho que resolver esse problema porque vai haver reunião agora, o presiden-
te chega, costuma reunir uma turma no gabinete e pede café. E o que eu vou dizer 
para ele?”. Por que ela estava nervosa? Porque a Administração só abriria às nove 
horas, e até lá ela não poderia esperar. Ela tinha que ter café pronto antes. Então, eu 
resolvi o problema rapidamente. Mas eu estou contando isso para você ver a impor-
tância. Porque o presidente senta aqui, vai debater um assunto da maior relevância, 
muitas vezes, mas ele não toma conhecimento de que o pequeno funcionário, lá 
em baixo, colocou um tijolo nessa construção, o que ninguém percebeu, mas que 
tem um valor enorme. O fato que eu contei a respeito do José Bonifácio e este se 
assemelham. É preciso a gente ver que a construção também é feita de coisas que às 
vezes não são percebidas. 

Nessa linha, havia aqui um diretor, um colega nosso, era autoridade – não vou ci-
tar o nome da pessoa porque não há necessidade disso. Ele era um homem muito 
inteligente, mas tinha grande dificuldade para liderar. Ele não era um líder. Então, 
quando queria dar uma volta para fazer uma espécie de uma fiscalização ele me 
chamava, porque todo mundo me conhecia. Numa ocasião nós estávamos passan-
do no corredor e passamos por um plenário onde havia alguns funcionários da 
chamada “Portaria” – naquele tempo eram os assistentes de plenário –, que estavam 
sentados conversando. As bancadas não eram assim, eram de outra maneira. E ele 
se incomodou com aquilo e entrou. Chegou lá e chamou a atenção da turma: “Vo-
cês, o que estão fazendo aqui desse jeito?” A turma se entreolhou assim, se levantou, 
eu estava junto. “Não, a gente está aqui...” E ele disse: “Vocês não sabem que não 
podem ficar aqui, que é proibido?”. E saiu. “Podem ir trabalhar”. Aí saímos. Horas 
depois eles me procuraram para saber: “Quem era aquele homem que estava falan-
do essas coisas aqui?” Era um diretor da Casa. São casos interessantes. Às vezes as 
pessoas ficam nos seus gabinetes e não percorrem os corredores, a “rua da pobreza”, 
não ficam sabendo das coisas, não se mostram, não dão a cara a tapa. 

Tínhamos no Serviço de Administração do Departamento de Comissões muitas 
coisas interessantes. A semana toda acontecem coisas aqui. De muitas coisas não 
tomávamos conhecimento. Mas tínhamos aqui um programa muito interessante – 
não sei se vocês têm isso registrado –, que era o estágio para estudantes universitá-
rios. Esse estágio era coordenado por nós. O segundo- secretário era o membro da 
Mesa que tomava conta do estágio. Nós é que o administrávamos com a orientação 
superior do secretário-geral da Mesa. E acho que foi um programa muito interes-
sante que houve aqui na Câmara. Muitos dos estudantes que chegavam aqui eram 
pobres, sem recursos, sem conhecimento de muitas coisas. Alguns nunca haviam 
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viajado de avião nem se hospedado em hotel. De repente a Câmara os trazia como 
seus convidados para participar do estágio universitário. Pois bem. Aí se hospe-
davam num excelente hotel – inicialmente era no Brasília Palace Hotel, antes de 
pegar fogo – e tinham toda a assistência daqui. Recebiam uma mesada, um di-
nheirinho pequeno, mas recebiam. Nós os orientávamos a serem deputados. Eles 
ouviam algumas palestras e recebiam material informativo, e nós dávamos a eles 
a incumbência de serem deputados federais por determinado período. O estágio 
era inicialmente de trinta dias, depois passou para quinze dias e depois parece que 
para uma semana por razões financeiras – ficava caro. Era um programa muito 
interessante porque permitia aos estudantes ter conhecimento de uma realidade, 
que eles levavam depois para os seus estados. Eles apresentavam projeto de lei, eles 
debatiam, cada um defendendo seu projeto. Um relatava o projeto do outro, para 
saber como o deputado tinha que trabalhar. Nós não dávamos orientação técnica 
quanto ao conteúdo do projeto, mas quanto à forma. Eles tinham de ir à Biblioteca 
para fazer pesquisas, tinham de consultar Anais. Eles ficavam livres. Isso dava a eles 
a visão do trabalho que é apresentar um projeto. Quando você quer apresentar um 
projeto você tem dificuldade porque tudo já foi apresentado. E como você pode 
relatar um projeto? Você não pode sair dizendo qualquer coisa, você precisa ouvir 
a sociedade, você precisa ouvir os outros colegas. Eles estudavam a dimensão do 
trabalho que era exercido pelo deputado, além do conhecimento do mundo. 

Houve um caso engraçado numa ocasião. Nós almoçávamos com eles no hotel aos 
sábados – era uma confraternização. E lá no Brasília Palace aos sábados era servida 
feijoada. Um rapaz que era muito pobre e nunca havia comido feijoada, nem sabia 
o que era, comeu aquele molho de pimenta, naquela tigelinha, pensando que aquilo 
já era... o início da feijoada. Isso dá a dimensão da contribuição que a Câmara deu 
a essas pessoas.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você 
trabalhou na Comissão de Relações Exteriores. Você chegou a conhecer um pro-
grama que a Câmara desenvolveu, uns filmes que passavam no plenário Nereu 
Ramos, da Comissão de Relações Exteriores – não, não era da Comissão de Rela-
ções Exteriores? Acho que era na quarta ou na terça-feira que passavam algumas 
avant-première de filmes que ainda não tinham entrado no circuito comercial, 
uma sessão exclusiva para os deputados e funcionários mais graduados da Câma-
ra. Você não está lembrado disso?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Lembro, mas nunca assisti. Nunca 
me foi possível. Agora, isso aconteceu mais dinamicamente depois que eu saí.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você se 
lembra a época que isso ocorreu?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Eu fui funcionário da Comissão 
de Relações Exteriores em 1973. Então, tem trinta anos. Mas esse assunto dos filmes 
veio mais tarde um pouco. 

O plenário da Comissão de Relações Exteriores, quando eu era funcionário da co-
missão, não era o Auditório Nereu Ramos, era plenário da Comissão de Fiscaliza-
ção Financeira e Tomada de Contas.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Era aque-
le primeiro plenário na ponta de lá, não era?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não. O corredor está ali, a entrada 
principal está ali. O primeiro plenário era o das Relações Exteriores, do lado de lá, 
o segundo era uma sala privativa das Relações Exteriores, porque a comissão tinha 
que ter uma sala para receber autoridades. Em seguida o que foi depois o Nereu 
Ramos; hoje não é mais, não sei nem o que é hoje.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O Ne-
reu Ramos passou para fora da projeção do prédio, no subsolo, e esse prédio foi 
transformado em plenários na parte de baixo, com pé direito mais baixo, plená-
rios pequenos, médios e grandes, para atender a todas as comissões. Não há mais 
um plenário de uma comissão.

E depois desse período que você passou nas comissões, para onde você foi?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Bom, de chefe do Serviço de Ad-
ministração do Departamento de Comissões eu passei a diretor da Coordenação 
de Comissões Temporárias. Depois eu fui chefiar o gabinete do primeiro-secretá-
rio, deputado Furtado Leite. Eu não o conhecia. O diretor-geral me indicou. Eu fui 
para lá. 

Na Primeira-Secretaria são tratados os assuntos administrativos. Naquela época a 
Câmara tinha um problema de remuneração dos funcionários. Havia sessão extra-
ordinária, depois não houve mais sessão extraordinária – a legislação interrompeu 
isso. E os funcionários da Câmara sempre tiveram um problema muito sério de ga-
nhar uma quantia na atividade e uma quantia bem menor na inatividade. Então, foi 
feita uma nova legislação criando a gratificação, que na época se chamava gratifica-
ção especial de desempenho. Havia um projeto na Primeira- Secretaria de estender 
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aos servidores aposentados essa gratificação. Imagina a romaria dos funcionários 
no gabinete da Primeira-Secretaria. Tínhamos que tratar isso com muito jeito, mui-
ta consideração e muito zelo. E ao final isso foi aprovado, foi solucionado. Mas nós 
recebíamos ligações telefônicas principalmente do Rio de Janeiro, naquela época o 
número de aposentados no Rio de Janeiro era muito grande. Os que moravam em 
Brasília faziam uma espécie de um rodízio, de plantão. Então, esse era um assunto 
que nos assoberbava bastante.

Havia casos legislativos que nos davam muito trabalho. Qualquer matéria de natu-
reza administrativa que fosse apresentada, que passasse no plenário e que dissesse 
respeito à Câmara tinha que passar pelo primeiro-secretário. Aliás, tinha que pas-
sar pela Mesa. Se a Mesa apresentasse um projeto de resolução regulamentando 
alguma coisa na Casa e esse projeto sofresse uma emenda, por exemplo, era devol-
vido à Mesa, que é a Comissão Diretora. Então, voltava à Mesa para que apreciasse 
aquela emenda. Quem na Mesa recebia a matéria para fazer o parecer era o primei-
ro-secretário. Era uma dificuldade muito grande que tínhamos – você sabe que o 
cobertor sempre é muito curto. 

Quando eu assumi a chefia do gabinete, perguntei ao secretário se tínhamos asses-
soramento para trabalhar. Ele disse que sim. Eu disse: “Se tem assessoramento, não 
tem problema, porque de trabalho a gente dá conta.” Mas acontece que não tinha; 
tinha e não tinha. Uma dificuldade. E às vezes chegava um projeto urgente, e era 
preciso fazer o parecer. E aí, como é que faz? Entre as atividades que exercia, eu 
tinha que redigir. Acontecia muito de eu estar dormindo e de madrugada acordar, e 
surgia a solução. Quando há um problema para resolver, a gente sabe mais ou me-
nos a solução que tem que ser dada, mas é preciso achar as palavras para traduzir 
o pensamento. Então, às vezes acordava com aquele problema na cabeça e surgia a 
solução. Eu aprendi a manter na minha mesa de cabeceira um bloco e uma caneta. 
Eu anotava... Às vezes preparava o parecer em casa, de madrugada. Se não fizesse 
assim, de certas palavras que têm um significado correto não me lembraria mais. 
Isso aconteceu muitas vezes. Então, na parte legislativa a dificuldade era essa, no 
mais a gente resolvia.

Uma dificuldade que a Primeira-Secretaria tinha era a distribuição dos gabinetes. 
Depois foi construído o Anexo IV. Distribuir gabinetes para deputados aparente-
mente é uma missão fácil, mas era uma das coisas mais difíceis que havia aqui. 
Eu também distribuí apartamentos, porque fui diretor de Habitação. Então, tam-
bém tive esse problema dos apartamentos. Mas o gabinete era mais difícil porque 
o deputado tinha aquilo como uma espécie de uma barganha política. Quando ele 
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perdia a eleição, era um jeito de trazer um amigo, um colega de partido, alguém que 
ele queria bem. Às vezes o deputado tinha sido eleito para outra coisa e não estava 
perdendo nada, estava era melhorando sua situação. Também havia interferência 
de todo o gabinete, porque os funcionários que trabalham com o deputado, quando 
o deputado perde a eleição, ficam em situação terrível, coitados. Quem é funcioná-
rio e tem a situação resolvida não tem problema nenhum, mas para o funcionário 
que trabalha com um deputado, por confiança do deputado, a situação é triste. Eles 
tratam de fazer contatos para ver se [podem ser mantidos pelos] novos deputados 
que assumem aqueles gabinetes; mostram serviço para ver se aquela pessoa os acei-
ta como funcionários; eles estão cuidando da vida deles. Isso é legítimo, e temos de 
compreender, mas criava um problema terrível. Deputado passava gabinete para 
deputado, o que não podia ser feito. É preciso haver um mínimo de ordem; do con-
trário, há dificuldade para administrar. 

Quem distribui gabinete na Casa é o Primeiro-Secretário. Então o Primeiro- Secre-
tário é quem tinha que dar esses gabinetes. De manhã havia uma situação, aquele 
mapa de quinhentos e tantos gabinetes – naquele tempo não era esse tanto, mas 
quase isso. Sai esse, entra esse, o outro troca com esse. De noite aquilo tudo tinha 
mudado. É uma das missões complicadíssimas que temos na Casa dos deputados. 
Porque quem manda aqui é o deputado. O deputado aceita que se diga não a ele, 
mas tem que dizer não e mostrar o porquê. 

É preciso administrar uma Casa como esta, que tem tanta gente, com critério, 
para não fazer uma coisa para um e deixar de fazer para outro. Acontecia às vezes 
de deputado chegar na minha sala e dizer: “Abeguar, eu quero tal coisa.” “Mas, 
deputado, isso não pode.” “Mas o que é isso? Você fez para fulano.” “Não, não.” O 
deputado saía meio zangado, mas saía. Depois eu ficava sabendo como era a his-
tória. O fulano dizia para o outro: “Passa ali, que o chefe de gabinete está dando 
tal coisa.” Era uma maneira de ver se era mesmo. Porque às vezes corria um boato 
de que tinha alguma novidade. Se a gente não tomava esse cuidado, podia se dar 
mal. Uma vez falei isso para o primeiro-secretário. Ele disse para mim: “Você 
pode fazer do jeito que você faz. Você lá no seu lugar. Mas eu não posso. Se eu 
tiver um critério, eles já sabem como é e não vêm aqui conversar comigo. Então, 
eu deixo de decidir politicamente.” É o critério de não ter critério para tomar a 
decisão. Uma maneira de ver. É uma das coisas que se aprende aqui.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nessa 
época você se lembra de algum fato complicado de deputado que perdeu mandato 
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e tinha que sair do gabinete, mas não o desocupava, e os novos estavam chegando e 
você tinha que instalá-los? Você teve algum problema mais sério?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Sim, mas não tenho os nomes. 
Não é que não queira dizer os nomes, não me lembro. Houve mais de um caso. 
Deputado que ia empurrando ou deputado que às vezes abandonava o gabinete, 
envolvia-se bastante com os funcionários e os autorizava a fazer a negociação para 
ver ser eles conseguiam ficar no gabinete. Então, dava certa intranqüilidade, dava 
trabalho para resolver, mas aqui a gente sabe que tem que resolver tudo na conver-
sa. Vai levando, vai levando, acaba dando certo. 

Algo interessante acontecia mais ou menos nessa linha na Habitação. Uma coisa 
melancólica era o deputado que perdia a eleição e ia entregar o apartamento, o que 
fere mais que entregar o gabinete. Lá é a casa dele, é a família, não é? O deputado 
às vezes chegava e a gente ia conversar. Eu sempre os atendia com muito carinho 
e com muito respeito. Havia deputados que contavam a história toda de por que 
haviam perdido a eleição.

Quando o deputado chegava para contar essa história é porque estava desabando. 
Nós tínhamos que tratá-lo com muito carinho. Às vezes era um grande nome, 
fora um deputado brilhante. Mas essas coisas acontecem, perdem a eleição. Não 
é que ele fique desempregado, é porque isso magoa muito. Só eles é quem sabem! 
Porque não somos deputados, não sabemos exatamente, mas temos uma idéia. 
Isso magoa tanto em alguns casos que eles ficam derrotados. Era uma coisa a 
que eu prestava muita atenção. Procurava dar muita atenção. Recebi sempre da 
diretoria-geral da Câmara todo o apoio para isso, porque era uma coisa muito 
desagradável para o deputado. 

Havia deputados que retardavam a entrega. Havia casos de desemprego mesmo, ti-
nha que retardar um pouco a entrega do imóvel para que pudesse organizar a vida. 
Mas a Câmara sempre deu apoio, nunca hostilizou os perdedores.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E a parte 
administrativa? O primeiro-secretário era responsável pela parte administrativa e 
a diretoria-geral era pela executiva. Como era esse relacionamento? Como você 
ficava nesse meio?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Aparentemente há uma disputa 
entre um lado e outro, o lado legislativo e o administrativo. Não sei hoje, mas 
antigamente havia uma aparente disputa. Digo aparente porque as duas peças 
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principais sempre se deram muito bem, sempre foram amigas naquele tempo, e 
hoje continuam também. 

Na parte legislativa, eu dava o apoio às comissões. Eu também tinha muito apoio da 
diretoria-geral e do secretário-geral. Mais de uma vez elaborei texto de resolução. 
Eu levava um assunto para o secretário-geral, tínhamos que regular. Uma coisa até 
interessante. Ele me dizia: “Então, faz um projeto de resolução e me traz.” Eu fazia 
o projeto, mas no estudo, às vezes achava o texto pronto, a matéria já estava regu-
lada, evidentemente que com outras palavras. Eu dizia: “Está pronto isso aqui, é só 
mandar cumprir.” Ele dizia: “Não, essa não tem jeito de cumprir.” Era uma matéria 
antiga, tinha que fazer uma nova, porque a nova o pessoal quer cumprir, mas a 
antiga, não. Ninguém gosta que alguém ressuscite alguma coisa e diga que ela tem 
que ser cumprida. Então, tinha que fazer uma nova.

O relacionamento era muito bom. Eu levava, por exemplo, os simpósios e seminá-
rios que exigiam despesa e fazia um demonstrativo, um orçamento. Todas as despe-
sas passavam pelo secretário-geral, que dava uma vista de olhos e concordava, dava 
uma assinatura, e eu ia para o diretor-geral. Nós fazíamos reunião com o presidente 
da Comissão, eu, o diretor-geral e o chefe da Adirp [Assessoria de Relações Públi-
cas, que antecedeu a Secretaria de Comunicação Social – Secom], na época – não 
sei se hoje tem outro nome –, o diretor da Taquigrafia, o diretor das Comissões, 
enfim todo o corpo da Casa que se envolvia com a matéria participava da reunião 
para discutirmos o que tinha que ser feito, qual a linha de ação. O relacionamento 
sempre foi bom, sempre se cumpriu isso exatamente, sem problema nenhum.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E depois 
da Habitação e da Primeira-Secretaria, para onde o senhor foi?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Os cargos que eu exerci, pela 
ordem: secretário da Região Sul, chefe do Serviço de Administração, diretor da Co-
ordenação das Comissões Temporárias, chefe de gabinete do primeiro- secretário, 
chefe de gabinete do terceiro-secretário, diretor de Habitação, novamente chefe de 
gabinete do primeiro-secretário, depois chefe de gabinete do presidente por duas 
vezes. Aí, eu me aposentei.

Houve um caso interessante. Eu era diretor da Coordenação das Comissões Tem-
porárias, estava em minha sala quando entrou o líder da Oposição, o vice-presiden-
te de uma comissão parlamentar de inquérito e mais quinze pessoas, deputados e 
pessoas interessadas no tema, que agora não me lembro qual era, e disseram: “Que-
remos que você abra o plenário para que possamos realizar uma reunião agora.” Eu 
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disse: “Vamos providenciar. Podem ir até o plenário que tomarei as providências”. 
Porque tem que providenciar taquigrafia, tem que providenciar o som, tem que 
chamar o secretário da comissão. Porque secretário de comissão parlamentar de 
inquérito não tem sala, não é? Ela não é uma coisa comum. Ele vai pelos plenários, e 
[faz a reunião] onde estiver vago. Logo vi que ali tinha “qualquer coisa”. Felizmente 
eu consegui localizar o presidente da comissão. Porque aparentemente estava tudo 
direitinho: era um vice-presidente e era um líder de partido. Só que naquele tempo 
era Arena e MDB. O presidente da comissão era da Arena, o primeiro-vice-presiden-
te também, e o segundo-vice-presidente era do MDB. O primeiro vice-presidente 
só poderia realizar a reunião na ausência do presidente da comissão. O presidente 
não estava ausente, ele só não estava na Casa naquele momento. Mas como não 
havia sido convocada nenhuma reunião, o vice-presidente não podia simplesmente 
convocar uma reunião, dizer que ia fazer uma reunião e considerá-la como reunião 
da comissão. Eu vi isso e pensei: “Esse negócio aqui não vai dar certo.” Liguei para 
o presidente da comissão, consegui localizá-lo. Ele estava em Brasília e disse: “Eu 
não vou até aí, mas você não faça nada.” Ele não viria até aqui para não haver uma 
briga política. Tive de enfrentar a situação e dizer ao líder e ao vice-presidente da 
comissão que não instalaria, que não autorizaria. Se quisessem fazer a reunião sem 
a participação da Administração, não haveria impedimento. Foi a minha posição. 
Houve discussão, brigaram comigo. Tudo em termos, evidentemente. No fim perce-
beram que não conseguiriam nada. Havia junto com eles algumas pessoas que não 
eram da Casa que tinham vindo pedir providências. Quando pessoas, geralmente 
dos estados, estão presentes é o chamamento popular, e o deputado tem de mostrar 
que está aqui para trabalhar em prol do povo. No fim, deu tudo certo. Ao contar 
esse fato hoje, parece não ter sido nada. Mas, no momento em que essas coisas 
acontecem, essa efervescência é difícil de conduzir. Afinal, naquele momento estava 
presente o líder da Oposição. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em todo 
esse período, o senhor vivenciou algum fato histórico de forma mais intensa?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Alguns discursos, alguns acon-
tecimentos na Casa. Nada tão notório de coisas acontecidas e que sejam apenas 
do meu conhecimento e de algumas pessoas. Há casos assim, mas que não guar-
damos para depois focalizar. Às vezes passa e a gente não tem bem na memória os 
acontecimentos dessa natureza, não é? Posso referir-me a alguns fatos. A Câmara 
cassou o mandato de um deputado porque ele tirou umas fotografias de cueca. Foi 
um caso de a Câmara ter cassado um deputado. Depois, houve uma iniciativa de 
um controle mais rígido da presença dos deputados na Câmara. Por causa dessa 
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decisão, a imprensa começou a cobrar também. Havia um apelo muito grande para 
se implementar mesmo essa decisão tomada. Finalmente, dois deputados foram 
cassados por falta. Lembro-me claramente da discussão da Mesa para a primeira 
cassação de mandato parlamentar por falta. Todos que participam de um processo 
como esse sabem o quanto dói “você tirar um pedaço de você”. Então, para cumprir 
aquele mandato, foi dificílimo. Depois veio a decisão... porque a decisão sai muito 
lacônica: “A Mesa decidiu etc. tá-tá-tá...”. Mas quem participa do debate, sente a di-
ficuldade do presidente e dos membros da Mesa de debaterem aquele assunto e de 
terem de admitir que têm de cassar um colega. Isso é um fato muito interessante. Às 
vezes se noticia que houve uma “decisão histórica” e tal... mas que é sempre sofrida, 
é!. Pode ser até de um partido completamente divergente... mas que dói na carne, 
dói... você tirar um pedaço de você.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Vamos entrar um 
pouco na parte da história da Câmara dos Deputados. Pelo depoimento prestado 
até agora, notamos que o senhor esteve presente na Casa num período crítico. Che-
gou em 1968, em plena efervescência, na Ditadura. Houve o fechamento da Casa 
no dia 13 de dezembro, o Ato Institucional nº 5, depois a Emenda Constitucional 
nº 1, de 1969. Como o senhor se sentiu naquele momento, chegando na Câmara 
e pegando uma fase tão crítica como aquela? O senhor deve ter chegado antes do 
fechamento do Congresso.

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Houve pavor generalizado. Lem-
bro-me do caso de um deputado que depois foi líder, depois foi ministro de um 
tribunal superior. Eu vi a sola de seu sapato furada, quando a Casa foi fechada. 
Ele era e é um homem decente. Outro dia encontrei-me com ele; ele mora aqui 
em Brasília. Essa situação dá a medida da dificuldade que todos passaram aqui, os 
funcionários. Eu até não sofri. Eu era recém-entrado na Casa e era professor, tinha 
outro emprego, dava aula à noite. Eu nunca havia feito uma hora extraordinária 
na Casa; conseqüentemente, nunca havia ganho um centavo de hora extra, porque 
eu estudava de manhã, trabalhava à tarde e dava aula à noite – que horas que eu 
ia fazer? Então, o meu ganho continuou o mesmo. A Casa parou, ficou tudo muito 
quieto, muito silencioso. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O objetivo da en-
trevista é justamente fazer uma retrospectiva histórica do servidor e, dentro de sua 
visão, do que passou o Parlamento naquela época.
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Em seguida houve o fechamento do Congresso, em 1977. Nesse período morreu 
Juscelino Kubitschek e houve a formação da Frente Ampla. Na condição de chefe de 
gabinete do primeiro-secretário, o senhor notou algum cerceamento de liberdade 
no plenário? Havia autorização expressa para impedir alguém de entrar nas gale-
rias ou acompanhar as votações? 

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Porque depois, nas 
medidas de emergência, houve muitos casos de autorização para os militares ocu-
parem as galerias. Geralmente os civis não conseguiam entrar. Falo isso, porque na 
época era professor e, às vezes, queria entrar e não havia espaço.

 O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Não havia cerceamento nesse 
sentido, e sim organização da parte daqueles que queriam entrar primeiro. Agora, 
nunca recebi determinação do primeiro-secretário para tomar providências nesse 
sentido. Quem comandava o Plenário era o presidente. Na época em que fui chefe 
de gabinete do presidente, também nunca recebi orientação nesse sentido. Mas aí já 
era outra época. Agora, não houve cerceamento da entrada de pessoas. Não.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
gostaria de citar algum fato que nós não mencionamos, não perguntamos?

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Tenho tentado dar depoimento 
construtivo para servir de informação. Naturalmente, depois, ao ler o depoimen-
to, alguma palavra que tenha dito pode me levar a ampliar o assunto, poderei 
me lembrar de algo mais. Claro que há muitas histórias, mas não podemos nos 
alongar indefinidamente. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Quero registrar que 
o nosso interesse não é fantasiar, mas expor aqui o que passou o funcionário da 
Casa nesse longo período, principalmente na fase mais crítica da história democrá-
tica do país: de 1946 até 1992, época da cassação do presidente Collor. Em seguida, 
entramos numa fase mais tranqüila. 

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Naquela fase mais fechada, me 
parece, fazíamos muita correspondência. O relator quase sempre pedia a manifes-
tação dos ministérios envolvidos nos projetos de lei debatidos na Casa. Havia um 
sentido prático, porque eles manifestavam a opinião exata de como o projeto deve-
ria ser encaminhado. Ao mesmo tempo dava à Casa um balizamento. Isso não era 
cerceamento, mas bom senso de quem realmente queria legislar e passar de fase.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
sabe que este projeto foi disparado nesse ano em que comemoramos os 180 anos de 
vida institucional. Queremos saber a opinião do senhor sobre o papel da Câmara 
dos Deputados na história do país. 

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – O papel da Câmara é importan-
tíssimo, muito mais pelo que evita que seja feito do que pelo que faz – não sou eu 
apenas que digo isso, todo mundo diz. Tem a ver com aquela observação que fiz 
sobre as comissões parlamentares de inquérito. Quando se cria uma CPI e ela chega 
a um resultado que se poderia dizer pífio, pode ser que ela não tenha trabalhado 
direito por influência política. Mas se trabalhou direito e não encontrou nada não 
significa que o trabalho não valeu. A sua existência simplesmente pode ser fator 
determinante no ordenamento das coisas. A Casa trabalha muito; debate muito. A 
presença da Câmara dos Deputados no contexto permite sustentação, equilíbrio. 
Ela poderia sofrer modificações. Alguns dizem que é muito grande, poderia ser 
menor. Outros, que poderia ser maior, ou, em vez de duas Casas, apenas uma. Ques-
tões de forma. Essas questões podem ser debatidas. Mas a existência da Câmara dos 
Deputados é fundamental na vida do cidadão. Em última análise, entre todos os 
deputados que aqui trabalham, sempre podemos achar um que nos ouça e queira 
nos defender.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em nome 
de toda a equipe, o nosso muito obrigado. Este depoimento é parte integrante de 
um trabalho de resgate da história que nós, funcionários, ajudamos a construir. 
Então, muito obrigado pela sua participação.

O SR. ABEGUAR MACHADO MASSERA – Eu é que agradeço a todos a gen-
tileza e a seriedade no trato desse assunto. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O padrão aqui é a pessoa que está 
prestando depoimento dizer seu nome. E a primeira pergunta que a gente faz como 
padrão é: quando entrou para a Câmara e em que circunstâncias? A partir daí, a 
gente começa a falar sobre a vida funcional da pessoa: onde trabalhou, os relacio-
namentos que manteve aqui, com quem trabalhou, as observações que fez ao longo 
do tempo que trabalhou aqui.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Meu nome é Dorothy Prescott. Eu entrei na 
Câmara em 1970, logo após a reabertura do Congresso – que ficou fechado em 
1969 –, por um concurso que havia feito em 1968. Logo que reabriu, fui chamada e 
tomei posse. A princípio, fiquei esperando lotação, por incrível que pareça. Fiquei 
aguardando até que, por uma coincidência, fui trabalhar na Suplência da Mesa, 
com um deputado do Pará, que era da Arena. Na ocasião, tínhamos somente dois 
partidos: o MDB, que era praticamente proscrito, e a Arena, que era senhora abso-
luta no Congresso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como era o clima entre os fun-
cionários nessa época? O que você pôde observar? Havia um clima de euforia por-
que o Congresso estava reabrindo?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não, pelo contrário. Eu soube, inclusive, que 
em 1969 muitos funcionários haviam se demitido. Eles ficaram sem função, e obri-
gados a permanecer na Câmara em horário normal. Muitos não se satisfizeram 
com isso e acabaram arranjando outros empregos; fizeram outros concursos e fo-
ram embora. Aí abriram-se novas vagas. Foi quando mais um mutirão entrou. 

Bem, fui trabalhar na Suplência sem entender nada, porque era egressa do Tribunal 
de Contas da União. Fui trabalhar com um deputado da Arena, do Pará. Ele fazia 
política regional, cabendo a mim somente cuidar da correspondência da região. O 
deputado também participava da Mesa da Câmara, na ausência dos titulares. 

Nesta Casa tem – vamos chamar assim – uma dança nos gabinetes. Quem é daqui 
sabe: a cada dois anos tem uma mudança, para melhor ou para pior. Em 1973, fiquei 
naturalmente fora da Suplência da Mesa. Nesse período, fiquei trabalhando com o 
deputado Wilson Braga, da Paraíba, porque era amiga da esposa dele, Lúcia Braga – 
que depois veio a ser parlamentar também. 

Mas, na Câmara, há a política de que nenhum funcionário pode ficar sem lotação. 
E houve um pedido do MDB para que um funcionário fosse lotado na presidência 
do partido, com o deputado Ulysses Guimarães, porque dois funcionários estavam 
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afastados. O Dr. Luciano, diretor-geral, me pescou e me lotou no MDB. Quer dizer, 
eu tive muita sorte! Porque lá aprendi a conviver com a política da Casa. Ainda 
mais um MDB, que era, como já disse, proscrito, mas super-respeitado porque o 
presidente era o deputado Ulysses Guimarães, a quem eu tive o prazer de servir. 
Somente na presidência do partido fiquei de 1973 a 1985, quando então fui para a 
Presidência da Câmara. 

Nesse período, vi muita coisa acontecer: cassações, a prisão do deputado Chico 
Pinto. No próprio MDB havia os moderados e os autênticos. Mas nenhum inimigo. 
Inclusive, ninguém da Arena era inimigo do deputado Ulysses Guimarães; ele era 
super-respeitado. Houve até aquele incidente, não sei se vocês lembram, na Bahia, 
com Antônio Carlos Magalhães, cachorros atrás dele. E ele disse: “Respeitem o pre-
sidente do MDB”. Foi um fato histórico, tem até um livro sobre isso.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Tem uma foto com 
ele caminhando, com policiais.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Cheio de cães e ele com a mãozinha assim, não 
é? E disse: “Respeitem o presidente do MDB”. E realmente ele foi respeitado. Inclusive, 
soube-se que foi ordem do Antônio Carlos Magalhães, que era governador.

Então, eu vi diversos fatos acontecerem. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos falar um pouquinho so-
bre cada um? Sobre os que você acha que merecem destaque.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Pois não. Eu poderia falar o tempo todo so-
bre o deputado Ulysses Guimarães, que foi uma figura notória para todos nós. E no 
gabinete, por exemplo, passou muita gente, inclusive o atual presidente da Repúbli-
ca, o Lula – na ocasião era só “Lula” que a gente chamava, como líder sindical. Ele 
pertencia também ao MDB, então, as reivindicações todas eram feitas diretamente 
ao deputado Ulysses Guimarães. Ele entrava e saía do gabinete, como até hoje ele 
faria provavelmente. E outros tantos, lembro-me de muitos, como o deputado Chi-
co Pinto, que acabou sendo preso.

O próprio deputado Ulysses Guimarães também sofreu um processo. Lembro-me 
muito bem da anticandidatura dele. Foi em 1973 que foi anticandidato; quem dati-
lografou o discurso fui eu. Mas foi anticandidato somente para constar. Na ocasião, 
o candidato era o general Geisel, se não me engano. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E o vice de Ulysses era o 
Barbosa Lima?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Barbosa Lima Sobrinho. Exatamente.

Essa ocasião foi muito rica. Inclusive, quando extinguiram os partidos, não sei se 
vocês lembram, e foram criados os novos. Ulysses Guimarães aproveitou o próprio 
MDB e colocou um “P” à frente; os partidos tinham que ter o nome “Partido”. Ficou 
Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Isso foi no dia 30 de janeiro – que é 
o meu aniversário – de 1980. Ocorreu no Salão Verde e eu estava presente. 

Então, eu vi acontecer História. O MDB, sendo Oposição, é que fazia História. Eu 
vi, por exemplo, o caso do ex-governador de Minas Gerais, aquele senador, o mais 
polêmico, que agora voltou para o PMDB, senador Itamar Franco. Ele não estava 
plenamente convicto para entrar no partido, eu me lembro bem disso. Na hora de 
formar o partido, havia meia dúzia de parlamentares que são os históricos. Ele esta-
va meio, como sempre, não muito convicto. Já saiu outras vezes e voltou, dizem que 
é a sexta vez que ele entra para o PMDB.

Havia o deputado Tancredo Neves, que fundou o PP, por exemplo. E, mais tarde, 
querendo ser governador, viu que com o PP não faria o governo de Minas. Foi 
quando houve a fusão; o PP e o PMDB se uniram. Eu participei de todas as conven-
ções, não é? Vi quando o PP e o PMDB se juntaram; o PP deixou de existir. E com 
essa sigla, PMDB, Tancredo Neves passou a ser governador de Minas Gerais.

E outros tantos que estavam no MDB e, por incrível que pareça, passaram para o 
PDS. Eu também vi acontecer isso. O secretário-geral do partido, de cujo nome não 
me lembro, mais tarde foi ser ministro do Tribunal de Contas da União. Ele era 
secretário-geral do MDB e foi para outro partido. Mas aí surgiram o PP, o PT, que 
tinha somente um deputado, que havia sido do MDB. O MDB tinha as alas mo-
derada e autêntica. Dos autênticos, uns outros tantos formariam aqueles partidos 
mais de esquerda, como tem até hoje. 

Essa vivência para mim foi muito interessante, porque eu vi a história acontecer. 
Isso durante a Revolução, quando eu entrei para a Câmara. Há uma coisa que gos-
taria de observar: quando o PMDB foi, vamos dizer, oficializado, de 80 deputados 
que havia no MDB, passaram a ser trezentos e tantos. Aí dominaram, não é? 

Foi quando Tancredo conseguiu se eleger presidente, mas infelizmente não ascen-
deu ao posto. O senador Sarney, na ocasião, que – não sei se vocês sabem – era da 
Arena. Ele foi presidente da Arena e mais tarde foi presidente do PDS. Na ocasião, 
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sendo presidente do PDS, entrou para o PMDB. Um deputado, cujo nome não lem-
bro agora, de Barretos – aquele que dizia: “É dando que se recebe” – , é que levou o 
senador José Sarney. Muita gente contestou, mas o deputado Ulysses disse o seguin-
te: “Eu não sou dono do partido; eu sou presidente do partido”. Ele tinha grandeza 
e se dava bem com todos. Não havia diferença pra ele. Então, aceitou a filiação. Eu 
estava na ocasião em que o senador Sarney entrou no gabinete e se filiou ao PMDB. 
Isso contrariou muitos; outros nem tanto. O deputado Ulysses, que não era dono do 
partido, como ele dizia, era somente presidente, aceitou. Essa foi uma das mudanças 
que eu vi acontecer. 

O senador de Alagoas, Teotônio Vilela, também foi um dos que saíram do PDS e 
foram para o PMDB. Mas aí já com glória, porque era homem super-respeitado, e 
trouxe um enriquecimento ao PMDB. 

E por aí afora... o deputado Ulysses, com força praticamente total, embora ainda 
na Revolução. Mas o PMDB foi crescendo, foi crescendo. Até que houve a eleição 
para presidente da Câmara. Ele foi eleito presidente. E dois anos depois foi pre-
sidente da Constituinte, quando foi novamente eleito presidente da Câmara, por 
maioria absoluta.

Outra coisa que gostaria de dizer é que ele não fazia campanha. Não fazia campa-
nha para nada. Ele fez campanha apenas para se candidatar a presidente da Câma-
ra. Eu coordenei um trabalho solicitando apoio dos parlamentares ao seu nome, 
através de telegramas que foram entregues em cada gabinete de deputado. Fora, 
nos corredores, havia propagandas de outros candidatos; dele não havia nenhuma. 
Era uma pessoa de grandeza maior que outras, porque somente fez um telegrama 
pedindo apoio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso aconteceu na campanha 
para a Presidência da Constituinte ou da Câmara?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Da Câmara. Agora, para a presidência da 
Constituinte, houve consenso de que ele seria o melhor presidente, pela vivência 
política, pela cultura etc. Então, foi quando ele foi novamente eleito presidente da 
Câmara, e não houve nenhuma campanha. Achei que até poderia haver renovação 
do gabinete, porque era um fato novo, mas permaneci com ele. Houve a Constituin-
te, que vocês lembram bem, de 1987 a 1988, quando foi promulgada a Constituição. 
Ele foi uma figura presente nesta Câmara; e nós: juntos, porque trabalhávamos 
normalmente até meia-noite. Em outros dias, dependendo daquelas votações em 
plenário, até quatro horas da manhã.
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Estava dizendo há pouco que tenho visto, aí fora, funcionário que ganha e não 
trabalha. Nós, funcionários, principalmente os concursados – porque há outros, 
vocês sabem –, tínhamos horário a cumprir e de correr para pegar o ponto do 
extraordinário. Uma coisa vinha em função da outra. Você tinha que assinar sua 
saída e, em seguida, assinar a entrada nas sessões do Congresso ou da Câma-
ra. Trabalhamos muito! Se ganhamos melhor, é porque merecemos. Não é isso? 
Muita gente não concorda. Há turma que sai às 18 horas, 18h30; nós, todavia, 
continuávamos, como muitos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fazendo rápido balanço de tudo 
isso que você já disse, dá pra perceber que houve três períodos distintos: de 1970 a 
1973, que foi uma coisa meio inócua, talvez...

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Uma vida funcional da Câmara, na área ad-
ministrativa e política, às vezes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 1973, seu trabalho come-
çou a esquentar, digamos assim. Foi quando realmente começou seu aprendizado 
na política.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ah, com certeza!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E, na época da Constituinte, pe-
gou fogo. 

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Pegou fogo!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Faça uma comparação desses três 
períodos. E um quarto, que foi pós-Constituinte. 

Sobre a vida funcional, o que era trabalhar na Câmara nesses quatro perío- 
dos distintos.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu vou dizer a você que, antes de trabalhar 
no Tribunal de Contas da União, eu trabalhei na Prefeitura. Eu vim morar em 
Brasília em função do marido, que veio transferido. Eu achei que tinha que fazer 
algo aqui, não podia ficar parada. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Trabalhava na Prefeitura 
de onde?
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A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Daqui. Na época não era GDF; era Prefeitura 
mesmo, do Plínio Cantanhede, não sei se vocês já ouviram falar. 

Antes de casar, trabalhei na Esso. Depois houve um hiato; deixei de trabalhar quan-
do conheci meu esposo e casei. Em função dele, vim pra cá com a família, em 1963. 
Aí achei que tinha que fazer alguma coisa e fui estudar para concurso. E fui para a 
Prefeitura, onde ganhei até uma função. Como dizem que “em terra de cego quem 
tem um olho é rei”, logo depois fui chefe. E meu chefe superior não entendia por 
que eu iria fazer concurso para outros lugares melhores, como o Tribunal de Con-
tas da União, por exemplo. Mas era uma função só administrativa, muito estática, 
não tem altos e baixos como aqui. E no Senado, como acredito.

Então, eu achava que tinha que vir pra um lugar mais movimentado. O Legislati-
vo. Essa era a minha meta. Eu fiz o concurso da Câmara mais ou menos na época 
em que fiz para o Tribunal de Contas da União, mas a Câmara demorou mais 
a convocar. 

Esse período que eu falei que havia sido o início na Câmara, fiquei surpresa, não 
sabia o que iria fazer. Fiquei muito tempo no Departamento de Pessoal, esperando 
uma lotação, sem fazer nada – o que foi muito entediante. Até que falei com meu 
marido: “Não dá para ficar!” Ele comentou o fato com pessoas de seu relaciona-
mento. Então, chamaram-me pra trabalhar na Suplência da Mesa. Um lugarzinho 
diferente, não é? Fui trabalhar com um deputado do Pará.

Fiquei lá na parte burocrática, de correspondência, em plena Revolução, com tudo 
parado. Esse deputado, não sei se devo dizer o nome dele, era da Arena e ficava 
muito chateado com o que estava acontecendo durante a Revolução. As pessoas 
estavam sofrendo torturas. Ele era militar, inclusive. Não vou dizer o nome porque 
a família está em Brasília . Ele já faleceu. Ele ficava muito preocupado: “Hoje acon-
teceu ‘isso’ com uma senhora grávida, não sei o porquê.” Eu não entrava muito na 
história porque não sabia exatamente o que estava acontecendo. Não havia comen-
tários a respeito. Nós sempre fomos democratas, em minha família. 

Depois que houve a coincidência de precisarem de um funcionário no MDB, fui 
trabalhar com o deputado Ulysses Guimarães, sem o conhecer. A funcionária Tere-
zinha Cunha, não sei se vocês conheceram, era nossa chefe. Vocês deveriam chamá-
la para depor porque ela tem depoimentos maravilhosos, ela trabalhou muitos anos 
com o deputado Ulysses Guimarães. 



60

Dorothy Prescott

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Ulysses, 
nessa época, já tinha sido até presidente da Câmara, não é?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele era presidente do MDB. Mas anterior-
mente Dr. Ulysses Guimarães havia sido presidente da Câmara dos Deputados, no 
período de 1956-1957. Mais tarde, como sabem, de 1985 a 1987, 1987 a 1989. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Sim. Mas 
ele já tinha projeção?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele foi anticandidato à Presidência da Repú-
blica, em 1973.

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Mas ele já havia sido presi-
dente da Câmara no Rio de Janeiro.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ah, sim! Mas eu sou da era da Revolução. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A senho-
ra o conhecia, já que ele havia sido presidente da Câmara?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não o conhecia. Foi surpresa para mim tra-
balhar com ele, em 1973. Aconteceu o seguinte: repetindo, havia dois funcionários 
afastados. Um estava doente e não retornou mais, e outro saiu de licença, férias, 
sem consentimento ou conhecimento do deputado Ulysses Guimarães. A Terezi-
nha, chefe de gabinete, estava sozinha e precisava de uma pessoa para ajudá-la no 
gabinete. Então, houve um pedido a um membro da Mesa, do MDB. Não recordo 
o nome dele, era da Paraíba, mas veio a falecer logo depois. Ele solicitou ao dire-
tor-geral – o diretor-geral e o secretário-geral da Mesa participam das reuniões 
da Mesa; já participei e sei disso – um funcionário para trabalhar no gabinete da 
Presidência do MDB. Então, fui assim laçada. Sempre gostei de trabalhar. E digo 
sempre para meus filhos e netos que se eles forem trabalhar, fazer alguma coisa, que 
façam o melhor possível. E o deputado Ulysses gostou de mim, do meu trabalho, 
embora eu praticamente não o visse. E a Terezinha me disse: “Ele não quer que 
você saia mais.” Ocupava o cargo de oficial de gabinete, que era uma função a mais 
que podíamos exercer. A responsável pela lotação dos funcionários do MDB, na 
Presidência ou na Liderança, era a Nadir, chefe da Liderança do MDB – não sei se 
vocês a conheceram –, que foi conversar com o Deputado Ulysses e disse: “Estamos 
precisando desse cargo de oficial de gabinete e trocaremos por um de auxiliar de 
gabinete para a Dorothy.” Ele respondeu: “Absolutamente. Eu quero 
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que a Dona Dorothy seja oficial de gabinete.” Desde então, nunca mais me afastei 
do gabinete, até que, para minha surpresa, fui convidada a ser chefe de gabinete da 
Presidência da Câmara. Na ocasião, perguntei ao meu marido: “Se eu for convidada, 
o que eu digo?” Antigamente, a mulher dependia do marido. Se ele dissesse “não”... 
E ele respondeu: “Aceita.” Então, fui ser chefe de gabinete do deputado Ulysses Gui-
marães. Minhas filhas até hoje em dia comentam isso e acham graça. O marido 
mandava na mulher; hoje em dia não. E acho que ele ficou com um pouquinho de 
dor-de-cotovelo porque eu... de repente... não é? Mas meu esposo sempre foi dire-
tor de alguma coisa nos órgãos em que trabalhou. Teria uma competidora em casa. 
Enfim, posso dizer que foi muito gratificante para mim ter ido para o MDB, traba-
lhar com o deputado Ulysses Guimarães em todas aquelas fases de altos e baixos, 
de quase cassação; enfim, ele sempre se sobressaía, como sempre foi dito que ele era 
igual Fênix, que renasce das cinzas. E assim fomos para a Presidência da Câmara 
e ele sempre fez o melhor possível, melhor que muitos, há testemunhas disso. E, 
depois, na Presidência da Constituinte foi um marco na história do Congresso. Ele 
ficava trabalhando horas e horas e horas e não ia nem ao banheiro. Vocês sabem 
disso. Ninguém entendia.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A senho-
ra participou de toda a ascendência dele?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Da Oposição ao Governo?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Correto. 

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Sim.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Então a 
senhora deve ter participado de muita negociação, visto, ajudado; e a tensão que 
provavelmente dividia com o staff mais próximo.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Com certeza. Todos nós, funcionários da 
Presidência do MDB, sentíamos as influências.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Conta 
um pouquinho disso. As negociações, as preocupações dele nos momentos decisi-
vos até o final da...

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Posso dizer que ele praticamente foi o mes-
mo em todo o período. Quem conheceu o deputado Ulysses Guimarães, de longa 
data, como os colegas, sabe que ele sempre foi a mesma pessoa. Se ele estava no 
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ostracismo, se ele estivesse em ascendência, era exatamente o mesmo. Foi um dos 
poucos parlamentares – não sei se vocês sabem disso – que nunca trouxe parente 
nenhum para trabalhar aqui. Ele convidava os funcionários e, de preferência, todos 
éramos concursados. Eram funcionários da Casa. Então, se íamos trabalhar com 
ele e fazíamos o melhor possível, nunca saímos dali; não havia mudança. Quando 
ele foi para a Presidência da Câmara, para vocês terem idéia de quem é Ulysses 
Guimarães, ele não mudou ninguém do gabinete, só o chefe de gabinete, que era 
o Hélio Dutra, e praticamente pediu desculpas a ele porque eu era – posso dizer 
assim – da confiança dele. Mas ele não mudou sequer um funcionário do gabinete 
da Presidência. Como achava que não tinha inimigos, não precisava se acobertar 
de nada. E arranjou uma lotação para o Hélio Dutra, se não superior, pelo menos 
equivalente, de diretor na área administrativa, onde ficou praticamente até a apo-
sentadoria. Então, o que posso dizer do deputado Ulysses Guimarães, entre altos 
e baixos, é que ele era uma Fênix e ressurgia das cinzas, e isso acompanhávamos. 
Quando ele foi para o Supremo participar de um julgamento, estava parecendo 
um réu, lembro-me que ele abraçou a todos no gabinete como se fosse um adeus. 
Ele não sabia o que iria acontecer no Supremo. Mas, para a sorte dele e nossa, não 
aconteceu nada; ele não foi preso, como o Chico Pinto, que ficou seis meses preso. 
Enfim, da minha vivência na área política não vou dizer que foi grandiosa, porque 
sou funcionária, como todos os outros, mas tive sorte de trabalhar com um exce-
lente parlamentar, o deputado Ulysses Guimarães. E o deputado Aldo Fagundes, 
secretário-geral do partido – não sei se vocês o conhecem – foi deputado e mais 
tarde ministro do Superior Tribunal Militar. Trabalhei só com boas pessoas. Os 
que trabalhavam com o deputado Ulysses Guimarães na área parlamentar eram os 
melhores. Por exemplo, houve um fato interessante na formação do PSDB – vocês 
não sabem –, que tinha o senador Franco Montoro, o deputado Mário Covas, o de-
putado Euclides Scalco e outros. Mas esses eram os principais. O Scalco felizmente 
ainda está vivo e até recentemente estava trabalhando em Itaipu. Houve então um 
sentimento de ciúmes, porque quem estava na Presidência da República era José 
Sarney. Quem mandava era José Sarney e não Ulysses Guimarães. Ele cansou de 
dizer: “Não sou presidente da República.” O que acontecia na área executiva era o 
presidente Sarney que mandava. O deputado Ulysses Guimarães era presidente da 
Câmara e presidente da Constituinte, mas não era o dono do Brasil, como mui-
tos achavam. Até houve um fato interessante, que os senhores podem observar, 
quando Tancredo morreu. Ele teve a grandeza de não aceitar, como presidente 
da Câmara, o cargo de presidente da República, a que tinha direito. Na ocasião, 
o jurista Afonso Arinos e outros foram ao nosso gabinete estudar como sair da-
quela situação. O senador José Sarney era candidato a vice, mas não tinha sido 
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empossado; Tancredo, ainda doente, não tomou posse; então, ele também não. E 
o general Figueiredo não aceitava o José Sarney como presidente. Não ia passar a 
faixa, como não passou. Mas a melhor solução a que eles chegaram na ocasião foi 
ele assumir, como candidato a vice-presidente, a Presidência. Foi uma solução de 
gabinete, mas era para o deputado Ulysses Guimarães vir a ser o presidente. Mas 
ele achou que não devia. Ele tinha um amor pela Câmara, jamais teria gostado de 
ser senador. Diversas vezes vinham falar com ele para assumir no Senado e ele 
dizia: “Lá é lugar de velho. Eu quero ficar aqui.” E ele fazia questão de ser deputa-
do, queria participar desta Casa, aqui é que havia a vivência, aqui é que movia o 
Brasil. Isso marcou-o muito. Ulysses chegou a ser presidente da República, como 
substituto, nas viagens do presidente Sarney, e até eu estive lá como convidada. 
Ele fez questão de me convidar para ir à Presidência vê-lo na função de presiden-
te, e fui só como visita. Ele até já foi candidato à Presidência da República. Como 
ele mesmo dizia, muitas vezes foi sempre ex e quase foi, mas nunca foi. Mas a vida 
dele era a Câmara dos Deputados. Ele morreu como deputado. Então, acho que 
ele se realizou nessa função. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A senhora começou a falar sobre 
o episódio da criação do PSDB e não concluiu.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Até o deputado Euclides Scalco esteve lá 
conversando comigo na ocasião e chegou a chorar. E disse: “Olha, estou saindo, mas 
estou chorando.” Queriam levar o deputado Ulysses para o PSDB. Mas ele disse que 
não, porque ele era do PMDB, o partido que ele tinha fundado, que tinha de ser 
coerente com ele mesmo e permanecer no PMDB. E outros acharam que não, in-
clusive o senador Fernando Henrique Cardoso – não sei se os senhores lembram – 
foram juntos. Mas havia ali uma disputa tão grande que talvez não seja nem in-
teressante os senhores registrarem, mas vou citar. Depois da formação do PSDB, 
a cada três meses, havia um novo presidente. O que os senhores concluem disso? 
Isso nós ficamos vendo como funcionário. Funcionário não tem partido. Eu não 
era nada. Ninguém votou para presidente, na época do Tancredo. Foi um colégio 
eleitoral; nós não participamos. Mas foi um momento histórico a votação dele. Foi 
uma festa aqui na Câmara. Nosso gabinete ficou em festa, porque o PMDB tinha 
feito um presidente da República. Ganhou, mas infelizmente não levou. Aconteceu 
tudo aquilo que os senhores sabem, quando então passamos ao presidente Sarney, 
que foi da nossa era. Fiquei na Presidência da Câmara por quatro anos. Em 1989 
já tinha tempo para me aposentar e o deputado Ulysses ia sair do gabinete. Até o 
diretor-geral, na época, o Sabino, conversou e disse: “Dorothy, o melhor para você 
é sair nesse status”, financeiramente falando. E eu já tinha trabalhado, antes do 
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casamento, em companhia americana, mais de uma por sinal, e tinha tempo so-
brando, porque nunca tinha gozado licença-prêmio, que tínhamos direito a cada 
6 meses. Já tinha mais de 32 anos de serviço, quando me aposentei, em 1989. 
Então, saí como chefe de gabinete e está no meu contracheque até hoje. Fui feliz 
e não sabia! Ou sabia! 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você tem fotos daquela época? 
Vamos fazer também uma exposição. Seria interessante termos essas fotos.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Nós participávamos também de todas as 
convenções, fazíamos parte; aquelas festas no Salão Verde, nos encontros do Dire-
tório da Executiva Nacional. Isso deve estar nos Anais e provavelmente nas publi-
cações do PMDB. Ulysses sempre fazia elogio a nós. E meu nome, Dorothy, está lá 
também. Ele fazia questão de agradecer nominalmente a todos, nossa participação 
e empenho no cargo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa característica do Ulysses de 
respeitar o funcionário e de o respeitarem era raridade?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não. Era a tônica, era normal. Ele gostava 
muito da Terezinha, que o acompanhou... trabalhou com ele antes da Revolução.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em comparação com os ou- 
tros deputados?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não sei quem trabalhou com deputado para 
afirmar. Sei que tive muita sorte. E quem o conheceu, reconhece. Não conheci o 
deputado Carlos Lacerda, mas era sua fã incondicional. Mas acho que político igual 
a Ulysses Guimarães, que não tinha inimigos, todos se davam bem com ele, e ele se 
dava bem com todos, era uma raridade, era muito respeitado. Ele visitava o gabine-
te do presidente da Câmara, Flávio Marcílio, por exemplo. Em plenário, era muito 
respeitado também. Ninguém foi contra ele a não ser naquele processo da época do 
Chico Pinto, em que ele também foi envolvido. Mas não aconteceu nada, ele saiu 
de letra!

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Como 
chefe de gabinete muitas vezes tinha de tratar assuntos com a administração da 
Câmara. Alguma vez, como mulher, a senhora se sentiu discriminada?



65

Contos da Câmara

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Nunca. Sempre fui muito respeitada. Tinha 
até um apelido na ocasião: Poderosa. Não sei por quê. No jornal aparecia: “A pode-
rosa Dorothy” Eu não tinha poder nenhum.

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Mas essa era um pouco da 
responsabilidade do chefe.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – É o que achavam. 

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Falem com Dorothy...

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Com certeza. Mas foi um tempo brilhante 
porque a Constituinte, por exemplo, evoluiu de uma hora para outra, naquele cres-
cente, sempre grande. Nosso gabinete era repleto de pessoas, de lobistas, todos eram 
atendidos, se não pelo deputado Ulysses Guimarães, por nós. Atendíamos pedidos 
de qualquer parte do país. Sou carioca e muitas vezes ia ao gabinete uma turma do 
Rio de Janeiro que estava sem comer há dias. Tirava dinheiro do bolso e dava para 
eles. Falava com o Sabino: “Sabino, estou precisando que o pessoal do Rio vá almo-
çar no bandejão. Como vou fazer?” Lá não recebia pessoas estranhas. Mas ele via 
como podia ser feito. E já fiz isso mais de uma vez. Como funcionários da Câmara 
sempre ajudamos e fizemos o melhor possível. Então, a minha participação como a 
de tantos outros aqui sempre foi a melhor. É o que pretendemos. Vocês agora aí, no 
comando de outras áreas, não é? 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A senhora se lembra de algum 
fato curioso entre funcionários? Havia algum funcionário da Câmara que era refe-
rência, que todos conheciam ou que todos temiam, ou todos respeitavam? Como 
era essa convivência de funcionários? 

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – O diretor-geral da Câmara, Dr. Luciano 
Brandão. Todos que o conheciam sabiam que ele era o diretor-geral da Câmara. O 
Paulo Afonso tinha também grande notoriedade na sua área, mas era mais modesto 
nas aparições, porque se concentrava na Mesa. Era uma pessoa até muito estres-
sada pelas solicitações [do cargo de secretário-geral da Mesa] porque tinha de ter 
resposta para tudo, embora tivesse assessores, como o Clodoaldo, que era brilhante 
no conhecimento do Regimento. Porque tem que se conhecer o Regimento para 
poder usá-lo. Mas o Dr. Luciano foi o funcionário-mor que posso dar como refe-
rência! O Sabino continuou com a mesma política – vocês conhecem o Sabino –, 
mas o Dr. Luciano tinha repercussão muito grande dentro e fora da Câmara. Real-
mente, ele foi o funcionário de destaque. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Funcionário padrão.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Padrão! Acima do Padrão!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Na década de 60, as pessoas 
que vieram aqui participar desse projeto disseram que, pela proximidade com os 
parlamentares, algumas funções tinham um pouco mais de prestígio: motoristas, 
datilógrafos – porque os deputados não tinham assessores e usavam um pool de 
datilógrafos. Então, essas pessoas com acesso direto aos parlamentares tinham um 
pouco mais de prestígio, informal, evidentemente. Já a partir de 1973, quando a Câ-
mara começou um período de ebulição, tinha alguma categoria ou alguma função 
que se destacasse?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Mais do que outras?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mais do que outras.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Continuo dizendo que é o diretor-geral, Dr. 
Luciano, com certeza. Ele mandava mesmo e nós obedecíamos. Ele era o mais im-
portante. Nunca vi perseguir ninguém.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Eu aprendi muito 
com o seu depoimento, mas estou fazendo minhas reflexões. O que você pode dei-
xar de depoimento para nós que estamos nesta Casa e para outros que virão?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Você deve fazer o melhor possível, dentro da 
sua função. Tem gente que extrapola a função e quer passar para a do outro. Não se 
faz isso. Eu aprendi que não se faz. É a minha ética. Por exemplo, na Presidência do 
MDB e depois PMDB, tinha a Terezinha, que era a nossa chefe. Ela tinha trabalha-
do com o deputado Ulysses Guimarães antes. Acho que até antes da Revolução – 
acho que Terezinha entrou em sessenta e poucos – ou talvez durante a revolução. 
Ainda na Oposição. Ela trabalhou com ele e com o senador Nelson Carneiro. Os 
dois trabalhavam juntos. A Terezinha era a secretária do deputado Ulysses Gui-
marães. Quando ele foi para a Presidência do MDB, a levou. A Terezinha tinha 
toda a responsabilidade e a confiança do deputado Ulysses Guimarães. Mas eu não 
sou estática, sou ágil. Ou era, porque agora... nem vou dizer a minha idade. Então 
eu inventava coisas para fazer... Não querendo passar por cima nunca, porque eu 
achava que o meu lugar era aquele ali. Ajudei muito aquele gabinete. E com isso, o 
secretário-geral do PMDB, deputado Aldo Fagundes, ficou muito próximo a nós. 
O deputado Ulysses Guimarães não levou a Terezinha para a Presidência da Câ-
mara. Mas por que não levou a Terezinha? Não quer dizer que ele não gostasse da 
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Terezinha, mas não queria que afastassem a Terezinha da Presidência do PMDB. A 
Terezinha tinha de estar lá quando ele voltasse, porque antes de tudo ele era o pre-
sidente do PMDB. Na época, ele deixou o senador Teotônio Vilela como presidente. 
O deputado Ulysses dificilmente cedia o cargo dele de presidente do PMDB. Então 
cedeu para o senador e outros mais, que agora eu não me recordo, mas era como 
se dissesse: “Volto já!” Então, a Terezinha ficou lá com aqueles outros funcionários 
que eram do PMDB também e só eu fui para a Presidência da Câmara. Depois eu 
consegui levar um funcionário, um assessor. E também foi junto com ele – e nesse 
ponto ele não abria mão – o funcionário imediato a ele, aquele que manda chamar 
o motorista, faz as ligações que precisa, um auxiliar, uma espécie de contínuo da 
época. O Antônio Carlos, que depois voltou para a Presidência do... [PMDB]. Acho 
que ele está lá até hoje. Depois eu levei outro assessor. E mais tarde saiu do gabinete 
uma funcionária que era do deputado Flávio Marcílio. E não sei por quê, ela era 
muito melindrada. Não quis ficar. Aí eu coloquei uma amiga minha, que era exce-
lente, era minha mão-direita: Elizabete Lucena, cujo marido foi chefe de gabinete 
do presidente Fernando Henrique Cardoso, agora recentemente. Então o deputado 
Ulysses “conduzia” ainda o PMDB, com o pessoal dele, e estava na Presidência da 
Câmara, com o pessoal que ele confiava. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma de suas observações há 
pouco é que: “se me perguntarem se eu assumo a chefia de gabinete, o que eu res-
pondo?” Você teria perguntado ao marido, não é?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Mas “só para inglês ver”.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Pois é. É exatamente aí que eu 
quero entrar. Um período de ebulição política e um período de ebulição também 
da mulher. Deve ter sido muito interessante “perguntar” ao marido e conviver com 
o poder político do país. Como foi isso?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Lá em casa não havia esse envolvimento, 
ele não se metia no meu trabalho e eu não me metia no trabalho dele. Havia um 
respeito mútuo. Na medida em que eu fui para a Presidência, acho que ele ficou 
contente, de certa forma, porque houve um crescimento meu como funcionária 
e até como mulher, porque eu só era esposa dele e mãe de família. Comecei fa-
zendo concurso da Prefeitura e ele dizia que eu queria tomar o lugar do Prefeito. 
Eu achei que tinha de pegar logo uma função. Mas foi só isso, não houve nada. 
Mas realmente há uma diferença porque a mulher deu um passo à frente. Foi um 
casamento de cinqüenta anos. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Dona Dorothy, eu posso fa-
lar porque a senhora sabe o carinho e o respeito que eu tinha pelo George William 
Prescott. Uma pessoa respeitadíssima, principalmente na área da agricultura. Desde 
o Rio de Janeiro, quando eu fui com o Gilson Amado levando uma carta pedindo 
emprego a João Pinheiro Neto na Supra, “aquela” fase. Entrei depois no Ibra, onde 
ele estava pontificando como delegado. E há uma passagem interessantíssima que 
a senhora poderia citar em relação ao Francisco Moura Cavalcanti. Quando ele 
chegou, encontrou o delegado...

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele era muito crítico. 

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Muito.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – O meu marido era...

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Inteligentíssimo.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele era muito inteligente.

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Com uma verve inglesa.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele era muito inteligente, acima da inteligên-
cia do próximo que estivesse falando com ele. O Moura Cavalcanti foi ser presi-
dente do Ibra. Então, ele disse que não queria a bandeirinha do Ibra, e mudou para 
o Incra. Aí ele perguntou: “Você que é o delegado?” Meu marido disse: “Mas não é 
o de polícia”. E ele foi afastado. Mas ele realmente foi o melhor funcionário da sua 
categoria no órgão. Ele foi muitas vezes entrevistado, porque ele veio do Ministério 
da Agricultura, Departamento de Terras e Colonização, que foi o formador do Inic, 
Supra, Inda, Ibra, e por aí afora. Então, perguntavam a ele: “O que aconteceu com o 
senhor nesse período?” Ele dizia: “Eu não saí da minha mesa, eles [referindo-se aos 
órgãos] é que mudavam de nome. Mas eu permaneci na minha mesa”. Ele tinha essa 
verve do inglês, ele tinha o sangue de origem inglesa e fazia questão de ser anglófilo, 
embora fosse “curiboca” com brasileiro. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Algum fato específico, alguma 
lembrança específica daquelas grandes votações, quando a Oposição foi ganhando 
espaço, se impondo, como a senhora mesmo lembrou que acabou tendo mais de 
trezentos deputados? Alguma grande votação, alguma grande movimentação que 
teve a Câmara?
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A SRA. DOROTHY PRESCOTT – O que eu vi foi o seguinte: todo mundo 
queria ser PMDB. Todo mundo queria ser PMDB porque era o partido da ocasião. 
Inclusive, depois que houve as primeiras eleições, o PDS caiu de cabeça e o PMDB 
cresceu, e com ele outros tantos que surgiram, como o PT, que só tinha um deputa-
do, que não lembro mais o nome, era de São Paulo. Sei que depois ele voltou para o 
PMDB. Tinha a Bete Mendes também, nessa ocasião. Mas eu sei que era o partido 
querido, pela honestidade, pela honradez, pelo trabalho traçado, não só das Dire-
tas-Já, mas pelo trabalho que vinha fazendo naquele período todo. Tinha até um 
livrinho que foi mantido quase como uma cartilha, que era o baluarte do partido, 
o seu atestado de princípios. Foi uma fase brilhante. O deputado Ulysses foi um 
homem brilhante. Quem conviveu com ele antes, e eu depois, sabe que dificilmente 
temos outros. Pode até acontecer, de repente. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Só uma última cutu-
cada. Na época das votações de medida de emergência, das Diretas-Já, o governo 
militar procurava colocar muito recruta dentro das galerias. Como era visto isso na 
época? Como ele via isso?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu não participava muito do plenário. Eu só 
ia ao plenário quando tinha uma necessidade. Mas nunca vi nada contra o depu-
tado Ulysses Guimarães. O que senti foi o seguinte: eles iam saindo, quem era do 
período militar... eu até conheci um militar da Marinha, que foi meu vizinho no 
Rio de Janeiro. Eles saíam de mansinho. Não houve nenhuma [contestação], agora, 
vi no Salão Verde... Quando o pessoal do governo militar era eleito, o povo gritava: 
“Eu não aceito.” Vocês não viveram isso, mas eu vivi. Nós estávamos no Salão Verde 
e íamos lá vivenciar. Às vezes, detrás de um daqueles pilares, a gente dizia: “Eu não 
aceito!”. Era o povão que estava ali. Sentia-se que não era aquilo que se queria. Era 
uma eleição indireta e a continuação de uma coisa que não estava fazendo bem ao 
país. Mas essas coisas aconteceram. Infelizmente, eu não tenho gravada na memó-
ria tanta coisa interessante que aconteceu. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Uma última ques-
tão. Eu acho que a senhora devia escrever suas memórias. A senhora conviveu tão 
bem. Um conselho para nós que ficamos e as próximas pessoas que vêm e que pre-
cisam conhecer isso mais a fundo. Talvez você tenha conhecimento que gostaria de 
escrever e deixar para nós.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Já está escrito. Vocês já ouviram isso aí.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Houve assim algum embate, al-
guma disputa específica entre o general Figueiredo e o pessoal da Oposição que 
tenha chamado a sua atenção?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não. O que eu soube na ocasião é que ele 
estava até satisfeito, porque vinha de uma família cujo pai era militar, um homem 
correto, democrata. Ele tinha um irmão também democrata. Não lembro mais o 
nome dele. Ele tinha já influência na família e a herança de ser um democrata. Ele 
achou que estava na hora de parar. É o que foi sentido. Tanto que ele achou que o 
senador Tancredo Neves tinha, vamos dizer assim... [condições para a mudança]. 
O senador Tancredo Neves se dava com o general Golbery, se dava com o governo 
militar... Não era um homem de polêmica. O senador Tancredo era um político por 
excelência também, tanto que fez parte dos amigos mais chegados do deputado 
Ulysses Guimarães.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E o relacionamento Ulysses e 
Tancredo?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu acabei de dizer.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era um relacionamento 
de disputa?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não, de amigos, com certeza. 

(Não identificado) – Muitas vezes, na Biblioteca, eu os vi juntos conversando cor-
dialmente e sei que eram matérias muito importantes nessa fase de transição do 
final dos governos militares, para a eleição indireta. Muitas vezes.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Exatamente. O senador Tancredo freqüenta-
va nosso gabinete, sentava ao nosso lado, conversava normalmente. Era amigo do 
deputado Ulysses Guimarães.

(NãO IDENTIFICADO) – Os dois se respeitavam muito.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você pas-
sou muito tempo no burburinho político, vamos dizer assim.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – É onde eu convivi. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E tem 
uma veia de criatividade ligada à cultura, a pintura.
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A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ah, com certeza. Era a minha vontade.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em que 
momento da sua vida nasceu essa vocação artística, se você estava nessa loucura da 
política? Ou foi antes? E como a Casa participou disso?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – A minha parte artística vem da infância. Eu 
gostava muito de desenhar. Às vezes o meu gato estava deitado, eu o desenhava; a 
minha irmã estava dormindo, eu a desenhava. Então, eu já tinha essa tendência, 
mas nunca tive chances. O meu pai era espanhol, já foi muito rico, mas perdeu tudo 
com o café, como tantos outros, e tornou-se pobre. Então, eu tinha de estudar o que 
podia e trabalhar logo. Não tinha tempo para procurar uma atividade artística. Mas 
logo que eu me aposentei fui procurar uma maneira. Uma amiga me levou a uma 
professora de pintura em tela e fui à minha primeira aula. Ela montou umas frutas 
e uma garrafa, deu-me um papel e um carvão: “Desenhe aquilo ali”. Um papel “desse 
tamanho” assim, e eu fiz um desenho bem pequeno. Não sabia como iria fazer. Ela 
disse: “Não! Apague tudo isso, faça o desenho no papel todo”. Então foi a minha 
“ouverture”, a minha abertura, e hoje em dia eu posso dizer que sou uma artista 
plástica. Já fiz parte de exposição na Câmara.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você se 
lembra de uma sessão de cinema que tinha no Auditório Nereu Ramos quando ele 
era da Comissão de Relações Exteriores?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu já tinha saído da Câmara, em 1998.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Não foi 
antes dessa época?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Na Comissão de Relações Exteriores?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – É.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Que eu comecei?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Não, não. 
Havia na Câmara, para os deputados e para os altos funcionários, uma sessão de 
cinema com filmes que ainda não tinham entrado no circuito comercial.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Nunca participei. Aliás, eu sou uma ex-fun-
cionária que não participa da ASA, nunca fui a nenhum jantar, nada. Acho que isso 
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é em função do casamento; tinha de ficar em casa e não ir a eventos. Eu fiquei de 
uma certa forma acomodada. Cuidei de artes.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O Poder 
Legislativo está comemorando 180 anos. Esse projeto tomou carona nesse aniver-
sário para se desencadear. O que você tem a falar sobre o Poder Legislativo nesses 
180 anos, a ligação do servidor, a importância para a sociedade como um todo?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu acho que de certa forma o Brasil inteiro 
está sempre voltado para o Congresso Nacional. O povo brasileiro, o cidadão, acre-
dita que o Congresso vai resolver os nossos problemas. O Congresso é permanente. 
Eu acho. Esta Casa aqui e o Senado. É muito importante, por exemplo, escolher os 
candidatos. Eu sempre procuro escolher o candidato. Eu já votei no nosso governa-
dor do PT, Cristovam Buarque, com convicção! Eu tinha certeza, achava que iria ser 
um “governão”, e foi. Eu voto assim, eu voto no indivíduo, pelo que ele fez e não pelo 
que está prometendo. Eu vejo o presente e o passado dele. Nesse é que eu voto. Mas 
às vezes a gente erra. Eu conheci o Fernando Collor. Ele participava do PMDB. Ele 
ia muito ao gabinete. Eu me lembro de que ele foi governador de Alagoas e deixou 
o governo. Então, ele ia sempre pedir a bênção ao deputado Ulysses Guimarães aqui 
na Presidência. Eu o conheci, conversava com ele, como conversei com Fernando 
Henrique Cardoso. Eu dizia ao Fernando Collor: “O senhor é do meu estado, o 
senhor só pode ser muito bom”. Eu achava que o carioca era o melhor brasileiro. 
Ele é carioca, embora seja filho de nordestino e nortista, e atuou em São Paulo. Eu 
tinha certa intimidade com alguns, como tive com o Fernando Collor, na ocasião. 
Quando ele foi candidato, depois que o deputado Ulysses perdeu [a disputa à Pre-
sidência], em um segundo turno, quando concorreu com o Lula – minha neta é 
Lula, eu não sou não, a turma dela é do Lula –, eu votei no Collor. Se eu disser para 
vocês que até o dia 15 eu era Collor, a partir do dia 15 eu era anti-Collor! Porque 
quando vi todas aquelas medidas que não estavam me atingindo propriamente, 
mas estavam atingindo o Brasil inteiro... Sabia de gente que estava se suicidando. 
Mas a gente vota errado também, não é? Mas eu votaria no Lacerda. Com certeza, 
na minha época eu votei. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tem alguma coisa que não pergun-
tamos ou não mencionamos e que a senhora ache que vale a pena ser mencionado?

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu não lembro de mais nada. O que eu acho 
é que o funcionário da Câmara tem de ser valorizado. Ele não pode ter partido. 
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Hoje ele está no PMDB, amanhã pode estar no PT, assim como muita gente esteve 
na Arena. Então, o funcionário, desde que entra na Câmara, pode trabalhar na parte 
administrativa, na parte política. A Câmara é uma cidade. Eu trabalhei aqui vinte 
anos e conheci muito pouca gente; conhecia de concurso, conhecia fora... Mas a 
gente fica aqui dentro só dedicada àquela atribuição. Tanto na parte administrativa, 
como na parte legislativa, se o funcionário está satisfeito, ele deve ser incentivado. 
Os chefes e diretores não devem se sentir superiores aos demais funcionários, por-
que nem sempre serão superiores. Amanhã... caem do galho – vocês sabem disso – 
ainda mais numa casa política como esta, em que se está num gabinete e acaba-se 
ficando no corredor, não tem lotação, não sabe para onde vai. Acho que o funcio-
nário tem de ser visto de uma maneira [positiva] – aqui tem dois na ativa e sabem 
disso. Vocês são chefes. Façam o favor, não fiquem massacrando os seus colegas. 
Eu acho que o funcionário tem de ser valorizado e, de certa forma, que isso seja 
conhecido do público. O público não sabe o quanto o funcionário trabalha aqui. Na 
minha época diziam assim: “Você é funcionária da Câmara? Não faz nada”. Podia 
ser que um ou outro fizesse isso, mas eu não. Nós tínhamos que cumprir o horário. 
E era exigido, o Dr. Luciano estava por aí, para ver a gente! Não é? Estava mesmo! 
Nós o encontrávamos de repente nos corredores. Nós não podíamos estar pelos 
corredores, não! A era Sabino também foi muito importante para todos. O Sabino 
defendia o funcionário. Se hoje nós temos muitas vantagens no nosso contrache-
que, devemos ao Sabino, que lutou por isso – até, se encontrarem com ele, mandem 
um abraço.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Estou 
tentando trazê-lo aqui.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Ele vai ter muitas histórias a contar.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Mas ele 
não vem.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Não vem? Pois é, imaginem, eu, que não 
tinha nada para dizer, vim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tem sim. Agradecemos à senho-
ra pela sua presença, pela sua participação no nosso projeto.

A SRA. DOROTHY PRESCOTT – Eu é que agradeço por terem se lembrado 
de mim.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fala para a gente o nome com-
pleto, a época em que você entrou para a Câmara e em que circunstâncias. E vamos 
começar essas histórias todas.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Bem, eu trabalhei na Câmara em duas 
etapas. Na primeira etapa, em 1961, eu não era funcionário direto da Câmara dos 
Deputados; eu era telegrafista do então Departamento de Correios e Telégrafos. 
Trabalhava com teletipo na Central Telegráfica de Brasília. Na Câmara, havia uma 
agência dos Correios e, não sei por quê, a administração entendeu de me transferir 
para cá.

Na época, os deputados não tinham gabinetes como têm hoje. Os telegramas, as 
mensagens telegráficas eram redigidos no plenário, nas comissões, no prédio princi-
pal e no próprio balcão da agência dos Correios, que era bem próxima ao plenário. 
Essas mensagens eram separadas e, ao final do expediente, levadas à Central Tele-
gráfica. Era um trabalho totalmente manual mesmo: nós simplesmente recolhíamos 
as mensagens e, ao final do expediente, as levávamos à Central para serem transmi-
tidas via teletipo e depois telex – há diferença entre um e outro tipo de aparelho.

Eu, já estando na Agência da Câmara, em 1961, entenderam de aqui instalar uma 
central telex. Tive a oportunidade de dirigir essa instalação, cumprindo, evidente-
mente, determinação superior da ECT. Com a instalação da central telex na agência 
da Câmara dos Deputados, as mensagens passaram a ser transmitidas diretamente 
daqui, para onde fosse necessário. 

Estou falando isso porque tem uma ligação com o meu ingresso na Câmara, uma 
vez que passei a ter muito contato com parlamentares e funcionários.

No decorrer do tempo, em 1962, foi criada a UnB. Eu tinha interrompido a mi-
nha formação – eu tinha me formado antes em Contabilidade, e isso me permitia 
prosseguir para o ensino superior. Aproveitei a oportunidade da UnB – estou fa-
lando isso porque tem ligação com a minha atividade depois, aqui dentro – e fiz o 
vestibular para Arquitetura. Entrei na UnB para fazer o curso. E fui tocando. Isso 
ocorreu em 1962.

Em 1964, eu, ainda telegrafista, mas trabalhando na Agência da Câmara dos 
Deputados, tive oportunidade de fazer o concurso de auxiliar legislativo, no qual 
fui aprovado. Em agosto, fui nomeado como funcionário da Câmara. Então, a 
minha efetiva...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em agosto de 1964.
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O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Sim. A minha efetiva entrada na 
Câmara dos Deputados como funcionário vem daí. Bem, e continuei com meus 
estudos de Arquitetura. Não podia fazer os extraordinários. Na época, a Câmara 
tinha expediente somente à tarde; pela manhã e à noite era trabalho extraordinário, 
o que ajudava bastante no vencimento da gente. Eu, já casado na época, tinha que 
me contentar só com o “expedientezinho” da tarde, porque pela manhã estava na 
universidade e à noite tinha que fazer os trabalhos do curso. Então, só restava a 
parte da tarde. Mas, graças a Deus, toquei para frente. Aliás, eu fazia, sim, um certo 
extraordinário, porque, na época, os depoimentos nas comissões eram posterior-
mente datilografados em laudas e não podiam ter nenhum “errinho”. Às vezes, se 
fazia uma lauda completa e na última linha tinha um erro... então, estava perdido o 
trabalho. Então, ganhávamos um extraordinário para fazer esse trabalho.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você trabalhava em que setor 
naquela época?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu trabalhava na Seção de Comissões 
Permanentes. A chefe, se não me engano, era D. Geni Xavier Marques. Trabalhei 
ainda na Comissão de Economia, que era presidida pelo deputado Unírio Macha-
do. Ele era o presidente da Comissão, e eu fazia a correspondência particular dele. 
Então, meu início na Câmara foi de autêntico auxiliar legislativo, nas tarefas carac-
terísticas ao cargo. Mas, continuando meu estudo, em 1966 completei meu curso. 
Tenho a satisfação de ter participado da primeira turma de arquitetos da UnB, com 
quinze formandos. Isso foi em 1966, com todas aquelas crises de invasão de campus 
e não sei o quê. Foi naquela época.

Com a minha atividade aqui na Câmara, a Diretoria-Geral tinha conhecimento 
de que eu me formara em Arquitetura; acabei indo trabalhar num setor que tinha 
aqui, chamado Serviços Gerais. Era o que cuidava das portarias. Tinha um setor de 
eletricidade, um setor de marcenaria, um setor de hidráulica. Mas, tudo isso não era 
integrado. Então, quando tinha necessidade de fazer um reparo, uma ligação: “Ah, 
chama o setor de eletricidade”. Então ia lá. Precisava desentupir um esgoto ou co-
locar uma torneira, “chama a hidráulica”. Telefonia era a mesma coisa. Então tinha 
o setor de telefonia, o setor de eletricidade... Eu, interessado em desenvolver minha 
nova profissão de arquiteto, independentemente de ter montado um escritório com 
outros companheiros, lá fora, comecei a ficar interessado com o que ocorria na 
Câmara e começava a ver um monte de coisas que queria consertar. Uma delas 
por exemplo: uma infinidade de gambiarras, de instalações improvisadas, que eram 
um risco permanente de incêndio aqui dentro. Indo trabalhar nesse setor, pude 
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começar a dar atenção às instalações prediais. Na medida em que o meu trabalho 
ia sendo feito, os outros setores iam tomando conhecimento de que tinha pessoa 
preocupada com isso. Os próprios funcionários desses setores técnicos, hidráulicos, 
eletricidade, telefonia, começaram a me consultar e passou a haver uma certa liga-
ção até por colaboração. Mas, isso foi se tornando algo efetivamente mais técnico, 
mais profissional, o que resultou numa coesão, reunindo esses setores de forma 
mais racional e integrada. E a coisa foi se desenvolvendo de tal maneira... há até 
um episódio interessante – nós não tínhamos desenhista, não tínhamos ninguém, 
a única pessoa que lidava com isso era eu – um dia, eu pedi uma prancheta, porque 
eu fazia os desenhos em cima de uma mesa comum. Então, eu pedi uma prancheta 
e, depois de uma resistência, foi comprada a prancheta. Então, a primeira prancheta 
de desenho arquitetônico que entrou na Casa foi a minha, para eu trabalhar. E isso 
foi crescendo, aumentando a necessidade de serviço. Primeiro, porque as pessoas 
foram tomando conhecimento da existência de um apoio nessa área. Na medida 
em que iam tomando conhecimento, iam solicitando, e o serviço ia crescendo. Isso 
foi se desenvolvendo naturalmente. Esse foi meu início na Câmara dos Deputados 
e meu início na parte técnica de arquitetura e engenharia.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas só havia o Anexo I e o 
Edifício Principal na época em que senhor começou o trabalho de unificar 
esses setores?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Bem, na época existia o Edifício Prin-
cipal; existia o Anexo I; se não me engano, o prédio da garagem, que fica em baixo; 
o Anexo II, cujo arcabouço havia sido recém concluído, mas não havia a preparação 
interna; não havia os plenários, as bancadas, nada disso. Então foi feita uma lici-
tação e foi contratado um arquiteto do Rio de Janeiro, o Dr. Renato Sá, se não me 
engano, porque há falhas na minha memória. 

O Dr. Renato Sá projetou as bancadas do Anexo II, que era completamente di-
ferente do que é hoje. O Anexo II já passou por uma reforma que realmente fez 
melhorar muito o prédio. Quando foi concluído o prédio e houve necessidade de 
se instalar as comissões, eu tive atuação mais efetiva. Foi aí que o Serviço de Ar-
quitetura e Engenharia da Câmara dos Deputados começou a se desenvolver. Tive-
mos praticamente que refazer o prédio por dentro. Foram construídos os plenários, 
principalmente os plenários maiores, que eram da Comissão de Orçamento e da 
Comissão de Justiça. Fizemos plenários de um módulo, com seis metros de largura, 
de dois módulos e outros maiores. Foram então instaladas as comissões no Anexo 
II, depois das obras. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – E onde fun-
cionavam as comissões antes disso?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Antes, as comissões funcionavam no 
Edifício Principal, na ala onde hoje fica a Primeira-Secretaria. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – A Taquigrafia 
já foi lá também?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Exatamente. O Departamento de 
Taquigrafia funcionava ali também. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – E antes disso, 
como a Câmara se virava quando precisava de serviços de reforma, ela contrata- 
va empresas?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ela fazia licitação para pequenos 
serviços, mas não havia trabalho de fiscalização desses serviços. Para grandes ser-
viços, como a do Anexo II, normalmente a Câmara fazia convênios. Para construir 
o Anexo II o convênio foi com a Novacap. Mas não havia um setor técnico para 
acompanhar esses serviços.

O Serviço de Arquitetura e Engenharia foi criado para absorver essas necessida- 
des também.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Come- 
çou como serviço?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não, começou como seção. Aquele 
funcionário que trabalhava nos serviços gerais, que no caso era eu, acabou sendo 
chamado, em uma reforma, se não me engano na Resolução 20... 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – 20, de 1971. 
Foi criada a coordenação, a futura Engenharia.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Foi criada a Coordenação de Ser-
viços Especiais, com quatro seções. Uma delas era a Seção de Obras, que foi exa-
tamente a oficialização do Setor Técnico de Obras. Na Seção de Obras, os setores 
de eletricidade, hidráulica etc., foram agregados. A Seção foi-se desenvolvendo, os 
trabalhos se ampliando. O Congresso teve o número de parlamentares aumentado 
várias vezes, o que veio gerando necessidades. Anteriormente os deputados não 
tinham salas, não tinham gabinetes. Com o Anexo II isso foi aliviado porque todas 
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as comissões tinham gabinetes de presidentes e de vice-presidentes. De certa forma, 
isso aliviou um pouco para os deputados, que passaram a usar as comissões. Mas 
eles não tinham escritório. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – O Anexo II 
não foi feito junto com o Anexo III?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não. Foi construído primeiro o II. 
Depois – não lembro mais o ano – é que se cogitou da construção do Anexo III para 
os gabinetes parlamentares. Então, eram os gabinetes como são hoje, mas sem ins-
talação sanitária. Eram aquelas salinhas, aqueles módulos. Não se imaginava esse 
crescimento enorme que houve. Depois do Anexo III é que, em função do ato... qual 
foi o ato que você comentou?...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Do pacote de abril do Geisel, 1977.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Em 1977. Aí foi aumentado o número 
de deputados para quatrocentos e alguma coisa, não sei exatamente para quanto...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quatrocentos e vinte.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Então, houve necessidade de constru-
ção... nós já tínhamos o Anexo III – acho que tínhamos o Anexo III já. Houve ne-
cessidade de ampliação do edifício principal... sim... houve nesse meio tempo uma 
obra para aumentar o edifício principal. Eu volto a falar sobre isso. Mas com esse 
ato foi aumentado o número de deputados, e em conseqüência teve de se aumentar 
o plenário. E houve a construção também do Anexo IV. Com a construção do Ane-
xo III e a sua ocupação com gabinetes de deputados ficou evidenciada ainda mais 
a necessidade de gabinetes para os deputados. Com a vinda de novos deputados, 
quer dizer, com o aumento do número de deputados, para onde eles iriam? Então, 
houve a necessidade de se construir um prédio totalmente voltado para atender 
aos deputados. Portanto, ele foi construído realmente, se não me engano, com 425 
gabinetes de deputados.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Você lembra 
qual o presidente da Câmara que teve a iniciativa de construir o Anexo IV?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Vou chegar lá. A primeira reforma do 
prédio principal foi o seu alargamento. Esse prédio foi alargado, se não me engano, 
em quinze metros. Você pode observar que a cúpula não está centrada, ela não está 
no meio da plataforma, no prédio atual.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Estaria 
originalmente?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Originalmente ela era centrada. En-
tão, você pode observar que lá em cima há uma grelha de fora a fora. Aquele painel 
de azulejo de Athos Bulcão está exatamente na separação. Dali para a frente, se não 
me engano, são quinze metros. Foi o que se chamou na época de bloco das Lideran-
ças, porque as Lideranças também já não tinham mais espaço para se instalar. Era 
tudo muito picado, uma coisa aqui outra lá. 

Então, cada vez foi mais evidenciada a necessidade de se organizar o espaço, e nós 
não tínhamos esse trabalho aqui dentro. Isso passou a ser função da arquitetura, 
como atividade própria, adequada. Antes não se estudava como ocupar os espaços. 
Era ocupado assim: se “olha, tem uma sala ali, pode ser ocupada, tem uma outra 
ali, pode se ocupada...”. Então, a partir do trabalho da arquitetura essas coisas co-
meçaram a ser estudadas de forma integrada. Evidentemente nós apresentávamos 
os estudos à direção da Casa, que os submetia à Mesa. E as coisas começaram a ser 
feitas de maneira mais planejada.

Com tudo isso, esse setor foi começando a crescer e de seção passou à coorde-
nação. A coordenação no início era pequena, mas foi crescendo também. Foram 
contratados técnicos. Na época, era praticamente só eu, depois foi crescendo, 
crescendo, e graças a Deus acho que tem oferecido um excelente trabalho à Câ-
mara dos Deputados.

Voltando à construção do Anexo IV, você perguntou qual foi o presidente: foi o 
Marco Maciel. Ele era o presidente da Câmara à época.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Em 1977, se 
não me engano. Nesse biênio. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Deve ter sido em 1977, porque a re-
forma do plenário foi feita no fim desse ano. Esse projeto, como sempre, devíamos 
pedir a Oscar Niemeyer, que estava na Argélia, se não me engano, e não podia vir ao 
Brasil. Na época, com os compromissos que tinha, ele não podia vir. E com a neces-
sidade de fazer a reforma do plenário e a construção do Anexo IV, nós tínhamos que 
pedir o projeto a ele. E o Dr. Luciano Brandão, que era o diretor-geral, se entendeu 
com Oscar Niemeyer – eles são muito amigos – e, com a aprovação do presidente, 
foi pedido o projeto a ele. Eu fui buscar esse projeto. Eu trouxe o projeto de reforma 
do plenário. Já era a segunda reforma. A primeira foi conduzida pelo arquiteto João 
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Figueira Lima, conhecido como Lelé. E essa segunda reforma foi conduzida por 
mim, com base no projeto de Oscar Niemeyer.

Nessa época eu trouxe o projeto do plenário e o projeto do Anexo IV. Eu tive de 
ir lá porque como o Oscar Niemeyer iria adivinhar as necessidades dos gabinetes 
dos deputados, qual o programa arquitetônico para atender a essas necessidades? 
Então, esse foi o meu trabalho, o de levar a ele as necessidades para ser melhor 
atendida essa obra. E com base nisso ele elaborou o projeto.

Eu trouxe o projeto, e foram feitas as licitações necessárias. A primeira parte foi a 
reforma do plenário, que foi feita no fim do ano. Na época, as obras que interfe-
riam na atividade legislativa, nas comissões ou no plenário, normalmente, nós as 
segurávamos para fazer durante o recesso, que começava em dezembro e durava de 
dois a três meses. A segunda reforma do plenário foi feita durante um recesso de 
três meses. Se não me engano no dia seis de dezembro houve o encerramento da 
sessão legislativa, e no mesmo dia seis, à noite, eu iniciei a demolição do plenário. 
Eu tenho fotografias que posso ceder a vocês. Na época era diretor-geral o Aquino. 
Nós tivemos de trabalhar dia e noite, direto, para fazer essa obra.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Foi grande a obra?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Foi total. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Foi nessa reforma do plenário 
que houve a criação da famosa tribuna de honra?

O SR. ERALDO SOARES PORTO FILHO – Isso foi anterior, mas eu não lem-
bro exatamente a data. Foi entre uma reforma e outra. A data exatamente eu não 
tenho registrada.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Alguma vez algum prazo não 
foi cumprido?

O SR. ERALDO SOARES PORTO FILHO – Eu não tenho memória disso. 
Posso até dizer que uma vez não foi cumprido: na inauguração do Anexo IV. Esse 
Anexo teve dilatado o prazo de conclusão mais ou menos, eu não tenho certeza, 
em dois meses, porque foi criada a construção do túnel de ligação com uma esteira 
rolante que teve de ser importada da Inglaterra. Foi a primeira esteira rolante desse 
tipo instalada em um edifício no Brasil, e graças a Deus eu tive a honra de condu-
zir essa construção. Então, com a construção desse túnel de interligação criada a 
meio caminho da obra – o presidente à época era o deputado Flávio Marcílio – fez 
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com que tivéssemos mais dois meses de trabalho. No dia 26 de novembro a obra 
foi inaugurada.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Fale so-
bre os problemas que houve para passar a esteira em baixo, pelas vias de redes 
públicas, e essas coisas. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Houve, mas são problemas técnicos 
que consideramos até normais. Por isso, quando você perguntou quais as pressões, 
os problemas, dissemos que consideramos isso inerente à atividade de obra que 
nem contamos como um problema especial. Contamos só quando alguém pergun-
ta, como vocês estão fazendo. Então, houve de fato esse problema, você lembrou 
bem. Como se pode observar, o túnel de ligação podia ser plano, mas não é. Ele 
desce e depois torna a subir, porque tinha de mergulhar por baixo da pista, ele 
tinha de passar por baixo da pista de rolamento que há em cima. Mas havia outro 
problema: ele cortava uma rede de águas pluviais de mais ou menos dois metros de 
diâmetro.. Então eu tive que fazer um cronograma, porque todos os cronogramas 
que a construtora apresentava não atendiam ao nosso objetivo. Então, eu acabei 
tendo de fazer esse cronograma dentro das nossas necessidades. 

É um prédio de estrutura mista. Ele tem estrutura mista porque foi construído com 
concreto convencional e com peças pré-moldadas. Tivemos que criar uma central 
de fabricação de peças. Vocês podem observar a garagem por exemplo, seu sistema 
de estrutura. Aquilo dali era tudo pré-moldado fabricado fora do canteiro e que de-
pois, com guindaste, era montado. Então, nós tínhamos um esquema de fabricação 
de peças que exigia a fabricação de tantas peças por dia, o que correspondia a um 
determinado número de montagem de peças também por dia. E eu tinha um ob-
servatório que era a minha sala lá no Anexo I. De lá, apesar de eu ter uma estrutura 
de fiscalização e acompanhamento específica – inclusive foi contratada uma em-
presa de assessoramento técnico e fiscalização para isso –,eu via que as coisas não 
estavam andando bem. E eu exigia diariamente um relatório de produção. Quando 
chegava o relatório, eu fazia minha anotação no cronograma. E quando atrasava 
eu dizia para a construtora: “Olha, vocês têm de aumentar a produção dessa peça 
ou daquela”. Eles diziam: “Ah não, mas está tudo...”. Eu dizia: “Não, não está, não. Se 
não recuperar, nós estaremos com atraso de tantas peças, o que vai causar atraso de 
obra”. Então, quanto à fiscalização do Anexo IV, o acompanhamento, volto a falar 
do seu problema, o prazo. Não podia atrasar um dia, porque, se o fizesse, acumulava 
com mais um e mais um, e no final como iria recuperar? Era cobrado assim; uma 
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preocupação normal. E acredito que hoje continue assim. O prazo. Entregar dentro 
do prazo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como tudo em Brasília, não é?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Como tudo em Brasília. Mas acaba 
fazendo parte natural da atividade da gente. E até sentimos falta quando não há 
esse sufoco. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Pelo visto, as lembranças são 
boas, não é?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Boas, não tenho dúvida; muito boas. 
Quando comecei aqui, havia somente o prédio principal, o Anexo I e o Anexo II 
recém-concluído. Tive oportunidade, graças a Deus, de construir o Anexo III, cons-
truir o Anexo IV. E, devido ao deslocamento dos gabinetes para o novo Anexo IV, 
foi construído o restaurante, que atendeu os funcionários e continua os atendendo 
hoje muito bem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Até então não havia restaurante?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Onde o pessoal se alimentava? Ia 
para casa almoçar?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Sim, ia para casa. Não havia restau-
rante. Sua construção foi uma luta nossa, mostrada à Administração, examinada 
pela Diretoria-Geral. Graças a Deus, está aí servindo até hoje. Depois foi o Depar-
tamento Médico. 

Sinceramente, me orgulho porque sempre me dediquei ao trabalho com muita de-
voção. Devo ter deixado algumas marcas não muito boas, porque sempre fui exi-
gente. Mas, graças a Deus, creio ter sido um bom trabalho.

Outra grande necessidade era de moradia, independente dos apartamentos funcio-
nais, que são outra parte da história – também há nesse aspecto outra história de 
sufoco, de prazo. Faltavam moradias principalmente para os funcionários médios 
e, na época, descobrimos uma área em Sobradinho, hoje Quadra 18, que foi ad-
quirida pela Câmara, onde foram construídas duzentas casas para os funcionários 
da Câmara. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – A Câmara que cons-
truiu aquelas casas na Quadra 18?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Sim, em convênio com a Caixa Eco-
nômica, mas com todo o acompanhamento, projeto e fiscalização da Câmara. Hoje 
não tem mais nada do que foi feito. Cada um foi fazendo sua modificação. A casa 
construída era básica e cada um foi dando seu toque pessoal.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como essas casas foram distribu-
ídas? O pessoal se inscreveu em algum programa habitacional?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não posso explicar como foi, porque 
nunca tive atuação na distribuição. Quem fez isso foi a Quarta-Secretaria. Eles ti-
nham um critério, do qual eu não participei. Minha função era construir as casas, o 
que foi feito. Creio que cumpriu a sua função.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Além desse projeto, hou- 
ve outros?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – De construção de moradias para fun-
cionários, no que me recordo, não. Tivemos a construção dos apartamentos funcio-
nais para os deputados. Esses prédios inicialmente foram feitos por convênio com 
a Caixa Econômica. Por último, já os fizemos diretamente. Um desses prédios, na 
311 Sul, foi para atender à nova Legislatura de 425 deputados, se não me engano, e 
tínhamos que entregá-lo aos novos deputados no início do ano e o prazo que ha-
víamos contratado com a construtora não ia atender. Fomos obrigados a recorrer à 
solução de adotar procedimentos técnicos de construção que encareceram a obra 
mas encurtaram o prazo. Adotamos, na época, o que chamamos, em concreto ar-
mado, de cura à vapor. É um processo de curta concretagem. É feito um tratamento 
de vapor, como se abafasse, ou algo assim, com aditivos próprios para o concreto 
para acelerar a “pega”. Em outras palavras: poder retirar todo o madeiramento de 
formas num prazo menor e então poder se trabalhar em cima das lajes imedia-
tamente, não precisar esperar o prazo normal, que é de 28 dias. Então, se reduz 
o prazo de cura do concreto para se diminuir o prazo de construção. Com isso, 
conseguimos terminar e entregar para os novos deputados que chegaram. Então, os 
sufocos são esses: prazos e coisas assim. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Fale um 
pouquinho da Ascade.
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O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Tem dois aspectos em relação à As-
cade. Para mim, profissionalmente foi a primeira obra. Eu era recém-formado. A 
Ascade tinha um terreno na L2, mas estava todo tomado de mato e prestes a perdê-
lo. Era uma doação ou algo assim. Nós fomos procurados por Valter Caldas, que era 
o presidente na época, para encontrar uma solução e fazer um projeto. Ele confiou 
na gente, e nós fizemos o projeto da Ascade. Graças a Deus é um prédio que está 
lá até hoje. Tenho satisfação desse projeto, que foi feito em várias etapas. Primeiro, 
o Edifício Principal, depois, a piscina e finalmente, o ginásio. Foi um prédio que 
eu tive muito prazer em fazer. Eu me formei em 1966. Aquele prédio deve ter sido 
construído pouco depois disso, não me lembro exatamente o ano. Foi construído 
com dificuldade, por etapas. A associação tinha pouco dinheiro. Sempre teve um 
apoio muito grande. A Diretoria-Geral, o Dr. Luciano sempre nos deram muito 
apoio. Graças a Deus foi uma obra que me deu muita satisfação.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Durante 
esse período de decisão de construção de prédios, de setores ou de departamentos, 
você teve dificuldade com aspectos políticos, de gente que queria fazer, de gente 
que não queria, de partidos que brigavam por um tipo de construção, outros que 
brigavam por outros, alguma coisa assim? Por exemplo, eu sei que houve um proje-
to para o Departamento Médico, que foi um prédio redondo feito pelo Lelé, se não 
me engano, ou pelo Oscar. Algum tempo depois, o Hamilton chegou a sugerir que 
fosse feito o Centro de Documentação nesse prédio, e esse projeto foi abandona-
do pelo custo e porque, no final, com a ocupação do Anexo IV, houve a liberação 
de espaço para se fazer o Departamento Médico no Anexo III. Então, em alguns 
momentos você não sofreu influência de pessoas ou de algum partido político na 
execução de algumas obras?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Graças a Deus eu nunca tive esse tipo 
de dificuldade, seja de qualquer pessoa, de qualquer parlamentar. Nunca tive. Ago-
ra, uma coisa que eu sempre procurei deixar muito claro aos meus superiores e par-
lamentares – é que cada um tinha que cumprir a sua tarefa dentro da sua atividade. 
Alguma coisa de rotina, pressão de parlamentar, eu sempre passei muito bem por 
isso, porque eu deixava muito clara a minha função de funcionário e a função do 
parlamentar, a nossa obrigação com todo o respeito. Ele dentro de sua autoridade 
e eu na minha de funcionário. Eu sempre considero o seguinte: você não é funcio-
nário de parlamentar a, b ou c, você é funcionário da Câmara dos Deputados, para 
servir a todos com igualdade de condições. Então, partindo desse princípio, você 
isola qualquer tipo de influência. Claro que houve uma ou outra pretensão, mas nós 
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sabíamos conduzir, às vezes até dizendo não, mas o “não” também faz parte da sua 
habilidade funcional. Então, nunca tive problema.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A manutenção ou reforma de 
apartamentos funcionais de deputados ficava a cargo de seu setor também?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Inicialmente, não. Desculpe-me se eu 
tiver alguma falha de memória. Nós tínhamos um setor de Habitação – hoje eu não 
sei como é – que cuidava disso, contratava. Só mais tarde é que passamos a atuar, 
mas não diretamente saindo para fazer serviço. Foi criado nesse setor de Habitação 
um apoio para cada local de habitação. Quando era um serviço maior, era feita a 
licitação. Só coisas de maior porte. Eu me lembro, por exemplo, da instalação de 
sistema de aquecimento solar – aí nós entramos diretamente para especificar, para 
fazer concorrência – mas essas reformas de unidades de apartamentos, não, isso 
era contratado.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tinha só que administrar alguns 
desejos estranhos?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – É aí, exatamente, que entra o tra-
balho profissional. Eu sempre olhava a nossa atividade no atendimento ao par-
lamentar, que eu não tinha de atender o deputado a ou b mais 425 deputados. 
Então eu criei certos critérios de atendimento. Porque sempre é solicitado alguma 
coisa. Todo mundo quer personalizar. Então, eles diziam: “aqui eu quero colocar 
uma porta laqueada, ali um espelho.” Então, nós criamos certos critérios, evi-
dentemente com a aprovação superior, em que foi gabaritado como deveria ser 
cada gabinete. Então não era uma coisa rígida, mas as modificações seguiam um 
determinado padrão, um determinado limite. Não adiantava fazer modificações 
no gabinete que, em seguida, outro deputado ia achar bom e querer igual. Então, 
por isso, nunca olhei como um atendimento individual, mas um atendimento de 
todos. Porque na hora em que se faz uma coisa para um, aí, até influenciado por 
outras pessoas, eles querem também. Então, nós entendíamos que não podia ser 
assim, tinha que ter um padrão de atendimento a todos. As modificações que não 
descaracterizassem poderiam ser feitas. No setor específico nosso, a seção tinha 
determinada liberdade. Além daquele ponto ela já recorria ao superior. Quando 
chegava a mim, se era uma coisa que estava nos padrões, tudo bem; se era uma 
coisa que passava daqueles padrões que nós criamos, eu levava ao meu superior, 
chegando até a Diretoria-Geral com o alerta: “Olha, se atender este, vamos ter 
que atender mais quatrocentos e tantos.” E a Direção então decidia. Graças a 
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Deus sempre foi assim e funcionou perfeitamente. Se não... cada um quer fazer 
do seu jeito: “Não, aqui eu quero um acabamento colonial, quero tapete rajado...”

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Teve alguma moda específica que 
alguém pediu e todos foram atrás? Uma determinada mudança, uma determinada 
reforma que tenha virado moda em todos os gabinetes? 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não, porque, como eu disse antes, nós 
não abrimos a chance de descaracterizar o ambiente. Foram pequenas coisas, uma 
porta para ali, uma porta para cá...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Foram mudanças funcionais.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Exatamente. Objetivando mais o 
atendimento de trabalho, não em termos de moda, de mais bonito, de menos boni-
to. Nada disso. Era o atendimento de funcionalidade sem descaracterizar. A nossa 
atividade chegou a tal ponto que tivemos de desenhar móveis. Eu não sei se ainda 
hoje as mesas que desenhamos continuam como padrão.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Elas con-
tinuam como padrão mas estão sendo substituídas por móveis também desenha-
dos pelo Setor de Arquitetura. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Então, ótimo. Mas isso começou com 
a gente. Era uma guerra terrível nas concorrências. E como é que a gente ia escolher 
um modelo diferente? Nós dávamos as características – tem que ter tantas gavetas, 
tem que ter tal tamanho –, mas cada empresa apresentava suas soluções, e na hora 
do julgamento era muito difícil. Então, nós entendemos também que tínhamos de 
gabaritar o mobiliário. Então, nós abordamos também este aspecto. Eu ia esquecen-
do de falar isso: mobiliário. Nós passamos a desenhar, a especificar, a dizer em que 
madeira tinha que fazer, qual o acabamento e, na concorrência, nós distribuímos as 
plantas com todas as especificações: se era cromado, se tinha parafuso, se tinha en-
caixe. Com isso, todos os concorrentes na área de mobiliário tinham uma coisa só. 
“Ah, o meu é mais bonito, a madeira do meu é melhor”. Não tinha isso. Era aquilo 
que especificamos. Então, o que nós íamos verificar nas concorrências era preço, 
qualidade do acabamento e execução. Aí sim, tinha diferença. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nem o design era dos fornecedores?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu me lembro que tinha uma empre-
sa, se não estou enganado, a “L’Atelier” – não sei nem se ainda existe, foi uma grande 
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fornecedora aqui para a Câmara –, que me propôs comprar o nosso projeto. Por 
que ele queria comprar o projeto? Para ele ser fornecedor único ou para ele acabar 
com o projeto e querer impingir o móvel deles? Eu disse: “Não, muito obrigado. Es-
tamos muito lisonjeados, mas o projeto é da Câmara dos Deputados para fornecer 
para todos vocês, não precisa comprar o projeto.” E graças a Deus está aí. E a notícia 
que você está me dando é que a coisa continua e que está evoluindo para o melhor. 
Ótimo! A obrigação natural do comércio é realmente forçar, vender as suas coisas: 
“O meu é melhor, o meu é mais bonito, o meu dura mais”. E todo mundo vem com 
essa conversa.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Hoje também os ór-
gãos daqui estão comprando por licitação móveis que foram desenhados por eles. 
São modulares, que se chamam baias, exceto para aqueles lugares onde a baia não 
fica bem. Mas na Casa, inclusive no Anexo I também. Estão tirando aquele tanto 
de mesas desenhadas ou compradas. São estações de trabalho. No Anexo II mesmo 
está tudo assim.

 O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu acho que isso está certo. Tem 
que evoluir, tem que mudar, tem que acompanhar as coisas. Antes nós não tínha-
mos computador, agora o computador é igual a radinho de pilha, em todo canto 
tem computador. Isso não existia. Então, o mobiliário tem que acompanhar isso. 
Acho que está certo. Agora, nós não podemos é voltar atrás e nos submetermos 
ao mobiliário que eles querem nos vender. Nós temos que criar o mobiliário que 
precisamos comprar e não ficar subordinado ao fornecedor a, b ou c. “Olha, nós 
queremos isso, isso e isso. Você pode fornecer?” Então, cada um que faça o seu pro-
tótipo, mostre a sua qualidade, o seu preço. Isso é importante para você não ficar 
amarrado, subordinado ao fornecedor, que gera mil e um problemas. Essa área de 
móveis, eu não tinha falado, foi bom até tocar no assunto.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Fale um 
pouco também sobre a reforma do Anexo I. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Olha, foi uma boa lembrança. Eu 
estou falando muito aqui porque vocês me provocam, mas eu não gosto de falar 
muito, não, porque quando eu falo, eu falo demais. Então, o Anexo I, que você lem-
brou bem, Carlos Henrique, é uma obra da maior importância que a Câmara dos 
Deputados já fez e pouca gente sabe. O Anexo I era um dos prédios mais perigosos 
e de maior risco de incêndio que existia em Brasília. Não tem acesso para escada 
Magirus, e é um prédio muito alto, tem dificuldade de acesso, pela rampa não tem 
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condição, embora o espelho d’água seja raso, mas é uma dificuldade muito grande, 
pelo lado do Senado também há dificuldade. E a altura!? E sem rota de fuga, como 
chamamos. Não tinha condições de fuga. Era uma coisa que sempre batíamos que 
precisava reformar. “Reformar, reformar, reformar...” “Como?” Chegou uma hora 
que se entendeu que precisava realmente reformar. Fizemos um plano de reforma. 
Essas coisas meio loucas, mas o profissional sem desafio,não sei, fica um negócio 
insosso. Então, tem que ter desafio. Então, o nosso desafio era transformar o Anexo 
I num prédio seguro. Agora, onde íamos colocar os funcionários enquanto fazíamos 
isso? Não tinha lugar. Então, a nossa proposta: quem vai sair primeiro do prédio 
somos nós. Então, dois pavimentos ou três que ocupávamos na época, foi aprovado 
o nosso plano, que era desocupar os três primeiros pavimentos, começando por 
nós. Construímos  um barracão, onde hoje é entre a Biblioteca e a atual Taquigrafia. 
Foi construído um barracão, onde foi instalado todo o nosso setor técnico. Com 
isso, esvaziamos três pavimentos. E começamos a fazer um rodízio. Então, o prédio 
foi totalmente demolido em termos de alvenaria. Foi retirada toda a alvenaria. Foi 
retirada toda a tubulação elétrica, telefônica, hidráulica, tudo, tudo, tudo. É um pré-
dio totalmente novo. Ele ficou só na estrutura. Mas isso por etapas. Então, não deu 
nem para perceber. O prédio tem laje dupla e tem um espaço de aproximadamente, 
não lembro agora, mas talvez de uns 50cm a 60cm, entre o que chamamos de laje 
de forro e a laje do piso do pavimento de cima. Bem, entre essas duas lajes existia 
todo o madeiramento da época da construção, toda a madeira de forma, que é um 
material altamente combustível. “Mas por que é que deixaram isso?” Deixaram, por 
dois motivos. Primeiro, porque é uma técnica que se chama “caixão perdido”. Não 
compensa tirar aquela madeira. A mão-de-obra para tirar aquilo não compensa-
va. Segundo, perda de tempo e, na época, não podia perdê-lo. Tinha essa madeira. 
Uma madeira seca, ressecada, tábua de pinho. Isso tudo foi retirado. Ele trabalhava 
deitado, arrancando aquela madeira e passando pelos buracos das luminárias. Essa 
madeira foi toda retirada. O nosso projeto previa divisórias resistentes a fogo –in-
combustíveis não tem – resistentes ao fogo, pavimentação resistente a fogo, pintura 
resistente a fogo, colas – não resistentes, mas auto-retardantes. Elas retardam, não 
queimam como uma cola qualquer, elas cortam o avanço do fogo, dando tempo de 
fuga. Então, foi-se tirando todo o piso, toda a alvenaria, todas as tubulações, tudo, 
porque existia... Foi um dos meus trabalhos iniciais aqui: acabar com as gambiar-
ras. Então, todos os pavimentos tinham ligações pelas paredes, aqueles fios e tudo. 
Tinha outra coisa: cortina. Então, todo mundo queria ter cortina. Então, cortina era 
o quê? Cortina era uma língua de fogo, queimava uma aqui, passava para a de cima 
e ía para todos os pavimentos. Então, criamos o quê? Persianas também resistentes 
ao fogo. Foram retirados todos os tapetes. Foram retiradas todas as cortinas. Foi 
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instalado lá na cobertura um sistema de pressurização. Numa emergência de fogo, 
esse sistema é acionado. Acredito que esteja em funcionamento, porque uma das 
coisas que eu sempre coloquei aqui é que “não basta fazer, o principal é manter a 
coisa funcionando”. Então, foi instalado lá um sistema de pressurização, uma venti-
lação que força... Além da construção, nas escadas, da câmara de fuga [antecâmara 
pressurizada]. Tem uma antecâmara ali, como tem no Anexo IV. Mas não tinha 
aqui, você abria a porta e já entrava na escada. Então, foi criado um pequeno hall 
e instaladas portas que chamamos de portas corta-fogo. Elas são resistentes à pro-
pagação do fogo. Com essas câmaras e com a pressurização, o que objetivávamos? 
Garantir fuga. A pessoa entrou ali, já sabe que a pressão não permite que a chama 
entre, e pode descer a escada, além das condições em todos os pavimentos de não 
propagar, pelo menos retardar: a cola, o mobiliário todo de aço... Então, com isso 
fomos fazendo esse revezamento de pavimento e fizemos o prédio todo sem tirar 
ninguém lá de dentro. Os últimos que foram para lá fomos nós. Aí acabamos com 
o nosso barracão e fomos ocupar um pavimento reformado. Nessa obra, eviden-
temente, tivemos todo o cuidado de consultar o Corpo de Bombeiros. Durante a 
fase do projeto, tudo que nós projetamos submetemos a ele, foi objeto até de elogio 
numa revista – devo ter isso guardado – do Corpo de Bombeiros, que elogiou a 
reforma que nós fizemos. Além disso, lá na cobertura, foi criado um ponto de apro-
ximação de helicópteros. Não tinha. Chama-se heliponto. Ele não precisa largar 
o peso em cima da laje, mas pode se aproximar para prestar socorro. Em toda a 
periferia lá de cima tem ganchos próprios para descida através de corda. O bom-
beiro pode atar as cordas lá e descer – como fazem hoje, de rapel – perfeitamente 
pelas empenas. Empenas são as laterais do prédio. Então, essas condições vieram 
dar ao Anexo I... Hoje eu considero um dos prédios mais seguros, porque ele não 
facilita... Tapete? Acabamos com os tapetes. Tapete, na época, só na Diretoria-Ge-
ral, 3º andar. As cortinas foram substituídas por persianas metálicas, que também 
não propagam o fogo. Então, hoje é um dos prédios mais seguros. Tem sido – pela 
última vez que estive lá – muito bem mantido, está tudo direito. É um dos melhores 
prédios públicos que temos em Brasília, que eu considero.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Chegou a existir alguma ameaça 
de incêndio, algum princípio de incêndio antes dessa reforma?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Chegou, mas coisa muito pequena e, 
evidentemente, graças a Deus, as providências que nós tínhamos tomado de pre-
venção funcionaram. Foi a reforma das esquadrias antes dessa grande reforma que 
foi feita, inclusive com a instalação do sistema de ar-condicionado. Uma coisa que 
desagradava muito ao Oscar Niemeyer – e tinha razão – é que nós tínhamos uma 
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verdadeira exposição de aparelhos individuais de ar-condicionado, que também era 
um grande veículo para o fogo – curto-circuito, coisas assim. Então, era tudo cheio 
de aparelhos de ar-condicionado. Então, através do que antes era a tubulação de 
lixo – descarregava lixo pela tubulação –, levamos as tubulações de ar-condiciona-
do. Acabamos com a descida de lixo por ali, e então foram instaladas as tubulações 
de ar-condicionado, que é levado a cada pavimento, feita a distribuição, e acabamos 
com os aparelhos de janela, que eram pontos de fogo. Mas, voltando ao princípio 
de incêndio, ocorreu numa reforma já bem anterior de esquadrias – raspar, pintar 
e tudo. Com isso, houve um princípio de incêndio. Mas nós trabalhamos, primei-
ro com uma equipe de bombeiros já alertada para o caso; segundo, extintores de 
incêndio próximos da área em que se trabalhava com solda. E foi através de um 
aparelho de solda que começou o incêndio, imediatamente dominado pelo próprio 
pessoal com extintores e pelos bombeiros, em seguida, em cima também. Foi coisa 
de pequena monta que não teve repercussão. Muito pequeno. Foi numa época antes 
da reforma. E com a reforma, esse prédio é excelente. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa reforma demorou muito 
tempo?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não lembro mais quanto tempo foi. 
Tem registro, mas eu não lembro mais. Tem registro na... Deve ser coisa talvez de 
dois anos. Mas você pode confirmar lá, verificar. Eles devem ter algum registro. Foi 
uma obra muito boa. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nessa 
obra teve um acidente fatal num dos elevadores externos.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Um elevador de obra parece que...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Lembra 
desse fato...

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu não lembro detalhes, mas real-
mente houve. Um elevador de obra acho que despencou... Não lembro mais...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Aquelas gaio-
las externas?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – É. O elevador foi colocado nessa 
empena oeste, a que fica voltada para o prédio principal. Mas não lembro detalhes 
desse acidente. Acho que foi problema de operação do elevador. O sujeito errou na 
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operação lá e tinha operário na... E tem normas rígidas nisso. Mas aí entra seguran-
ça do trabalho, uma área específica que... Não lembro detalhes. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Vamos 
lembrar momentos engraçados e agradáveis da relação da equipe naquela época. 
Como é que era o pessoal? Como é que se dava? O que acontecia de interessante? 
Como é que... Conta um pouco disso.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Carlos, a pergunta é interessante, mas 
eu sempre trabalhei com tanta... Apesar da minha aparência assim um tanto fecha-
da – as pessoas sempre dizem: “O Eraldo é fechado” –, mas não é fechado, é a minha 
natureza. Mas eu me comportava como sempre me comportei de uma maneira tão 
espontânea, seja no zangar, seja no exigir, seja no elogiar, sempre da mesma manei-
ra, que tudo para mim passou sem destaque especial de algum momento. Brincá-
vamos, fazíamos as molecagens naturais de convivência e a coisa fluía muito bem. 
Graças a Deus, eu sempre tive um pessoal muito dedicado, muito fiel. Era muito 
irmanado. Então, fluía muito bem, inclusive as molecagens e brincadeiras como ele 
está lembrando aí.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que brincadeiras eram essas?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ah, não lembro assim. Eram do mo-
mento, caricaturas que se fazia, gozações. Eu tenho até algumas dessas.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essas caricaturas iriam ficar bem 
numa exposição.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu tenho algumas...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eu lem-
bro de uma coisa que um dos arquitetos aprontou para o Eraldo. Eu não sei se ele 
lembra disso. Mas o Eraldo falou que ele era um pouco sério e que todo mundo o 
conhecia. Tinha um dos fornecedores que chegou procurando o Dr. Eraldo e per-
guntou se esse arquiteto, o Eurico, era... “Não, não, ele está dentro dessa sala, mas o 
senhor quando entrar lá, fale alto porque ele é surdo”. E depois ficamos esperando 
para ver a reação. Não sei se você lembra disso. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não, não lembro. A coisa fluía na-
turalmente. Então, nunca marcou assim como uma coisa especial. Eram normais, 
naturais essas brincadeiras. Fluía bem a coisa.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Temos uma referência de que 
para assumir a chefia desse setor, o senhor teria de abandonar suas atividades ex-
tra-Câmara. Claro que o senhor não se dispunha a isso naquele momento. E que 
ninguém assumia a chefia do setor porque todos achavam que o seu nome era o 
mais indicado para assumir esse posto. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – É, ocorreu algo assim. Mas depois 
com a dedicação e o próprio entrosamento de todo o pessoal, eu acabei, aos poucos, 
me afastando da atividade particular e acabei me dedicando só à Câmara mesmo. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – No total, foram quantos anos 
aqui na Câmara?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – De 1964 até 1991. São quantos?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – 27.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – 27 só na Câmara. Ainda deixei em-
prestados dois anos e meio de licença-prêmio, porque a atividade principal, o sufo-
co era no recesso. Aí eu não tirava recesso, não tirava férias e ia ficando envolvido. 
A gente se envolvia realmente e vibrava com as coisas, fazia trabalho à noite. Eu 
sinto que a Câmara mudou muito, mas aquela Câmara em que eu trabalhei eu cos-
tumo dizer que era a “mãe Câmara”, porque realmente nós tínhamos... Na época, 
eu me lembro até de um elogio do deputado Ulysses Guimarães, que, referindo-se 
ao nível do funcionalismo, destacou o Banco do Brasil, o Itamaraty e a Câmara dos 
Deputados. E realmente o nível do funcionário da Câmara sempre foi uma coisa... 
Tínhamos muita satisfação de dizer que éramos funcionários da Câmara. Sabia-se 
que era através de concurso, que este concurso era rigoroso, era valorizado. Então, 
isso nos enchia de muito orgulho. Eu sinto que hoje a coisa mudou bastante. E 
eu me lembro que isso começou a mudar muito quando foi criado o Secretariado 
Parlamentar. Eu me lembro até uma vez o Dr. Sabino dizer: “Vamos acabar com 
o funcionalismo da Câmara por causa deles”. Nessa conversa, eu disse que o fun-
cionário da Câmara não é funcionário do deputado, é funcionário da Câmara dos 
Deputados para servir os parlamentares indistintamente. A partir do momento em 
que se criou o secretariado parlamentar, ele passou a ser funcionário do deputado. 
Então ele não tem a preocupação do funcionário da Câmara – é a impressão que eu 
tenho – de exaltar a Câmara. A preocupação dele é o deputado. E já a preocupação 
do funcionário da Câmara é o deputado, mas no contexto da Câmara dos Deputa-
dos, não o deputado destacado, o deputado a, b ou c. Então, eu tenho a impressão 
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de que essa visão vem deteriorando um pouco o funcionalismo. Não sei se eles 
concordam, mas eu sinto isso um pouco.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não, acho que não. 
Os concursos da Casa são ainda rigorosos e a qualidade...

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ah, sim. Você acha que não afetou o 
funcionalismo em si?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não afetou os fun-
cionários. É um trabalho a mais que ele tem para se virar, porque eles realmente 
estão vinculados aos deputados, trabalham para os deputados. O trabalho deles é 
fazer a parte política. Mas na hora em que precisam da Casa, eles têm as normas, as 
regras que tinham na sua época e continuam existindo. “Dá para fazer isso para o 
deputado?” “Não dá”. Hoje surgiram coisas novas, pelo que tenho visto. Um depu-
tado queria reformar o gabinete e o fez do próprio bolso, colocou coisas diferentes, 
fora do padrão utilizado pela Casa.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO –Fazem isso hoje?

O SR. SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Foi feito. Esse 
deputado fez com material diferenciado do que a Câmara usa. Aí começou a chegar 
pedido, foi explicado e não foi feito para os outros.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ah, bom.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Só que ele mesmo 
fez o dele.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Mas não podia. Mesmo o próprio 
deputado, qualquer coisa que precisava mexer...

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não, ele mexeu den-
tro dos padrões, com acompanhamento, só que, com recursos dele, colocou armá-
rio diferente onde foi autorizado a colocar e tal. Fica difícil o serviço.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Você imagina se uma coisa dessa é 
disseminada. Então, cada um faz um gabinete de um estilo, vem uma nova legislatura, 
mudam os deputados, os gabinetes. A pessoa chega lá e encontra aquele negócio... 
Não tem condição.
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O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Ele não chegou a 
mexer naquela coisa básica, a estrutura. Depois, quando sair, ele repõe. O piso já 
estão estudando, estão mudando aos poucos, tirando o carpete e botando outro 
material, acho que Paviflex, eu não sei os nomes técnicos, mas algo de qualidade 
que fique mais fácil. Há problemas constantes de pessoas com alergia.

 O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – É, isso pode acontecer. Mas o Paviflex 
acho que não tem problema. É questão de...

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Eu não sei qual o 
nome. Sei que estão botando algo diferente de carpete.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – É, se estabelecer umas especificações, 
não vira um festival, porque realmente o carpete pode provocar isso, embora, par-
ticularmente, não acredito muito em alergia de tapete e de cortina. Eu lembro bem, 
eu tenho dois filhos, e um deles teve problemas assim – hoje o mal está superado. 
Ele dizia: “Tem de tirar o tapete, tem de tirar a cortina...” Eu nunca aceitei isso. E 
acabou se tratando sem... Eu depois tirei por insistência de minha mulher, mas 
quando ela insistia eu dizia: “Quando ele vai ao cinema, vocês mandam tirar o tape-
te antes? Ele volta doente? “Então, o problema não é esse. Mas tem gente que pensa 
que o tapete faz mal. Se não for limpo é capaz de fazer mesmo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eraldo, com tanta obra, com tanta 
correria, com tanta pressão de tempo para terminar a obra, teve tempo de o senhor 
prestar atenção no processo legislativo, no processo político, de acompanhar todos 
os fatos e episódios importantes que esta Casa viveu ao longo desse tempo todo? 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Eu não sei se o suficiente, mas acom-
panhava. Inclusive, tinha uma coisa muito interessante. Na época – pelo menos 
no início – nós tínhamos parlamentares aqui que eram maravilhosos em termos 
de pronunciamento, falavam muito bem. Então, às vezes até parava e pedia para 
aumentar o som para ouvir um discurso de gente que realmente entusiasmava. 
Mas, mais claramente quanto ao acompanhamento dos acontecimentos, normal-
mente acompanhava não com maior destaque, mas sabia as coisas que estavam 
acontecendo, mesmo porque sempre lia jornal e ouvia os comentários aqui dentro. 
Eu acho que dava para acompanhar normal, sem... Não era o objetivo, por estar-
mos aqui dentro, de acompanhar mais de perto isso ou aquilo. Não era o objetivo. 
Acompanhava como faço até hoje, leio os jornais, vejo as coisas e tudo. Dá para 
acompanhar assim.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Na sua opinião, qual foi o fato 
histórico mais marcante que aconteceu aqui na Câmara nesse período em que o 
senhor trabalhava?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Acho que foi na época do fechamento 
da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas o senhor se lembra de algum 
fechamento especificamente? Porque a Câmara foi fechada algumas vezes.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ah, eu me lembro de histórias que 
foram contadas na época. Não sei até que ponto eram verdadeiras, mas o falecido 
deputado Amaral Netto, chegando na Câmara pelo Salão Branco – não sei da vera-
cidade disso – abordado pelos militares, pegou a carteira, rasgou, jogou no chão e, 
depois que entrou, foi na Diretoria-Geral e pediu outra carteira. Acho que o mais 
marcante foi esse mesmo. Depois... qual foi o outro...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Providências para as posses. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Ah, isso sempre é um corre-corre. 
E em especial o atendimento à televisão. Nessa época, o atendimento às emis-
soras de televisão sempre deu trabalho, sempre nos entendemos, mas sempre 
nos deu trabalho. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que tipo de trabalho? Tem que 
preparar alguma coisa especial?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Tem, sim. Hoje, não sei, talvez este-
ja melhor organizado, mas naquela época... primeiro, porque a televisão teve uma 
explosão muito grande, em termos de cobertura, de equipamentos. Então, foram 
surgindo equipamentos novos de televisão e de repente a gente tinha que dar apoio 
para eles na parte de eletricidade, por exemplo. Você não podia, de repente, o que 
nós chamamos de carga elétrica, de repente, se atender a uma demanda de carga 
muito acima daquela possibilidade que tínhamos, e às vezes éramos obrigados a 
acionar a CEB para nos dar apoio. Mas isso era muito rápido porque o próprio tra-
balho da televisão é também muito agitado. E de certa forma nós também éramos 
rebocados nesse agito para atendê-los. Mas graças a Deus conseguimos atender 
bem. Nunca houve maior problema. Era só o corre-corre. Mas passava a ser uma 
coisa normal. A gente já sabia e dizia: “Olha, vai ter coisa aí.” E pronto.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eraldo, 
até hoje a limpeza da Câmara e do Senado tem uma linha divisória. E isso me pa-
rece que vem de muito tempo atrás. Então, eu queria que você tentasse identificar 
para a gente se naquela época também já era assim, se isso já vem antes da sua 
passagem por esse Setor. Como é que foi?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Olha, acho que já vem de antes. Você 
quer ver uma coisa? Eu me lembro, não de nossa parte, mas a equipe técnica de lá e 
a equipe técnica da Câmara sempre nos entendemos sem maior aproximação, mas 
sempre nos entendemos. Tanto que quando nós fizemos a reforma do Anexo I, nós 
sabíamos que o Anexo I do Senado não reformado, de qualquer maneira era um 
perigo constante para o nosso Anexo I, como o nosso para eles. Então, oferecemos 
todo o nosso projeto, colocamos à disposição deles, que poderiam usar à vontade. 
Acho que não usaram plenamente, com o mesmo rigor da Câmara, mas oferece-
mos. Estou dizendo isso para mostrar que sempre existiu algum tipo de colabora-
ção. Mas que tem alguma coisa, tem. Como você falou, até na limpeza tem alguma 
coisa diferente. Não sei por quê. Eu procurei nunca dar a menor atenção para esse 
tipo de coisa, tanto que quando precisamos na época de mexer na cobertura, trocar 
pavimentação porque tinha infiltrações, eu me lembro que conversamos com o 
Senado, houve entendimentos. Na época, era o senador do Maranhão, Alexandre 
Costa. Eu me lembro que um dia ele mesmo me ligou chamando para ir ao seu ga-
binete. Eu fui ao diretor-geral, na época era o Alteredo. E fomos lá saber o que era. 
Eu não ia sem a ciência do diretor-geral. Ele ligou para mim direto, mas eu tinha 
que ir ao diretor-geral. Aí o diretor-geral foi comigo, eu fui acompanhando ele. E lá 
era para discutir problema de obra conjunta. Então, havia na época uma certa... E 
ele até acabou optando pela solução que eu apresentava e não a que a equipe dele 
apresentava. E acabamos discutindo o assunto em conjunto. Então, havia entendi-
mento, na nossa área sempre houve. Mas no comportamento geral há um “quezi-
nho” que eu não sei exatamente como. Mas em nossa área havia colaboração.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E alguma coisa que a gente não 
perguntou, você acha que é importante incluir em nossa conversa?

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não. Primeiro, minha memória não é 
grande coisa e eu não me lembro de nada mais especial, não.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, só para terminar, fala uma 
grande alegria que você teve aqui dentro e uma grande tristeza. 
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O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Uma grande alegria que eu posso 
dizer foi o fato de eu ter participado de um concurso que sempre foi rigoroso, ser 
aprovado e entrar para a Câmara dos Deputados. Para mim sempre foi um orgulho 
ser funcionário da Câmara dos Deputados. Então, isso para mim foi uma grande 
alegria. E a grande tristeza, eu prefiro nem comentar porque está relacionado à 
amizade e eu prefiro não mexer nesses ossos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Deixar no armário.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Mas a grande alegria foi essa. Eu cos-
tumo dizer a “mãe Câmara”. Eu sempre tive muito orgulho da Câmara. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, só nos resta agradecer a 
sua presença, a sua participação no projeto.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Obrigado. Vocês me honraram com 
esse convite. Eu pensei que já nem lembravam de mim. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O senhor estava 
numa relação da comemoração pelos 180 do Poder Legislativo do Brasil. Os ser-
vidores estão contando suas histórias aqui, sejam relacionadas com o Legislativo, 
sejam até na própria atividade comum. E seu trabalho fez a base de toda a Câmara. 
Isso é a história. O cara pode mudar a pintura, uma lâmpada, algum negócio, mas 
a base está aí feita.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Olhe, coisas mínimas que a gente 
dava atenção, e tenho quase certeza de que continua agora. Essa época, por exem-
plo, agosto, é pré-chuva. Era rotina, acredito que seja até melhor hoje, nessa época, 
uma geral em todo o sistema de esgoto pluvial da Câmara dos Deputados. Todo 
ralinho, folha que cai, era feito sempre nessa época uma geral de tudo. Tudo. Tanto 
que nunca tivemos problemas de entupimento, de inundações. Para não dizer que 
nunca tivemos, tivemos, sim, no Anexo II, mas não foi problema nosso, não, foi 
problema da galeria da Novacap. Nos Anexos II e III foi isso, mas foi problema da 
galeria deles.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A respei-
to do que você falou do secretariado parlamentar, teve um depoente aqui que disse 
que essa ligação entre o parlamentar e o servidor, esse gigantismo aconteceu com a 
construção do Anexo IV.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Não, não tenho dúvidas que foi.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E aí o 
deputado fez o seu staff e se afastou completamente do servidor e nós ficamos com-
pletamente desprestigiados por conta disso. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E mais, o esvaziamento do plená-
rio. Credita-se ao Anexo IV o esvaziamento do plenário.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Mas antes era o inverso. O deputado 
era um “sem-teto”, vamos dizer assim. Ele não tinha onde ficar. Ele ficava nas co-
missões. Então, o presidente de comissão tinha um gabinete que servia na realidade 
para atender os colegas dele. Eram assim as comissões, era o inverso. Agora com o 
IV é o contrário, ele passou a ter o seu teto e deixou o plenário para lá. Tinha de-
putado que fazia a correspondência dele dentro do plenário. Sentava ali, botava a 
pasta e fazia a correspondência dele. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Era interes-
sante, que ali tinha troca de informação. Você entrava no gabinete da comissão na 
hora em que não havia trabalho em Plenário, tinha quatro ou cinco deputados con-
versando. Então, se trocava muita informação. Com a divisão dos gabinetes ficou 
tudo muito separado.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Isso. Perfeito. Quando eu falei o as-
sunto do secretariado, não é nenhum preconceito com o secretariado, não, é uma 
atividade necessária. Mas eu acho que há necessidade de se criar uma forma de o 
secretário não se sentir do deputado, mas da Câmara, do órgão.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Teria que 
mudar a legislação. Como ocorre no Senado, em que todos são funcionários con-
cursados. No Senado é o chefe de gabinete do senador, ele traz menos gente para 
trabalhar com ele. A Câmara não tem ninguém. Quer dizer, ela tem o adjunto par-
lamentar, e não tem para todos os deputados. Não se fez mais concurso. Os poucos 
que ficaram, se espalharam pela Casa, saíram da vinculação com o deputado.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Exatamente a solução eu não sei, mas 
acho extremamente importante, não só na Câmara, em qualquer setor, que você 
se sinta da empresa, não do fulano a ou do fulano b. Então, a empresa é que é o 
importante. Então, o que é importante aqui? O importante é o Parlamento, a insti-
tuição, o parlamentar faz parte por conseqüência. Então, é esse sentimento que não 
pode se diluir, não pode se perder. Mas a forma é realmente um negócio complexo. 
Quando você me perguntou uma grande alegria, eu citei qual foi a minha grande 



101

Contos da Câmara

alegria aqui. Por quê? Porque eu abracei a Câmara. Então, esse sentimento é que eu 
acho que não pode se perder. O funcionário tem que ter orgulho, seja na Câmara, 
seja numa empresa, ele tem que ter esse orgulho, vamos dizer, essa satisfação, essa 
alegria. Quando vai para a Câmara, vai com prazer, vai com satisfação. “Ih, eu tenho 
que trabalhar!” Não é isso não. Então, eu acho que isso é importante. E nós sempre 
tivemos isso aqui, essa satisfação, esse orgulho. Tanto que, no meu caso... 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Em qual-
quer nível.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Em qualquer nível. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Isso na 
época era bem claro.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – A propósito, vou dar um exemplo de 
como eu encaro essa coisa. Uma das tarefas que tive aqui em determinada época – 
inclusive quem me ajudou foi o Carlos Henrique – foi reformular os crachás de 
identificação. Você perguntou se eu lembrava, eu não lembrava, mas agora saiu 
por acaso. Então, antigamente a identificação tinha: “Dr. Fulano de Tal, diretor 
de não sei o quê, marechal de não sei que lá”, e tem um relatório meu, deve estar 
arquivado ainda. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Eu o li, porque eu 
estava lendo a nova comissão para fazer os novos crachás.

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Então, se você leu os relatórios, lá 
deve ter um ponto em que eu disse que o objetivo do crachá é dar regularidade ao 
trânsito do funcionário. Então, o segurança lhe viu com um crachá e já sabe que 
você tem uma circulação ali controlada. Não precisa saber se você é doutor, ma-
rechal, etc. Então, o que é que está escrito? Funcionário. Só isso. Não está chefe da 
seção não sei que lá.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Nós tentamos isso, 
mas veio pressão. Por exemplo, o Demeb queria ter o seu crachá. Nós não abrimos 
mão; a única coisa que deixamos foi a Segurança com a sua faixinha para saber que 
era da Segurança. O resto, todo o funcionário tem o mesmo crachá. Se é funcionário 
da Câmara, vamos colocar pelas cores. É um azulzinho. Se o cara é terceirizado, é 
um vermelho, um verde, não me lembro. Todos escritos: “funcionário”. O cara é 
plenário... tem uma cor diferente para o plenário, mas está escrito funcionário. An-
tes tinha o cargo. Tinha um problema grande, porque, por exemplo: um motorista 
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era nível superior, passou por um concurso, não queria que no seu crachá tivesse 
escrito motorista. 

O SR. ERALDO SOARES DA PAIXãO – Então, esse crachá modificou isso, 
esse problema de classe, ele botou todo mundo igual. O que interessa? Esse crachá 
é para informar ao segurança que você está circulando de maneira regular, não é 
para dizer que você é doutor ou marechal.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Foi quando surgiu 
esse aqui, que está até hoje, não é?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Isso foi criado para a 
Câmara toda, nós diminuímos o número de crachás e igualamos tanto para os fun-
cionários de gabinete, tanto para os terceirizados, todos com o mesmo material. 
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Haidée Del Bosco 
de Araújo

Em 2003, servidora aposentada da Câmara dos Deputados. Entre outras atividades na 
Casa, exerceu os cargos de assistente técnico de gabinete e assessor técnico.

EntEvistadorEs: 

Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho

LocaL: 

Brasília

data: 

22/9/2003

duração: 

1 hora, 13 minutos

tópicos: 

A vinda para Brasília; o processo de seleção para ingresso na Câmara dos 
Deputados; a Secretaria-Geral do PMDB e do PP; os relacionamentos inter-
pessoais com grandes líderes da política nacional; a atuação da Câmara du-
rante a Ditadura; seu engajamento político; sua intensa dedicação à Câmara; 
a valorização do servidor; a Câmara como representante do povo; episódios 
de troca de tiros na Câmara e no Senado.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Inicial-
mente, pedimos à senhora que diga o nome completo, o ano em que veio para 
Brasília, quando e como ingressou na Câmara dos Deputados.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Primeiramente, gostaria de agra-
decer-lhes o convite. Fiquei bastante lisonjeada por ter sido convidada para uma oca-
sião tão importante como essa, que são os 180 anos da Câmara dos Deputados.

Tomei a liberdade de colocar aqui meu nome. Haidée Del Bosco de Araújo, as-
sessora técnica, inativa, ponto 40.496. Comecei na Câmara dos Deputados em 1º 
de fevereiro de 1961. Muito antes eu havia feito um concurso para a Câmara dos 
Deputados, quando esta funcionava no Palácio Tiradentes. Eu fiz esse concurso, e 
a Câmara foi transferida em abril de 1960. E nós, os concursados, ficamos no Rio 
de Janeiro aguardando a chamada, porque os cargos de datilógrafos ainda iam ser 
criados. Havia apenas 3 cargos. Foram classificados 44. Três foram logo chamados 
e 41 ficaram aguardando a decisão. No Rio de Janeiro, nós, os concursados, nos 
reunimos para fazer algum movimento, até mesmo vir a Brasília, porque tínhamos 
conhecimento de que muitas pessoas estavam entrando pela janela, como se dizia. 
Entraram aquelas pessoas pelas janelas. Eles as rotularam de reservas. Essas pessoas 
ficaram como reservas. 

Então, nós viemos para Brasília mais ou menos no final de 1960. O presidente da 
Câmara era o Ranieri Mazzilli; o diretor-geral, o Gigliotti; o diretor da Contabilidade, 
o Maestrali, tio do outro, que é mais conhecido agora. Veio uma turma – não muito 
grande, porque a distância era enorme –, não tínhamos verbas para nos custearmos 
aqui em Brasília e também porque estávamos vindo para um lugar desconhecido 
para nós, do Rio de Janeiro. Fizemos esse movimento. O diretor-geral nos perguntou 
se nós queríamos, enquanto não se criavam os cargos, ser admitidos como reservas 
concursados. Então, nós viemos como reservas concursados, ainda em 1960. Já em 
1961, mais precisamente no dia 1º de fevereiro de 1961, eu ingressei nos quadros da 
Câmara dos Deputados, através de concurso público. Foi até um concurso 
interessante. Na ocasião eu estava cursando o primeiro ano da Faculdade de Direito. 
Eu morava no Rio de Janeiro e trabalhava no Museu Imperial. Certa vez, o diretor 
do Museu Imperial me perguntou: “Haidee, você não quer fazer um concurso na 
Câmara?” Eu disse: “ Ih, Sr. Scragnole, eu não vou fazer não, porque aquilo ali é 
muita política... eu sei que não vou conseguir; eu não conheço ninguém...” Foi a 
primeira pessoa que eu vi – eu ainda era nova, vinte e poucos anos – ler o Diário do 
Congresso, que para nós não tinha significado algum. Ali ele viu que havia um 
concurso na Câmara. Na ocasião, modéstia à parte, eu era muito boa datilógrafa. Na 
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época, eu já trabalhava com máquina elétrica, mas o concurso seria realizado em 
máquina manual. Ele disse: “Vai! Vai!” Eu estava em provas na Faculdade, e disse: 
“eu não vou sacrificar minhas provas para me dedicar a um concurso, cujo resultado 
não sei qual será”. Passei na primeira prova, Português. Aí eu fiquei muito satisfeita. 
Eu pensei: “Poxa, passar na prova! Passei na prova!” O Sr. Scragnole ficou muito 
feliz – Luiz Affonso D’Scragnole Tunay, já falecido há muito tempo. Então, ele ficou 
muito satisfeito e eu disse: “Vou estudar para as demais matérias.” Aí, peguei as 
outras matérias e desenvolvi também a datilografia em máquina manual, porque eu 
já estava na máquina elétrica. Felizmente, fui classificada em 30º lugar. Foi quando 
eu vim para a Câmara. Graças à coordenadora do concurso – Sra. Nayde Figueiredo –, 
o concurso foi de uma lisura a toda prova! Talvez eu não tivesse encontrado outro! 
Quando eu fui fazer a prova de datilografia, porque nas outras eu já tinha passado... 
No concurso tinha prova de inglês ou francês. Na ocasião eu estava fazendo o 
Instituto Brasil-Estados Unidos. Eu pensei: “Inglês é uma língua bastante difícil, 
não é uma língua latina. Eu vou fazer prova de francês”. Eu fiz a de francês e me dei 
bem. As pessoas que fizeram prova de inglês disseram que a prova foi bastante 
difícil. Como era permitido levar a máquina, pedi emprestado uma máquina à IBM 
– Não gosto de fazer propaganda, mas a IBM me emprestou uma máquina nova. Eu 
disse: “Se eu passar, compro essa máquina.” Eu só podia comprar uma máquina se 
passasse no concurso, porque eu era oficial administrativo do Ministério da 
Educação e ganhava uma quantia... A gente sabe que os ordenados do Poder 
Executivo são bem aquém dos do Poder Legislativo, principalmente da Câmara dos 
Deputados. Nós ainda tínhamos vantagens na época, quando chegamos à Brasília. 
Fora o ticket refeição, fora a condução... Então nós tínhamos tudo de bom. Vim para 
Brasília. Vou dizer, francamente, que de início, a cidade não me agradava. Na época, 
o meu marido trabalhava no Ministério de Minas e Energia e já estava se mobilizando 
para conseguir a sua transferência para cá. Quando cheguei, logo eles me colocaram 
na Comissão de Orçamento. Pensei: “É tão engraçado como a gente chega na Câmara 
dos Deputados...”. E eu tinha – graças a Deus ainda tenho – bastante energia para 
trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. Fui trabalhar na Comissão de Orçamento 
com uma turma maravilhosa, uma turma espetacular. Muitos já se foram, mas 
alguns ainda continuam por aí. Era uma família. Uma família! Nós íamos para a 
Imprensa Nacional e ficávamos até de madrugada. Nessa época, o meu marido já 
tinha vindo para Brasília. Nós compramos uma lambreta. Ele vinha e eu voltava da 
Imprensa de madrugada, já altas horas. Nós ficávamos lá na Imprensa Nacional até 
quase de manhã, para voltar às oito horas outra vez. O nosso pique era muito grande, 
caso contrário não agüentaríamos. Nós trabalhamos muito na Comissão de 
Orçamento. Eu gosto muito de cálculo, apesar de ter me formado em Direito. Na 



106

Haidée Del Bosco de Araújo

verdade, a minha praia era contabilidade. Só não fui para a Contabilidade porque 
as pessoas nos aterrorizavam com o Maestrali. Diziam que ele era terrível, então, 
ficávamos meio receosas de ir para a Contabilidade. Aí, acabou aquele nosso 
trabalho; e a Comissão de Orçamento fica sem um trabalho maior. Eu tinha um 
potencial de trabalho muito grande e fui para a Comissão de Constituição e Justiça. 
O presidente Ranieri Mazzilli queria que eu fosse para o gabinete da Presidência. 
Mas eu não queria ir para o gabinete da Presidência. Eu queria trabalhar em uma 
comissão. Hoje, é claro, tenho outro pensamento. Eu gosto mesmo é dos gabinetes. 
O gabinete é o miolo da política. Então, fui para a Comissão de Justiça e ali fiquei 
algum tempo com o então presidente Nelson Carneiro. Saí da Comissão de Justiça 
e fui para a Diretoria de Pessoal. Cheguei à Diretoria de Pessoal com a irmã da 
Nayde Figueiredo; a outra era a Nadir Pinto de Figueiredo, se não em engano. Ali 
trabalhei durante algum tempo. Tínhamos a Diretoria de Pessoal e a Diretoria do 
Cadastro. Eu trabalhava no cadastro dos funcionários. Gostava muito do serviço 
porque ali eu escrevia à mão. Ainda não tínhamos o computador, escrevíamos à 
mão. No Cadastro, nós tínhamos um enorme livro. Naquele livro, era anotado tudo 
de todos os funcionários. Nós tínhamos o histórico de cada funcionário na Seção 
de Cadastro. A diretora era a Luci Maciel Neiva. De lá eu fui para a Primeira Vice-
Presidência. Eu achava muito estranho, porque no Executivo, quando se é transferido 
de uma seção para outra, é como se fosse uma punição, e aqui, quando o funcionário 
era bom de trabalho, ele era transferido de seção. Eu fui para o gabinete da Primeira 
Vice-Presidência, com o deputado Oswaldo Lima Filho. Ele se candidatou 
novamente, perdeu, entrou outro mandato e os funcionários... veio outra linha 
política e nós saímos dali. Fui convidada pelo então deputado Martins Rodrigues 
para a Secretaria-Geral do então MDB. Ali eu fiquei. Gostava muito do MDB. 
Gostava muito mesmo. A gente não tem...O funcionário é apolítico, não pode ter... 
Mas eu sempre fui politiqueira e eu me filiei ao MDB. E ali trabalhei com Dr. 
Martins Rodrigues, com Dr. Ulysses Guimarães, que era o presidente do partido, 
com Dr. Oscar Pedroso Horta, com Dr. Nelson Carneiro. Durante muito tempo 
fiquei prestando serviços mais diretamente ao então deputado Franco Montoro. 
Trabalhei muito tempo com Dr. Franco Montoro. Depois, ele foi eleito senador e 
queria que eu fosse para o Senado. Disse a ele: “Não. Vou indicar uma companheira 
que o senhor vai gostar muito e acredito que ela vai corresponder às suas 
expectativas”.  Ele era muito dinâmico também. Dr. Franco Montoro era uma pessoa 
profundamente honesta, como também Dr. Martins Rodrigues, Dr. Ulysses 
Guimarães e Dr. Pedroso Horta. Depois fui trabalhar com Dr. Tancredo Neves e Dr. 
Renato Azeredo. Aí já vou para a ala de Minas. O meu marido é de Minas; morei em 
Belo Horizonte e lá deixei muitas amizades. Depois trabalhei com Dr. Aldo 
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Fagundes. Fiz um novo concurso no trabalho da Secretaria e trabalhei muito 
diretamente com o deputado Martins Rodrigues, com Dr. Ulysses Guimarães e Dr. 
Franco Montoro. Aí fiz o concurso para oficial legislativo da Câmara dos Deputados. 
Passei no concurso, mas como havia muitos candidatos... Eu passei, mas fui 
promovida, por merecimento, antes de ser nomeada para o cargo de oficial 
legislativo. Dentro da minha caminhada na Secretaria-Geral, exerci as funções de 
auxiliar de gabinete, oficial de gabinete e, por fim, de assessora técnica, já indicada 
por Dr. Mário Covas, a pedido do Dr. Paes de Andrade. O Dr. Paes de Andrade me 
disse: “Haidée, eu não sei se vou conseguir, vou pedir.” Ele conseguiu. Eu tive muita 
satisfação de conviver com pessoas maravilhosas que reconheciam o nosso mérito. 
Não era um trabalho de politicagem, mas um trabalho de mostrar o nosso potencial 
numa Secretaria-Geral. O trabalho na Secretaria-Geral é muito difícil, porque é um 
órgão extremamente político. Depois, fui trabalhar com o deputado Thales 
Ramalho, já no PMDB. Aí entrou o “P” no MDB; já era o Partido do Movimento 
Democrático Brasileiro. Eu trabalhei com o Dr. Thales Ramalho mais de dez anos, 
quando ele estava bem de saúde e, depois, quando ele sofreu isquemia e ficou 
hemiplégico. Depois, com o acidente automobilístico que sofreu, o outro lado do 
corpo que estava bom também ficou danificado. Então, ele ficou trabalhando de 
muletas canadenses ou de cadeira de rodas bastante tempo. Eu trabalhei com ele 
muito tempo, até que foi através do Dr. Tancredo Neves... – Desculpem por eu estar 
falando Tancredo, Renato Azeredo, Thales Ramalho, mas eles eram quase da minha 
idade; eram novos, depois foram ficando velhos como eu. E eles fundaram o PP. O 
Dr. Thales pediu-me que o acompanhasse na Liderança do partido. Eu disse: “Eu 
vou para a Liderança, mas não vou para a chefia do gabinete.” Convidei outro colega 
para que eu pudesse continuar no meu cargo de assessora, apesar de chefiar a 
Secretaria. Nesse cargo eu fiquei um tempo até que o PP acabou. Eu trabalhei um 
pouco com o deputado Miro Teixeira, que também foi secretário-geral. O Dr. Miro 
me chamou e eu trabalhei com ele também; a Secretaria já estava em outro local, 
estava no Senado.

Quando eu voltei, na Liderança do PMDB estava aquele deputado que foi cassado, 
do Rio Grande do Sul, e foi promotor – trabalhei muito pouco com ele, depois vou 
lembrar o seu nome. Deputado Ibsen Pinheiro. Trabalhei na Liderança por pouco 
tempo, porque o deputado Ibsen Pinheiro não me conhecia. Entraram pessoas no-
vas. Eu acredito que as pessoas ainda não estavam familiarizadas com a estrutura, 
com aquela bagagem que vínhamos trazendo. Sabemos que a Casa é política e há 
também politicagem de funcionários. Às vezes, há muito medo de alguém abafar, 
aqueles que têm experiência, caminhos vividos e bem vividos e percorridos dentro 
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desta Casa do Poder Legislativo. Eu estava de férias, e o deputado falou à sua secre-
tária para me mandar apresentar-me à Diretoria do Pessoal. Eu não me apresentei 
à Diretoria do Pessoal e escrevi uma carta para ele – eu tenho essa carta lá em casa. 
Na carta, lamentava muito ele não me conhecer. Lamentava. Eu fiz uma carta até 
grande para ele e mandei entregar. E continuei na Liderança, mas já bem desligada, 
desestruturada do gabinete, porque eles não me davam oportunidade. Mas foi por 
pouco tempo; logo eu requeri a minha aposentadoria. 

A minha aposentadoria foi muito sofrida, porque eu gostava muito da Câmara. Eu 
achava Brasília uma cidade muito heterogênea. Eu vinha do Rio de Janeiro, uma ci-
dade com muito calor humano. Eu amo o Rio de Janeiro. Mas eu gostava da Câmara 
dos Deputados. Eu não saia da Câmara dos Deputados! Eu vivia mais na Câmara 
do que em casa. O meu pessoal reclamava muito. Eu comia um sanduíche ou algu-
ma coisa. Não havia ainda esses restaurantes, apenas um pequeno na entrada, no 
Edifício Principal, e um no Senado. Não existia o Anexo IV, estavam construindo o 
Anexo III. E eu ficava o tempo todo na Câmara dos Deputados. Isso me dava uma 
motivação muito grande, porque aqui eu me sentia no Rio de Janeiro. Havia muito 
movimento, e tínhamos oportunidade de participar de todos os eventos, de tudo 
que era novidade e que vinha para cá.

Nós, os funcionários, éramos logo convidados. Principalmente nós que exercíamos 
funções mais seletivas. Não quero dizer que... cada um dentro das suas atribuições. 
Mas não existia ainda esse trabalho terceirizado. Havia o pessoal de Secretaria e o 
pessoal de Portaria, que era altamente marginalizado por nós, funcionários con-
cursados da Secretaria. Funcionários de Secretaria. Vocês devem saber muito bem 
disso. Nós tínhamos o Clube do Congresso, e os funcionários de Portaria fundaram 
a Ascade. E nós nos infiltramos na Ascade! Nós tomamos conta! Era impressio-
nante! Depois vieram os terceirizados. Com as reformas na Câmara, as pessoas 
foram promovidas. Nós víamos as pessoas da limpeza, que nós chamávamos de 
contínuos, passarem a auxiliar de não sei o quê... até umas denominações bonitas 
que eles tinham. Aí não havia trabalho para eles, porque eles não tinham... talvez... 
para exercer as Secretarias, porque eram de concursados, e nós, concursados, éra-
mos muito – muito! – preconceituosos. Muito mesmo! Sabemos hoje que algumas 
pessoas tinham capacidade, outras mais ou menos e outras, é claro, nenhuma. De 
qualquer maneira, eles tiveram o seu lugar ao sol, não vou condenar isso.

Volto à Secretaria, porque foi o meu maior tempo. Muitas vezes as pessoas me co-
nheciam de nome, mas não de fisionomia, porque eu vivia confinada no gabinete. 
E eu gostava daquele trabalho. Então, nós organizávamos o quê? Eu participava de 
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todas as reuniões da Executiva Nacional do MDB e do PMDB, de todas as reuniões 
do Diretório Nacional do partido e depois das convenções, que nós organizávamos, 
eu e outros funcionários que trabalhavam tanto na Presidência com o Dr. Ulysses 
como com o Dr. Thales Ramalho. Nós trabalhávamos nas convenções. Eu também 
organizava as convenções do Rio de Janeiro, já com o deputado Miro Teixeira, e de 
Belo Horizonte, com o deputado Renato Azeredo e o deputado Jorge Ferraz, outro 
deputado muito trabalhador! Muito simples! Muito bacana! Assim como eu vejo 
o povo mineiro; não sei se é por causa do meu marido, que é mineiro e da família 
também. Eu tive a felicidade de morar em Minas e conhecer bastante a esposa do 
Dr. Renato, Dona Ruth. Conhecemos o Eduardo Azeredo. Trabalhávamos na con-
venção de Belo Horizonte. Mas era um movimento incrível que nós tínhamos ali! 
Era disso que eu gostava. 

Eu não era da parte administrativa. Da parte administrativa eu não gostava. Eu 
gostava de gabinete. No início, é claro... eu fui entrando... e cheguei ao ponto de ficar 
em gabinete e não sair mais de gabinete. Gostava muito de gabinete.

Prestei serviço a esses deputados todos. Foram muitos deputados, posso até aqui 
esquecer de citar alguns. Por muitos eu tinha e tenho carinho. Uns já foram, outros 
ainda estão aí. Agora mesmo, no Conselho da Ordem, na posse do ministro da 
Justiça, Dr. Thomaz Bastos, estive com o deputado Paes de Andrade, que estava 
para ser embaixador. Conheci o Dr. Paes ainda engatinhando na política aqui. Nós 
vimos como ele crescia. E como genro do deputado Martins Rodrigues, tínhamos 
bastante intimidade, inclusive com a Dona Zilda, a Zildinha. Era um convívio mui-
to gostoso, muito, muito familiar. Conseguíamos separar o trabalho e as nossas 
amizades particulares.

Eu me aposentei em 1993, mais precisamente em agosto de 1993. Fiquei triste de 
me aposentar, após 39 anos de serviço ativo, tendo uma folha corrida sem faltas. 
Eu não faltava! E o Dr. Renault Mattos Ribeiro é testemunha. Ele dizia: “Essa daí 
trabalha até doente.” Eu tive pneumonia, que havia afetado a pleura. E ele dizia: 
“Eu vou te internar.” Eu disse: “Não me interna.” Foi numa sexta-feira, ele me deu 
antibióticos e na segunda eu estava trabalhando dentro da Câmara dos Deputados. 
Era uma loucura. Ele disse: “Essa não tem jeito, eu não mando nela.” Ele sempre foi 
o meu médico. Durante muito tempo. Hoje, não. Hoje ele é geriatra. E eu digo: “Não 
Dr. Renault! Geriatria não é sua praia, sua praia é cardiologia.” 

Eu tive oportunidade, dentro dessa minha trajetória na Câmara dos Deputados, de 
adquirir conhecimentos na área política, na parte eleitoral, Direito Eleitoral. Direito 
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Administrativo aprendemos na faculdade, e não é difícil, basta consultar os nossos 
códigos; é mais fácil. 

Conheci pessoas dignas e de um fator humano que acredito não existir hoje; pesso-
as boas. Nós tínhamos funcionários altamente gabaritados na Câmara dos Deputa-
dos e vocês que também são da minha época sabem disso. Foram funcionários de 
muito conhecimento e em qualquer local que fossem colocados mostravam grande 
capacidade. E hoje eu digo o mesmo: a Câmara é um celeiro de grandes vultos 
brasileiros, pessoas maravilhosas como foi o Dr. San Tiago Dantas. Ôh! Quando 
Dr. San Tiago Dantas discursava, o plenário se enchia de pessoas para ouvi-lo. Para 
ouvir Dr. Almino Affonso. Para ouvir Dr. Adauto Lúcio Cardoso. Para ouvir Dr. 
Gustavo Capanema. Você ficava maravilhada com as lições de vida política dessas 
pessoas. Um Dr. Ulysses Guimarães, uma pessoa honestíssima! Honestíssima!

O deputado Franco Montoro – depois ele foi para o Senado –, que não deixava um 
pedido sem resposta, mesmo que a resposta fosse não. Mas ele tinha uma respos-
ta. Ele dizia: “Haidee, responda estas cartas aqui”, e eu sempre gostava de escrever. 
Então, eu escrevi uma tal carta, e ele me perguntou: “Este pedido aqui, você sabe 
para quem que você escreveu?”. Eu disse: “Sei, para o primeiro-ministro Aldo Moro, 
da Itália”. Ele era muito amigo do Dr. Aldo Moro, da Itália. Ele queria responder a 
todas as pessoas, desde os mais simples pedidos, aqueles mais fáceis de se conseguir. 
Ele queria que fosse feita uma comunicação, que se desse alguma resposta. Eu não 
gosto muito de falar mal dos outros, mas hoje, com o advento do computador, já 
está tudo prontinho ali: “Recebi sua carta, vou tomar as providências e tal”. Mas nós, 
não. Nós nos empenhávamos para que as pessoas tivessem realmente uma resposta 
naquela situação tão difícil. E a Câmara é a Câmara do povo! Para o povo! E pelo 
povo! Não é isso? Então, é isso que quero dizer. 

Como eu disse aqui, eu tenho muito orgulho de pertencer ao Poder Legislativo e 
mais precisamente à nossa Câmara dos Deputados. Hoje, nós estamos comemoran-
do 180 anos de existência. E aqui eu digo que seria tão bom se o tempo não passasse 
para mim, para eu poder sempre continuar fazendo o que durante tanto tempo fiz 
no exercício do meu cargo na Câmara dos Deputados.

Obrigada a vocês.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A gente 
queria ainda resgatar algumas coisas.
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A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Espero que a minha memória 
não falhe.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto) – Por exemplo, 
chamou-me a atenção o fato de você, como carioca – eu sou carioca também, e o 
carioca é conhecido pela descontração, aquela coisa de não levar muito as coisas 
a sério –, ter demonstrado desde o começo do seu depoimento que é muito enga-
jada no processo político como um todo. Eu queria voltar a esse tempo, ao início 
da década de 60 e final da década de 50, quando você ainda não estava na Câmara 
e o país estava vivendo um momento político muito importante, a partir do qual 
desencadeou-se uma série de mudanças. Queria que você falasse um pouquinho 
sobre como era isso antes de você entrar para a Câmara e sobre sua motivação para 
entrar nesta Casa onde aconteciam as coisas. Como foi isso?

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Olha, eu sempre fui politiqueira. 
Meu marido sempre gostou muito da política, e eu sempre participei dos movi-
mentos na juventude estudantil católica em Belo Horizonte, juntamente com o Be-
tinho, com o Teotônio e outros tantos – o Luiz Antônio pode me ajudar nisso. Nós 
trabalhávamos naqueles movimentos políticos já à época, inclusive com o prefeito 
Amintas de Barros. Eu sempre trabalhei para a política, inclusive quando eu estava 
no Rio, naquele comitê Lott/Jango. Na minha casa tinha um comitê Lott/Jango. 
Então, nós tínhamos sempre engajamento na política. E vocês vão notar que eu 
sempre estava na Oposição. Então, quando eu entrei para o MDB, na época, depois 
da revolução, quando ficou o bipartidarismo, eu estava no lugar certo! No lugar em 
que eu queria ficar! Porque eu já vinha da Oposição. Trabalhamos em Belo Hori-
zonte. A minha caminhada na política foi maior em Belo Horizonte, porque eu já 
havia atingido a maioridade, não a idade legalmente maior, que hoje é de 18 anos, 
mas naquela época era 21. Mas eu já devia estar mais ou menos com essa idade. Na 
ocasião, eu era funcionária da Inspetoria Seccional do Ensino Secundário e fazia o 
Clássico no Marconi, onde encontramos pessoas também desses movimentos estu-
dantis em que nos engajamos. Engraçado é que minha mãe ia para lá para nos visi-
tar, e a gente levava ela para os comícios com as bandeiras. E ela perguntava: “O que 
estou fazendo aqui?” “Nós estamos só gritando, pode deixar que vamos conseguir 
as coisas através dos movimentos.” Então, eu sempre trabalhei nessa parte. Depois 
eu fiz a faculdade de Direito, mas já foi no Rio de Janeiro – era a Faculdade Federal 
Fluminense, em Niterói. Quando eu me formei eu já estava até aqui na Câmara dos 
Deputados, porque eu me formei em 1964. 
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Desses movimentos eu sempre gostei muito. Inclusive do movimento da candi-
datura do Juscelino Kubtischeck, em que nós sempre trabalhamos, com Renato 
Azeredo, com Eduardo Azeredo e Mário Covas. Eram pessoas assim. Às vezes nós 
trabalhávamos, já aqui na Câmara, nos comícios, quando ocorriam os movimentos 
de políticas nacionais. Nas regionais, eu ia para o Rio ou ia para Belo Horizonte. Eu 
me dava muito bem com o Moreira Franco. Hoje eu não sei se eu me daria tão bem, 
mas de qualquer maneira... 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E no pe-
ríodo de 1964 até 1968, que foi a fase mais violenta da revolução, como você viveu na 
Oposição como servidora da Câmara e vendo as coisas que estavam acontecendo.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Eu não sei se o meu ponto de 
vista seria correto, mas eu acho que ficou no faz-de-conta. Naquela época fecharam 
e depois abriram a Câmara, mas ficou no faz-de-conta. Os deputados ali e... funcio-
nando por funcionar. Quando fecharam a Câmara – o Abeguar estava até falando 
aqui – não havia gratificação. Muitas vezes se fazia escala de hora extra, e eu passava 
para o outro a minha hora extra porque eu já tinha função gratificada àquela época, 
já tinha uma função. Eu passava para aquele outro que não tinha. Essa questão não 
foi muito assim na parte financeira, não foi para mim, não tive grandes dificulda-
des. Agora, na parte política a gente sabe que não podia... Nós vimos o Moreira 
Alves, não é? Falou, cassou! O Martins Rodrigues, nós até o levamos ao local onde 
ele tinha sido preso, naquela passeata da qual há até foto: aparece Martins Rodri-
gues, Mário Covas e todo mundo. Foi um movimento contra aquela situação. O 
que aconteceu? Foram cassados, presos, foi isso o que aconteceu. Então, as pessoas 
tiveram que ficar aguardando... aguardando... ou trabalhando muito veladamente, 
porque a pessoa ali estava realmente correndo risco inclusive de sofrer torturas e 
outras coisas. Nós vimos agora, inclusive...claro eu já havia visto antes, mas eu vi 
agora o depoimento do Frei Beto, foi um absurdo! Foram torturas terríveis! Terrí-
veis! A tortura já é terrível. Um dos religiosos também se suicidou. A pessoa fica 
naquele desespero. Eu tive parentes que foram presos e que não tinham nada a ver 
com a situação. Às vezes só porque tinham um livro de Monteiro Lobato. São coisas 
assim, diante das quais você fica em estado de alerta e receoso. 

Na época do fechamento da Câmara, quando estávamos no mundo da lua, eu fui 
ver o homem pisar na lua. Eu estava no Cabo Canaveral, como era chamado na 
época – hoje é Cabo Kennedy. Eu estava nos Estados Unidos, porque eu tinha 
situação boa. Não era uma situação de rica nem nada, mas uma situação em que 
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eu poderia controlar minhas finanças sem me atolar ou me sufocar. Então, eu 
viajei para lá.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Depois disso, o MDB foi crescendo e depois houve abertura para o pluripartida-
rismo, que acabou sendo um instrumento para enfraquecer o MDB, porque houve 
uma debandada geral.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Exato. Aí fundaram o PSDB.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – 
Fala um pouquinho disso. Você, dentro do partido, como vivenciou isso?

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Eu trabalhei no MDB, depois 
eu fui para o PP. Acho que foi uma atitude que tomei por amizade ao Dr. Thales. 
Aí eu fui ao PP. Essa parte do PMDB, quando eu voltei, eu já voltei com o Ibsen Pi-
nheiro, então eu não tenho assim muita coisa... mas tenho com o PMDB do Thales 
Ramalho, cuja secretaria eu chefiei. Então, com o fim do bipartidarismo realmente 
houve sim uma debandada. Muitos saíram, porque o MDB era uma frente de opo-
sição. Então, eles foram fundar os partidos a que vários deputados aderiram. Mas 
o Dr. Ulysses, não. E quando voltei para o PMDB – eu estava no PP e voltei para o 
PMDB –, estava lá em uma convenção, e ele estava tão triste com aquela situação. 
Foi logo depois da primeira candidatura dele – ele foi anticandidato, com Barbosa 
Lima Sobrinho. [A “anticandidatura” do deputado Ulysses Guimarães foi em 1973, 
ainda MDB]. Conversando com ele, perguntei se tinha alguma coisa, porque era 
uma pessoa extremamente equilibrada. Ele era também uma pessoa engraçada. A 
única pessoa que podia entrar dentro da Comissão Executiva onde eles trocavam 
as dificuldades, inclusive as farpas, era eu; nenhum jornalista entrava. Só entrava 
quando ainda não havia começado. Ele chegava e dizia assim: “Agora eu vou contar 
uma piada. Como a D. Haidee não tem ouvido, eu vou contar esta piada”. E contava 
uma piada, mas era tão inocente que podia ser contada até em público. Mas eu 
achava engraçado. Ele era uma pessoa séria, circunspecta, mas se descontraía ali, 
na Comissão Executiva.

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – A senhora, dentro dessa 
prévenance que usufruía com o Dr. Ulysses, lembra de alguém de destaque hoje que 
nesse período freqüentava lá?

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – O gabinete? Jornalista ou político?

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Político.
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A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – De políticos, havia aqueles da 
confiança dele. Ele gostava muito do Aldo Fagundes. Ele colocou na assessoria dele 
o Aldo Fagundes, que havia perdido a eleição...

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Nosso atual presidente a 
senhora nunca viu por lá?

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Não, acho que não. Pelo menos 
eu não me lembro assim. Mas um grande amigo dele foi o Pedroso Horta. Os dois 
sempre trocavam muitas confidências. E também aquele outro que morreu junto 
com ele: Severo Gomes. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Dessas 
confidências que a senhora presenciou, lembre-se de alguma que seja engraçada ou 
marcante para nos contar.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Confidências são confidências 
e nada mais que confidências. Ele tinha muita confiança em mim. Ele tinha muita 
confiança em mim, porque ele sabia que o que ali se falava ali ficava. Porém, coisas 
engraçadas seriam as piadas de que ele gostava. Ele também era muito amigo do 
Dr. Martins Rodrigues. Eles eram muito ligados. Mário Covas também era muito 
amigo dele.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Durante todos esses 
depoimentos, a gente nota que o PMDB foi um baluarte em defesa da nossa demo-
cracia – pelo seu depoimento, rico em espécie, em tudo. Como foi naquela época 
em que Ulysses, estando na Bahia – e os jornais comentaram muito... Como ele 
comentou aquele cerceamento da liberdade dele de se deslocar, inclusive com cães 
em volta dele, aquela famosa fotografia...

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Não foi em Pernambuco?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Pernambuco. [Em 
1978, na Bahia, a polícia ameaçou o Dr. Ulysses utilizando-se de cães.] Como ele 
entendeu isso? Porque nós, que estávamos fora, o víamos como um paladino en-
frentando aquilo. Eu era professor na época, eu chegava a vibrar com aquilo.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Eu acredito que essas confi-
dências ele daria para Dona Mora e talvez a algum desses deputados mais ligados. 
Isso não seria, vamos dizer, ventilado dentro das nossas reuniões de Executiva, que 
eram mais, realmente, de política de partido, de objetivos que eles tinham para re-
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alizar determinados movimentos. Essas eram as situações em que ele tratava mais 
de política, realmente. E, nessa parte, a gente sabe que a imprensa foi bastante boa 
com ele, destacou muito tempo de divulgação. Mas nessa época eu já não estava 
mais na Executiva.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Você 
contou também aí um momento de tristeza do Dr. Ulysses, quando passou a anti-
candidatura dele. A minha pergunta é a seguinte: em algum momento da vida de 
Ulysses ou outro parlamentar, numa das confidências, você deu algum conselho ou 
comentou alguma coisa que se transformou numa atitude política ou num momen-
to histórico? Fala sobre isso para mim.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Não. Não. O funcionário, a não 
ser uma pessoa assim... alguma situação... Eu acredito que eles não iriam perguntar 
para mim e sim para outras pessoas, que fossem mais da política deles do que seria 
o meu caso. Eu não sei. Vamos dizer assim, eu acho o político bastante fechado nes-
se ponto. E, dentro desse fechamento, o Dr. Ulysses, eu acredito que fosse um deles. 
Ele não era de manifestar. Eu o vi triste, mas ele, por exemplo, apenas me abraçou. 
Não chegou a falar nada não, porque já ia começar a reunião.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Voltando um 
pouco, em 1966 o Congresso Nacional foi fechado, com Adauto Lúcio Cardoso 
[na presidência da Câmara], que a senhora falou que admirava também. Um 
grande parlamentar.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – E Áureo de Moura Andrade. 
Não foi Áureo de Moura Andrade?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – E Áureo de Mou-
ra Andrade.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Mas foi com Jango, com Jânio 
Quadros, não é?, que decretou inclusive a renúncia dele, correndo, correndo.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Em 1966 houve esse 
fechamento do Congresso. A senhora se lembra, como funcionária, como aconte-
ceu esse fechamento? O Congresso esteve cercado por tropas naquele período.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Foi, foi.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Como a senhora viu...



116

Haidée Del Bosco de Araújo

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Fechou, todo mundo ficou, 
claro, em pânico: “Como é que vai ser?” “O que é que nós vamos fazer?” Porque 
ninguém sabia. Mas nós ficamos em disponibilidade, não foi uma coisa assim em 
que foi demitido todo mundo. Não se demitiu e, sim, ficou um tempo em disponi-
bilidade. Claro que, eu acho, o choque maior seria para eles, que perderam tudo: os 
políticos. O funcionário não teve assim... Claro, teve repercussão, porque nós gos-
távamos da política, gostávamos daquele trabalho que nós fazíamos. A gente sente, 
e sente até hoje, essa história, que a gente tem que virar correndo as páginas para 
apagar da memória. É uma coisa que eu tenho feito muito: apagando da memória. 
Isso é muito fácil para mim, principalmente na minha idade.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – A gente faz essa per-
gunta justamente por isso, porque hoje, como encarregado de determinado acervo 
da Câmara, nas minhas estantes, quando chega em 1937 e 1945 há um espaço vazio 
de democracia.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – É, também com Getúlio, não é?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Chega em 1966, ou-
tro espaço vazio, de outubro a novembro. Chega em 1968, um ano fechado. Chega 
em 1977... Então, essas estantes me deixam na memória, sempre quando vou con-
sultar, que falta alguma coisa da democracia ali dentro. Por isso a gente insiste sem-
pre nisso: como é que a senhora viu, como é que outro servidor está vendo isso?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Bem, na 
sua atividade, você como uma pessoa que tinha pontos de vista e que estava filiada 
a um partido, alguma vez foi determinado fazer alguma coisa com que você não 
concordava e você então fez corpo mole? Ou o inverso: foi pedida alguma coisa 
com que você concordava e você então agilizou mais do que o normal, incendiou 
todo mundo? Teve algum momento desse na sua vida funcional? 

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Dentro da parte que eu exercia, 
a chefia de gabinete, eu fui uma pessoa muito, muito fiel àquele que me delegou 
aquela confiança. Então, eu fazia o que aquela pessoa me pedia. É claro que eu não 
fazia um absurdo, empurrar fulano para cair, não. Mas teve coisas que eu... Por 
exemplo, dentro do gabinete tinha determinadas coisas, determinados documen-
tos que as pessoas me pediam e eu dizia que não tinha, porque era uma ordem eu 
dizer que não tinha, e depois a pessoa sabia que eu tinha. E teve até um deputado 
que veio muito agressivamente a mim e disse, ele sendo da Bahia, que ele ia fazer 
uma macumba para eu morrer, de tanta raiva que ficou de mim na ocasião. Depois 
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não, ele viu que realmente eu estava cumprindo ordem. Ordens dadas, executadas. 
Porque, senão, eu não era da confiança daquele chefe, daquele gabinete, daquele 
deputado que estava ali.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Uma coi-
sa que a gente tem notado na grande maioria dos depoimentos, senão em todos, é 
essa questão da ética e da honestidade. Não resta dúvida de que todos, sem exceção, 
cumpriam rigorosamente aquilo que era determinado pelo superior. Em alguns 
casos se questionava, mas nunca se deixava de cumprir à risca.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Exato.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Razão por 
que a gente fez a pergunta. Não por ter descumprido, mas conversado e mudado um 
pouco a história em função de uma observação e de uma postura como servidor.

Você gostaria de relembrar alguma coisa que não foi comentada aqui, não 
foi perguntada?

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Gostaria de falar. Quando eu 
estava na Secretaria do partido, que foi, claro, o maior tempo em que fiquei... Os ou-
tros foram bastante transitórios, e esses foram tempos que eu fiquei durante muitos 
anos. Só com o Dr. Thales foram mais de dez anos. Mas eu presenciei um fato bas-
tante interessante – vocês podem até cortar depois. Foi quando houve a troca de 
tiros entre Nelson Carneiro e Souto Maior. Eu estava na porta – porque a Secretaria 
ficava onde hoje é o Banco do Brasil do prédio principal – e, engraçado, e fiquei 
olhando aquelas trocas de... Eu disse: “Meu Deus!” Uma coisa que eu nunca tinha 
visto, a não ser em cinema. E fiquei impressionada, mas não apavorada. Mas teve 
um deputado e outros também que ficaram tão assustados, que foram para debaixo 
das mesas. E eu fiquei na porta olhando. Os tiros eram para lá. Se estava com o re-
vólver para lá, claro que não vai cair em mim, a não ser que resvalasse em alguma 
parede, uma coisa assim. E, depois, um entrou num vão do armário em que, acho, 
quase não cabia uma folha de papel. Ele conseguiu entrar nesse armário. Quando 
eu o vi sair de lá, espremido, eu disse: “Meu Deus! Ele vai quebrar todos os ossos.” É 
engraçado como as pessoas se assustam com os tiros. 

A troca de tiros no Senado eu também tive a chance de presenciar – até infelicida-
de, porque morreu um senador, o Khairallah. O senador Arnon de Melo, com outro, 
brabo, de lá das Alagoas também, Góes Monteiro. Aquele também eu vi.

Engraçado, eu não tenho medo de tiro. Não sei se é porque sou carioca. 



118

Haidée Del Bosco de Araújo

Mas eu não lembro dessa parte dos anos em que foi. Sei que o Dr. Martins estava 
lá. Ele gritava tanto “Nelson! Nelson! Nelson!” – porque ele era muito amigo do 
Nelson, como o Dr. Luiz também era –, mas Nelson estava possesso e ou outro 
também. As pessoas ficam assim... É uma coisa incontrolável o ódio que as pessoas 
sentem umas das outras! E do outro lá do Senado também. Ele disse que o Arnon 
não podia entrar no plenário, e Arnon entrou. “Eu vou entrar, ele não manda no 
plenário.” E Góes Monteiro atirou nele e matou foi o Khairallah, que não tinha nada 
com isso [o tiro que matou o senador Silvério Péricles Góis Monteiro foi disparado 
pelo senador Arnon de Mello].

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Isso é um fato curioso 
na Câmara. Em 1922/1923 também houve uma morte de um deputado no plenário.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Exatamente.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Hoje talvez não 
aconteça, porque tem detector de metais...

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – E eu sei lá se esse detector de 
metais adianta alguma coisa?

(NãO IDENTIFICADO) – Só para a gente.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Não, nem para a gente, porque 
eu e meu marido entramos por ali. Ele disse: “Não vai deixar o celular?” E eu disse: 
“Não, eu vou entrar para ver se vai detectar alguma coisa.” Não detectou nada, o 
celular, a chave que estava... 

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Só funciona para marca-
passo. Uma amiga minha, que foi presidente da Bienal de São Paulo, ela passava, 
quase tinha que socorrê-la.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Mas é isso. Eu lamento não 
ter lembrança de muitas coisas. Gostaria realmente de poder acrescentar mais 
alguma coisa. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Sobre os 
180 anos, a sua opinião acho que você já expressou no final da sua exposição. Eu 
gostaria de lhe pedir a gentileza de nos disponibilizar a carta que você escreveu 
para o Dr. Ibsen Pinheiro, para fazer parte da nossa exposição.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Sim, sim. Eu vou ver se acho.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E outras 
coisas que você encontre, fotos dessa época, talvez da participação nas convenções.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – É pena que eu não saiba quem 
tem isso hoje. Ficou tudo lá nos livros do partido.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Tudo o 
que você conseguir resgatar que possa fazer parte dessa exposição, que será agora 
em outubro, nós receberemos de braços abertos.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Certo. Vou ver se eu tenho al-
guma coisa.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Cuidare-
mos direitinho, para lhe devolver inteirinho. Fotos nós copiaríamos, para fazerem 
parte disso e para ficarem guardadas numa publicação, que posteriormente nós 
vamos iniciar uma série.

Em nome de todo mundo, agradeço a sua participação no projeto. Se tiver alguém 
que você queira indicar, que também tenha uma memória prodigiosa igual à sua, 
será bem-vinda. Obrigado.

A SRA. HAIDéE DEL BOSCO DE ARAÚJO – Eu que agradeço.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nesse nosso projeto, inicialmente 
perguntamos a todos os entrevistados o nome completo, quando entrou para a Câ-
mara dos Deputados, em que circunstância – se foi por concurso, se foi chamado – 
e quais as funções que exerceu ao longo da vida funcional.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu entrei para a Câmara em fevereiro 
de 1946, no governo Linhares. Fui nomeado e entrei como redator de anais e do-
cumentos parlamentares. Os cargos que exerci na Câmara foram: redator de anais 
e documentos parlamentares; diretor do Departamento de Pessoal e diretor-ge-
ral substituto. Fui membro de várias comissões, não lembro os nomes, mas foram 
muitas. E tenho uma medalha de ouro pelos cinqüenta anos de serviço público. 
Quando completei cinqüenta anos de serviço, recebi essa medalha de ouro. Estive 
em atividade na Câmara de 1946 a 1990. Os diretores-gerais sempre se impuseram 
junto aos parlamentares e aos servidores. Esse foi o meu resumo inicial.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos voltar um pouco atrás. 
Quando o senhor começou a trabalhar, a Câmara era no Rio de Janeiro, no Palá-
cio Tiradentes. Que lembranças o senhor tem dessa época em termos de trabalho, 
dos colegas?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – As lembranças, eu anotei alguma coisa. 
A primeira lembrança que eu tenho, quando entrei na Câmara: o Dr. Gigliotti era 
o diretor-geral. Ele me mandou para a Comissão de Constituição de 1946, que era 
presidida pelo Nereu Ramos. O Nereu Ramos era uma figura que se impunha pela 
presença. Não sei se era porque eu era novo na época, mas quando ele entrava havia 
um silêncio na sala, ele se impunha. O contínuo puxava a cadeira, ele sentava: “Está 
aberta a sessão”. Ele cassava a palavra de qualquer pessoa que saísse do figurino. 
Sendo líder ou não, ele cassava a palavra. “Vamos passar ao outro assunto”, e ia 
assim. Mais tarde ele foi presidente da Câmara, mais de um período, e também 
ele se impunha pela presença. Eu notava que os deputados, quando iam apartear, 
tinham medo de ele não dar o aparte. “V.Exa. me concede um aparte?” E ficava 
olhando para ele para ver se concordava. Então, a primeira lembrança que eu tenho, 
realmente, é da figura de Nereu Ramos como presidente dessa grande Comissão de 
Constituição e como presidente da Câmara. Foi uma figura que realmente me ficou 
gravada na memória. Eu não sei se é porque eu era muito moço nessa época, mas 
até hoje – estou com 83 anos – nunca me esqueci disso. 

Outra coisa que em mim ficou gravada foi o plenário da Câmara quando foram 
cassados os parlamentares comunistas, na época do governo Dutra: o tumulto que 
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houve no plenário. Realmente foi uma coisa que não se esquece. Eu me lembro 
desse plenário até hoje, muito diferente desse plenário normal. Eles faziam de tudo. 
Não permitiam a continuação normal dos trabalhos. 

Um outro fato também que gravei foi o suicídio de Getúlio. Este foi um dia tenso 
na Câmara: o suicídio de Getúlio. Não havia facilidade... Todo mundo daqui para 
lá, de lá para cá... Era uma coisa séria. Foi um dia muito sério. 

Esses são os fatos, ao longo desses 83 anos, que eu gravei. Eu, como funcionário, 
chegava, assinava o ponto e ia trabalhar. Isso não interessa. 

Houve um esforço geral com intensas negociações que resultaram no João Goulart 
no Planalto. Também foi um período difícil na Câmara. Os militares – aquela coisa 
toda – e o esforço geral para se encontrar uma solução. Havia dúvida se João Gou-
lart vinha ou não vinha. E a solução foi o parlamentarismo. Um parlamentarismo 
que durou pouco, mas foi um esforço geral que se fez para que o Brasil continuasse 
sem maiores atropelos. 

Um outro fato muito sério: o tiro de Nelson Carneiro em Souto Maior, aqui no 
Banco do Brasil. Eu fui secretário nessa comissão. Entre as comissões em que estive, 
uma delas foi essa. Foi uma coisa séria: o tiro de Nelson Carneiro em Souto Maior.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era comissão de inquérito?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Foi uma comissão de inquérito. Era o 
Mata Machado, Aroldo Carvalho, que era o terceiro-secretário, e Accyoli Filho, do 
Paraná. Eram os três membros da comissão e um funcionário, secretário, que era 
eu. Foi um trabalho intenso. Fizemos isso rapidamente. Fizemos esse trabalho em 
poucos dias. E realmente foi uma coisa séria esse período.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E qual foi o resultado?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Foi entregue à Justiça. Se não me falha 
a memória, quando o trabalho terminou, o Aroldo Carvalho, que era terceiro-se-
cretário e presidente da comissão, encarregou-me de levar o assunto ao desembar-
gador presidente do Tribunal de Justiça. E depois o assunto foi para o Supremo 
Tribunal. Não sei... é isso que me lembro.

Outra coisa que eu me lembro sempre é da figura do Carlos Lacerda, sempre 
com resposta imediata para qualquer aparte. Era impressionante! Levava muitas 
vezes o interlocutor ao ridículo. Era impressionante! Houve um período em que 
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queriam cassar Carlos Lacerda. Ele entrava no plenário, via o que pretendiam 
fazer e imediatamente pedia a palavra e falava. E falava com uma facilidade! Era 
uma coisa espantosa. 

Lembro também de Otávio Mangabeira, mas isso logo no início, em 1946, nos pri-
meiros anos. Ele era ouvido em silêncio. Era uma figura ouvida em silêncio. 

Antônio Brezolin falava todo dia. Todo santo dia ele falava. Era o pavor da Taqui-
grafia. Todo santo dia ele falava, falava, falava, era uma coisa louca.

Monsenhor Arruda Câmara. Na luta, qualquer coisa de divórcio ele era contra. E 
lutava pelo IPC. Era uma figura... Assuntos de divórcio, ele: “pá!”. Ele pedia a pala-
vra e falava contra. E a luta que ele teve pelo IPC. Ele fundou o IPC. Infelizmente, o 
IPC acabou. Não entendo o porquê, mas acabou. Dizem que em outros lugares há 
institutos de previdência parlamentares. E aqui acabou. 

Bem, agora vou contar uns fatos. Havia no Rio – acho que Nereu Ramos ainda era 
presidente da Câmara. Não foi na Comissão de Constituição, foi na presidência 
– um colega nosso – que Deus o tenha em sua glória – contador de vantagens. Era 
uma coisa louca. Ele trabalhava na Mesa, e um dia chegou um bispo, do Rio Grande 
do Sul, que queria falar com Nereu Ramos. 

O Nereu Ramos estava ocupado. O bispo ficou conversando com esse servidor 
enquanto esperava Nereu Ramos. E aí o nosso colega disse: “Estive em Roma e 
almocei com o papa.” Daí Nereu Ramos abriu a porta, porque já podia recebê-lo, 
olhou-o e o sacerdote disse: “Presidente, o meu abraço. Esse servidor aqui deve ser 
excepcional, almoçou com o papa, e o papa só come sozinho. “Ele deve ter aberto 
uma exceção para ele”. O papa, àquela época, só comia sozinho. “Ele só come sozi-
nho. Deve ter aberto uma exceção para ele! O senhor tem aqui um funcionário ex-
cepcional. Cuidado com esse funcionário!” O que houve depois com esse servidor 
e Nereu Ramos, eu não sei. Sei que o servidor deixou de contar vantagens. Dessa eu 
nunca me esqueci. Eu estava na mesa quando aconteceu esse fato. “Almocei com o 
papa” – todo mundo ficou assim! “Estive em Roma e almocei com o papa.” “Almo-
çou com o papa?” “Almocei!”

Nós tínhamos um funcionário aqui. Na morte de um colega nosso, começou-se a 
falar de cemitério. Era o falecimento de um colega nosso. “Se seria enterrado aqui, 
se no Rio, em outro lugar, não sei, Belo Horizonte...” Ele, ouvindo aquilo, disse [voz 
carrancuda]: “Não tenho preferência por cemitérios. Qualquer um serve. Vamos 
encerrar essa conversa!” 
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Ainda no Rio. Logo no início, no Rio de Janeiro, eu era redator. Foi o meu primeiro 
cargo aqui. O redator-chefe era o velho Moraes, cabeça branca. Bom, naquele tem-
po eu não tinha cabeça branca. Eu era moço. Ele era calmo. Chegou um deputado 
exaltado e disse: “Quem foi o incompetente que fez a revisão em meu discurso? Está 
cheio de erros aqui. Vou reclamar ao primeiro-secretário e exigir uma punição.” E 
o chefe calmamente ouvindo aquilo perguntou: “Qual foi o discurso? Quando o 
senhor fez o discurso?” Ele deixou para a publicação nos anais. E eu disse: “Chefe, 
o senhor ouve essa coisa toda, não reage – o Moraes era inclusive jornalista – o 
senhor, uma pessoa despachada ouviu tudo isso calado. E ele disse: “Olha, se fosse 
um mineiro chegando aqui e falando ao pé do ouvido, eu me apavorava, mas desse 
não tenho medo. Não vai acontecer nada.” E não aconteceu nada. 

Poderia citar outros fatos. José Bonifácio, quando primeiro-secretário, tomava co-
nhecimento de tudo, sabia tudo e conhecia todo mundo pelo nome. Era impres-
sionante como primeiro-secretário. Tudo! Ele se metia em tudo! Conhecia todos e 
chamava pelo nome. “Jorge, vem cá.” Meu Deus do Céu! Era assim. Flávio Marcílio 
também. Sabia tudo e falava com todos. Flávio Marcílio era delicadíssimo. E dentro 
daquela coisa toda, todo mundo dizia “Ih, Flávio Marcílio é...” 

Quando eu tive um enfarte, foi o único que me telefonou. Estava na Clínica Soroca-
ba no Rio de Janeiro e ele me telefonou. Flávio Marcílio está querendo falar comi-
go? Pulei da cama. O que será? “Oi, Jorge, eu queria saber como você está, tal.”

Flávio Marcílio tem fatos gozadíssimos. Uma vez, eu estava substituindo o dire-
tor-geral, porque o Luciano havia viajado. Flávio Marcílio ia fazer uma viagem e 
tinha perdido a carteira parlamentar. Aí me telefonou de manhã cedo – porque ele 
chegava aqui cedíssimo, às sete e pouco –, e disse: “Quem é que está no lugar do...? 
Ah, é você? Faz a minha carteira parlamentar. Eu quero agora.” “Está bem, presi-
dente.” Eu mesmo fiz a carteira, saí correndo. E desci até o gabinete da Presidência 
para entregá-la. E quando acabei de entregar a carteira eu lhe disse: “Presidente, a 
carteira está aqui e eu queria que o senhor rubricasse aqui.” “Rubricar o quê?” “Que 
o senhor a recebeu.” “Não! Sou presidente Câmara! Não rubrico coisa nenhuma. 
Faça o que quiser aí!” Daí eu escrevi “entregue pessoalmente ao presidente” e ficou 
por isso mesmo. “Ah, o que é isso! Está desconfiando de mim? Sou o presidente da 
Câmara.” Ele era muito engraçado e eu gostava imensamente dele. 

Outro deputado que também merece... A passagem do Flores da Cunha para 
Ulysses Guimarães na presidência da Câmara. Naquele movimento todo, Flores 
da Cunha assumiu a presidência. Era vice-presidente e assumiu. Flores da Cunha 
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também era uma figura diferente, não é? Bem, então, ele fez um discurso dizendo 
que estava saindo a velhice e entrando a juventude. Ulysses Guimarães, àquela 
época, era mocíssimo. 

Bem, esses são os fatos que – estou fora da Câmara há treze anos – me marcaram. 
Não me esqueci. Não vou dizer o que fiz como funcionário. Se assinava ponto, se 
não assinava, isso não interessa. São os fatos. 

Se vocês fizerem outras perguntas, talvez eu possa me lembrar de mais algum fato.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Jorge, o senhor mencionou 
presidentes da Câmara que chamaram a sua atenção e o senhor tem essa lembrança 
deles até hoje. Algum funcionário chamou sua atenção? 

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Nayde Figueiredo. Foi uma funcionária 
excepcional. Foi diretora da Taquigrafia e encarregada dos concursos. Era uma fun-
cionária excepcional. Concurso presidido pela Nayde era uma tranqüilidade. Não 
havia carta marcada. É uma funcionária que merece menção. 

Bom, todos os diretores – seria uma injustiça eu citar um e não citar outro – todos, 
sem exceção, no período em que eu aqui estive. Começou com o Dr. Gigliotti, de-
pois o Dr. Lazari, diretor-substituto, que também chegou a ser diretor, depois o Dr. 
Luciano, o Aquino, o Alteredo, o Sabino – todos, sem exceção. A Câmara sempre 
teve sorte, sempre contou com bons diretores em todo esse período (hoje estou 
fora), rigorosamente honestos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor podia fazer uma com-
paração entre o período em que trabalhou no Rio de Janeiro e o de Brasília.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Bem, o período em que trabalhei no 
Rio de Janeiro foi muito agitado: o governo Dutra estava cassando os comunistas, 
houve o suicídio de Getúlio. Ou seja, foi um período bem agitado. Depois houve a 
mudança da capital, do Rio de Janeiro para Brasília. Não se acreditava. Ninguém 
achava que isso aconteceria. E aconteceu!

Aqui em Brasília, na fase inicial, os deputados ficaram muito preocupados com as 
acomodações. Não havia essa preocupação no Rio de Janeiro. Lá todos moravam 
em hotel, mas aqui começou a preocupação com apartamentos, com isso e aquilo. 
Era um ponto diferente. Queriam saber de apartamento e se queixavam. Era uma 
diferença que se acentuava. Depois o problema foi solucionado, mas a fase ini-
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cial preocupou muito o parlamentar. Depois o parlamentar foi-se entrosando, e a 
Câmara entrou na vida normal, que continua até hoje.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas em termos de trabalho, não 
havia grandes diferenças entre o Rio de Janeiro e Brasília logo no início?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – O que eu senti é que aqui o deputado 
conta, para ajudá-lo, com um grupo muito maior do que no Rio de Janeiro. Não 
me esqueço do Rio de Janeiro. Eu chegava cedo, subia à biblioteca e lá encontrava 
o deputado Pedro Aleixo chamando o Dr. Lazari e pedindo livros para redigir seus 
pareceres, que ele mesmo redigia. Lembro-me perfeitamente disso. O Pedro Aleixo 
fazendo isso. Não havia assessor. Ele mesmo fazia isso! A grande maioria não ti-
nha assessor nenhum. Eles faziam o discurso. Depois o assunto foi-se modificando; 
com o tempo foi-se alterando; hoje o sistema é outro.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Quando 
estava se aproximando de 1960, e ninguém acreditava que viria para Brasília...

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Ninguém.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – ... a Câ-
mara começou a se preparar para vir. Parece-me que alguns funcionários começa-
ram a sofrer com a vinda.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Muitos.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Conte 
um pouco sobre a vinda, o que aconteceu um pouco antes.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – O deputado Neiva Moreira foi o encar-
regado desse período. Ele não tinha tempo para receber a todos os que queriam fa-
lar com ele. Todos tinham problemas. Todos tinham problemas. Filho doente, filho 
que não podia sair, família, tudo isso. Alguns, querendo ficar de qualquer maneira, 
se articulavam. A grande maioria tinha de vir mesmo e veio. Mas havia resistência. 
Ninguém veio de muito boa vontade. Poucos vieram de boa vontade. Todos resis-
tiram. Alguns conseguiram resistir e ficaram, mas foram poucos. A grande parte 
veio para cá.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor resistiu muito?
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O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu tinha um filho com problema, mas 
vim. Eu vim. Eu resisti um pouco, mas vim logo no início. Se não me falha a memó-
ria, a mudança foi em abril. Eu vim um mês depois, algo assim.

Chamaram-me. O deputado Neiva Moreira disse: “Encerrando a conversa, aqui 
está a chave do seu apartamento. Você tem trinta dias para fazer a mudança. Procu-
re a Fink ou outra empresa. Não se preocupe com isso. Não precisa aparecer, se não 
quiser. A partir de trinta dias, começamos a marcar faltas.” Aí... eu vim “voluntário”, 
não é? Então... eu pensei: “Está bem. Não tem jeito. Se vão começar a marcar falta...” 
Não ia perder um emprego público federal efetivo por um capricho! Eu era advoga-
do. Deixei minha advocacia e fui embora. Eu tinha conhecimentos na advocacia do 
Rio de Janeiro. Aqui eu não montei... Não me acertei direito aqui. Inclusive, tinha 
uns colegas no Rio de Janeiro e eu pensei que fosse ter a possibilidade de fazer algu-
ma coisa aqui no Supremo Tribunal ou no Tribunal Federal de Recursos na época. 
Naquele tempo, o preparo era feito aqui. Hoje o preparo é feito na origem. Você vê 
o recurso extraordinário, número tal e tal... Eu via. Ih! Eles nem me pagavam. Não 
vou trabalhar por... Deixei de advogar. Deixei de advogar desde essa época.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Depois, 
em Brasília, quando a Câmara realmente se adaptou à nova cidade, à nova vida, 
acontece a revolução de 64. Como foi esse momento na Câmara?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Esse momento foi difícil. O diretor-
geral era o Dr. Luciano. Se ele vier aqui, poderá dizer muita coisa a esse respeito. Foi 
um momento difícil também.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – A ques-
tão dos salários serem rebaixados...

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Não. Os extraordinários eram con-
trolados. Só eram pagos nos casos necessários. Não havia flexibilidade para isso. 
Compreendia-se que não era possível mesmo. Tudo era mais apertado. Felizmente, 
só houve inquéritos administrativos contra certos funcionários contra os quais os 
militares tinham restrição. Inclusive, participei de algumas comissões de inquérito. 
Participei de um inquérito desses contra um funcionário que não era simpático aos 
militares. Eu achei que não havia motivo nenhum para puni-lo. Livremente, expus 
o meu ponto de vista. Eu era relator do processo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Quais 
eram os motivos dessas comissões?
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O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Os outros motivos eram disciplinares 
de rotina, sem maior importância.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor fez menção ao jovem 
deputado Ulysses Guimarães. Depois o senhor chegou a trabalhar com ele na época 
da Constituinte. 

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Sim. Aqui. Já em 1988.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor poderia fazer uma 
comparação entre o jovem Ulysses e o da época da Constituinte?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Ele presidiu a Câmara quando ain-
da muito moço. Quando veio presidir a Constituinte de 1988, ele havia evoluído 
muito, inclusive em conhecimentos, na maneira de lidar com os fatos. Houve uma 
evolução para melhor do período inicial, quando presidiu a Câmara, muito jovem, 
ao período de 1988, quando presidiu a Constituinte. Ele evoluiu. Ele adquiriu expe-
riência, conhecimento. Enfim, evoluiu.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como era a convivência entre os 
funcionários no Rio de Janeiro e depois aqui em Brasília, já com a Câmara conso-
lidada? Mudou alguma coisa?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Entre funcionários, houve fatos en-
graçados. No início de Brasília, a cerveja era procurada por muita gente. Certos 
colegas exageravam um pouco. Saíamos pela manhã e quando voltávamos, à tarde, 
encontrávamos buracos pelo caminho, pois a cidade estava em construção. Um 
colega nosso caiu num buraco e só foi retirado no outro dia pela manhã. O sujeito 
não apareceu em casa e depois apareceram uns candangos perguntando: quem é 
esse homem aqui? Era ele, que tinha exagerado talvez um pouco. Talvez, não! Tinha 
exagerado!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele ficou muito sem graça? Todo 
mundo deve ter ficado sabendo disso.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Todo mundo soube. Isso foi logo no iní-
cio da mudança da capital. Esse fato ficou conhecido. Ele morava na quadra 108.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que função exercia?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Ele era auxiliar legislativo.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A que o senhor atribui esse exa-
gero na procura da cerveja? À solidão?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – No Rio de Janeiro tinha praia e outras 
diversões. Aqui não tinha nada disso. Então, a pessoa encontrava na cerveja uma 
maneira de se distrair um pouco.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor chegou a participar 
ativa ou diretamente de alguma legislação específica?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Não. Inicialmente, eu era redator encar-
regado do Serviço de Revisão e não participava disso. Quem participava mais disso 
eram os oficiais legislativos ou os taquígrafos, que tinham muito contato com os 
deputados. Na taquigrafia, eles liam e diziam: “Aqui! Era isso mesmo que o senhor 
queria dizer?” Esses participavam. Sobretudo os oficiais legislativos. Eu era redator. 
Depois eu fui para o Pessoal, onde exerci outra função completamente diferente. 
Não participei, não. Como diretor-geral substituto também não tive nenhuma in-
terferência nisso.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Há alguma lei que 
o senhor tenha corrigido ou revisado. Alguma lei, como a do divórcio, que marcou 
a sua época?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Revisão eu fazia constantemente.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Não houve nenhu-
ma que marcou?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Não me lembro. Eu conversava com o 
redator-chefe e às vezes ia ao plenário mostrar ao deputado isso ou aquilo, mas meu 
trabalho não ia além disso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Jorge, sua vida acabou giran-
do em torno do Poder Legislativo. O senhor completou cinqüenta anos de trabalho 
aqui na Casa. O senhor participou de pelo menos três Constituintes, de 1946, 1967 
e 1988. Como o senhor vê o Poder Legislativo?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – A Constituinte que me impressionou 
foi a de 1946 – talvez por ter entrado para a Câmara nessa época. Realmente foi uma 
Constituinte que em mim ficou muito gravada, com aqueles movimentos todos, tudo 
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aquilo. A de 1988, um pouco. Mas a de 1946 foi a Constituinte que me marcou mais. 
As lembranças mais fortes que eu tenho são as da Constituinte de 1946.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que comparação o senhor faz 
entre uma e outra? Os parlamentares eram diferentes? Os temas eram muito dife-
rentes? O que era diferente?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Bem, a de 1946 contou com a bancada 
comunista, com Luís Carlos Prestes. Enfim, as discussões eram fortes. Compreen-
deu? Foi a Constituinte que me marcou mais.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Jorge, o senhor, 
como revisor, deve lembrar que, naquela época, numa entrevista, foi perguntado 
capciosamente ao Prestes de que lado ele ficaria, no caso de uma guerra entre o 
Brasil e a Rússia...

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu me lembro. Exato.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Ele explicou isso, 
mas o jornalista captou outra idéia e a passou adiante. Veio daí a cassação do Par-
tido Comunista, em 1948.

O senhor sentiu isso? O senhor, como revisor, deve ter... Naquela época eu não sei 
qual era o cargo do senhor.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu era redator.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Redator.

Como o senhor sentiu isso, na época? Houve muita polêmica, realmente, não?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – A cassação do Partido Comunista foi 
uma... – eu até já conversei com o nosso colega sobre isso – foi um movimento... 
O Plenário, naquela época, ficou tumultuado, muito tumultuado. E o Luís Carlos 
Prestes teve a imprensa em geral contra si. Também na Câmara dos Deputados 
abordavam esse assunto a três por quatro.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Outro fato que tam-
bém marcou foi a Constituinte incluir pela primeira vez na nossa Constituição que 
o parlamentar estava sujeito à cassação pela falta de decoro – parlamentar. O caso 
do Edmundo Barreto Pinto foi esse.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Foi, foi, o da cueca.



132

Jorge Odilon dos Anjos

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Isso. 
E ele disse que de acordo com os seus depoimentos as colunas do Tiradentes 
iriam tremer.

Como o senhor, na condição de funcionário, via isso, essa loucura?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – O deputado Barreto Pinto não foi le-
vado a sério, de uma maneira geral. Ele não era muito... Sempre era tida em tom de 
pilhéria qualquer coisa em relação a ele. Falava todos os dias!

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Parece-me que ele 
também foi causador do pedido de cassação do Partido Comunista. Houve um 
requerimento de cassação de autoria dele.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Disso eu não me lembro.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Partiu 
dessa fase dele também. Ele era do PTB.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Era.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Jorge, volto à pergunta que eu 
fiz: a vida do senhor acabou girando em torno do Poder Legislativo, não é?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Foi.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como o senhor vê o Poder Le-
gislativo? Por exemplo, o senhor participou de uma Câmara pequena, no Rio de 
Janeiro, e, quando se aposentou, aqui em Brasília, a Câmara já era bem maior...

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Bem maior.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em número de parlamentares, 
em área construída...

Como o senhor viu essa evolução do Poder Legislativo?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu acho que foi uma evolução normal 
do país. Eu acho que isso decorreu da evolução normal do país.

A Câmara de 1946 era pequena, mas de grande valor. Os deputados da Comissão de 
Finanças e os da Comissão de Justiça eram bem atuantes. A Câmara era pequena, 
mas sabia se valorizar. E era respeitada. Era procurada e respeitada.
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Hoje também, mas é diferente: a Câmara cresceu devido à evolução do país. O Bra-
sil naquela época tinha uma população e hoje tem outra. Há necessidade de maior 
número de representantes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas o senhor acha que, em nú-
mero, essa evolução acabou diluindo? Porque o senhor disse que era uma Câmara 
pequena mas que se fazia respeitar. O senhor acha que com essa evolução, uma 
Câmara mais ampla, parlamentares de diferentes formações, o senhor considera 
que isso diluiu um pouco o poder da Câmara?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Não, acho que não. Eles manifestam de-
terminado ponto de vista e não acho que isso tem contribuído para diminuir não.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Vou ten-
tar fazer essa pergunta de outra forma. Naquela época, em 1946, o país havia pas-
sado por um momento difícil, com o fechamento da própria Câmara, a Segunda 
Guerra Mundial. Fatos ocorreram, e desembocaram na elaboração da Constituição 
de 1946. Em 1988, também foi mais ou menos depois de um período forte. Naquele 
período, a Câmara algumas vezes foi fechada. A situação foi mais ou menos a mes-
ma. A pergunta é a seguinte: de que modo a sociedade recebeu essas constituições? 
Como era a repercussão, na sociedade, do que a Câmara estava fazendo?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – A sociedade recebe sempre muito bem 
a Constituição, porque se trata da Lei Maior. Ela é muito bem recebida. Mas ela 
atende as circunstâncias da época. Em 1946, tínhamos saído da Segunda Guerra 
Mundial. Em 1988, o aspecto era outro. Mas uma Constituição é sempre muito bem 
recebida e sempre tem o lado altamente positivo, porque sempre procura ver aquilo 
que de mais importante deve ser feito.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Durante o fecha-
mento da Câmara, em 1968, de 13 de dezembro de 1968 até novembro de 1969, de 
que forma o senhor via isso na condição de funcionário? Qual era o pensamento 
dos servidores na época? Qual a ansiedade que isso gerava nos servidores?

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eles desejavam que a Câmara voltasse 
a funcionar. Ao menos no grupo em que... Todos desejavam que voltasse a funcio-
nar. O funcionamento do Parlamento sempre interessa ao país de maneira geral. 
Fechado, perde a voz.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tem alguma coisa que nós não 
perguntamos que o senhor considera importante falar ou discutir?
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O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Não, o assunto foi muito bem conduzido.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, agradecemos a sua parti-
cipação em nosso projeto.

O SR. JORGE ODILON DOS ANJOS – Eu é que agradeço muito. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A primeira pergunta que faze-
mos a todos que participam do projeto é: como, quando e em que circunstâncias 
começou a trabalhar na Câmara?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Muito bem. Já faz bastante tempo! Foi 
precisamente em 5 de fevereiro de 1947.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – 47? O senhor era uma criança.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – E por ter entrado naquela época, bem 
no início – depois da ditadura – fui o responsável pelo primeiro escalão de transfe-
rência do Palácio Tiradentes, do Rio para cá. Chegamos aqui dia 8 de abril de 1960.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor entrou por concurso?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não. Em 1946 foi reaberto o Con-
gresso. Naquela ocasião, devido aos oito anos de ditadura, muitos já haviam se 
aposentado, e a Câmara trouxe de volta os funcionários que haviam sido aprovei-
tados nos ministérios. Mas havia muitas vagas das aposentadorias acontecidas. 
Resultado disso é que muita gente... entre eles Paulo Affonso, colega nosso que foi 
ministro do Tribunal de Contas e secretário-geral da Mesa. Nesse ano, entrou de-
pois de mim, mas foi também nomeação, porque não havia realmente concurso 
para engenheiro, Luciano, que foi meu colega de colégio no Santo Inácio, no Rio, 
em Botafogo. [O entrevistado refere-se a Dr. Luciano Brandão, ex-diretor-geral 
da Câmara dos Deputados.]

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E qual a sua função quando en-
trou na Câmara?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Quando fui nomeado... bom, aí, em 46, 
com a Constituição promulgada, o que aconteceu? Em 1947, eu entrei na Câmara 
porque havia, me parece, oito vagas. Então, fui nomeado mas não fui efetivado. Eu 
e mais seis ou oito colegas não fomos efetivados. Após cinco anos criaram um qua-
dro de auxiliar isolado, e fiquei sendo auxiliar. Antes, fui nomeado datilógrafo e fui 
trabalhar na Taquigrafia, onde também trabalhava Paulo Affonso, só que ele entrou 
em 1946 e tinha sido efetivado. Ficamos assim durante muito tempo, mas valeu.

Hoje, depois de tanto tempo percorrido, de tanto caminhar, acho que está tudo cer-
to para dar certo, acho que está tudo muito interessante. Fatos que de certa forma 
nos deixaram um tanto quanto desequilibrados e desarmonizados, hoje a gente 
olha e vê – é tão engraçado, tão interessante – que foram eles que nos trouxeram 
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exatamente aquela condição ímpar de percebê-los como adubo malcheiroso que 
nos deram a condição de florescer.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em 1960, quando a Câmara foi 
transferida para Brasília, o senhor veio de bom grado ou integrou aquele grupo que 
resistia à mudança?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Eu simplesmente observei o processo, 
não me inquietei e não me afligi. Houve naturalmente algo que acontece geralmen-
te com todos. Foi exatamente aquela flexão interna, no sentido de nós nos disper-
sarmos daquela formalidade praiana. Aqui não haveria praia. E eu não ia ao Palácio 
Tiradentes, à Câmara, sem antes ir à praia. Eu gostava muito de esporte: vôlei, fute-
bol, isso fazia parte, como um órgão, do meu corpo, como se fosse um órgão. Isso 
me deixou um tanto quanto preocupado. Pensei como aceitaria aquilo a que não 
estava habituado, deixando de lado aquilo a que estava acostumado. 

Isso é muito interessante, eu aprendi muito. Dentro do sistema dual, que é este, 
físico – mental, temos que viver as duas situações. Lutamos tenazmente para eli-
minar uma coisa e escolher outra. Inventaram o mau e o bom, mas o que existe 
realmente é o consciente e o inconsciente, ou, melhor dizendo, o inconsciente e o 
consciente. Isso evidentemente com a prática do viver vamos apurando, e as coisas 
vão tornando-se cada vez mais claras. E vamos agradecendo tanta coisa importante 
e interessante.

Eu tinha dificuldade de chegar à Câmara e encontrar o diretor-geral, Dr. Adolfo 
Gigliotti, que não sei por que “razão” mas presumo, não simpatizava comigo. Eu 
ainda não tinha 21 anos quando entrei na Câmara. Completei em março, no mês 
seguinte. Mas era uma coisa fantástica. E eu era muito nervoso, apesar do espor-
te; eu poderia ser relaxado, mas eu era meio duro. Rapaz, eu era ferozinho! Eu 
era ferozinho! Tínhamos discussões, brigas no corredor. Engraçado que ele não 
abandonava esse comportamento de forma alguma e eu não abandonava o meu; 
eu reagia como se ele fosse um elemento da minha idade. Eu poderia ter entra-
do com um processo administrativo, mas não é igual, é interino. Depois, com o 
tempo, comecei a pesquisar; eu queria saber a razão daquilo, porque não era eu 
contra ele, mas ele contra mim. Um dia eu vim a saber: quando ele era estudante, 
ele é de Minas, foi estudar no Rio e conheceu uma irmã adotiva do meu pai e 
tentou namorá-la.

Naquela época existia um cuidado especial, fazia-se uma pesquisa para ver que ele-
mento era aquele, a fim de aceitar ou não o namoro. O amor era encarado de forma 
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muito deformada. E chegaram à conclusão de que ele não servia para ela. Eu penso 
que tenha sido isso, porque ele foi convidado a não aparecer mais. Eu presumo que 
tenha sido isso.

Para mim isso tudo que aconteceu não foi nada. Não foi nada. Ficaram para mim 
duas coisas importantíssimas, e ele sabe disso. E ele sabe disso. E ele sabe disso. A 
primeira foi quando aprovaram o projeto para efetivar-nos como auxiliar de secre-
taria. Ele me chamou em seu gabinete e disse-me: “Serejo, eu te chamei para dizer 
que o projeto vai ser votado, já foi dado o parecer, e o número de funcionários in-
terinos não é o que o projeto está mencionando. O projeto menciona seis, mas são 
oito, mas eu vou trabalhar por você.” Isso para mim é tudo. Isso para mim é tudo. 
Outro fato muito interessante ocorreu quando cheguei à Brasília e depois de che-
gar – que foi o primeiro escalão – é que enviaram os outros funcionários. Inclusive 
ele ainda tinha lá muitas coisas para realizar, e chegou... Eu esperava o ônibus no 
Eixinho Sul – fui morar na 106 Sul. Primeiro morador do Bloco I, que antigamente 
era Bloco 9 –, ele passou de carro, mandou o motorista parar e me deu uma carona. 
E eu fui com ele. Achei isso muito interessante, depois de tanta perseguição e de 
impropriedade, de tanta coisa.

Mais tarde, em razão de ter acontecido isso – a D. Nadir Figueiredo é que era secre-
tária dele – naquela época havia a facilidade de receber passagem de graça para ir 
ao Rio rever os parentes, os pais etc. O Héber, que depois se formou e passou a ser 
médico da Câmara, e outros, iam a D. Nadir e apresentavam requerimento pedindo 
passagem, e ele autorizava. Eu peguei um requerimento que o Héber fez e entre-
guei a ele. Dois dias depois saiu o resultado. A D. Nadir Figueiredo, sua secretária, 
disse-me: “Serejo, você sabe como é o Dr. Adolfo, ele negou para você”. Então, ele 
continuou com aquele mesmo sentimento em relação a mim, mas teve momentos 
de lucidez e me provou que a luz está em todos e com todos.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nesse 
período de 1947 em que você tomou posse, se lembra de quantos servidores havia 
na Câmara e quais as atividades desenvolvidas pela maioria deles?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Oficial legislativo, que hoje representa 
o analista, e datilógrafo. E tinha o pessoal de portaria, os contínuos e os serventes. 
Era o que tinha. Ah... Tinha também os redatores. O número chegava, incorporan-
do o pessoal de portaria, a uns quatrocentos e poucos.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Como 
era o relacionamento dos servidores no Palácio Tiradentes? Havia muitos congra-
çamentos, todos se falavam? Havia o futebol... Como era isso?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Como você sabe do futebol?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – É uma 
paixão do carioca.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Vou responder sobre o futebol mos-
trando a fotografia que eu trouxe. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É de quando essa fotografia? De 
quando é, Carlos Henrique?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não coloquei a data na fotografia, 
mas no original deve ter, depois eu vou procurar. Essa fotografia que vocês estão 
admirando foi tirada no campo do Fluminense, no Rio. Eu tive a idéia de organizar 
um time de futebol da Câmara. Aí me nomearam presidente. Jogamos no Vasco, no 
Fluminense, no Botafogo. Vou dar o nome de todos que aparecem na fotografia.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Jogavam contra quem? Quem 
eram os adversários? Jogavam no campo do Fluminense, mas com quem o time da 
Câmara jogava?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Arranjávamos sempre um time da 
mesma faixa nossa. Jogamos uma vez com a reserva do Botafogo, se não me engano, 
não posso garantir, mas me parece que houve esse jogo.

Esta fotografia é de 1952. Todas essas fotografias são para vocês. Esse aqui é bom. 
Campo do Fluminense, 1952. O time de futebol, em pé, da esquerda para direita: 
Luís Sérgio Piquet, que era filho de uma colega; Alcides Martins Toledo; Newton 
Lage, esse era da Portaria; Saul Drumond Coelho dos Reis, que era louco para vir 
para Brasília, e eu desejava ficar no Rio. Ele ficou no Rio e eu vim para Brasília. 
Jairo Vianna, que era o goleiro, perdeu a esposa no mês passado, mora em Arraial 
d’Ajuda, tem uma pousada. Hugo Levi, que foi secretário do presidente, do vice-
presidente etc., teve sempre um comportamento assim. Paulo Alberto Portinho 
da Silva, que era taquígrafo e tinha uma gráfica muito grande no Rio. Depois se 
aposentou, mais ou menos na mesma época que eu, e retornou para o Rio. Paulo 
Maestrale, sobrinho do diretor da Contabilidade lá do Palácio Tiradentes, no Rio; 
Edílio Barberis, que foi da Comissão de Orçamento durante muito tempo; Aloízio 
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Gomes da Silva, da Portaria; Adroaldo Mesquita da Costa, que, depois de aposen-
tado, ainda trabalhou por aqui; e parece que sou eu aqui – dizem. Isso com relação 
ao futebol. Então, nós nos dávamos. Em relação à pergunta sobre o comportamento 
que existia, se havia conexão ou não entre os funcionários, existia. Muita. Todo 
mundo trabalhava lá de terno e gravata, mas, evidentemente, a gente tirava o paletó 
e colocava nas costas da cadeira. Sempre houve muita disciplina. Sempre houve 
muita disciplina! Não uma disciplina imposta. Era uma coisa natural – tinha menor 
número de pessoas, não é? Então, a gente se conhecia, a gente se dava. No prédio, 
não era isso que existe aqui. Não era. Então, tudo isso facilitava o convívio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Serejo, havia muitas mulheres 
que trabalhavam na Câmara nessa época ou as mulheres eram minoria?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, não eram minoria não. Havia um 
equilíbrio. E foi em 1951 que João Gilberto, o famoso “Bossa Nova”, ingressou na 
Câmara, porque um tio dele era primeiro-secretário e o colocou lá. João Gilberto 
ficou nove meses, para nascer realmente como criador da Bossa Nova. Ele queria 
que eu o acompanhasse, porque éramos muito unidos. Nós éramos muito unidos 
e trabalhávamos na Seção de Expediente, cujo chefe era o Dr. Cid Vellez. Trabalhá-
vamos lá.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Está vivo?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, já faleceu. Só para dar um exem-
plo, porque eu tratei do Cid Vellez, vou-lhes mostrar como eu era afetivo, como eu 
era brincalhão, como eu gostava de conexão, como eu tinha amigos, gostava disso 
tudo e era amigo dele também, mas eu não gostava de certas coisas. Certas coisas 
que eu não fazia, eu repelia. Eu chegava na Seção e ia fazer o meu serviço. Enquanto 
eu não fizesse o meu serviço, eu não tinha conversa com ninguém. Estava no meu 
serviço. E o serviço que eu dedicava, esse estado, era com relação a tudo e a todos. 
O Cid, coitado, ele era um pouco nervoso, sabe? Não no sentido de estar em cima 
das pessoas, mas, por exemplo, o diretor trazia algo para ele fazer, mandar fazer. 
Ele, como tinha sido nomeado pelo diretor-geral, ficava naquela perturbação de 
atendê-lo imediatamente. Eu estava escrevendo o que eu tinha que fazer, fichando 
tudo direitinho... Ele chegava e dizia: “Faça isso aqui, rápido!” E eu dizia: “Ó, Cid 
Vellez, não bota as coisas que você traz em cima daqui, porque eu estou escrevendo. 
Pode até afetar, pode até sujar. Não faça isso. Você me dá e eu vou fazer. Assim que 
terminar esse aqui eu faço o outro. Eu não posso interromper isso aqui, e não me 
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jogue as coisas em cima”. Aí, um dia, ele chegou outra vez lá e jogou em cima. Jogou 
em cima!

Eu peguei aquilo tudo e joguei longe, caneta, minha cadeira. Disse: “Tchau e bên-
ção!” e fui embora. Não apareci mais, naquele dia, lá – eu era assim; era uma lou-
cura total –, para esvaziar, para desgastar, para jogar o lixo, essa coisa... E ele estava 
me ajudando a isso, estava me ajudando a eliminar essa estupidez. Mas não tinha, 
de jeito nenhum, nenhum antagonismo, nenhuma briga, nenhuma inimizade, coi-
sa nenhuma. Ele sabia como eu era e eu estava me conhecendo, e a favor dele, em 
razão dele, ele me ensinando. Então, tudo isso eu estava vivendo naquele presente 
sem nenhuma premeditação.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Serejo, você disse que traba-
lhou com o João Gilberto. Vocês chegaram a trabalhar juntos? Ele vinha dar expe-
diente normal?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Quando ele vinha, não é?

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É. Você chegou a trabalhar 
com o João Gilberto, colega?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Ah, João Gilberto! João Gilberto tinha 
a função dele – cada um de nós tinha a sua função. Trabalhávamos na Seção de 
Expediente – eu tenho uma fotografia aqui, do pessoal. Amarildo de Albuquerque 
não era da Seção, mas estava sempre lá conosco. Era muito amigo do Cid Vellez. Ele 
trabalhava em outra Seção que agora não me lembro qual. Mas está na fotografia. 
Então não deixei de colocá-lo. E botei aqui, entre parênteses: não era da Seção. Mas 
era: o Cid Vellez, o chefe; era o Sandoval Ribeiro da Silva, que, quando eu me apo-
sentei, continuou aqui e chegou a ser chefe de Portaria.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Aqui?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Era aqui mesmo, nesse anexo. Ele ca-
sou com uma moça que fez concurso para cá e chegou a uma condição muito boa. 
Ele está vivendo muito bem. Acho que ele passou, depois, a ser analista também. 
Augusto César Galvão. Bom, aqui: João Gilberto. Garotos da Lua! Tinha o Bando da 
Lua e o Garotos da Lua. O Bando da Lua foi para o exterior, para os Estados Unidos. 
Eles, não. Ele criou o Garotos da Lua.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Depois 
se separaram.
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O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – É. Então, está aqui: Amarildo, Cid 
Vellez, Sandoval, Augusto César Galvão, cujo pai tinha sido funcionário da Câ-
mara, já tinha se aposentado antes, na época da ditadura. Quando acabou, fechou, 
ele se aposentou. Arina Ribeiro de Carvalho, que faleceu de repente, coitada! Não 
tinha nada. Resolveu tomar uma anestesia, um não-sei-o-quê, foi embora. Najla 
Jabor de Carvalho... Tem um fato, que eu vou contar aqui, interessante. Na Seção de 
Expediente... Não foi, na ocasião, na Seção de Expediente. Foi quando eu trabalhei 
na Seção de Sinopse. Ela era casada com o Dr. Maia – Dr. Maia foi o médico da 
minha mulher quando do nascimento do meu terceiro filho – e ela era pianista, 
era compositora. As músicas dela, músicas eruditas, tocam na Inglaterra – aqui não 
tocam, não sei. Ela passou uma fase um pouco difícil, porque teve um filho com 
uma porção de probleminhas físicos. Físicos! Porque, mesmo com essas dificulda-
des, ele formou-se em Direito. E tinha dificuldade de falar e tudo, de pronunciar 
as palavras. Dona Najla, em razão dessas coisas, que evidentemente a afetavam... A 
chefe da Seção era... como era o nome dela?... Inah! Acho que era Inah, tenho quase 
certeza. Tinham todos muito cuidado com ela. Eu não sabia disso. Eu tinha sido 
designado para lá, para a Sinopse – eu chegava na hora certa, era à base de cartão 
também –, e a Dona Najla, de vez em quando, ou quase que sistematicamente, che-
gava um pouquinho tarde. E a Dona Inah, que era chefe da Seção, em vez de me 
avisar: “Eu vou dar um toque em você. Você agüenta, porque eu não quero fazer 
isso diretamente com ela”, mas não. Quando ela entrou: “Poxa, você só vem tarde, 
porque não sei o quê”! Virei bicho. Virei bicho novamente! Acabou aquele negócio, 
fiquei chateado, porque ela era mulher, não podia ser do mesmo jeito. Mas o fato 
é que depois ela me chamou e disse: “Rapaz, ela está chegando sempre tarde, e eu 
não queria chamar a atenção dela.” Eu disse: “Bom, tudo bem. A vida continua”. São 
fatos assim interessantes, engraçados, que acontecem e fazem parte da nossa vida. 
Bom, dando prosseguimento à lista da fotografia, tem a Terezinha Cardoso, eu e 
Adolpho Ferreira Bastos, que faleceu agora em fevereiro. Adolpho Ferreira Bastos 
conhecia todo mundo, se dava com todo mundo. Era da Portaria, mas acabou... 
Ele se dava com todo mundo. Era uma pessoa realmente fora de série. Provavel-
mente era até meu parente, porque sou Bastos também. Sentados estão: Dolores da 
Glória Santos, uma pessoa... Eu não sei se os senhores chegaram a conhecê-la. Ela 
trabalhou aqui também. Não me lembro quando ela se aposentou. Se aposentou 
depois de mim, alguns anos depois. Uma pessoa fora de série, sempre preocupada 
em ajudar os colegas, fossem eles quais fossem. Uma pessoa fora de série. Maria das 
Dores Montenegro, que era casada com um deputado, e Maria das Mercês Santos 
Costa. Esta é a Seção de Expediente em que nós vivemos. Acrescenta-se depois o 
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João Gilberto. E agora vou falar sobre ele, se vocês quiserem ouvir, porque eu acho 
que vale a pena a Câmara ter na sua história um elemento que...

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Cadê a foto do João Gilber-
to? Em que ano foi isso? 51?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – É, 51. Aqui está o Saul, aqui está o João 
Gilberto – cortaram; infelizmente, cortaram – e todos os outros que estão aqui.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Tem outra foto em que apa-
rece ele junto?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, a outra foto é dele com o tal 
grupo, o Garotos da Lua. Ele ainda era cru. Ele me deu isso no dia do aniversário 
do meu pai.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Há uma 
foto. Qual é ele aqui?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – É ele aqui.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É esse aqui?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – É esse aí.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Então ele vinha dar expe-
diente normal, trabalhar com vocês?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Trabalhava no expediente normal.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Ele tinha um tio primei- 
ro- secretário?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Tinha, tinha. Baiano.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Era o tio que era primei- 
ro- secretário?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Como era o nome dele? E agora?

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Não tem problema. Ele tinha 
um tio que foi primeiro-secretário.



144

Luiz Paulo Bastos Serejo

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Era primeiro-secretário. Foi em 51, é 
fácil de constatar quem é. Mas o tio dele o colocou e o tio dele o tirou! Sabem por 
quê? Porque ele passou mais de um mês desaparecido. Não aparecia lá. Aí, o tio fi-
cou uma fera. Quando ele chegou, mandou ele embora. Era interino, não é? Mas eu 
escrevi para a Revista da ASA, recordando João Gilberto. Vocês querem que fique 
registrado aqui, na minha voz, o que foi escrito? Não, isso vocês publicam. Está aqui 
exatamente o comportamento dele e a amizade que ele sempre dedicou aos colegas. 
Mas sempre foi assim, muito arejado: ele chegava tarde, atrasado e ficava escondido 
no corredor espiando, a meio-rosto, o Cid Vellez, o chefe, que ficava sentado exa-
tamente naquela direção. Ele ficava espiando. E o Cid escrevia muito. Então, estava 
sempre mergulhado, e com os óculos aqui. Para enxergar, ele tinha que colocar 
os óculos. Então, estava aquele movimento, ele perguntava o que estava havendo, 
porque todo mundo estava rindo. Todo mundo ria. E todo mundo ficava satisfeito, 
feliz, quando ele vinha, quando ele chegava. Ele estava sempre inventando algo que 
não atrapalhava o trabalho e relaxava a gente. E tinha pessoas esquisitas que iam lá. 
Ele olhava por baixo do braço para a pessoa que entrava. Mas o João Gilberto ficava 
espreitando, até que, num determinado momento, Cid Vellez o encarava. E ele dei-
xava, porque, senão, ficava escondido sempre, não via. Todo mundo achando graça 
e o Cid Vellez queria saber o que era. E quando o Cid Vellez ia falar alguma coisa 
com ele, iniciava, dizia alguma coisinha a respeito do atraso, ele saía correndo na 
sua direção, o abraçava e dizia: “Eu sabia que o chefe ia dizer isso, eu tinha certeza! 
Dê cá um abraço, chefe”! E tudo desaparecia. Ele inventou isso porque, no fundo, 
ele era musical, e a música tem as suas atenuantes. O lanche era numa leiteria que 
tinha na rua da Assembléia, logo perto da Câmara. Éramos eu, ele e Saul. Quando 
ele sumiu, foi posto na rua pelo tio, foi encontrado na Praça Paris, deitado, com suas 
coisas, num banco da praça. E o Osíris, um colega nosso, que tinha uma memória 
muito pior do que a minha, o encontrando, o convidou e o levou para o apartamen-
to dele, no centro da cidade. Para lá ele foi e ficou. Só que, um dia, Osíris chegou em 
casa e não tinha mais uma roupa dele, nem ele. Não tinha mais nada. Ele ficou apre-
ensivo. Disse: “Mas o que será isso, meu Deus?” Passou um pouco de tempo e os 
jornais noticiaram ele com contrato em São Paulo. De São Paulo foi para os Estados 
Unidos e, daí, ele surgiu. Há pouco tempo eu o encontrei onde ele estava morando, 
no Leblon. Eu, indo ao Rio, fui lá. Falei ali debaixo do edifício ao telefone. “Serejo!” 
Ele conhecia minha voz. “Mas, Serejo, e Saul?” Aquela mesma coisa. Eu disse: “Olha, 
está tudo bem, está tudo maravilhoso, especialmente este momento presente que 
estamos vivendo, este instante. Agora, está faltando uma coisa. Eu quero te ver pes-
soalmente. Eu estou aqui embaixo. “Ah, agora que está difícil. Está difícil, porque 
essa noite eu não dormi a noite toda, porque não sei o quê”. E disse: “Tudo bem. 
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A vida continua. Eu já ouvi tua voz, você já ouviu a minha, você soube de pronto 
quem estava falando com você. Estamos integrados.” Essa foi a última vez que falei 
com ele. Deve haver uns seis anos. Não importa, se a pessoa vai estar ou não, se a 
outra quer ou não, importa o que está na profundidade de cada um de nós. Queira 
a cabeça ou não, essa ligação permanece, como está permanecendo minha ligação 
com o Dr. Adolfo Gigliotti. Foi ótima a idéia de vocês de escreveram um livro sobre 
a história da Câmara, em que estamos embutidos nela. Deixo registrado o meu sen-
timento, como ficou registrada a voz do João Gilberto, fluindo no meu ser. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E a rela-
ção com os deputados, como era a atividade deles no Rio?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Com relação aos funcionários?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Sim. 

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Maravilhosa. Não tinha como o ele-
mento se distanciar. Estávamos vivendo num navio, onde todos podiam, a qualquer 
momento, afundar. É engraçado. Estávamos vivendo aquilo de forma muito legal. 

Vou citar algumas coisas de que havia me esquecido. O Dr. Samuel Duarte, o pre-
sidente da Câmara, era deputado pela Paraíba. Entre presidentes tudo era assim... 
Ranieri Mazilli. O Samuel Duarte era presidente da Câmara quando perdi a inte-
rinidade. Os colegas interinos voltaram; eu não voltei, não me chamaram – havia 
sido nomeado pelo meu tio Lino Machado, deputado pelo Maranhão. Ele foi de-
putado por toda sua vida, menos aqui em Brasília, porque ele morreu. Eu já estava 
casado, casei em maio de 1947. Eu fiz um pedido ao primeiro-secretário, que era do 
Paraná – não me lembro o seu nome, acho que era Rocha [o primeiro-secretário 
da Câmara, na época da Presidência do deputado Samuel Duarte, 1947/1948, era 
o deputado Munhoz da Rocha] – mas ele ia resolver... ia resolver... e não resolvia... 
não resolvia. Sabe como é que é? E todo o santo dia eu ia ao Palácio Tiradentes. O 
general Euclides de Figueiredo, amigo do meu pai – almirante da Marinha –, era 
muito legal e ele colocou a Arina na Câmara, muito depois de eu ter entrado. Então, 
ele foi me procurar para me apresentar. Mas desisti, não tinha jeito. O primeiro-se-
cretário, acho que era Munhoz da Rocha, na primeira porta que tinha, quando ele 
me via, ele entrava. Ninguém estava conseguindo nada. E disse: “Agora, vou a Deus.” 
E aprendi a ir a Deus. Deus é uma palavra que eu não gosto muito de usar. Mas foi 
aquilo que há! Fui a ele. Ele mandou entrar em seu gabinete, mandou que sentasse, 
perguntou o que estava precisando, o que desejava; expliquei e contei a “historia-
zinha”. Era uma segunda-feira, ele virou-se para mim e disse: “Serejo, amanhã, de 
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manhã, às 10 horas, você esteja aqui na porta da Comissão Diretora.” E respondi: 
“Está bem.” E fui. Quando terminou, ele foi o primeiro a sair, abriu a porta, e disse: 
“Pode vir trabalhar que você já está nomeado.” Foram três meses. Esses três meses 
têm para mim um sentido muito interessante. Levei três meses para escrever um 
livro chamado Bumerangue, a ida e a volta. Inclusive trouxe o livro para vocês. “Três 
meses...” Tem acontecido em várias ocasiões... para eu provar que existe algum fun-
damento no “três”. É a trindade. Não gosto de falar de trindade, gosto de falar de 
“triunidade”, porque nenhum de nós é filho de pai porque é homem ou filho de mãe 
porque é mulher. É filho de pai e mãe. Temos pai e mãe, e nós, e nós. O “treszinho” 
é muito engraçado, interessante. Deixa-me ver se há outra passagem engraçada. Já 
falei do João Gilberto. Agora não me recordo. Vamos continuar, pode ser que me 
venha à cabeça. Vocês têm algo mais a perguntar?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Quanto 
à atividade legislativa em si, como era antes da mudança? Perto de 1960, logo após 
a posse do Juscelino, quando começou a amadurecer a idéia da construção da nova 
capital, como isso refletiu lá no Rio, no Palácio Tiradentes, nos funcionários?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Evidentemente houve movimentos 
contrários, houve muitas aflições. Muita gente ficou afetada e até chegou a adoecer. 
Imagine ter que se deslocar sem desejar, obrigatoriamente, compulsoriamente, é 
meio complicado se separar daquelo convívio de tantos anos, etc., ligações com 
parentes, com amigos. Não era brincadeira. Então, houve isso. Isso aí houve!

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Mas digo 
o seguinte: antes mesmo de Brasília acontecer, acreditava-se nisso? Quando Jusce-
lino começou a fazer campanha, já se acreditava que haveria essa mudança?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, não se acreditava. Não se acredi-
tava! Não se acreditava! Mas... foi acontecendo! E mesmo durante os acontecimen-
tos, em princípio, ainda existia aquela idéia de que se fazendo certos movimentos, 
afetaria o processo. Essas coisinhas que a midiazinha faz, não é? Mas a coisa foi... a 
coisa foi... a coisa foi... Os meus pais, coitadinhos, ficaram agoniados porque eram 
muito agarrados conosco. Eu disse: “Pai, vai ser o que tiver de ser. Não adianta 
a gente ficar se contrariando e se infelicitando agora. Vamos admitir até que, de 
repente, isso não aconteça. Vamos perder espaço de tempo interessante.” Também 
deixei de ler jornais, porque as campanhas eram muito grandes, absolutamente ne-
gativas, achavam que aqui era o fim da picada. Inventaram tanta coisa... eu tenho 
no meu “livrinho”, a mudança para Brasília. Eu deixei de ler, porque quando havia 
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aquela possibilidade de não acontecer a mudança, eu estava nela, mas depois que eu 
vi que a cobra ia fumar, aí parei de ler o jornal, parei de ler tudo. A companhia que 
transportou os móveis foi a Fink. Quando cheguei estava tudo direitinho, não perdi 
nada, estava tudo certinho, dentro da sala do apartamento. Eu vim. Vim embora. Já 
tinha colocado na cabeça que teria de me adaptar a uma outra coisa. O que podia 
fazer? O Saul, coitado... O Saul queria vir e não... Nós tivemos um colega muito 
amigo nosso – especialmente do Saul – que morreu de câncer no sangue. Há um 
nome especial, como é?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Leucemia.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Leucemia. Ele já tinha duas filhas. E 
aquela amizade muito forte com o Saul. E pediu ao Saul que ficasse sempre atento 
para isso, porque era como se fosse tudo... e ele acabou casando com ela e depois 
teve também uma filha. Como ela tinha a família lá, ela conseguiu que o Saul per-
manecesse lá. Ele queria vir e ficou lá, e eu não queria vir e vim. Mas vejam como é 
a coisa. Ele estava lá e há dois anos esteve aqui para vender o terreno que tinha no 
Lago Sul. Essa é a vida de cada um de nós que pode ser diferenciada no sentido da 
superfície, mas, na realidade, vai trabalhando a fim de termos uma única visão, e 
vamos bater palmas não mais com a cabeça, mas com o coração.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E a che-
gada aqui, como foi? Qual era a diferença das coisas lá, da relação com os servidores 
e aqui, no novo mundo, vamos dizer assim?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Aqui o relacionamento foi maior ain-
da, porque éramos poucos. Vieram vinte colegas conosco e me responsabilizei pelo 
primeiro grupo de mudança. Tenho tudo aqui e vou deixar com vocês. Fizemos 
uma viagem de dois dias e meio e pernoitamos a primeira noite em Belo Horizonte; 
a segunda noite em Paracatu – que foi fantástico –, onde construíram um pequeno 
hotel – não tinham nem idéia –, o resto era pensão. Era tudo escuro, havia uma 
fumaça de carvão, o banheiro era fora, e quando alguém saía precisava ter cuida-
do, senão caía lá embaixo. Em razão disso, eu e mais quatro preferimos dormir 
no ônibus. Então, são essas coisas engraçadas e interessantes. Toda a viagem está 
fotografada.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E como 
foi dentro do ônibus?
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O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Dentro do ônibus, foi tudo muito 
bem. Agora, quando chegamos aqui, muita gente chorou de emoção com a vista que 
Brasília nos proporcionou. Foi realmente algo impressionante. Todo mundo ficou 
de pé. Foi interessante. Ficamos louquinhos para chegar lá. Foi ali, onde é o Coun-
try Club, o Catetinho. Realmente foi interessante. Na saída de lá, é evidente, muita 
gente veio contrariada, mas não aquela contrariedade de afetar os outros que esta-
vam aceitando. Eles também entregaram os pontos. Sabe como é? Perderam aquele 
gabarito e se emocionaram quando viram Brasília. Porque Brasília nos acenou, nos 
abraçou, nos aceitou, nos amou e continua amando. 

Evidentemente, havia poucas quadras [residenciais]: a 108, a 107, a 106, a 105, ainda 
com alguns prédios em conclusão; a 308 ainda iria começar a ser construída. En-
fim, ficaram todos próximos. E todos estavam afastados daqueles a quem estavam 
unidos. Então, todos se uniram aqui de uma maneira especialíssima. E foi muito 
interessante. 

E, nós, acostumados com a água do mar, procurávamos onde havia uma “aguazi-
nha” para ter...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O lago.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – O lago ainda estava enchendo, ainda 
não tinha chegado ao rio. Estava enchendo. E para a gente chegar no lago havia 
uma floresta, não uma floresta alta, mas um matagal. Uma vez, tentamos ir da 106 
até lá, porque já víamos um laguinho. Mas não dava para ir. O que aconteceu? As 
estradas todas já estavam asfaltadas, Asa Norte, Asa Sul, a Península Norte, e aquela 
via onde hoje fica o Carrefour. Qual o nome daquela via?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – É uma BR.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Isso. Então, não havia a ponte, para 
a gente atravessar no final da Asa Norte. Não tinha. Terminava ali. Então, dáva-
mos a volta. Quando demos a volta, pela primeira vez, havia um buraco cheio de 
água, à esquerda. Nós estávamos indo para a Península Norte. Mas tinha um gran-
de buraco, cheio de água. “Ih, rapaz! Pára o carro!” Eram cinco carros. Sabe o que 
aconteceu? Eu não fui não. Mas todo mundo caiu na água. Era barrenta! Aquela 
terra vermelha! E ninguém quis saber. O Clube do Congresso não existia, mas a 
área já estava demarcada. Então, nós íamos para lá, ficávamos lá. Não tinha clube, 
não tinha nada ainda. E inventávamos as coisas, brincávamos, jogávamos baralho, 
fazíamos campeonato de tudo o que possa existir. Era isso. Vivíamos assim. E foi 
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chegando o pessoal. Quanto mais pessoas chegavam, mais coisas iam acontecendo. 
Fomos vivendo, fomos crescendo e assistimos a todo esse processo que eu consi-
dero maravilhoso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para quem chegou aqui com a 
cidade pequena, ou quase sem existir, a Câmara muito pequena, como o senhor 
viu a construção do Anexo III, do Anexo IV, a realização de concursos, o crescente 
número de funcionários?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Vamos começar um pouquinho antes. 
O Assis foi o responsável pela mudança do Rio para Brasília. O Neiva Moreira, que 
hoje é senador, mas na época era deputado, foi meu colega no jornal A Vanguarda, 
no Rio. Era gente chegando de ônibus, de avião; íamos ao aeroporto para receber 
deputados, essa coisa toda. O Neiva Moreira um dia me chamou – eu estava na casa 
do Assis. Eu fui transferido para cá para [minha] função, não para esse trabalho! – 
e disse: “Olha Serejo, eu queria que pegasse um caminhão e fosse para o aeroporto 
para apanhar bagagens dos deputados.” Eu disse: “Tá, tá legal, eu vou.” Eu fui, mas 
não gostei. No dia seguinte ele estava na casa do Assis – porque ele vivia lá. Eu disse: 
“Olha, arranja outro porque eu não vou mais, eu vou esperar o trabalho começar 
com os deputados.” Ele achou graça. E foi assim. Eu me dava com ele.

Mas a Câmara estava ainda terminando, não era muita coisa, mas ainda estava ter-
minando algumas coisas. Chegamos no dia 10. No dia 21 seria a inauguração e 
tinha de estar tudo pronto, e muita coisa chegando, chegando, chegando. Acostu-
mados ao “Palaciozinho” Tiradentes, tinha lugares em que nós entrávamos e não 
sabíamos por onde sair.

À medida que o tempo foi passando, à medida que as coisas foram chegando, com a 
inauguração, evidentemente que o trabalho se iniciou. Naturalmente com uma con-
dição ainda não completa, mas já funcionava. Depois começou a chegada dos funcio-
nários novos. Porque era para completar o que já havia, o “principiozinho”. Só existia 
o Anexo I – fui trabalhar no 22º andar. O deputado Franco Montoro, quando me 
encontrou, sabia que eu tinha sido secretário de líder no Rio, no Partido de Represen-
tação Popular, e me chamou: “Você quer ser Secretário do PDC?” Eu disse: “Quero.” 
Ficamos no 22º andar. Na ponta havia um salão maior, onde se realizavam as reuniões 
da bancada, havia o gabinete dele com a sala contígua, tinha a do expediente, a dos 
funcionários e o meu “gabinetezinho”. Trabalhamos nisso aí, no PDC. Fiquei com 
ele um ano; depois o Hélio Machado assumiu, e eu continuei sendo o secretário. Fui 
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nomeado por Franco Montoro chefe de gabinete, quando ele achou que não bastava 
só um secretário, tinha de ter funcionários, datilógrafos etc.

O Hélio Machado me manteve no cargo; depois voltou o Franco Montoro, que me 
manteve; depois o Euclides Triquês me tirou, porque tinha um amigo que queria 
colocar no meu lugar, e fez um ofício me elogiando, que está na minha pasta. Eu 
vivi todo o período, Palácio Tiradentes e aqui – foram seis anos; só em 1966 que me 
aposentei. Eu só trabalhei vinte anos, porque quando estava no Rio, como datiló-
grafo, estavam fazendo uma obra na parte do fundo, no terceiro andar. No segundo 
andar havia comissões funcionando; a Biblioteca era no primeiro. No terceiro re-
solveram fazer outras coisas que faltavam. Toda a secretaria foi para o Salão Nobre, 
as mesas todas agarradas uma na outra. Trabalhava ali o diretor-geral, [o pessoal 
da] Sinopse, do Expediente, da Taquigrafia. Esqueci. Estávamos agrupados ali. Po-
deria até dizer aglutinados. Eu estava contando isso para chegar em algum ponto, 
mas esqueci, vamos adiante que depois eu volto.

A Câmara vivia dessa maneira e você estava lá muito “agarradinho” um com o ou-
tro. Foi quando apareceu o general Raif, que comandou nossas tropas na ilha de 
Fernando de Noronha na Segunda Guerra Mundial. E ele trouxe um projeto dele 
para o deputado Benjamin Farah apresentar, dando o direito de se aposentar com 
25 anos a quem serviu às Forças Armadas naquele período. Esse projeto depois 
levou o nome de Lei da Praia, eram as capitais dos estados e mais aquela faixa que 
ia do Rio até Juiz de Fora, que tem muito quartel. E fui eu que o datilografei, eu era 
o datilógrafo na ocasião. Eu datilografei o projeto, o Benjamin Farah o apresentou, 
foi aprovado e converteu-se em lei.

Em 1966 começou a surtir efeitos. Todo o pessoal começou a requerer aposentado-
ria. E o Gérson Costa Rodrigues, que era chefe de gabinete do primeiro- secretário 
– eu não fiz nada, eu vou dizer porque, eu fiquei na minha – me procurou e disse: 
“Serejo, vamos requerer também.” Eu disse: “Mas como requerer, rapaz? Eu fiz o 
Tiro de Guerra, foi o último ano de Tiro de Guerra.” Eu fiz exame para a Escola 
Naval, mas como era o último ano do Tiro de Guerra, eu poderia não passar, como 
não passei, porque matemática para mim é uma loucura. Eu fiz Tiro de Guerra. Eu 
disse: “Fiz Tiro de Guerra, rapaz, duas vezes por semana.” “Mas rapaz, é das Forças 
Armadas.” Eu disse: “Mas era só domingo e quarta-feira.” E ele: “E daí?” Era lá no 
Monroe. Eu disse: “Vamos requerer.” Tinha uma cópia de um certificado de reser-
vista, aí disseram; “Não pode ser assim, o Ministério da Guerra é que dá a certidão. 
Não é esse certificado.” Aí requeremos, e eles nos disseram que tínhamos direito. 
Ele disse: “Eu não disse?” Eu disse: “Está dito!”
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Tinha colegas que perguntavam: “Você não quer ser diretor?” Eu disse: “Fui secretário 
de comissão, chefe de gabinete, fui não sei o que.... agora eu não quero ser diretor, 
quero ser diretor de mim mesmo.” E caí fora. Já estava no último nível e fui embora. 
Daí criaram uma porção de coisas, celebraram a minha existência naquele ambiente 
chamado de Câmara dos Deputados. Gostei, apreciei. Vivi simplesmente. 

Na Comissão de Educação fui secretário no período em que foi votada a Lei de 
Diretrizes e Bases do Ensino, que deu um trabalho enorme, foram dois dias e meio, 
incluindo noite, uma coisa louca. Foi muito trabalho. E tinha um colega que tinha 
muita prática, eu não tinha muita, que me ajudou. Me ajudou porque quis. Ele não 
trabalhava lá, já faleceu também, e eu esqueci o nome dele, mas não esqueci dele 
porque ele não é um nome e nem um corpo. É aquele prazer que me deu de me 
ajudar. E ei de agradecer-lhe eternamente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Além da Lei de Diretrizes e Bases 
o senhor se lembra de alguma votação tão significativa?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Com relação à Câmara, eu com a Câ-
mara, a Câmara comigo? Como?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nesse período que o senhor tra-
balhou ou no Rio ou aqui, chamou sua atenção a Lei de Diretrizes e Bases, que foi 
histórica. Que outras votações significativas o senhor recorda?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Significativo, no caso, realmente de 
condição, de uma evidência mais apurada, mais aplaudida, uma coisa que chama 
mais atenção sinceramente não me lembro. Melhor dizendo, acho que tudo valeu. 
Há momentos pequenos, mas que têm validade muito grande como ato que nin-
guém enxerga, é um poder que ninguém coloca objeção. Eu não me lembro. Mas, 
por exemplo, o Carlos Lacerda quando assumia a tribuna – sempre eram anuncia-
dos os oradores –, a Câmara ficava lotada, tanto no plenário, com os deputados, 
como também as arquibancadas, que não eram grandes também, eram pequenas. 
Uma coisa que me chamou muito a atenção com relação a ele é que era uma pessoa 
ultra-simples e que aparentava não ser, mas simplíssimo. Falava com tudo que era 
funcionário, rindo, relaxado, não no sentido de se arrumar, mas no sentido de con-
tactar com as pessoas. Tinha uma inteligência fora de série e quando era aparteado 
usava uma maneira inteligentíssima para responder, aliado a um espírito flexível. 
Ele era terrível.
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O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Serejo, nessa época havia 
Carlos Lacerda, Brizola, Tancredo Neves. Você chegou a datilografar algum discur-
so para algum deles; projetos ou alguma coisa?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Veja bem, ele saía muito bem de tudo; 
a sua inteligência era fantástica, ele não agredia, mas o que pronunciava era algo tão 
forte no sentido de ter resposta com grande dificuldade. No arquivo procuramos 
qualquer assunto do Carlos Lacerda – seria interessante ser buscado. Quem sabe 
meu filho, que trabalha na Biblioteca, pode pesquisar.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Minha pergunta é se você 
chegou a fazer algum trabalho para eles; tinha Brizola, Tancredo Neves, Carlos La-
cerda. Havia um grupo de datilógrafos que atendia os deputados no plenário.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Havia a Seção de Datilografia para 
atender aos deputados e a uma série de coisas. Nunca trabalhei nessa Seção. Traba-
lhei na Seção de Sinopse, na Seção de Expediente, na Seção de Taquigrafia, Seção 
de Comissões; depois disso, fui secretário de líder, chefe de gabinete da Bancada. 
Depois, fiquei à disposição do diretor França, sem fazer nada, já estava para sair.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – No dia 21 
de abril de 1960 você já estava aqui com uma equipe pequena. O que aconteceu de 
especial nesse dia com os servidores da Câmara e na Câmara?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Eu recebi um convite. Todos nós rece-
bemos convite para participar da inauguração da Câmara. Eu tenho tudo original, 
“guardadinho”, e tenho as cópias de tudo isso. Saída do Rio... está tudo aqui. Quer 
ver, vale a pena; quer que eu leia?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Conta 
como foi o dia.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – O dia 21 foi cheio de gente na rua. Jun-
taram os candangos todos, juntou o pessoal da Cidade Livre, que é o Núcleo Ban-
deirante de hoje, juntou muita gente que veio para cá. E eu não fui à Praça dos Três 
Poderes. Eu fiquei no Eixão Sul. Ali teve festa também, eu fiquei naquela festa. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Mas a 
Câmara ficou fechada?
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O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, a Câmara teve a solenidade de 
inauguração. Todos os distintos, todos os parlamentares. Câmara e Senado.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Na Câ-
mara, nessa época, não sei exatamente quando, começou uma atividade cultural, 
que era a apresentação de um filme, que era apresentado para os deputados e al-
guns servidores. Esses filmes algumas vezes eram apresentados em primeira mão 
para os deputados. Você tem conhecimento de quando começou isso? Você chegou 
a viver isso? 

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não. Não me lembro. Olha, a minha 
vida era o seguinte: nessa ocasião eu estava no 22º andar, quietinho, esperando a 
hora de sair. Eu esperava a hora de entrar e esperava a hora de sair, e não me en-
volvia. Eu não me envolvia com nada. A não ser no Rio que eu me envolvia com o 
esporte.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Foi de-
pois, foi no Anexo II que aconteceu isso.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não. No Anexo II, eu acho que não es-
tava mais nele. Foi depois. A minha parte foi o assentamento, o alicerce, as paredes 
estavam começando a ser erigidas. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Serejo, teria 
mais alguma coisa que a gente não tenha abordado e que você gostaria de falar?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Eu gosto, eu adoro falar, então, se há 
oportunidade para isso e se no ambiente em que eu estou eu sinto que as pessoas es-
tão vibrando comigo, numa unidade sentida, aí “eu vou embora”, do contrário, eu fico 
quietinho, quietinho. Eu vou falar. O Vili falou da ASA, que é a Associação dos Ser-
vidores Aposentados da Câmara dos Deputados. Então, agora, eu não sei, isso pode 
tomar o tempo de vocês. Mas eu posso deixar isso com vocês. Vocês querem ouvir 
um acróstico que eu fiz? Eu tenho em casa 1.500 acrósticos e tenho algumas poesias 
comuns, e tenho outras poesias mais difíceis. Eu escrevi muitas vezes, e me vinha a 
palavra que eu tinha que completar, mas sem saber o sentido delas, e eu tinha que 
ir ao dicionário, e vinha. O senador Arthur da Távola sempre manda para mim as 
poesias dele. E eu faço poesias ao som dos versos. Por exemplo: ele manda para mim 
uma poesia, a primeira foi A Garça. Eu fiz A Graça. Entende? Ao som. Mas essa foi a 
minha vida antes de vir para aqui. Essa foi minha vida de criar, sabe? 
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Eu vou voltar ao João Gilberto um instante, porque me lembrei de uma coisa. Eu 
também gostava de cantar, mas reservadamente. Eu gosto de fazer as coisas para 
um grupo de pessoas que eu sinto que estão na mesma tônica que eu, que gostam 
daquilo. O João Gilberto queria que eu o acompanhasse, que eu fosse com ele. Eu 
digo não, não dá para isso. E ficou por isso mesmo. Agora em 2001, se não me 
engano, ou 2002, um sobrinho meu montou uma gravadora e me chamou. Disse: 
“Vem, aproveita e grava aqui um cedezinho.” Ele fez os arranjos, eu fui e cantei. 
Cantei treze músicas do tipo “Anos Dourados”, “Alguém me Disse”, “Alguém como 
Tu”, “Marina”, essas músicas. Gravei e dei o CD a uma porção de amigos meus. Eu 
não estava mesmo interessado em vender, eu queria fazer as coisas que eu gosto de 
fazer. Aconteceu isso, eu fiz.

Mas vamos ver aqui. O disco está aqui. Vocês têm som? Então eu fiz o seguinte 
acróstico com Associação dos Servidores Aposentados da Câmara dos Deputados: 

Amanhecer como o dia é saber ser como ele, operando-o descontraidamente, e 
se capacitando integralmente a percorrer a dificuldade da escuridão e a facilida-
de da clareza. Quem ama a vida não se oprime. Dentro desse vislumbre, o valor 
ressalta em sabedoria. Sejamos, pois, eternos viajantes, e, por certo, recolheremos 
o melhor dos resultados: o da união em plena visão. Indelevelmente, documenta-
remos o nosso caminhar e o retrataremos para espelhar em nosso sentir profundo 
o nosso amor pelos colegas. O processo existencial salienta com especial nitidez 
a necessidade de totalizarmo-nos, isto é, atendermo-nos individualmente, e daí 
projetarmo-nos em verdade, obtendo a comunhão sadia na coletividade. Devemos 
auscultar o nosso interior, para voltarmos a ser crianças novamente. A Associação 
dos Servidores Aposentados da Câmara dos Deputados merece assentar-se nesse 
sentimento. Vamos retornar à fonte, à inocência, ao entusiasmo, diferindo apenas 
no estado de consciência. Obstar esse seguimento é deformar, é estreitar a razão da 
vida pela qual fomos chamados a unir-nos um em tudo, tudo em um. Precisa ser o 
nosso apanágio, o nosso atributo. Doaremos a quem necessitar a nossa compreen-
são. Ofereceremos a nossa gratidão a quem nos saudar com a sua prestimosidade 
peculiar à nova idade. 

Este aí vai ficar com vocês.

Isto aqui é de vocês também, vou deixar aí. Vocês perguntaram – eu recebi lá 
um... até foi o Jorge, meu filho, que me levou lá – sobre a Câmara dos Deputados. 
Minha visão sobre o papel da Câmara dos Deputados na história do Brasil é um 
acróstico também. 
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Cabe a cada um realmente dizer algo sobre o papel da Câmara dos Deputados na 
história do país. Assim, momentos, períodos, épocas, amanhecendo e anoitecendo, 
sempre que ela representou bem o seu poder, ao ouvir a voz do povo, usando o que 
lhe competiu democraticamente, ofertou-se sabiamente, mantendo-se à frente do 
regime da repercussão. Esteve sempre à procura do acertar, do melhor realizar. Usou 
a persistência, a competência, a inteligência. Teve cuidados especiais para manter-
se viva e intocável. Demonstrou ser templo do compartilhar. O regime democrático 
vibrante e autêntico se manifestou através da Câmara dos Deputados. 

Abrigou representantes de altíssimo gabarito 

Estou falando do passado, agora não sei o que diria. 

É outra coisa de vocês. Com relação a estas fotografias, aquela outra em que esta-
mos em pé, tenho aqui a relação, os nomes das pessoas. Esta fotografia aqui dos 
craques. Vai ser craque assim no Piauí. Aqui está o João Gilberto. Isto aqui foi o que 
eu recebi.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Serejo, uma curiosidade. A pes-
soa podia escolher onde sentar, ou o chefe é que designava o lugar?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Não, nós chegávamos e sentávamos, 
não havia isso não.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Mais al-
guma coisa o senhor teria para nos emprestar ou oferecer?

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Vou presentear vocês. Eu não botei a 
dedicatória. Eu tenho mais livros para deixar, um para cada um, mas estão no carro. 
O carro está lá no Piauí. Eu já fui lá uma vez para buscar este aqui.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Serejo, 
a gente queria agradecer a você todo esse material que está nos trazendo. Seu de-
poimento lembra algumas coisas que estão meio esquecidas e que precisam ser 
retomadas, para servir um pouco para nós que ainda estamos por aqui. A gente 
agradece por tudo isso. Estamos à disposição. Se você tiver mais lembranças, mais 
material – se você quiser ele de volta, a gente escaneia –, algum objeto para empres-
tar para a exposição, nós devolvemos assim que ela terminar.

O SR. LUIZ PAULO BASTOS SEREJO – Olha, eu quero dizer a você, em razão 
do que foi dito, que o agradecer realmente é um verbo infinito. E nós o celebramos. 
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Foi uma oportunidade que a vida nos deu poder estarmos aqui pensando, cantando, 
celebrando o inusitado viver, a coisa gostosa de ser. O que eu posso dizer mais do 
que isso? Vocês não acham que nós estamos chegando àquela visão maravilhosa 
de aceitar a vida como é? De aceitar os nossos irmãos ainda inconscientes, mas 
que são no fundo conscientes? Só temos de tirar o “in” da frente, e certamente eles 
também vão ter aqueles momentos semelhantes aos nossos, para saber, depois de 
ler, o que alcançaram também. 

Eu acho que nós estamos agradecidos uns aos outros. O meu agradecimento é pro-
fundo, por ter tido a possibilidade de me juntar a vocês e de sentir esse vibrar que 
me fez também vibrar. 

Vou deixar com vocês isto aqui, porque é uma coisa que eu vivi.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.
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Em 2003, servidor aposentado da Câmara dos Deputados. Entre outras atividades na 

Casa, exerceu o cargo de chefe do Serviço de Administração do Departamento Médico. 
Foi presidente da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade).

EntEvistadorEs: 

Glória Varela, Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho, com intervenções de 
funcionários que acompanharam a entrevista.
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O concurso para a Câmara; a Câmara durante a Ditadura, a invasão da Câ-
mara pelas Forças Armadas em 1966; o episódio da troca de tiros entre os 
deputados Nelson Carneiro e Souto Maior; a reforma administrativa; fatos 
interessantes sobre a construção do Congresso; o trabalho na Câmara; a 
atuação do servidor da Câmara; a vida na Câmara.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para nos situarmos aqui nesse 
começo, gostaria que o senhor falasse o nome completo, onde nasceu, em que cir-
cunstâncias veio para Brasília e para a Câmara.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Tudo bem. Meu nome é Luiz Ro-
berto Bastos Serejo, nasci no Rio de Janeiro, em 28 de setembro de 1941. A minha 
vinda para Brasília ocorreu em 62, quando eu já tinha um irmão mais velho que já 
era funcionário da Câmara, e, na ocasião, eu me lembro muito bem, nós estávamos, 
tanto eu quanto um outro irmão, que também é funcionário da Câmara aposentado, 
estávamos estudando e tínhamos prestado concurso para o Banco do Brasil em Três 
Corações, em Minas. Isso no final de 1959, 1960, 1961, mais ou menos por aí. E nós 
obtivemos a aprovação no concurso e fomos chamados à agência central do Banco 
do Brasil para nos darem as cidades prováveis para a nossa lotação. A informação 
que nos deram é que tínhamos quatro opções para escolher: Paracatu, Teófilo Otoni, 
Campo Belo e Pedra Azul. Imaginem essas cidades em 1960, deviam ser assim... Hoje 
já estão muito melhores, mas, naquela época, eram péssimas. O salário do Banco do 
Brasil, na ocasião, era o salário mais desejado pelos jovens e nós não demos nenhuma 
decisão naquele momento ao Banco do Brasil e eles nos deram trinta dias para fazer-
mos a opção por uma daquelas cidades para sermos nomeados. 

Nesse meio tempo, o nosso irmão mais velho, que veio aqui para Brasília em 1960 – 
foi o primeiro contingente que se deslocou do Palácio Tiradentes para cá, veio, 
inclusive, coordenando esse grupo – já estava aqui há algum tempo, aí nos ligou di-
zendo: “olha, esqueçam o concurso do Banco do Brasil, que vai abrir concurso para 
a Câmara, para auxiliar legislativo, que será simultâneo em Brasília e no Rio”. Aí, 
largamos tudo de mão e nos dedicamos de corpo e alma ao concurso, que foi muito 
demorado. Se não me engano, acho que fizemos dez provas. Só fazia a seguinte 
aquele que passava na anterior. Eu gostaria de fazer uma ressalva, à coordenação 
do concurso, que era da Dona Nayde Figueiredo, que era assim uma pessoa das 
mais íntegras que tivemos aqui na Câmara, ela já é falecida. Ela era a coordenadora 
do concurso. Fizemos as provas no plenário do Palácio Tiradentes, com ela dando 
todas as coordenadas. Por exemplo, a prova de português, ela pegava os Anais da 
Câmara, chamava um candidato, sorteava a página. E nós lá, vendo tudo, sentadi-
nhos na cadeira, ali quietos, aguardando, rodava no mimeógrafo na frente dos can-
didatos. Eu sei que no final, a última prova, que era de datilografia, era obrigatório 
fazer aqui em Brasília. 

A Dona Nayde, com todo o rigor que tinha, marcou a prova para sábado de carna-
val. Aí eu falei: “poxa vida, só vai quem estiver a fim mesmo de fazer”. E nós viemos. 
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Ficamos aqui na casa do nosso irmão. Viemos com trinta dias de antecedência. O 
candidato, para a prova de datilografia, poderia trazer a sua máquina, e o meu irmão 
conseguiu duas máquinas alugadas, numa escola de datilografia, e nós ficávamos 
ali dez horas por dia treinando, porque eram exigidos 180 toques líquidos numa 
máquina manual. Então, você tinha de bater 220, 240 para poder obter aprovação. 

Viemos no dia da prova. Nessa época eu era noivo no Rio, e fizemos a prova. Eu me 
lembro que fiz ali onde é o Banco do Brasil atual, só que ali eram os gabinetes dos 
partidos, PMDB [na época era MDB] e outros partidos e, em frente, onde há aque-
las máquinas eletrônicas, era o Banco do Brasil. Então, eu fiz a prova ali, naquele 
hall em frente à escada, que dá acesso ao plenário. Eu e mais cem pessoas, mais ou 
menos, que tinham máquinas. O professor da escola de datilografia daqui de Bra-
sília nos deu uma dica: “não começa na hora em que todo mundo começar; espera 
um pouquinho, conta até cinco, depois vai no seu ritmo”. Ensinou um esquema de 
colocarmos duas folhas de papel, uma ao contrário da outra, para quando acabar-
mos a primeira página, ter uma marquinha e não precisar tirar o papel, porque se 
tivesse que tirar o papel e colocar outro não daria tempo. Então, tinha um esquema 
de botar o papel ao contrário, rodar o rolo da máquina ao contrário, o papel já apa-
recia e você continuava batendo.

Eu sei que depois de toda essa maratona, conseguimos aprovação. O meu irmão, o 
segundo, foi melhor classificado. Ficou entre os 45 primeiros classificados, que foram 
imediatamente chamados, e eu fiquei acho que em 109º. Levei um ano para ser cha-
mado e tomei posse aqui na Câmara em 28 de maio de 1963. E aí começou tudo.

A minha primeira lotação foi no Serviço Médico, o meu primeiro diretor na Câ-
mara, a quem gostaria de prestar homenagem, era o Dr. Rodolfo Prado de Almeida 
Costalat, e o meu primeiro chefe foi Joel Vianna. O Dr. Costalat é falecido; Joel 
Vianna ainda é vivo e até hoje somos amigos. Fui lotado na Seção Administrativa 
no Serviço Médico, com o Joel. Ele realmente foi quem me ensinou a trabalhar aqui 
na Câmara.

Pouco tempo depois, uns dois anos, eu já era substituto dele. E mais uns dois anos 
ele se aposentou e eu assumi a chefia da seção. Fiquei no Serviço Médico até quan-
do passou a ser Departamento Médico, numa reforma administrativa que houve, e 
eu passei a ser o chefe do Serviço de Administração. Depois, percorri vários locais 
aqui na Câmara.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas nessa trajetória, depois que 
o senhor saiu do Serviço Médico, o senhor chegou a trabalhar diretamente com as 
áreas envolvidas com o processo legislativo?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Trabalhei na Comissão de Espor-
te e Turismo, no ano em que ela foi criada. O primeiro presidente foi o deputado 
Márcio Braga e o vice-presidente era o deputado Oly Fachin. Nessa época, eu estava 
como vice-presidente da Federação de Futebol de Brasília e, sabendo que eu estava 
envolvido na área de esporte, chamaram-me para trabalhar com eles. 

Daí surgiu uma relação até de amizade com os dois, ao ponto em que, no segundo 
ano, quando houve a eleição para a mesma Comissão, eles trocaram, o deputado 
Oly Fachin foi para a Presidência e o deputado Márcio Braga ficou na Vice. E eu 
continuei com eles. 

Quando o deputado Oly Fachin saiu da Comissão, ele fez questão de me levar 
para trabalhar no gabinete dele, já aqui no Anexo IV. Lembro-me de que ele foi 
ao Sabino para saber se havia essa possibilidade. Havia, na época. Só podia ter 
um. E o Sabino me liberou para trabalhar com o deputado. Eu fiquei com ele até 
a época da Constituinte. A Constituinte foi de 1986 a 1988, não é? Nessa eleição, 
ele não foi reeleito. 

Dali, fui para o Departamento de Pessoal trabalhar com o Botelho e depois fui 
para a Quarta-Secretaria. Depois o Botelho me convidou para ser o coordenador 
administrativo do PAE, aquele programa de assistência [escolar] aos filhos dos fun-
cionários. Depois dali fui para a ASA, quando ela foi criada. 

Então, a minha passagem na Câmara, tirando esses dois anos que trabalhei na Co-
missão de Esporte e Turismo, foi praticamente na parte administrativa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos tentar lembrar os fatos 
que marcaram a sua vida funcional.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Há muitos fatos. Alguns que 
fazem parte até da história do Poder Legislativo, outros de ordem pessoal, alguns 
até folclóricos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos falar de ambos.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Então, por exemplo, o histórico. O 
que mais marcou para mim foi em 1968, quando o Congresso foi invadido pelos 
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militares, e estávamos aqui. Falando assim, parece que foi de um momento só, mas 
não foi. Tudo começou com aquele pronunciamento do deputado Márcio Moreira 
Alves, que os militares consideraram ofensivo às Forças Armadas. Na época, o pre-
sidente, se não me falha a memória, era Adaucto Lúcio Cardoso. Ele não acatou a 
decisão para cassar o mandato deles. E eles ficaram sitiados. Lá, inclusive, na emer-
gência do Serviço Médico, que funcionava no térreo do Anexo I. E aí eram cinco 
deputados que estavam cassados e, nesse meio tempo, todo o Palácio do Congresso 
estava cercado por policiais civis, policiais federais, na tentativa de entrar e resgatar 
os deputados lá de dentro. [O entrevistado misturou dois acontecimentos. O episó-
dio da invasão da Câmara dos Deputados pelos militares aconteceu em 1966, por 
ocasião da cassação de cinco deputados, sob a Presidência do deputado Adaucto 
Lúcio Cardoso. O discurso do deputado Márcio Moreira Alves aconteceu em 1968 
e teve desdobramentos que culminaram com a decretação do AI-5.]

A segurança trabalhava muito, fiscalizava muito. Lembro-me de que a minha sala 
era no terceiro andar. Havia uma lavanderia em que se que lavava roupa de cama, 
as roupas dos médicos, aquela coisa toda, e a funcionária da lavanderia entrava para 
pegar e levar a roupa. Numa tarde, na hora em que ela estava chegando com o carri-
nho, um policial federal – podia ser até militar, mas estava lá à paisana – veio junto 
com o carrinho para entrar, na tentativa de passar pela segurança da Câmara, para 
dar ordem de prisão aos deputados ou coisa assim, e a segurança barrou. Na hora 
em que a segurança barrou, ele levou uma vaia enorme de todos os funcionários 
que estavam na vidraça e que viram aquilo.

Então foi isso. Começou nesse clima, até que – eu não me lembro exatamente assim 
o horário, mas foi à noite – o Exército chegou e a primeira providência que eles 
tomaram foi desligar a luz. Na projeção da rampa do Anexo I havia um gerador de 
força, eles invadiram aquilo, cortaram a luz, instalaram um ninho de metralhadora 
voltado para o gabinete do presidente Adaucto, cortaram luz, água, tudo, e nós fica-
mos ali esperando para ver o que ia dar. No final, entraram mesmo e foi um negócio 
muito constrangedor, porque fizeram um corredor polonês. Todos nós tínhamos 
que sair e nos identificar como funcionários. Alguns deputados, num ato de rebel-
dia, rasgavam a carteira e jogavam.

Esse realmente foi o fato mais marcante. Ficamos num período grande com o Con-
gresso fechado. E como fato histórico, esse foi o que mais me impressionou.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nesse dia do fechamento, o se-
nhor saiu, na hora em que os funcionários...
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O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Depois... Quando eles autorizaram 
os funcionários...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor passou a noite aqui?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – É, as sessões antigamente iam até 
quatro ou cinco horas da manhã. Era normal. Nós já estávamos nessa rotina. Só que 
era diferente você estar no serviço, trabalhando, e você estar totalmente sitiado, sem 
água, sem luz, e com forças armadas aqui dentro revistando, identificando todo 
mundo. Foi realmente um negócio meio violento.

Em relação à parte que se pode chamar histórica, lembro-me muito bem de um ti-
roteio que houve aqui entre o deputado Nelson Carneiro e o deputado Souto Maior, 
justamente neste hall que fica ali na entrada da escada que dá acesso ao plenário. Eu 
não sei o motivo da briga dos dois, mas o deputado Nelson Carneiro, subindo aque-
la escadaria que dá acesso à entrada principal, já encontrou de frente o deputado 
Souto Maior, que vinha em sua direção, sacou da arma e atirou e o deputado Souto 
Maior também sacou da arma e atirou. Hoje em dia, se vocês passarem lá e olha-
rem os lambris, ainda há a marca da bala, está lá. Ela ricocheteou nos lambris e foi 
acertar aquela porta de vidro lá do Senado, na entrada do Senado. Quebrou o vidro. 
Isso era meio-dia, a hora em que havia o maior número de funcionários entrando 
e saindo, procurando agências do banco. Mas, graças a Deus, ninguém foi atingido. 
O deputado Souto Maior foi atingido com duas ou três balas, mas não morreu não. 
As balas não atingiram órgãos vitais. E foi aquela correria para hospitalizá-lo.

Alguns anos depois, nessa escada preta, que antigamente dava acesso ao gabine-
te do presidente e às secretarias, também ocorreu um tiroteio entre os deputados 
Brenno da Silveira e Osvaldo Lima Filho. Está lembrado? Mas eles acertaram só na 
parede. Ninguém acertou em ninguém. Só acertaram as paredes. A parede ficou 
cheia de marcas.

Em relação a algum acontecimento administrativo, você gostaria que eu falasse? 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sim. Gostaria que registrasse algu-
ma coisa que tenha marcado ou a alguma categoria ou ao senhor particularmente.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Como falei para vocês, a minha 
vida aqui foi 90% ligada à área administrativa. Eu me formei em administração e 
depois fiz um curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas no Rio. Não 
era para ser por conta da Câmara, mas acabou sendo, porque houve uma seleção 
na UnB. Eu fiz a prova e passei. Quando cheguei lá, era uma bolsa oferecida pelo 
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Ministério de Minas e Energia, e eles exigiam que todas as pessoas que tivessem pas-
sado se desvinculassem dos seus empregos. Nessa época, eu já tinha dez, quinze anos 
de Câmara. Eu falei: “Eu vou largar a Câmara? Nunca!” Eu pensei: “Estou fora da 
bolsa.” Mas, meu primo, na ocasião, exercia um cargo – não me lembro qual – junto 
ao Ministério de Minas e Energia e me deu uma solução, que foi a de eu fazer um 
requerimento à Câmara pedindo que eu fosse admitido no curso como bolsista. Eu 
estava interessado em fazer o curso, não queria bolsa nem nada, porque eu tinha meu 
salário aqui. Eu queria fazer o curso e adquirir conhecimentos. 

Depois de alguns meses, o processo andou aqui dentro, o Jairo, que era o chefe de 
gabinete do primeiro-secretário, na época – não lembro o nome do deputado, mas 
me lembro do Jairo, porque era irmão do Joel, e nós somos amigos até hoje –, deu 
uma força para mim e depois de quatro ou cinco meses... inclusive durante esse 
período eu tive o meu salário bloqueado. Mas a sorte é que minha mãe era viva, e 
eu estava morando com ela no Rio. Depois dos quatro ou cinco meses, foi aprovado 
esse meu requerimento e eu passei a receber normalmente. 

Ao fim daquele ano que fiquei fora da Câmara, eu já voltei para aqui com toda 
disposição para o trabalho, de renovação, de propor idéias novas, aquela coisa toda. 
Logo em seguida, houve uma reforma administrativa, para o qual foi criado um 
grupo [de trabalho] de funcionários da Câmara. O Botelho, com quem eu já tinha 
participado de outros trabalhos mais ou menos semelhantes, chamou-me para fa-
zer parte do grupo. E tivemos participação muito grande na reforma da estrutura 
da Câmara. De lá para cá, a coisa mudou muito, mas até hoje a gente vê que alguma 
coisa ainda está vigorando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa reforma mudou muito a 
estrutura da Câmara?

LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Com essa proposta apresentada ao final, 
houve uma revolução aqui na Câmara em termos de métodos, de sistemas; foi onde 
começou, bem lá no embriãozinho, a parte de informática, essa coisa toda. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – No dia-a-dia do funcionário, essa 
reforma alterou alguma coisa?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Alterou, porque, nessa reforma, 
formaram-se três grupos: o grupo de estrutura administrativa, o da parte legislativa 
e o de política de recursos humanos, política salarial e plano de carreiras. Então, 
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gerou realmente alguma coisa de que os funcionários obtiveram alguns benefícios. 
Refiro-me exatamente à Resolução nº 20.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Estamos falando de coisas sérias. 
Vamos tentar lembrar de alguma coisa engraçada que tenha acontecido e o senhor 
tenha presenciado.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Bom, tem algumas. 

Bem no comecinho dos anos 60, havia o plantão no Serviço Médico. O pessoal tra-
balhava 24 horas. Juntava o pessoal da segurança, à noite, naquele espelho d’água 
do Anexo I. Esse local ficou assim dez anos sem ser limpo, porque a água não suja-
va. Não havia poluição nenhuma. Hoje em dia, a todo momento, precisa-se limpar. 

Então, havia os pescadores da Câmara que jogavam peixes lá. Então, tinha peixe de 
dois quilos ali dentro. Chegava à noite, por dentro da persiana, jogavam a linha com 
anzol. Pescavam os peixes e, à noite mesmo, assavam e comiam ali mesmo.

Só que um dia, houve um problema muito sério porque o terceiro-secretário na 
época, deputado Aniz Badra, doou uns gansos para enfeitar o lago. Daí, começou a 
ter ganso, cisne, pato e tal. Aí é que começou a sujar a água mesmo. 

Então, um belo dia, eles estavam pescando lá, eu me lembro que um colega meu – 
eu não sei se a gente pode dizer o nome aqui – estava jogando a linha dele para 
pescar. Aí gritou: “Ih! Deve ser um enorme, um grande”. Então, ele veio puxando e 
era um ganso. 

Foi um problema seríssimo. Eles estiveram que entrar no laguinho porque o anzol 
estava preso no ganso. E o ganso era do deputado. E eles tiveram que tirar o ganso 
da linha. Um entrou no lago para cortar a linha. 

Levaram o ganso lá para a enfermagem do serviço médico para fazer uma pequena 
cirurgia nele e tirar o anzol do ganso e soltá-lo de novo, porque, senão, no dia se-
guinte, ia ser um drama. Todo mundo iria para a rua. Então, esse foi um dos fatos 
extremamente engraçados naquela época.

Tem muita coisa. Em 1964 tinha uma colega nossa também que, em respeito, não 
vou dizer o nome dela. Isso ocorreu na entrada principal. Naquela época, eram 
pouquíssimas pessoas que tinham carro aqui em Brasília. Então, o funcionário pa-
rava o carro na entrada principal. Ali havia umas vagas. Você chegava, parava, co-
locava o carro ali, numa boa. 
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E ela, que tinha tirado carteira recentemente, comprou um Fusca. E, já no final do ex-
pediente, ligou o carro. O carro estava engrenado. Fusca, todo mundo sabe da história 
do fusca no Brasil, era um carro que tinha uma primeira muito forte. Na hora que 
ela ligou a chave e deu contato, o carro deu um salto para frente. E ela, assustada, ao 
invés de pisar no freio, pisou no acelerador. E o carro foi parar lá na frente, quebrou a 
vidraça toda da Câmara. Foi parar no paredão de mármore branco.

Isso era 6h30 da tarde, tinha um fluxo enorme de gente ali. Graças a Deus não atingiu 
ninguém. O banco quebrou e ela caiu para trás com impacto na parede. Também não 
se machucou nada não. Mas também foi um fato extremamente engraçado.

Teve um outro também. Eu já tinha meu Fusca e um colega nosso lá do Serviço 
Médico comprou um carro usado. E ele, todo orgulhoso, estacionou no Senado – eu 
parava sempre ali no Anexo I – e falou: “Olha Serejo, sai, vai devagarzinho e pára 
um pouquinho antes da saída do Senado, que eu vou sair para você ver meu carro”. 
E eu – eu não tinha um Fusca, eu tinha um Simca, nessa época – parei ali, na hora 
que todo mundo saía. Não é que veio um colega nosso, distraído, e, inadvertida-
mente, se chocou na traseira – ele tinha um Fusca – se chocou na traseira do Simca, 
que estava parado! Eu saltei assustado. Quando saio do carro, vejo – esse eu posso 
falar o nome dele, porque é o Arnaldo, eletricista – ele ficou preso entre o volante 
e o painel do fusca. Estava pálido. Eu disse: “Matei o homem”. Mas o pior, o mais 
engraçado, não foi isso. Ele estava dando carona para três telefonistas e tinha uma 
que era chefe das telefonistas – não vou aqui emitir o nome dela porque ela é muito 
vaidosa. E ela estava no banco de trás. A que estava na frente, se machucou. Houve 
pessoas feridas. Só que ela, na época, usava dentadura. Com o impacto na traseira 
do meu Simca, a dentadura dela caiu. Quando todo mundo viu a batida do carro e 
todo mundo correu para socorrer, ela ainda estava dentro do carro e, preocupada 
com a beleza dela, ela ainda estava procurando a dentadura no fundo do Fusca. E 
achou. Não tinha acontecido nada com ela. Ela estava perfeita. E ela achou a denta-
dura, assim que achou, colocou na boca. Só que a dentadura estava cheia de vidro. 
Aí, quando ela botou a dentadura na boca, cortou-se toda. Aí, foi mais uma para ser 
socorrida. Então, tem vários assuntos pitorescos para...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Serejo, contam muito que um 
ponto para se suicidar em Brasília era o Anexo I. Isso é verdade?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Como?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Um ponto de suicídio em Brasília.
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O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Bom, isso foi bem mais para frente, 
né? O Anexo I tem uma história da época da construção. Primeiro, ele era conhe-
cido no meio dos peões, dos candangos, como “O 28”. Por que “O 28”? Porque na 
época da construção um andaime despencou dos últimos andares, já com a es-
trutura pronta, e havia trabalhadores e engenheiros. Na época, eu não me lembro 
exatamente quem era o médico, o único médico que havia em Brasília, quando 
chegou e desceu... Dizem que tem uma profundidade enorme o alicerce até che-
gar lá embaixo. Então, era uma escavação muito profunda. Eles despencaram lá 
de cima e até chegarem lá embaixo, morreram todos. Quando o médico chegou, 
constatou que estavam mortos. Chegou o trator e ali jogou... e ficou todo mundo 
ali. Está todo mundo ali. Fora isso, os peões não estavam acostumados à construção 
de nível elevado. Vieram do Nordeste, onde estavam acostumados a construir casa 
de sapê. Então, quando tocava a campainha para o almoço, eles saíam correndo e 
despencavam lá de cima, do 12º, do 15º, caíam e morriam. Não só aqui, mas em 
vários outros prédios de Brasília acontecia isso. Eles, acostumados à construção no 
nível do chão, quando tocava a sirene para a hora do almoço, eles despencavam pela 
janela, lá embaixo. 

De suicídio mesmo, que eu me lembro foram dois. Um rapaz que foi no 28º, onde 
funcionava até um órgão, acho que era a Confederal na época, uma empresa de 
limpeza. Ele chegou sem dizer A ou B, tomou distância e se jogou no vidro que se 
espatifou e ele caiu. Quase que em cima da rampa, caiu a uns dois metros da rampa, 
dentro da água. Teve morte instantânea. E depois, não sei se foi um outro rapaz ou 
uma moça. Isso já tem uns dez anos, por aí. Foi mais recente, que houve essa segun-
da morte por suicídio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Você consegue estabelecer uma 
diferença entre a Câmara de quando você começou a trabalhar e a Câmara hoje, em 
relação ao corpo de funcionários, ao relacionamento das pessoas?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Ah, sim. Isso hoje eu sinto. No nos-
so tempo, havia uma amizade muito grande. Como, por exemplo, no meu caso, eu 
trabalhava na área administrativa e me relacionava com todos os colegas que traba-
lhavam na área legislativa também. Então, havia uma integração muito maior, uma 
confiança, uma solidariedade, um espírito de cooperação muito maior. Confesso a 
vocês, não sei, pode até ser natural, mas hoje, por exemplo, quando venho à Câmara 
e entro em determinado departamento, sinto que as pessoas estão ali cumprindo a 
sua obrigação, não estão preocupadas em se relacionar, em manter um espírito de 
união. Sinto isso. Acho que houve uma perda, não da qualidade, porque acho que 
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funcionário da Câmara sempre vai ser funcionário da Câmara, mas nesse aspecto 
de relacionamento, de confraternização que havia. No fim de semana, nos encon-
trávamos no clube, na casa de um, na casa de outro. Não sei, tenho a impressão de 
que houve uma perda nesse tipo de relacionamento.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O clube que você menciona é o 
Clube do Congresso?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – É. No Clube do Congresso era 
sábado, domingo, todo o fim de semana. E havia um relacionamento não só entre 
os funcionários, mas com os deputados também. Tínhamos uma relação com eles 
e eles conosco, daí porque sempre tivemos uma qualidade... um aspecto até po-
lítico. Hoje, se puder retornar... é que hoje estamos perdendo os nossos direitos, 
nossas conquistas.

Na época da revolução militar havia um grande problema. É que os militares que-
riam a paridade. E tínhamos aqui o deputado José Bonifácio, que foi presidente da 
Câmara e durante muitos anos primeiro-secretário. Ele era um homem ligado ao 
governo revolucionário, mas ia para a tribuna dizer: “Não! Não vai fazer paridade 
nenhuma, porque os funcionários da Câmara são os melhores, têm de ganhar mais, 
são diferenciados”. 

Hoje em dia não vemos isso. Eu pelo menos tenho acompanhado esses últimos 
acontecimentos pela TV Câmara e, realmente, não vejo uma voz se levantar para 
defender o funcionário da Câmara, a qualidade, o zelo profissional, a dedicação 
que tivemos e que sei todos vocês estão tendo até hoje. Então, ele não admitia. Não 
admitia e não fizeram! O outro lado tinha força. E ele conseguia, ele botava questão 
fechada. Não conseguiram fazer paridade nenhuma, porque ele não admitiu.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ao longo de todos esses anos 
de presença na Câmara, como o senhor via os deputados daquela época, o que foi 
acontecendo ao longo do tempo e como são os deputados hoje?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – É complicado. Posso fazer uma com-
paração. Como se fosse uma pirâmide. Não sei se é vaidade, mas eu tenho uma satis-
fação muito grande de ter servido, de ter trabalhado numa casa política como a Câ-
mara dos Deputados no tempo que foi. Eu peguei de 1963 e me aposentei em 1995. 

Então, com o regime militar, a coisa começou a ficar ruim não pela qualidade, 
mas porque os melhores foram banidos. Então, eu comparo como se fosse uma 
pirâmide. Naqueles anos, o vértice da pirâmide corresponderia a, digamos, 10% 
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de “maus parlamentares”. Eu acho que hoje em dia a coisa virou. Se você tiver 
10% de bons parlamentares... a coisa está por aí, porque eu acho que esse sistema, 
inclusive de votação... 

Fiquei horrorizado com a votação da Reforma da Previdência, onde via um plená-
rio lotado de parlamentares e meia dúzia decidindo. Se você pegar vinte deputados 
hoje que saibam exatamente o que é um problema de Previdência no Brasil é muito 
e houve trezentos e muitos que votaram a favor de um projeto do governo e que 
não sabem o que é aquilo. Por quê? Porque meia dúzia controla. 

Na época da Constituinte é que foi criado o voto de liderança. Não havia isso. As 
matérias passavam pelas comissões, iam para o plenário e você não sabia o que ia 
dar, porque cada um votava de acordo com a sua consciência, com o que achava 
que tinha de ser feito. Discutiam, debatiam e não havia esse controle da opinião dos 
parlamentares. Para acelerar a votação, na Constituinte, eles criaram a Comissão 
de Sistematização; havia as comissões técnicas, que aprovavam a matéria, a qual 
ia à Comissão de Sistematização, que era quase um miniplenário. O assunto era 
aprovado na Sistematização, com o apoio das lideranças – criaram os votos dos 
líderes –, e, depois, aprovado em Plenário. Isso permaneceu na praxe, na prática. 
Acho isso errado, porque o deputado tem de ser respeitado pela sua opinião, tem 
de ser valorizado; podemos até divergir da opinião de alguém, pois cada pessoa tem 
sua formação, mas ser penalizado ou perseguido porque tem opinião contrária a 
alguma tese é um absurdo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor lembra de algum parla-
mentar que, de alguma forma, tenha chamado sua atenção por causa da atuação?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Vários. Na Comissão de Constitui-
ção e Justiça, tivemos o Djalma Marinho, uma verdadeira sapiência, o Pedro Aleixo, 
o Carlos Lacerda, o Almino Afonso, o Bilac Pinto, o Adaucto Lúcio Cardoso. É até 
difícil lembrar de todos, porque eram muitos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que chamava a atenção sobre 
essas pessoas? Sua presença, sua atuação?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – A atuação na tribuna, o respeito 
que o parlamentar transmitia. Para que se tenha uma idéia, um deputado entrava 
numa sala, em qualquer órgão da Câmara dos Deputados, e os funcionários se le-
vantavam em respeito a ele. Se houvesse funcionários no elevador e entrasse um 
deputado, havia silêncio. Hoje em dia, não vejo acontecer dessa forma.
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Por isso, digo que a qualidade do parlamentar atual realmente deixa a desejar, com 
todo o respeito que mantenho para com o Poder e com os parlamentares. Isso não 
aconteceu por acaso; foi conseqüência desses vinte anos de ditadura. Todas as li-
deranças civis foram cassadas; a formação das lideranças era justamente a escola. 
Lembro que, do primeiro ano primário até o terceiro científico, eram todos da mes-
ma turma, os mesmos colegas. Ali se sabia quem era o orador, quem era o poeta, 
quem era o artista, quem era o pintor, quem era o engraçado...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quem jogava futebol.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Quem jogava futebol. Portanto, era 
na escola que se formavam todas as lideranças e esse esquema foi quebrado, para 
que não surgissem novas lideranças. As que já haviam foram cassadas e a forma 
de surgimento de outras foi banida. Hoje em dia, tenho filhos fazendo faculdade e 
percebo que se faz uma matéria numa sala, depois noutra, e se convive com pessoas 
diferentes, ou seja, não se cria aquela amizade, aquele relacionamento que propicia 
o surgimento das lideranças. Isso foi feito de propósito. Muitas gerações ainda terão 
de surgir para que retorne aos eixos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Os funcionários participaram de 
alguma forma desse processo da reforma administrativa? Havia a possibilidade de 
apresentação de sugestões; havia representantes?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Nós íamos em cada local. Por 
exemplo, ao Departamento de Finanças ia uma equipe para levantar toda a rotina 
administrativa do órgão, conversar com as chefias, conversar com os funcionários, 
perguntar se eles estavam satisfeitos com a realização daquela forma, quais eram as 
suas expectativas. Tudo isso era levado em conta; chegavam-nos essas informações 
e, de acordo com elas, preparávamos, no que fosse cabível, o anteprojeto, que depois 
seria levado à consideração superior.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Acho que até caberia levantar-
mos coisas dessa resolução que ainda estão em vigor.

O SR. ENTREVISTADOR – A maioria delas. O que mudou um pouquinho foi 
a estrutura administrativa dos órgãos. Alguns eram coordenações, outros se trans-
formaram em departamentos. A Secon [Secretaria de Comunicação Social], por 
exemplo, era um serviço, depois passou a ser uma assessoria, depois passou a ser 
uma secretaria.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Acho que no final a gente pode-
ria fazer uma janelinha no nosso livro para falar sobre isso.

PARTICIPANTE – Hoje qualquer coisa que se altera é em cima da Resolução 20. 
Para os nossos concursos atuais se estuda a Resolução 20 com as alterações.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Exatamente. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Sobre o 
Plano de Carreira, depois, houve uma outra comissão. Trabalharam a Dona Marial-
ba e a Dona Iris. [As servidoras Marialba de Lima Mesquita e Iris Berlinck fizeram 
parte da Comissão que estudou e adaptou um antigo projeto de Reforma Admi-
nistrativa da Câmara dos Deputados feito pela Fundação Getúlio Vargas e que foi 
o ponto de partida para a Reforma Administrativa consolidada na Resolução 20. 
Essa Resolução demandou algumas ações posteriores, como o remanejamento e 
reclassificação dos servidores e, depois, a questão dos planos salariais.] 

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Trabalhei paralelamente a eles.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Essa segunda comissão foi quando? 

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Já foi mais para a frente. Acho que 
foi em mil novecentos e oitenta e pouco.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entre 1979 e 1981?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – A 20 é de 1971. E essa já foi em mil 
novecentos e oitenta e pouco. Junto ao plano de carreira, também tinha uma nova 
estrutura. Algumas coisas até foram modificadas, mas, no final, nada foi para frente, 
a não ser o plano de carreira, que foi uma batalha. Na realidade foi aprovado em 
2002. Isso já vem de mil novecentos e oitenta e pouco. Depois foi feito um trabalho 
de base até que chegasse à aprovação. E foi implantado em 2002.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esse projeto em que estamos 
trabalhando é em função dos 180 anos do Legislativo no Brasil, tomando por base 
o ano de 1823, que foi a primeira Constituinte, no Império. Então queria saber sua 
opinião sobre o Legislativo, a atuação parlamentar, sobre seu papel, a função da 
Câmara dos Deputados na história do país.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Acho que é de suma importância. 
Eu tenho, inclusive, uma raizinha. Meu avô Joaquim de Albuquerque Serejo foi 
Constituinte, em 1946. Há até um livrinho dele aí. Acho realmente que uma das 
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molas mestras de uma democracia é o Poder Legislativo. Fico aborrecido e muito 
chateado quando vejo a imprensa e os formadores de opinião, principalmente os 
comentaristas de televisão, falarem mal ou tentarem denegrir a imagem do Con-
gresso. Isso me deixa extremamente aborrecido. Fico mais aborrecido ainda quan-
do não vejo uma reação à altura. Posso até voltar um pouco no tempo, quando 
havia aqui o Comitê de Imprensa onde jornalistas e jornais eram credenciados para 
poder atuar aqui dentro, mas com uma crítica responsável. Quando a crítica não 
era responsável, o jornalista e o jornal eram descredenciados. Havia uma defesa 
institucional aqui dentro. Hoje em dia não vejo isso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Qual órgão fazia isso? A Secre-
taria-Geral da Mesa?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – A Primeira-Secretaria. Por coinci-
dência muitos anos durante a gestão do deputado José Bonifácio, que realmente era 
um defensor. Acho que tinha que ser assim. Evidentemente, por ele ser o primeiro-
secretário, havia uma representação dos demais que o elegeram para aquele cargo. 
Então, ele sabia que, em nome da Instituição, tinha que tomar atitudes em defesa da 
Casa. Hoje não vejo isso. Vejo vários órgãos da imprensa, vários canais de televisão 
com críticas as mais absurdas, numa tentativa mesmo de jogar a opinião pública 
contra o Poder Legislativo. E depois... acontece o que já aconteceu! Vêm e fecham! 
Aí, depois todo mundo: “Ah!!!... Mas... Como é que... ?” Não é?

Então, acho que é fundamental numa democracia a existência do Parlamento. Par-
lamento livre. Parlamento que tenha condições de expor e debater suas idéias e 
propor as leis para melhor administrar o país. Isso é fundamental. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ficou alguma pergunta que o 
senhor acha que deveria ter sido feita, algum assunto que o senhor acha importante 
falar, como por exemplo: coisas que o aborreciam, que o deixaram triste ao longo 
desses anos?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Não sei se é porque sou de li-
bra, mas o que mais me aborrece é a injustiça. Somos humanos. Durante todo o 
período que trabalhei aqui, não só aqui, mas em qualquer lugar, vimos injustiças 
sendo cometidas. 

Tenho até um pequeno fato que aconteceu comigo e gostaria, se possível, de narrá-
lo e, ao final, prestar uma homenagem. 
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Em 1968 entrei para a faculdade no Ceub. O primeiro ano da fundação do Ceub 
foi em 1968. Eu estava fazendo o curso técnico de Contabilidade em 1967. Na-
quele tempo, à época da elaboração da proposta orçamentária era uma confu-
são – confusão no bom sentido – porque havia um movimento muito grande 
de emendas dos deputados. O meu cargo era o de auxiliar legislativo, que, em 
última análise, era o de datilógrafo. Então, o diretor da Comissão de Orçamento, 
Sr. Décio, arregimentava em toda a Câmara os datilógrafos para datilografarem 
as emendas dos parlamentares. 

Quando terminávamos o nosso expediente, vínhamos para o Anexo II, para a Co-
missão de Orçamento, e virávamos a noite inteira trabalhando, batendo emendas 
para, no dia seguinte, às oito horas da manhã, estarmos aqui novamente – não 
havia ponto. Houve um dia em que eu tinha prova – eu fazia o curso de técnico de 
contabilidade lá no Colégio La Salle –, e eu falei para o Décio que não poderia vir 
naquele dia. Um colega trabalhava um dia e outro colega no dia seguinte, porque 
senão ninguém agüentava, morria. O diretor-geral, Dr. Luciano, chamou-me: “Sere-
jo, hoje você vai trabalhar na Comissão de Orçamento.” Eu falei: “Olha, Dr. Luciano, 
eu tenho uma prova hoje.” Ele disse: “Então, você vai lá e conversa com o Décio.” Eu 
vim e conversei. Ele falou: “Não! Tem que chegar aqui às seis horas e ficar a noite 
toda.” Eu voltei e falei com Dr. Luciano. Dr. Luciano falou: “Então, está bem.” Mas, 
nesse meio tempo, havia um diretor, junto com o Dr. Luciano, que não gostava 
muito de mim, não sei por quê; eu nunca tinha feito mal a ele. Esse diretor levou 
o Dr. Luciano a tomar uma decisão equivocada e disse: “Olha, eu recebi a ordem, a 
comunicação, por meio do meu diretor, que você está proibido de prestar serviço 
extraordinário na Câmara, porque se negou a colaborar com a Casa.”

Nessa época, eu tinha 21 anos, fui acometido de uma crise nervosa. Chorei muito 
na época. Eu estava sozinho lá na minha Seção, chorando, e a Dra. Ester Piquet 
Martin, diretora da Mecanografia, passou, me viu naquele estado. Me chamou e 
perguntou: “Serejo, o que está acontecendo?” Eu contei tudo para ela. Ela falou: “Em 
hipótese alguma! Isso não pode acontecer! É uma injustiça o que fizeram com você. 
Não admito!” Ela foi para lá, brigou, brigou... Dois, três dias depois Dr. Luciano me 
chamou e revogou essa punição. 

Então, foi realmente uma injustiça porque eu tinha um motivo justo. Era uma pro-
va. Eu me propus a, depois da prova, vir fazer o trabalho. A minha homenagem é 
justamente à Dona Ester, uma pessoa que dedicou sua vida à Câmara, assim como 
várias outras. Se eu pudesse até falar o nome de algumas pessoas que eu gostaria 
de homenagear e também relembrar seria muito bom. Elas também deveriam ter 
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oportunidade de vir aqui prestar depoimento, pois são pessoas que se dedicaram e 
vestiram a camisa da Instituição.

A Íris Berlinck é uma delas. Já está agendada? Ela está morando em Belo Horizonte. 
Vou até ligar para ela hoje dizendo que estive aqui. Somos amigos. A relação profis-
sional que tivemos aqui gerou uma amizade, assim como várias outras. Então, se ela 
viesse, eu gostaria que vocês me avisassem, pois eu gostaria de estar aqui também.

Já falei do meu primeiro diretor, o Dr. Costalat, e do meu chefe, o Joel Vianna. O di-
retor-geral que me deu posse foi o Dr. Floriano Ramos, que ainda está vivo e mora 
em Petrópolis. O presidente da Câmara que assinou o ato de minha nomeação foi 
o deputado Ranieri Mazzilli. Fora isso, a todos aqueles colegas com quem convive-
mos durante o período da nossa passagem aqui na Câmara, de 1963 até 1995, rendo 
minhas homenagens. Pena que cada um segue seu caminho. Perdemos o contato 
com muitos, mas sabemos que ainda estão vivos. Àqueles que já se foram, também 
a nossa homenagem.

Obrigado por vocês me receberem aqui.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Diga-me uma coisa: esse tipo 
de injustiça que o senhor sofreu era comum? Os funcionários ficavam muito na 
dependência das decisões pessoais dos diretores?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Não, eu não considero que isso 
tenha sido a norma, a praxe; não era. Como eu falei, foi um fato isolado. Havia 
um diretor na hora lá em que eu justifiquei, que não gostava de mim... nunca tive 
nenhum contato com ele, mas o anjo da guarda dele não batia com o meu. E aí ele 
deu essa má sugestão. Aí, o Dr. Luciano, pela emoção ali do momento, achou que 
devia tomar aquela decisão. Fiquei sabendo que o Dr. Luciano também vem prestar 
depoimento e faço questão de estar aqui e dar um abraço nele.

Ah, sim, além da minha atividade aqui na Câmara, durante quatro anos fui presi-
dente da Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados (Ascade). E para 
mostrar realmente que o Dr. Luciano... ele se deixou levar, na época ele era o dire-
tor-geral e me deu total apoio a todas reivindicações viáveis, evidentemente, que le-
vávamos à consideração da administração da Câmara. Ele era o primeiro a encam-
par e dar apoio. Então, ele não tinha nada de pessoal em relação a mim. Ele sempre 
foi uma pessoa muito séria e muito digna aqui na administração da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A Ascade foi criada quando?
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O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – No Rio ainda. Ela foi criada como 
uma mútua. E com a transferência aqui para Brasília... a maioria dos funcionários, 
o maior contingente de funcionários da Ascade era o pessoal de portaria. Tanto que 
no Clube do Congresso não era permitido o funcionário de portaria se associar, era 
só o pessoal de secretaria. 

O maior contigente de funcionários, quando houve a mudança para Brasília, resi-
dia na 409, 410 sul. Daí eles conseguiram para a Ascade aquele terreno ali na 609 
sul e saiam a pé das casas para o clube.

Hoje em dia a Ascade cresceu muito, já tem a sede náutica. Agora até arrendaram 
o prédio para a Associação dos Aposentados (ASA). Então, durante nossa gestão à 
frente da Ascade, aconteceram alguns fatos engraçados, pitorescos. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Antes de o senhor se referir aos 
fatos engraçados, gostaria de saber o seguinte: a Ascade chegou a constituir algum 
instrumento de defesa do funcionário ou ela sempre atuou mais na parte social?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Estatutariamente, ela é um órgão 
de defesa dos funcionários. Na ocasião em que nós fomos eleitos para a presidência, 
procurei fazer uma diretoria que tivesse forte representação junto à administração 
da Câmara. Nós tínhamos condições de levar as reivindicações ao Dr. Luciano e ele 
levava adiante. Cada um de nós tem seu lado positivo e negativo. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Cachorro bom e o cachorro mau!

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Isso. Então, os presidentes que me 
antecederam tiveram uma importância muito grande, mas não se preocuparam 
tanto com esse movimento de defesa do servidor. Eles se preocuparam mais em 
fazer crescer a Ascade como um clube de lazer, o que também é importante. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sua administração foi de quando?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Foi em 1977, 78, 79, 80 – mais ou 
menos por aí. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E os casos engraçados?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Nem foram bem engraçados. Por 
exemplo, o Dr. Luciano gostava muito da Ângela Maria. Promovemos vários bailes 
na Ascade trazendo artistas antigos. Ele me chamou: “Serejo, eu quero que você or-
ganize um baile na Ascade, no dia do funcionário público, 28 de outubro, e traga a 
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cantora Ângela Maria.” Eu disse: “Perfeitamente!” Saí em campo, entrei em contato 
com o empresário. Fechamos o contrato com o empresário e estava marcado o show 
com a Ângela Maria e o conjunto.

A rotina era a seguinte: feito isso, redigiria um expediente para a Câmara no sen-
tido de que fosse promovido o baile. O Dr. Luciano não queria que a iniciativa 
partisse dele, e sim da Ascade – mas com o patrocínio dele. Então, formalizamos. 
Ele deu o “de acordo”. Mas quando o processo chegou à Diretoria, “aquele diretor lá 
de trás” disse: “Nego!” Negou! O Dr. Luciano me chamou e disse: “O diretor finan-
ceiro é contra, diz que não pode fazer.” E aí? Já estávamos com o contrato assinado, 
o evento divulgado.

Procurei novamente o Dr. Luciano para tentar contra-argumentar. Na hora em que 
estava conversando com ele, entrou na sala o tal famoso diretor. E ele foi radical: 
“Você rescinde o contrato!” Mas as coisas não são assim, não é? A partir do mo-
mento que você firma ali o seu nome, você tem que cumprir. Não é? 

Resultado: eu falei: “Eu vou fazer o baile.” Não me lembro exatamente de quanto era 
o custo, mas para a Ascade, que vivia de contribuições de sócio e de venda de papel 
velho que arrecadava aqui, era uma fábula. Então, o que fiz? Vim à Câmara, peguei 
a relação dos fornecedores e saí de porta em porta vendendo mesas. E eles com-
pravam. E eu fiz o baile. O Dr. Luciano compareceu, dançou muito, gostou muito, 
aplaudiu. Já o outro, nem apareceu. 

Então, tenho muitas histórias para contar. Mas numa hora assim, a gente esquece. 
Se sentássemos em uma mesa de bar, teríamos muito o que conversar. Mas, no mo-
mento, muita coisa foge à memória.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor tem fotos dessa época, 
das atividades da Ascade, dos eventos?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Com certeza, vou procurar. Com 
certeza tenho fotos desses bailes. Com a Ângela Maria... Tenho também fotografias 
de um Concurso Miss Brasília – o então primeiro-secretário autorizou as despesas; 
ele ajudou. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quem era Miss? Alguma funcio-
nária da Câmara?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Não. Fizemos um concurso in-
terno, algumas colegas aqui da Câmara participaram, mas quem ganhou foi uma 
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moça de fora. A que era da Câmara ficou em 5º lugar no concurso. Na época, o pri-
meiro-secretário era o Dr. Matheus Schimidt. Tenho também algumas fotografias 
dele. Depois passo para vocês.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Isso, será muito interessante. 

Alguém quer fazer alguma pergunta?

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Lem-
bro-me muito do tempo em que jogávamos vôlei no Clube do Congresso e muitas 
das pessoas que estão vindo aqui para as entrevistas participavam desses jogos – o 
próprio Jolimar. Fala um pouquinho da relação das pessoas aqui dentro e nas ativi-
dades de lazer no Clube do Congresso.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Como falei no início, o Clube do 
Congresso era o ponto de encontro de fim de semana. A integração dos funcioná-
rios com os deputados se solidificava lá. Era hora de lazer. O Beto, que está ali, velho 
companheiro, também participou disso. O pai dele também freqüentava o Clube e 
era amigo dos funcionários. Todos nós nos relacionávamos muito bem. Jogávamos 
futebol com o Mário Covas, o Tarcísio Delgado, o Geraldo Guedes – ele ainda está 
vivo; de vez em quando encontro com ele e ele sempre mexe comigo me chamando 
de famoso ponta esquerda –, o Jolimar, o Hargreaves, o Eraldo. Era uma turma boa. 
Além de colegas de trabalho, éramos também companheiros, amigos de freqüentar 
a casa. Então, foi realmente uma época de ouro. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Era mais comum os deputados 
ficarem aqui no final de semana?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Ficavam, ficavam.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Hoje isso é raro, não é?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – O Clube do Congresso, nos fins 
de semana, estava sempre cheio de parlamentares. Você ia ao mercado, encontra-
va deputado. Você ia ao cinema, encontrava deputado, senador. Eles permaneciam 
aqui em Brasília. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Queremos então agradecer 
sua participação...
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O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Eu é que agradeço a lembrança. 
Gostei de ser chamado para essa entrevista e acho isso muito importante. Inclusive, 
há algum tempo, conversando com o Caetano... – ele ainda está na TV Câmara?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Agora ele está montando a TV 
Assembléia, do Rio.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Pois é. Falei com ele que tínhamos 
de fazer alguma coisa para resgatar, para preservar a memória do Poder Legislati-
vo. Conversei com ele e ele gostou da idéia. E é isso aí – depoimentos de pessoas 
que trabalharam aqui durante a vida inteira. Com toda certeza, passei mais tempo 
aqui do que em minha casa. Não ficávamos aqui menos de 12 horas por dia – de 
8 às 12h, de 13h30 às 18h30 e ainda voltávamos para a sessão noturna, às 9h [da 
noite]. Íamos embora às 2, 3, 4, 5 horas da manhã, na hora que acabava a sessão. No 
dia seguinte estava todo mundo aqui de novo, às 8 horas da manhã, feliz da vida. 
Ninguém se queixava de cansaço, ninguém reclamava do trabalho. Porque víamos 
que o trabalho era produtivo, tinha finalidade, tinha objetivo. E isso é a coisa mais 
importante para a pessoa que trabalha. Ou seja, você trabalha com vontade porque 
sabe que o resultado é algo positivo. Se isso não acontece, você carrega peso nas 
costas, fica contrariado, reclama, acha que está ganhando pouco, acha que o colega 
está te olhando com cara enviesada. Então, tudo fica ruim. Ao passo que, se há sa-
tisfação no local de trabalho, se a pessoa gosta do que faz, tudo está resolvido, tudo 
fica mais bonito.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Uma curiosidade pessoal. O 
pagamento extraordinário referente às sessões noturnas chegava a quase dobrar 
o salário?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Sim, dobrava o salário. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eram 
diárias, não eram horas extras.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Sim, eram diárias. 

O horário normal de funcionamento era de 13h30 às 18h30. De 8 às 12 horas era 
serviço extraordinário – pagava-se por hora. A cada 4 horas, pagava-se uma diária. 
Então, por cada dia trabalhado pela manhã, ganhava-se uma diária. E mais uma 
diária por cada sessão noturna. Por exemplo, a sessão começava às 21 horas e aca-
bava meia-noite. Se começasse outra à meia-noite e meia, era outra diária. Então, 
trabalhávamos muito, mas ganhávamos bem.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – Isso que o 
senhor lembrou é interessante. Nessa época, às 18h30, as pessoas iam para casa, 
jantavam e voltavam à Câmara para as sessões noturnas. Era bem definido, sabia-se 
quem realmente fazia hora extra.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – E para tudo isso havia ponto. Todo 
mundo chegava no horário, ficava. Cumpria o horário.

PARTICIPANTE – Hoje, só há uma diferença: você chega às 9 horas e só sai quan-
do termina a sessão – e não recebe tanto.

PARTICIPANTE – O senhor falou sobre o aspecto da vida social. Tenho uma 
curiosidade – e aí diz respeito mais à memória da cidade do que à da Câmara. De 
1988 para cá, o Piantella se tornou um restaurante onde, à noite, faz-se reuniões 
políticas. O senhor se lembra de outras casas que tiveram essa função? 

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Não, tirando o Piantella...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Roberto Maranhão Coimbra) – A Churrasca-
ria do Lago, no início.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – É, a Churrascaria do Lago. Ah, 
na 106 sul, havia um barzinho, era um restaurante do Rio, muito famoso – não 
me lembro do nome. Era um luxo o restaurante. As poltronas eram de veludo. Os 
garçons ficavam atrás de você, qualquer gesto, eles já atuavam. Era famosíssimo. 
Enfim, era o restaurante da alta sociedade, dos parlamentares. Perdoem-me, mas 
não lembro do nome.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O luxo desse restaurante destoava 
da cidade?

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Sim, e não prosperou. Acho que 
com dois anos, no máximo, ele quebrou e foi embora. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.

O SR. LUIZ ROBERTO BASTOS SEREJO – Obrigado, mais uma vez.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Obrigado.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor pode começar di-
zendo seu nome e contando quando e em que circunstâncias o senhor entrou 
para a Câmara.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Boa tarde a todos. Em 1955, eu era funcio-
nário do Instituto do Açúcar e do Álcool, no Rio de Janeiro, na Praça XV, esquina com 
a Rua 1º de Março, a um passo do Palácio Tiradentes. Era também jornalista. Traba-
lhava numa agência de informações, a Radiopress. Ia muito ao Palácio Tiradentes 
fazer entrevistas, colher notícias. Freqüentava a Câmara na condição de jornalista. 

Na Câmara eu tinha um amigo de adolescência que já era funcionário da Casa, José 
Augusto Nascimento Guerra, escritor, crítico literário que morreu prematuramente 
em 1982. Era um amigo e irmão. Conversávamos muito. Um dia ele me perguntou 
por que eu não ia trabalhar na Câmara. Ia haver um concurso. Estavam abertas 
inscrições para redator de anais, oficial legislativo e outras carreiras. Anotei aquilo 
sem maior interesse, mas acabei me inscrevendo em 1955.

O concurso só foi realizado em 1956. O resultado saiu depois, no segundo semestre. 
O Juscelino assumiu a Presidência, e foi marcada a data para a mudança da capital. 
A validade do concurso era inicialmente de dois anos, mas foi prorrogada duas ou 
três vezes. Com a instalação da capital em Brasília, surgiu aquele problema de mui-
tos funcionários não quererem ou não poderem se mudar, alguns porque estavam 
em vésperas de se aposentar, outros porque tinham esposa funcionária de reparti-
ção do Executivo ou do Judiciário. Enfim, uma complicação. Muitos não podiam 
vir, até por uma questão de direito. E foram se abrindo vagas.

A Câmara se transferiu e precisava de gente para trabalhar aqui. Não sei exatamen-
te qual era a área que a Câmara ocupava no Tiradentes, mas correspondia talvez a 
menos do que este Anexo II. Não havia comparação.

Ninguém queria vir para cá, era uma aventura morar em Brasília. Então, houve ne-
cessidade de reativar mais uma vez a validade do concurso e chamar os aprovados. 
Eu estava nessa época voltando de Curitiba, onde trabalhei um ano e meio na De-
legacia Regional do Instituto do Açúcar e do Álcool, no Paraná. Tinha voltado com 
a família para o Rio e estava cansado de viagens e de mudanças, queria me assentar 
no Rio e ficar por lá, apesar de muito insatisfeito com o que ganhava.

O concurso foi dificílimo, diga-se a bem da verdade. As matérias eram Língua Por-
tuguesa, Redação, Técnica Legislativa, Contabilidade Pública, Direito Constitucio-
nal, Direito Administrativo e uma versão em língua estrangeira, que podia ser a 



181

Contos da Câmara

francesa, a inglesa ou a espanhola, se não me engano. Devo aqui prestar minha ho-
menagem à funcionária que, desde aquela época e também em Brasília, coordenava 
com muita competência e rigor os concursos realizados pela Câmara, reconhecida-
mente dos mais sérios de todo o serviço público. Quero referir-me à saudosa Nayde 
Pinto Gonzalez. 

Era uma competição de nível quase superior. Não exigia a formação, mas era muito 
severo. Inscreveram-se mais de 600 candidatos. Passamos, finalmente, 36. Fiquei 
em segundo lugar em Língua Portuguesa. O tema da redação, que devia ser feita em 
tempo limitado, era “Ouro é o que ouro vale”.

Por curiosidade, citarei de memória estes nomes de colegas desse concurso: Ivan-
noeth Lopes Rosas, Alberto de Oliveira, que foi nosso diretor de Segurança, José 
Marques de Menezes, que foi assessor, Luiz Leite Mariz Neto, com quem trabalhei 
na Biblioteca, Fernando da Silva, que tem hoje conceituado escritório de advocacia 
e foi também assessor, Alteredo de Jesus Barros, diretor-geral, Roberto Torres Ho-
landa, Norma Abranches, Mário Augusto Gliosci, que exerceu importante funções 
como assessor no governo Raimundo Padilha, do então estado do Rio de Janeiro, 
Yolanda Heick, Luciano Gomes de Lemos, outro assessor, Joel Viana, Sonilton Fer-
nandes Campos, José Maria Valdetaro Vianna, Mário Camilo de Oliveira, Edmo 
Frossard Paixão, para citar apenas esses. 

Terminado o concurso, ficamos esperando ser chamados. Em dado momento – eu 
já estava de volta ao Rio de Janeiro – recebo telefonema do já citado amigo Guerra, 
perguntando se eu estaria interessado em assumir a vaga para a qual tinha passado. 
Nem pensava no assunto. Quatro, cinco anos transcorridos, nem contava mais com 
aquilo. Que brincadeira era aquela? Nenhuma. Eu seria chamado. A Câmara queria 
saber se eu estava interessado, porque ela estava precisando de funcionários e que-
ria se preparar, questão de moradia etc. Decidi então pensar. Se naquela época me 
dissessem que eu viria morar aqui no Planalto Central, em Goiás, diria que a idéia 
era coisa para caçador, para aventureiro. Não estava no nosso plano de vida. Eu já 
tinha trinta anos, e meu projeto de vida era todo lá no Rio de Janeiro.

Fiquei pensando. Deram-me um prazo, comecei a fazer as contas. Meu amigo me 
disse que aqui eu receberia a famosa dobradinha: “Você vai ganhar em dobro”. A 
carreira de oficial legislativo começava bem. Impressionava, em relação ao que eu 
ganhava no Instituto do Açúcar. E lá eu não era efetivo, era funcionário extranume-
rário, como se chamava na época.
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Começamos então a fazer as contas, eu e minha mulher. Ela não queria sair do Rio, 
é claro. Imaginem uma carioca querer sair do Rio! Não queríamos considerar a coi-
sa, mas começamos a analisar as cifras. O poder do dinheiro é muito grande. Meu 
“olho” era mais gordo do que o dela, porque eu sabia das dificuldades.

Dava aulas até às 11 horas da noite. Saía do Instituto do Açúcar, trabalhava como 
jornalista e professor e ia jantar já sem fome nenhuma – porque não agüentava 
mais – às 11 e meia da noite. Acreditam? Eu andava de bonde, no 66, Tijuca-Praça 
XV. Estava fazendo faculdade, que era na Haddock Lobo, na Tijuca, fazia Letras 
Anglo-Germânicas. Levava uma vida muito difícil, trabalhosa. Só com aquela idade 
se agüenta.

Então, como disse, começamos a fazer as contas. Não passou mais pela nossa mente 
a idéia de vir para onde acabamos vindo. Não fazíamos idéia, não conhecíamos 
nada, não sabíamos o que era. Aquele meu saudoso colega ponderava: “Aqui é tudo 
muito difícil, tudo por fazer, tudo por construir, muita poeira, muito frio na época 
do frio. Há muito desconforto. Vocês têm que considerar!”

Enfim, consideramos. Eu passei um telegrama confirmando meu interesse e fiquei 
esperando. Num dado momento, recebo da Câmara uma convocação. Mas tinha 
ainda de aguardar, porque a Mesa da Câmara fizera uma reestruturação adminis-
trativa, uma reforma, e ia precisar aumentar o número de vagas na carreira, tudo 
em função de Brasília. Em pouco tempo isso ia se efetivar e nós iríamos ser cha-
mados. Não demorou muito. Em julho de 1961, pouco mais de um ano depois da 
mudança da capital, viajei de ônibus para Brasília. Chegando aqui no Planalto, na 
altura de Cristalina, vi um amanhecer que nunca vou esquecer. Até hoje me emo-
ciono. Nunca tinha visto coisa tão bonita, tão bela. O sol nascente. Eu nunca tinha 
estado num planalto. O friozinho da região, uma sensação extraordinária. Era uma 
novidade. Fiquei sentindo no sangue – aquela coisa do brasileiro que sente sua ter-
ra – aquela mistura de emoções. Sempre que passava por lá, de viagem para o Rio, 
de carro, eu parava, porque foi lá que eu nasci para o Planalto.

Bem, viajei sozinho, naturalmente. Apresentei-me e fiquei hospedado na casa do 
Guerra. Quase não havia reuniões na Câmara, porque os deputados não queriam 
vir. Na verdade, ninguém queria vir para Brasília, com exceção, talvez, dos deputa-
dos da bancada de Goiás, que tinham interesse, os de Minas, por causa do Juscelino, 
mas muito poucos, como os de São Paulo, sempre bandeirantes. Não havia quorum 
para deliberar, e a Mesa se reunia com dificuldade. 
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A Câmara nos pediu mais prazo, isso em julho de 1961. Esperamos mais um pouco, 
até que um dia a Mesa se reuniu e aprovou o aumento das vagas. A Câmara come-
çou então a fazer contato com os aprovados no concurso. Mas havia um detalhe. O 
Guerra e outros amigos que já estavam aqui disseram que eu devia chegar o mais 
cedo possível. “Antes da convocação oficial da Câmara, faça isso de algum jeito, 
porque, quanto mais cedo você chegar, será mais fácil para você ganhar aparta-
mento” – advertiam eles. Havia uma lista, os imóveis não eram suficientes ainda. 
Apesar de tudo, havia mais gente do que moradia. Vocês, de hoje, não viveram isso. 
Era uma verdadeira aventura. Enfim, aconselhado desse jeito, assim fiz, inclusive 
de comum acordo com o diretor-geral à época, o Dr. Adolpho Gigliotti. Havia uma 
espécie de trama, uma conspiração em comum acordo, porque um precisava do ou-
tro. Nós precisávamos tomar posse, a Câmara precisava de gente. Então, houve uma 
conspiração, um conluio, e fizemos o seguinte: eu redigi uma carta, orientada pela 
Câmara, oferecendo-me para vir antes da nomeação, tendo em vista a aprovação no 
concurso e a chamada próxima – tudo isso documentado. A Câmara aceitou logo. 
Isso ocorreu em julho de 1961. Em agosto, um mês depois, eu estava aqui. Não era 
funcionário da Câmara, porque não havia a vaga, mas eu podia trabalhar, a Casa 
me aceitou, porque ela precisava e havia a base legal do concurso, que estava em 
vigor. Assim como eu, meia dúzia de pessoas fizeram o mesmo. Sem casa, sozinho, 
um drama.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – A remuneração como era feita?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Vou dar uma idéia. Não vou dizer quan-
to, mesmo porque não me lembro. Imaginem: a diferença em relação ao que eu ga-
nhava no Instituto do Açúcar, somado a meus subsídios de professor e de jornalista, 
era de oito vezes. Passei a ganhar oito vezes mais do que percebia com tudo isso lá 
no Rio de Janeiro. Oito vezes mais. Quem rejeitaria uma coisa dessas? Quem? Oito 
vezes mais.

Bom, entrei para a Câmara, comecei a trabalhar. Logo depois oficializou-se tudo. 
Tomamos posse, outros foram chamados – alguns não vieram, desistiram – e co-
meçamos a trabalhar oficialmente. No dia 9 de agosto de 1961 tomamos posse co-
letivamente no gabinete do diretor-geral, Dr. Adolfo Gigliotti, famoso diretor, muito 
dedicado, com muita autoridade, desde o Rio de Janeiro. Na posse, que ocorreu na 
diretoria-geral, no terceiro andar do edifício Anexo I, ele disse, tratando-nos com 
muita deferência: “Os senhores estão assumindo a carreira funcional – naquela épo-
ca – mais importante da Câmara dos Deputados”. Ele se referia ao oficial legislativo, 
o funcionário que fazia tudo: era assessor, era tudo. Também no concurso – como 
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lembrei há pouco – caía até Direito Administrativo, Contabilidade, etc. Estávamos 
prontos para exercer qualquer função. O datilógrafo na época era auxiliar legisla-
tivo. Nós éramos oficiais legislativos. Começávamos a carreira no PL 6 e íamos até 
PL 1 ou 0.

Então, começamos a trabalhar. Fui lotado – vejam bem a mão daquele amigo, da-
quele irmão; não reparem, ele vai aparecer várias vezes; era, repito, um irmão, um 
amigo de adolescência, cuja morte prematura, aos 55 anos, torna mais emotiva a 
menção. Mais uma vez ele... Eu não conhecia ninguém. Dos deputados que eu co-
nhecia no Rio de Janeiro muitos não vieram, no início, é natural, muito resistiram 
a vir. Para cá vieram mais os mineiros, os goianos e os paulistas, lembro-me bem, e 
alguns nordestinos, que também eram favoráveis à mudança da capital. Eu conhe-
cia poucos deles.

Então, ele me apresentou ao deputado José Bonifácio, que era o primeiro-secretário 
da Mesa – falarei também depois desse deputado –, mencionando minha formação 
de jornalista e indicando minha lotação na Diretoria de Documentação e Publici-
dade, que cuidava da feitura dos Anais da Câmara, a mais importante publicação 
da Casa. 

Sabem como fazíamos os Anais? Vou misturar um pouco os assuntos, porque era 
tudo muito improvisado. Os Anais eram feitos na Imprensa Nacional, publicados 
nesta impressão que vocês estão vendo aqui: papel de jornal, tipo pequeno, com-
posição muito fechada, muito difícil de ler e sem muita revisão – a Taquigrafia da 
Câmara fazia o que podia; mesmo no Rio de Janeiro era assim. Depois, era despre-
zada essa composição, e recomposto todo o texto, com revisão mais cuidadosa, já 
sem a participação dos deputados – alguns faziam revisão, outros deixavam que a 
Taquigrafia mesmo cuidasse disso. Havia umas tiras: um funcionário da Portaria 
era encarregado de recortar do Diário do Congresso as folhas das sessões e colar 
em outra folha para nós revermos tudo – era um monte assim de papel – lá no 10º 
andar do Anexo I. Era um deserto. Aquilo era enfadonho demais. Nós, com saudade 
do Rio de Janeiro, da chuva, da água, da umidade, da praia, da família, de tudo... E 
vinha aquela coisa. Era o máximo do enfado. Até hoje não conheci coisa pior em 
termos de leitura. Tínhamos de rever aquilo, que depois ia para outra composição. 
Atrasava, demorava. E quem agüentava fazer aquilo? A pessoa ficava dois, três me-
ses naquilo, depois queria fugir. Até hoje me admira que ninguém, naquela época, 
tenha desesperado. Então, esse era o nosso trabalho. Fiquei lá algum tempo.
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Volto ao passado, àqueles tempos de julho de 1961, para mencionar um documen-
to, cujo original trago comigo, assinado pelo primeiro-secretário, deputado José 
Bonifácio. Trata-se de carta dirigida ao presidente do Instituto do Açúcar. Isso é 
curioso porque mostra como foi feita a requisição. Vou ler. Carta do deputado 
José Bonifácio ao presidente do IAA, Leandro Maciel – nenhum parentesco com 
o senador Marco Maciel – em 12 de julho de 1961: “Sr. Presidente, tenho a honra 
de solicitar a V.Exa. o obséquio de determinar as providências necessárias a fim 
de que seja colocado à disposição da Secretaria da Câmara dos Deputados, sem 
ônus para esse Instituto, o funcionário Mário Teles de Oliveira. Esclareço a V.Exa. 
que o referido servidor foi aprovado em concurso realizado para o cargo de oficial 
legislativo, aguardando apenas seja aprovada Resolução em tramitação para sua 
efetiva nomeação” – aquilo que comentei. “Grato antecipadamente pelas medidas 
que determinar a respeito, aproveito a oportunidade para apresentar-lhe protestos”, 
etc. Então, pude sair. Realmente, se não tivesse lido esse papel, teria ficado incom-
preensível como vim para cá. Eu não me ia arriscar a pedir demissão sem ter sido 
nomeado. Foi apenas a garantia. Vejam que aquele conluio a que me referi foi fato, 
está aqui. A nomeação pelo presidente Ranieri Mazzilli da Câmara foi feita em 4 de 
agosto. Então, fiquei na Diretoria de Documentação e Publicidade até novembro de 
1962, quer dizer, seguramente um ano. Estava começando a me fatigar, porque fazer 
aquilo durante meses, com tudo isso na cabeça, a saudade, o clima – repito por ser 
importante – a seca, naquela época do ano...

Basta dizer-lhes que, nos primeiros dois, três anos, mesmo depois, assisti a essa cena 
em Brasília, não estou fantasiando, quando acabava o período de seca aguda: em 
outubro, algumas pessoas, adultas, crianças, saíam à rua, vestidas, para se banha-
rem na chuva. Era a necessidade de se hidratar, não estou fantasiando, acontecia. 
Crianças, pais, mães... era uma alegria só, parecíamos uma tribo saudando o “Deus 
da Chuva”.

Então, fiquei nos Anais até novembro de 1962, quando fui para a Diretoria de Co-
missões, para ser secretário da Comissão do Distrito Federal. Na época havia duas 
comissões do DF: a da Câmara e a do Senado. Depois prevaleceu o fato de que o Se-
nado é que representava os estados e não havia por que ter duas comissões, uma vez 
que a Câmara não tinha nada a ver com o DF. Quem cuidava do Distrito Federal 
era o Senado. Por isso extinguiu-se a Comissão da Câmara, não me lembro a data. 
Funcionou talvez uns dois anos. Fui secretariar essa Comissão – ainda aí estava o 
dedo de José Augusto Guerra, que ao saber de uma vaga interessante, me chamava. 
De fato havia escassez de pessoal, o problema era esse.
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Era presidente dessa Comissão do DF o deputado Guilherme Machado, muito sim-
pático. Lembro dele porque lhe dizia que ele tinha um nome parlamentar muito 
expressivo. Ele achava graça. Era mineiro, com aquele jeito típico, andava meio de 
lado. Fui secretariar a comissão na presidência dele. Atropelando os fatos, uma vez 
que o tempo é curto, isso aconteceu bem no começo de Brasília, 1962, quando mui-
tos deputados, sobretudo os da UDN, Oposição à época do governo JK, não que-
riam que Brasília funcionasse – na verdade era isso. Houve um tempo, os primeiros 
dois anos, em que se acreditou que a capital voltaria para o Rio de Janeiro. Muita 
gente não melhorou de vida aqui por não acreditar na cidade. Basta dizer que a No-
vacap mandava funcionários à Câmara e em outras repartições com um livro para 
as pessoas se candidatarem a adquirirem terrenos no Lago Norte e no Lago Sul por 
ninharia. Por um apartamento de três quartos não se pagava aluguel, mas uma taxa 
simbólica de ocupação, em torno de dez cruzeiros. Era o Eldorado.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que se comprava com essa 
quantia à época?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Pagava-se viagens para o Rio de Janeiro 
e São Paulo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esses dez cruzeiros eram equiva-
lentes a quanto hoje? O que se comprava com esse dinheiro na época?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Muita viagem para o Rio de Janeiro, 
para São Paulo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não, não. Esses dez cruzeiros 
eram equivalentes a mais ou menos o quê? Uma roupa? Um sapato?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Não chegava a tanto. A taxa era irrisória, 
era uma taxa simbólica. Não dava para comprar isso. Era equivalente talvez aos 10 
reais de hoje. Comprava-se um livro, talvez. Pensei que você estava se referindo 
aos vencimentos. Então, a Novacap oferecia terrenos, muitos compravam. Deixei 
de comprar uma mansão no Parkway, naquele trecho privilegiado que dá na pista. 
Um colega da Portaria tinha comprado, estava pagando. Ele ia se aposentar, estava 
indo embora e me ofereceu. Eram dois mil cruzeiros, talvez dois mil reais, não sei. 
Era uma ninharia. E eu não quis. Hoje eu seria dono de uma mansão de vinte mil 
metros quadrados.

Desculpem-me, afastei-me um pouco do assunto.
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Na Comissão do Distrito Federal, como estava lembrando, havia naturalmente de-
putados que questionavam Brasília. Eram da Oposição, argumentavam que Brasília 
estava gastando muito. A Comissão do Distrito Federal começou a ouvir depoimen-
tos de autoridades, inclusive do Lúcio Costa e do Oscar Niemeyer. Eu não lembro 
bem o depoimento do Niemeyer, afinal são quarenta anos, mas o do Lúcio Costa 
gravou um pormenor. Certo deputado, cujo nome não lembro, questionou-o: “Dr. 
Lúcio Costa, por que o senhor mandou construir aquelas casas da Avenida W-3 de 
fundos para a principal avenida da cidade?” Ele ficou impaciente e disse: “Não, não 
é bem assim”. O deputado disse: “Mas como não é bem assim? As casas dão fundo 
para a principal via da cidade”. Aí o Lúcio não agüentou e disse: “Não, o senhor está 
enganado. Aquela via é secundária”. O deputado disse: “Como secundária?” “Secun-
dária não, deputado, secundaríssima”. É que, na mente do Lúcio Costa a idéia era a 
Brasília de amanhã, do futuro, não a daquele momento, em que tudo acontecia na 
W-3. Nem a W-3 Norte estava completa, predominava a W-3 Sul. Tudo acontecia 
lá, tal como em São Paulo, em que tudo acontece no Morumbi. Acontecia, não sei 
como está hoje. Então, tudo acontecia na W-3 Sul, comércio, restaurantes, lojas, 
bancos – havia vários bancos ali. Lembro desse fato. O Lúcio Costa dizia: “Não, se-
nhor, aquilo ali é uma via secundária, é uma via de passagem”. E hoje é isso, a cidade 
cresceu. É importante. Lembro bem desse depoimento na Comissão do DF. Vieram 
várias autoridades, engenheiros. Não sei se veio o Israel Pinheiro. Mas chamaram 
as principais autoridades que trabalharam na construção de Brasília. Só não veio 
o Juscelino, mas todos que eles podiam convocar vinham depor. Havia perguntas 
bastante contundentes. Os deputados queriam chocar mesmo, para mostrar que 
Brasília não funcionava. Mas tudo isso passou. Então, fiquei nessa comissão. Tive 
muito prazer de trabalhar lá. Conheci muitas pessoas. Dei-me muito bem com o 
deputado Guilherme Machado, como disse, ficamos amigos. 

Essa foi a segunda etapa. Estou procurando seguir mais ou menos cronologica-
mente. 

Volto à Diretoria de Documentação e Publicidade para fazer justiça. O diretor era o 
sempre lembrado Geraldo de Andrade Werneck, um mineiro muito amigo do depu-
tado José Bonifácio. Era um funcionário antigo, viera do Rio de Janeiro, estava quase 
se aposentando. Coincidentemente, o vice-diretor era o Dr. Jorge Odilon dos Anjos. 
Foi lá que eu conheci o Dos Anjos. Até hoje há entre nós uma amizade de mais de 
quatro décadas. O Werneck faleceu logo depois que se aposentou. Ele tinha um ir-
mão gêmeo. Curiosamente – os gêmeos têm disso – não demorou três meses, este 
faleceu também. Fiz uma boa amizade com o Werneck. Trabalhei muito bem com 
ele. Lá conheci também o poeta Anderson Braga Horta, que era redator. Menciono 
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também um que a Câmara quase não conheceu: o Bernardo Gersen, nome literário 
dele. O seu nome verdadeiro era Bereck Gerzenhut. Era um polonês exilado da 
Segunda Guerra, escritor, crítico literário. Sofria com uma neurose de guerra, fato 
pelo qual, parece, acabou sendo aposentado. Talvez ainda viva. Era um judeu muito 
sofrido; salvo engano, esteve em campo de concentração, conseguiu escapar e veio 
para o Brasil. Era uma inteligência excepcional, crítico literário, ensaísta. Até hoje 
eu não vi nenhum estudo tão bem feito sobre a obra de Gilberto Freyre, sobretudo 
Casa grande & senzala, como o que ele fez em uma série de artigos. Pois bem: ele 
sentava ali, no décimo andar, para ler aquelas coisas, ainda mais com uma neurose. 
Quando eu chegava, ele dizia: “Vamos conversar um pouquinho?” Falava com sota-
que. Ele queria conversar sobre literatura, sobre autores. Estava habituado ao Rio de 
Janeiro, era amigo do professor Paulo Rónai e do Otto Maria Carpeaux. Vivia entre 
intelectuais do mais alto nível. De repente, veio para cá, para o décimo andar. Nós, 
os considerados normais, já ficávamos deprimidos. Imaginem ele!

Estou contando esses detalhes para mostrar o que foi a aventura de vir para Brasília. 
Isso um ano depois. Alguns vieram antes. Quando cheguei, a W-3 Sul não estava 
totalmente asfaltada, uma parte ainda era barro.

Pois bem, dei essa volta para mostrar a minha amizade que fiz com o Werneck, 
com o Dos Anjos, com escritores. Realmente não tínhamos com quem conversar, 
fizemos amizades – até descobrimos amizades – como se estivéssemos num exílio 
forçoso, mas foi um forçoso muito enriquecedor. Descobrimos grandes valores. To-
dos vieram para esta cidade porque precisavam trabalhar, assim como também vim 
para cá. Isso foi o começo de Brasília.

Como disse, respondendo ainda à sua pergunta, depois saí de lá para a Comis-
são do DF, onde fiquei algum tempo até a Comissão fechar. Foi aí que o Guerra 
soube que o deputado do PSP (partido do Ademar de Barros, governador de São 
Paulo), Arnaldo Cerdeira, líder do Partido na Câmara, precisava de um secretário. 
Naquela época havia uma função designada de secretário particular do líder. Não 
tinha nada de particular, era o que eqüivale hoje possivelmente ao chefe de gabinete 
dos deputados, mais ou menos isso. Não tinha nada de particular. Era uma função 
de confiança do deputado. Era uma função de confiança, realmente, mas não era 
particular, no sentido rigoroso. O Guerra soube disso por outro colega, o saudoso 
Carlos Brasil de Araújo, funcionário que também tinha vindo do Rio de Janeiro, um 
jornalista de talento, precursor dos assessores de hoje. Sucedeu que uma empresa 
de São Paulo abrira um escritório em Brasília de assessoria aos deputados. O Carlos 
Brasil ia aposentar-se para trabalhar nesse escritório, deixando por isso de secreta-
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riar o deputado Cerdeira. Aceitei a indicação e trabalhei com o deputado Cerdeira 
até, se não me engano, 1966. 

Nessa mesma época eu já estava lecionando na Universidade de Brasília. Na Câ-
mara, então, só havia um expediente, é bom que se diga; começávamos meio-dia, 
uma hora – a manhã era livre. Na Universidade e no Elefante Branco eu tinha bons 
amigos. Contavam, em tom de pilhéria, que se desconfiassem se alguém passando 
pela W-3 – que era o centro de tudo – parecesse professor, seria logo abordado, pois 
era grande a carência de professores para a Escola Normal, o Elefante Branco e a 
Universidade. Então, acabei lá também. Esse horário único me permitia também 
dar aula. Sempre quis exercer o magistério, para isso me formara em Letras Anglo-
Germânicas pela então Universidade do Rio de Janeiro (Instituto Lafayette). Mas 
não havia possibilidade de competir com os vencimentos da Câmara nem mesmo 
lá no Rio. 

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Só para marcar es-
paço. Como o senhor ou os funcionários viram os episódios da época, da não-posse 
do Jango, com um Ato Adicional para o parlamentarismo e, em setembro de 1963, 
o caso da Revolta dos Sargentos, que fechou Brasília, fez Check Point. Invadiram a 
Base Aérea e tomaram aviões no aeroporto. Como o senhor viu tudo isso? Parece 
que houve até prisão ou detenção do presidente da Câmara.

SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – O que consta é que houve relacionamentos 
talvez tensos entre os dois poderes. Não vi isso, não fui testemunha, mas ouvi dizer 
que, quando Adauto Cardoso era presidente da Câmara, já depois da Revolução…

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Isso já foi em 1966.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Relataram-me isso e ouvi várias vezes a 
informação de que o General Meira Mattos – durante a vigência do AI-5, em 1968 
ou 1966…

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Em 20 de outubro 
de 1966, houve o fechamento do Congresso. No caso, o Ato Complementar nº 23.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Ouvi muitas vezes que, na época, alguns 
deputados haviam se refugiado na Câmara por estarem na lista para terem os man-
datos cassados. O general Meira Mattos cercou o Congresso, e o presidente Adauto 
Cardoso, homem de muita dignidade, fibra e muito zelo pela Câmara, ao sair da 
Casa perguntou o que estava ocorrendo. O General respondeu que representava o 
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Poder Militar. E Adauto Cardoso, por sua vez, disse que representava o Poder Legis-
lativo. Cada um afirmou sua posição, homens convencidos de seus papéis.

Sobre a prisão do presidente da Câmara, nunca ouvi falar. O que eu vivi ocorreu 
exatamente no dia 31 março de 1964. Havia um clima muito tenso em toda par-
te. Tínhamos receio de que alguma coisa ocorresse na Câmara, alguma violência, 
enquanto estivéssemos trabalhando. Não íamos saber de onde partiria, porque o 
clima era tenso. Houve o Comício da Central do Brasil, no Rio, que todos acom-
panhamos com muita preocupação, porque lá foram feitas as proclamações do al-
mirante Aragão, lembram? Ouvimos isso no rádio e ficamos apreensivos. Houve 
também a rebelião do cabo Anselmo. Tudo isso, vivemos em 1964. Havia quatro 
anos que Brasília fora inaugurada – ainda havia muito por ser feito. Não se sabia 
de muita coisa.

Trabalhar no Poder Legislativo, na Câmara ou no Senado – a Câmara tem hoje 513 
parlamentares e o Senado, 81 – faz a gente aprender muita coisa, a conhecer o país. 
O Senado representa os estados, e a Câmara, os interesses de cada região, de cada 
município, das cidades. Esta Casa é uma instituição muito viva, muito vibrante.

Sentimos muito a repercussão do que se sucedeu em 1964, havia preocupação com 
as pessoas que estavam viajando. Depois do dia 13 de dezembro de 1963, do Comí-
ciob da Central, começamos a sentir que a movimentação não era fácil como antes. 
Havia mais cuidado. Porque todos estavam em preparo já, não é? A situação acabou 
eclodindo no dia 31 de março. Preocupações, inquietações, houve.

Continuo meu depoimento.

Em razão do meu trabalho, eu pesquisava muito na Biblioteca, que funcionava no 
3º andar do Anexo I. Lá reencontrei um amigo que conhecia desde o Rio de Janeiro, 
o professor e escritor Edson Nery da Fonseca. É ele hoje a maior autoridade na área 
de biblioteconomia. Ele foi professor universitário e tivemos a honra de tê-lo no 
quadro funcional da Casa.

A Biblioteca era dirigida, na época, pela bibliotecária Leda Labouriau. Era uma pes-
soa também muito competente, de muita tenacidade. Não gostava de Brasília, mas 
isso era, na época, bastante compreensível. Conforme falei, bem como outros que 
aqui estiveram, era impossível desenraizar-se do Rio de Janeiro e gostar de Brasília 
de início. Tudo era hostil. O clima, a carência de tudo, o desconforto, a ausência da 
família, a saudade dos amigos. A família não podia vir, porque não havia casa para 
todos. Enfim, havia muito desconforto.
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A Leda Labouriau, infelizmente, faleceu há alguns anos. Era muito competente e 
decidida – já disse – e dirigia a Biblioteca desde o Rio de Janeiro, onde, no Palácio 
Tiradentes, suas instalações ocupavam uma grande sala, guarnecida por móveis e 
estantes de grande beleza, com vidros bisotê e que permanecem lá até hoje, tudo 
muito bem conservado. O acervo não se compara com o que depois se expandiu 
em Brasília. Pois bem, a diretora Leda veio, assim como nós viemos do Rio de Janei-
ro. O Edson Nery veio também e, como já disse, foi convocado pela Universidade 
de Brasília para ser professor, foi o fundador, lá, do curso de Biblioteconomia.

Depois, a professora Cordélia Cavalcanti sucedeu à Leda como diretora. A partir de 
1966, quando fui lotado na Biblioteca, trabalhei, sobretudo com essas pessoas. Foi 
antes da reforma administrativa da Câmara ocorrida em 1971.

Essa reforma foi organizada pela Fundação Getúlio Vargas. A Câmara tinha vindo 
do Rio de Janeiro, do Palácio Tiradentes; tudo muito diferente em relação a Brasília, 
que tem esse espaço todo. Então, era preciso crescer, necessariamente!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Permita-me fazer um questio-
namento sobre gênero. Havia mais funcionárias, ou seja, membros do sexo femini-
no, ou mais homens trabalhando aqui na Câmara? Havia alguma função a que as 
mulheres se prontificavam mais, específica das mulheres, ou era tudo misturado? 
Como era o relacionamento entre funcionários e funcionárias?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Havia bastantes funcionárias, mulhe-
res, em todos os setores. No meu concurso, houve predomínio de homens. Mas, se 
fizermos conta, talvez um terço era de funcionárias. Isso há cinqüenta anos, foi em 
1956 o meu concurso, como disse no começo deste depoimento. É bom lembrar a 
data. Muitas mulheres se inscreveram no concurso e passaram. Isso não significa 
que não havia preconceito. Havia, talvez, mais do que hoje. Mas elas tinham acesso. 
Não era, digamos assim, proibido.

Na Biblioteca, por exemplo, a maioria era de bibliotecárias. Na biblioteconomia 
sempre predominaram as mulheres. Bibliotecários eram poucos: Edson Nery, o 
Washington Moura, o Tarcísio França, o Anibal Coelho. A maioria era de biblio-
tecárias.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E na Taquigrafia, a predominân-
cia era de mulheres também?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Lá também. Exatamente. Havia ho-
mens taquígrafos. Lá, talvez, fosse mais equilibrado. Estou assim falando por alto. 
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Lembro-me de colegas homens e mulheres na Taquigrafia. Havia muitos servidores 
do sexo feminino lá também.

Quer dizer, na Câmara, não havia preconceito por ser ou não mulher. Você tocou 
num ponto interessante. Trabalhar numa Casa como a Câmara, em que predomi-
nava, naquela época, o homem, o deputado – hoje, não! Está diferente. Trata-se de 
lidar com a autoridade diretamente, pessoalmente, fisicamente. É uma caracterís-
tica do Poder Legislativo. No Executivo, para você falar com um diretor, é mais di-
fícil. Tem que pedir audiência. No Judiciário, também, há distância. Para falar com 
um ministro, só aqueles que trabalham diretamente com ele, no gabinete. Ainda 
hoje é assim. No Judiciário, talvez mais ainda. Desculpem-me magistrados, mas 
parece-me que é assim. Eu sinto isso.

O SR. ENTREVISTADOR – O Edson Nery ainda está vivo, não é? Parece que ele 
está em Olinda.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Ele é oblato, quer dizer, presta, como 
religioso leigo, serviço no Mosteiro de São Bento de Olinda. Ele mora na mesma 
rua do histórico Mosteiro, na Rua de São Bento.

O SR. ENTREVISTADOR – E ele foi o braço direito do Sarney também. Ele deu 
um grande apoio.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Foi assessor especial no Planalto, no 
governo Sarney. Por sinal, ele acaba de publicar um livro, coincidentemente, sobre 
a vida monástica – talvez o melhor livro dele. Vem lançar aqui em Brasília, talvez 
agora em outubro.

Pois bem, para não perder o fio da meada, vou continuar.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor estava falando de quan-
do foi para a Biblioteca.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Sim. Fui para lá a convite do professor 
Edson. Ele cuidava de uma publicação editada pela Biblioteca: Boletim da Biblio-
teca da Câmara dos Deputados. Esse Boletim era mensal ou semestral, não me 
lembro bem. Muito interessante. Faz parte do acervo da Biblioteca. Ela publicava 
a bibliografia da Câmara. Os livros, à medida que iam chegando, iam sendo classi-
ficados, catalogados, e o Boletim publicava. Era o veículo de comunicação com o 
leitor. Convém lembrar que, nessa época, o computador dava os primeiros passos. 
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Acho que o Boletim acabou quando começou a mecanização dos serviços da Bi-
blioteca. Foi por isso. Ficou obsoleto, não tinha mais sentido.

Como dizia, fui chamado pelo Edson Nery para ajudá-lo, para trabalhar no Bole-
tim. Era uma seção da Biblioteca antes da reforma de 1971. Ele publicava também, 
nesse Boletim, as biografias dos presidentes da Câmara dos Deputados desde o Im-
pério, desde 1826, quando a Câmara se instalou – o nome do primeiro presidente 
era Coutinho, um sacerdote –, até a República. Eu me lembro que ainda colaborei 
na biografia do presidente Ulysses Guimarães.

Então, como estava lembrando, esse Boletim, essa revista, publicava essa seção im-
portante, as biografias dos presidentes da Câmara. Para os primeiros presidentes, 
nós íamos aos arquivos, pesquisávamos. Já com os contemporâneos, íamos entre-
vistá-los. Entrevistei os deputados Ulysses Guimarães, Geraldo Freire – foi um dos 
últimos – e acho que Bilac Pinto. Enfim, era um trabalho muitíssimo interessante.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E essas 
entrevistas estão nesse Boletim?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Sim, as biografias trazem o período pre-
sidencial, uma breve biografia e o mandato. Acho que tem foto. Está lá no acervo: 
Boletim da Biblioteca da Câmara dos Deputados. É uma publicação interessante. 
Esse é o ponto alto. São dois: a bibliografia, que hoje está superada, porque está tudo 
aí no computador; e essas biografias.

Depois que o Boletim parou – este já é um comentário lateral –, o próprio Edson 
Nery quis, comigo também, refazer essas biografias e publicá-las em forma de livro. 
Mas aqui eu devo abrir um parêntese, sem nenhuma crítica a ninguém – é um fato, 
uma realidade: fizemos a sondagem e não sentimos receptividade. A resposta foi 
que os dados estão todos aí no computador. Mas não era esse o nosso objetivo. O 
que se queria era isso aqui: uma foto, um documento. Nós queríamos reunir todas 
as biografias, refeitas, atualizadas, com mais dados, outro tratamento, mas não hou-
ve respaldo para essa idéia.

Então – repetindo – fui para lá, para a Biblioteca, para fazer esse trabalho, que 
fiz com muito prazer, não só por trabalhar ao lado de um mestre na matéria, 
aprender coisas do arco da velha em termos de documentação, de seriedade ao 
lidar com documento, de literatura. Ele sabe tudo. Ele é um escritor, o principal 
colaborador do escritor Gilberto Freyre, principal colaborador da obra dele. Um 
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colaborador no sentido mais alto da palavra. Não aquele que dá palpite, mas que 
era ouvido, respeitado.

Continuando: com a aposentadoria da professora Cordélia Cavalcanti, que tão im-
portantes serviços prestou à Universidade de Brasília e à Câmara, na área de Biblio-
teconomia (como aliás já sucedera com Edson Nery da Fonseca, homenageado, ao 
aposentar-se, com o título de Professor Emérito da UnB), fui nomeado diretor do 
Centro de Documentação e Informação (Cedi) de nossa Casa. Nesse cargo contei 
sempre com o apoio de meus colegas de trabalho, do mais qualificado ao mais mo-
desto servidor. Nunca me faltaram também o estímulo e a confiança dos sucessivos 
presidentes e membros da Mesa Diretora da Câmara, sem o que nada teria sido pos-
sível realizar. Permitam que, nesse aspecto, eu destaque o nome do presidente José 
Bonifácio, que tanto desvelo manifestou para com o Cedi, desde os tempos em que, 
na estrutura administrativa antiga, era conhecido como a Biblioteca da Câmara; e 
o de hoje, ministro Luciano Brandão Alves de Souza, ex-diretor-geral da Secretaria 
da Câmara, cuja competência e firmeza são reconhecidas por todos quantos sob sua 
direção exerceram as mais variadas funções nesta nossa Casa de trabalho. 

Assim, foi muito rica aqui minha experiência como servidor público da Câmara. 
Em nenhum outro lugar onde trabalhei – fui jornalista, professor, funcionário pú-
blico do Executivo, fui empregado de loja de ferragem na juventude, na primeira 
juventude – senti essa riqueza de crescer, de aprender, de ampliar os horizontes que 
vivi aqui na Câmara.

Na Câmara, mesmo em se tratando de Brasília, e eu nunca tive preconceito, enfren-
tei dificuldades, mas nunca fui contra Brasília! Eu tinha lido, do Cassiano Ricardo, 
A marcha para oeste, preconizando – aliás, desde o Império que se preconizava – a 
mudança da capital, e conhecia a obra de José Bonifácio, o Patriarca da Indepen-
dência, que também era a favor. 

O destino é curioso. Ainda sem entender bem das coisas, quando ouvia falar em in-
teriorização da capital, sentia uma vibração diferente. Vibrava com a aquilo. Olhava 
para o mapa do nosso país e via aquilo e “via” aquilo lá. “Puxa! Realmente… por que 
só aqui? E tudo lá, deserto!” – pensava.

Então, quando mudou a capital e vim para cá... houve muito desconforto. Real-
mente, todos os que viemos para cá no começo comemos muita poeira, sofremos 
muita depressão, muita angústia. Sofremos muito. Mas compensou. Imagine o país 
de hoje com a capital ainda hoje no Rio de Janeiro! O país teria ficado anão, teria 
ficado capenga, sei lá!
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Então, aqui na Câmara a gente aprende. Só alguns nomes com quem tive privilégio 
de conversar, de trabalhar: Afonso Arinos de Melo Franco. Aliás, vou antecipar: 
no livro que ele escreveu sobre o sesquicentenário da instalação da Câmara – é 
bilíngüe – me honrou muito a dedicatória dele. Porque trabalhamos juntos. Fui à 
casa dele várias vezes, na Rua Dona Mariana, em Botafogo, no Rio de Janeiro, uma 
casa senhorial, casa antiga, com árvores, mangueiras e uma biblioteca de vinte mil 
volumes. Uma meia dúzia de vezes estive lá. Conversamos muito.

Não serei pretensioso a ponto de dizer que fui íntimo de algum, mas conversei com 
Raul Pilla, Gustavo Capanema…

A respeito deste último vou contar um episódio que me emociona ainda hoje. O 
deputado e depois senador Gustavo Capanema vinha muito à nossa Biblioteca. Já 
nos últimos tempos de vida freqüentava bastante nossa Biblioteca. Gostava muito 
de livro. Como sabem, ele foi ministro da Educação no governo Vargas. Desde a Re-
volução de 1930, desde que Vargas assumiu o governo, ele foi para o Ministério da 
Educação. Eu sempre tinha... não somente eu, claro, outros também se admiravam, 
e eu me admiro ainda hoje, da obra que esse homem fez, a obra verdadeiramente 
cultural que ele fez de 1930 até 1945. Foi no Ministério da Educação e Saúde, os 
dois juntos. Publicações não somente na área da literatura. Na música, o Ministério 
apoiou Villa Lobos; na pintura, Portinari, os afrescos, os murais de Portinari. Tudo 
isso era apoiado. Não havia campo para artista desse porte viver no Brasil, como 
aliás em quase todo mundo. Foi o tirocínio de Capanema que possibilitou isso. Não 
esqueço também que ele tinha ao lado o seu chefe de gabinete. Lembram-se? Carlos 
Drummond de Andrade. E não podemos esquecer outro grande colaborador de 
Capanema: Rodrigo Melo Franco de Andrade, o homem que instituiu no Brasil o 
Serviço do Patrimônio Histórico Nacional, salvou Ouro Preto e tantas riquezas de 
nosso melhor passado.

Conheci Carlos Drummond: uma flor de pessoa, uma delicadeza. Parecia etéreo, 
tão sutil. Tinha a personalidade muito forte. Magrinho, mas muito espiritual. Ele se 
dizia agnóstico, mas era um homem espiritual. Não fosse, não seria o grande poeta 
que é.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Mário, quando se aposentou, 
o senhor continuava na Biblioteca. Ao todo, quanto tempo o senhor ficou lá?

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Quando eu saí…

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É. O senhor se aposentou em...?
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O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Em 1980. A aposentadoria está aqui, os 
números oficiais. Eu me aposentei em 1980.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então o senhor ficou quatorze 
anos.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – É por aí. Foi no dia... Veja bem, a Porta-
ria me aposentando está datada de 20 de maio de 1980.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então, o seu contato com o pro-
cesso legislativo foi mais transversal.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Sim. Quer dizer, não foi direto. Mas ele 
era um contato curioso. Não era, por exemplo, de quem trabalhava na Mesa, como 
o meu amigo Paulo Affonso; não era de quem trabalhava nas comissões, como a 
querida colega Yolanda Mendes; mas era tão vinculado, tão ligado, que… a minha 
área é a área legislativa. Não esqueça que a Biblioteca, mais que isso, era uma asses-
soria, na época; era a principal assessoria para os deputados, que lá pediam pesqui-
sas. Hoje elas são feitas pelos consultores. Mas naquela época era a Biblioteca que 
fornecia as cópias, fazia as pesquisas. Não elaborávamos textos, não fazíamos isso. 
Mas lembro – acho que ainda tem os gabinetes lá –, os deputados pediam a pes-
quisa e os seus auxiliares iam pesquisar lá. Era uma espécie de consultoria. Então, o 
processo legislativo era vibrante lá dentro.

Eu não quero mais me desviar nessa homenagem ao Capanema. E hoje está se fa-
zendo justiça a ele. É curioso, tudo passa. Os franceses dizem: Tout passe, tout casse, 
tout lasse – tudo passa, tudo quebra, tudo cansa. É a vida.

Sua obra, elogiada por pessoa de valor, não sou eu… Quando ele começou a apa-
recer, já o senador, já no “finalzinho” da vida, ia lá, sentava-se. Eu era diretor, ia lá 
homenageá-lo. Ele sentado. Queria conversar – já meio “cansadinho”. Eu ia lá, per-
guntava se ele queria um café e me sentava ao lado dele. Ele punha a mão na minha 
mão – lembro bem –, não me deixava sair mais. Queria conversar.

Tudo isso eu estou contando para chegar ao núcleo da coisa. Um dia, eu disse: “Se-
nador, me permita: Um dia, eu tive um delírio” – contando pra ele – “tive um delírio 
de pensar que iria escrever alguma coisa em homenagem a sua obra no Ministério 
da Educação”. Ele disse: “Meu filho, mas por quê? Pela obra?” Aí, eu lembrei e disse: 
“Senador, não sou eu.” Aliás, escreveram. Esse elogio está aí. Eu tenho um livro lá 
em casa, dois: “A era Capanema”, parece que é assim. Fizeram justiça a ele – não me 
lembro bem quem é, não me lembro mais. Contaram o que ele fez para o Brasil: 
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música, pintura, literatura, as artes populares, dicionário de folclore, tudo do minis-
tério funcionou. Tudo. Até disse a ele: “pensei um dia… sonhei um dia escrever 
nem que fosse um artigo para fazer justiça ao senhor!” Mas vi que outras pessoas 
estavam bem mais capacitadas. Não só tinham pensado, mas tinham trabalhado, já 
tinham publicado alguma coisa. Ele disse: “Mas meu filho!” Ele ficou emocionado, 
porque ele estava naquela fase em que a pessoa sente que está terminando e qual-
quer palavra que seja verdadeira emociona, repercute na pessoa. Lembro bem da 
mão dele. Não queria me largar. Quem me visse de longe com ele… Parecia que es-
távamos namorando os dois. Pegava na mão, não soltava. Felizmente era um ancião 
e não tinha possibilidade. Olha só, eu falando ao microfone; estou dizendo coisas 
absurdas.

Pois bem, conversávamos. E ele disse: “O senhor acha?” “Mas claro! E não sou só 
eu que acho.” 

Então, voltando: aqui nesta Casa, não sei como está hoje, mas na fase em que vivi 
aqui, nos vinte anos que passei aqui e antes, no Rio de Janeiro, havia essa possibili-
dade de você conviver com Luiz Vianna Filho, no Senado… Porque, apesar de eles 
serem senadores, não importava. Senador ou deputado, eles vinham muito aqui à 
Biblioteca da Câmara, embora o Senado tivesse uma biblioteca fabulosa. Sobretudo 
no começo, a da Câmara era mais freqüentada. Depois a do Senado atualizou o seu 
acervo e está atendendo às duas casas.

Então nós podíamos conversar com o Luiz Vianna Filho, conversar sobre a obra 
dele; Aliomar Baleeiro, San Tiago Dantas... Ouvir San Tiago Dantas falar... Eu me 
permito, claro que não ouvi o outro, mas conta-se que ouvir Oscar Wilde era um 
privilégio: ele era o homem da improvisação. Dizem que os escritos dele são uma 
sombra tênue do que ele era quando contava aquelas coisas. Dizem que era um espe-
táculo. Quando ele entrava num salão, o salão todo ficava em volta dele, pendurado 
do lado dele, porque tudo o que ele dizia era uma jóia. Então, San Tiago Dantas fa-
lando, presumo, era uma coisa parecida... Porque quando ele falava a casa toda silen-
ciava. Fosse da oposição, fosse adversário, ele falava num ritmo elegante, claro, sério. 
Não era homem de fazer observações pitorescas. Um homem sério, um homem de 
estudo, um homem da maior altitude cultural e moral. Carlos Lacerda...

Outra coisa que é importante nesse depoimento e que faço questão de acentuar 
– aqui nós aprendemos uma coisa: nos conduzimos com respeito, com isenção, na 
medida em que... O ser humano não pode ser isento politicamente. Claro que cada 
um tem suas tendências, suas simpatias partidárias. É eleitor, vota aqui, vota lá. Mas 
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aqui nós aprendemos uma coisa: você respeita o valor, seja ele comunista, seja ele 
integralista – por falar em integralista, Plínio Salgado. Meu Deus do Céu, que privi-
légio conhecer esse homem! Eu o conheci. Munhoz da Rocha...

Eu estou falando nesse tom de isenção, de respeito pelo valor – o brasileiro, o valor 
do intelectual, do homem brasileiro na sua expressão mais rica, de intelectual, de 
pensador.

Plínio Salgado eu conheci de forma curiosa, mas não vem ao caso. Uma vez estive 
com ele em um lugar fora de Brasília, sem nada a ver com a política dele, aliás com 
nenhum dos outros. Sinceramente, insisto nisso, você aprende isso. Afonso Arinos, 
amigo do San Tiago Dantas, que era adversário político do Plínio Salgado, mas eles 
se entendiam. Em termos de cultura de pensamento eles se entendiam. Isso nós 
aprendemos aqui. Essa talvez seja a lição maior que nós funcionário da Câmara 
aprendemos.

Eu não tenho autoridade para dizer isso, mas se eu tivesse diria aos colegas presen-
tes e futuros que, ao entrarem nessa Casa, tivessem espírito de tolerância ampla, 
total; de isenção, que façam política lá fora, não aqui dentro, porque se perde tudo 
aquilo que poderíamos dar de contribuição ao Brasil, ao Poder Legislativo. Se você 
fica do lado de um deputado de um partido ou de outro, você não vê aquele outro 
que tem tanto ou mais valor intelectual ou cultural.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Mário, esse nosso projeto 
tem como balizamento exatamente os 180 anos do Poder Legislativo, e deu para 
perceber pelo seu depoimento que o senhor tem um profundo respeito pelo Poder 
Legislativo.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Desde o início fiz questão de mostrar 
que ao vir para cá fui privilegiado, como outros, bem recompensado. Não pou-
cas vezes fizemos sacrifícios. Íamos para casa, com freqüência, às nove, dez horas 
da noite. Chegava o fim de semana e nós estávamos fatigados. Trabalho diuturno, 
sempre à disposição do deputado, especialmente num setor como o da Biblioteca, 
o Cedi, em que você fica de prontidão, esperando ser chamado. Há outros setores 
também. Muitas vezes eu, como diretor, despachava, aproveitava para redigir e assi-
nar expedientes, mas havia outros colegas que ficavam esperando. A nossa resistên-
cia física é limitada. Chegava sete, oito horas da noite, desde cedo, não era possível, 
a cabeça não funcionava mais.
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A natureza do nosso trabalho é diferente. Digo isso porque trabalhei no Executivo 
também. Como é diferente, sobretudo no aspecto positivo de você conviver com 
expressões maiores da cultura, mas com colegas de muito caráter.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Dr. Mário, só uma 
abordagem. Sou o chefe da Documentação Parlamentar. Talvez o senhor não saiba 
que eu sou historiador e cuido dos Anais e dos Diários que o senhor tão bem pre-
servou.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Eu sozinho não.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – O senhor e todos os 
servidores que nos antecederam. Em 2000, quando fizemos um levantamento dos 
Anais e dos Diários que tínhamos para digitalizar e disponibilizar na Internet, e na 
busca dos Anais e Diários que faltavam, sempre ouvia uma brincadeira, da Suelena 
e de outros funcionários, de que quando houve a mudança da capital para Brasília, 
um dos caminhões que fazia o transporte perdeu os Anais e os Diários...

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – É verdade.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Sendo o senhor 
mais antigo, gostaria de fazer esse questionamento sobre como foi isso, porque se o 
senhor não contar vamos perder essa história. Há vários Anais e Diários que faltam 
em nosso acervo, e só tivemos ciência disso quando fizemos o balanço para colocar 
tudo na Internet. Tivemos de pegar na Imprensa Nacional, no Ministério da Justiça 
para completar nossa coleção e tivemos de devolver.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – É verdade. Sentimos isso várias vezes 
quando fazíamos as pesquisas solicitadas pelos deputados ou trabalhos de publi-
cações, como as que vou mencionar aqui. Não me lembro mais, mas foi por essa 
época da mudança. Não me lembro como ocorreu esse extravio. Talvez a colega 
Nilza Teixeira Soares, que foi diretora do Arquivo, que certamente vai depor aqui 
um dia, possa dar melhor informação, ou outros colegas, o Luiz Leite Mariz Neto, 
que foi diretor da Coordenação de Estudos Legislativos, que cuidava exatamente 
da legislação. Isso é um fato, é uma lástima, como recuperar isto? Aconteceu. É fato. 
Agora... foi a mudança.

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Para seu conhe-
cimento, a Câmara dos Vereadores de São Paulo comunicou-me esta semana que 
pretende doar todo o acervo que possui dos Diários. Minha esperança é que esse 
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material que se perdeu esteja nesse acervo da Câmara de Vereadores. Se estiver, está 
salva nossa história.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Tenho uma sugestão. Hoje é tão fácil 
pela Internet, quem sabe o Centro de Documentação não poderia lançar uma in-
dagação às assembléias que possam ter, e nem sabem que têm, esses volumes que se 
perderam, para que sejam copiados, fotografados?

O SR. ENTREVISTADOR (Casimiro Pedro da Silva Neto) – Estamos preocu-
pados com isso, e estamos fazendo esse trabalho, esse tipo de levantamento. Esse 
de São Paulo me animou muito. Parece que está há muitos anos guardado e sem 
ninguém mexer. Principalmente da década de 70, quando chegaram as máquinas 
xerox. Hoje o papel perdeu muito da sua cor, está quase apagado, devido à passa-
gem pela máquina quente da xerox.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Quero 
falar duas coisas. Primeiro o senhor fez uma sugestão para que Dona Nilza falasse 
uma coisa a esse respeito.

A outra, é que fizemos a programação acreditando que alguns depoimentos du-
rassem em torno de duas horas. A Dona Dorothy veio para contribuir também. 
Já vi que estamos longe do final, poderíamos marcar outra entrevista para con-
tinuarmos daqui. Gostaria só que o senhor fechasse a questão da Dona Nilza e já 
agendaríamos o seu retorno.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Para mim não tem problema. A gargan-
ta já começa a reclamar. A parte que eu considero muito interessante é a cultural 
que a Câmara fez com as publicações, os convênios, tudo isso me parece muito im-
portante. O que pode ser feito aqui e que lá fora não se sabe. Então paramos nessa 
parte, ainda na Biblioteca, no começo, para chegar às publicações. 

Com relação à Nilza, ela tem informações porque participou da mudança, ela me 
disse que veio logo depois, mas ela participou da mudança, sobretudo do arquivo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Ela rece-
beu muitas coisas que vieram depois.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Com certeza, ela e outros colegas têm coisas 
muito interessantes que eu nem sei, não era da minha área, do meu conhecimento.
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Agra-
decemos ao senhor e pedimos desculpas pela interrupção e, com certeza, nesta 
semana teremos alguns horários livres. Se houver compatibilidade, marcaremos 
uma hora.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Combinado. Não tenho o dom da sínte-
se. Vou lembrando de muita coisa à medida que falo. Fica então para outra ocasião 
a parte desse documento.

(NãO IDENTIFICADO) – Mário, não se subestime, porque aprendemos muito 
com sua vivência. Eu sou suspeito para falar porque o conheço.

O SR. MÁRIO TELES DE OLIVEIRA – Eu sou a Câmara no sentido desse 
aprendizado, aprendi aqui. Era tão xucro antes de vir para cá! Não conhecia o Bra-
sil. Se você entra na Câmara com espírito de tolerância, de respeito aos outros, não 
com espírito partidário, o funcionário não pode ter partido aqui dentro. É um erro 
gravíssimo, é uma perda, é lastimável. Quando você entra aqui com o espírito aber-
to, você vê o Brasil, você vê as contradições, e tudo mais.

Muito obrigado!
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Por favor, conte-nos em que cir-
cunstâncias o senhor ingressou na Câmara dos Deputados.

O SR. SALVADOR VICENTE – Boa tarde a todos. Salvador Vicente, às ordens. 
Eu entrei na Câmara dos Deputados em 14 de abril de 1960, no quadro da Zela-
doria. Trabalhava no Rio de Janeiro e fui transferido para Brasília no dia 20 de 
janeiro de 1961.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – No Palácio Tiradentes, o senhor 
ficou menos de um ano?

O SR. SALVADOR VICENTE – Menos de um ano. Então vim para Brasília, mas 
não queria. A Câmara, inclusive, nos dava vinte dias para conhecer Brasília. Quem 
quisesse vir ficaria hospedado no Hotel Nacional. Havia um cicerone para mostrar 
como era Brasília. Eu recusei, porque sei como é duro entrar numa casa que está em 
construção. “Vou lá em Brasília fazer o quê?” “Mas, amigo, vamos, vamos.” – diziam 
alguns. “Eu não vou.” – respondia. Vieram. Aí, meus colegas ficaram por lá e diziam: 
“Venha, venha.” Quando foi dia 20 de janeiro de 1961, um colega me perguntou: 
“Você já foi lá no quadro?” “Não!” – respondi. Era um quadro negro, mas chamáva-
mos “pedra”. Ele então me disse: “O seu nome está lá para ir para Brasília.” Senhoras 
e senhores, eu chorei! Eu tinha 21 anos, mas chorei como criança pequena porque 
eu não queria vir para Brasília. Eu rodeei a Câmara todinha para evitar a minha 
vinda, mas, por ironia do destino, não teve jeito.

Ao chegar em Brasília, a minha vida começou a mudar. Comecei a trabalhar na 
cidade, mas de vez em quando estava no Rio. Naquela época, quando tinha chance, 
tirava férias ou licença e corria para o Rio de Janeiro. Quando cheguei aqui, nada de 
Brasília entrou no meu coração ou na minha mente. Não fiquei decepcionado, mas 
fiquei sem saber o que fazer. Estava perdido em Brasília.

O tempo foi passando, passando... Quando chegamos ao aeroporto, às 15 horas 
– minha patroa, meu filho pequeno com uma manta branquinha de lã e eu –, e 
descemos do avião, deu um rodamoinho, senhora! Essa torre de TV era mais baixa. 
Naquela ocasião, eu ainda não era evangélico, ainda estava com certa influência e 
falei tanta coisa de Brasília! Mas escureceu tudo, ninguém via nada daqui para ali. 
Só senti quando bateram na minhas costas. Falei: “Mas quem é que está batendo 
nas minhas costas?” Disse logo um palavrão, mas um palavrão pequenino. Eram o 
piloto e o co-piloto. Um deles disse: “Rapaz, eu estou vendo que você está nervoso. 
Fique calmo.” Respondi: “Ficar calmo? Mas eu não gosto daqui!” Ele falou: “Você 
vem para cá, mas a Câmara dá recesso constantemente e você vai para o Rio de Ja-
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neiro. Eu também sou do Rio e estou aqui.” “Mas o senhor está no Rio, na América 
do Norte, em toda parte do Brasil e do mundo. E eu fico aqui penando!” Ele disse: 
“Calma, você vai embora para Brasília. Tenha calma. Você está começando agora. 
Tudo tem um começo, um meio e um fim.” Respondi que estava tudo bem, mas não 
me conformei.

Cheguei a Brasília e já começou tudo por aqui. Vim diretamente para cá sem residên-
cia para depois ganhar a moradia. Eles queriam logo mandar os funcionários para 
cá, para, em seguida, entregar a casa. Eu falei: “Tá bem!” Cheguei aqui e morei com o 
meu cunhado uns seis meses. Ganhei um apartamento, mudei para esse apartamento, 
onde resido até hoje. Há 42 anos moro na 406 Norte. Na Zona Norte.

Daí para cá, Brasília não entrou no meu conceito. Eu não me adaptei a nada em 
Brasília, nem na questão da saúde. Eu não a perdi, mas diminuiu. Quando me pe-
sei no aeroporto para vir para Brasília, tinha 64 quilos e meio. Hoje estou com 53 
quilos e não passo disso. Sou atleta, pratico atletismo, pratico esporte. Pratiquei 
esporte aqui em Brasília por 31 anos; esporte pesado, bruto, que requeria esforço 
físico todos os dias. E eu fazia. 

Moral da história: fui esperando, esperando que Brasília entrasse na minha mente, 
mas isso não ocorreu. Por quê? Primeiro, a amizade aqui é difícil. Aqui para a gente 
fazer uma amizade pura e sincera é difícil. Não vou dizer que não se consegue, mas 
é muito difícil. 

O clima daqui também judia de mim. Olhem, tomei banho, passei creme, mas fico 
todo ruço. Logo quando cheguei aqui meus lábios rachavam tanto que eu não po-
dia nem sorrir. Eu tinha de ficar me molhando e passando creme na pele todos 
os dias. Isso me decepcionou por cinco ou seis anos em Brasília. Graças a Deus o 
problema melhorou. Eu não passo disso. Fico nisso toda a vida.

Outra situação a que não me adaptei é a de morar 31 anos em um lugar e não ter 
uma amizade firme. Há 42 anos estou no mesmo apartamento, na Asa Norte, e 
não conheço os vizinhos. Não conheço meus vizinhos nem eles fazem questão de 
me conhecer. Então, quando a gente vai entrar na mesma portaria, eles correm na 
frente para entrar primeiro. Se eles vêem que não dá, diminuem o passo só para não 
falar. Se nos encontramos, quando subimos ou descemos as escadas, então, falamos 
bom-dia ou boa-tarde. Isso me mata porque no Rio de Janeiro – quem conhece 
sabe – arranjamos amigos rápido. Se eu não conheço você mas você conhece meu 
amigo, desenvolvemos uma amizade firme. Aqui não. Tudo isso me entristece. Bra-
sília não preencheu a minha vida.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Até hoje?

O SR. SALVADOR VICENTE – Até hoje. Até este momento em que eu estou 
falando não preencheu, e creio que isso não vai ocorrer.

Agora, não meto o malho em Brasília e nem digo que Brasília não presta. Brasília é 
uma cidade boa, mas para mim não, porque não me adaptei.

Dou valor a Brasília. Agora vou falar bem de Brasília. É um dos melhores lugares 
em que já passei, porque, em matéria de ensino, Brasília bate recordes. Não sei se 
é no Brasil todo, mas em cada quadra da cidade tem dois ou três colégios. Lá no 
Rio de Janeiro a gente anda três, quatro, cinco quadras... – não, lá é bairro – ...ne-
nhum bairro tem dois ou três colégios. Nenhum bairro! Aqui numa quadra tem 
três colégios. Então, no que diz respeito ao ensino, Brasília supera o Rio de Janeiro 
de longe.

Mas se isso fosse tudo até me adaptava. Mas não é só isso. Tem coisas que favorecem 
e tem coisas que desfavorecem. Não me adaptei a Brasília. Estou aqui até hoje, mas 
não me adaptei.

Estou juntando todo o meu tempo de serviço, porque nunca tirei licença-prêmio. 
Nunca! Nunca! Tenho férias, tenho um recesso perdido, prescrito, porque não o 
utilizei. Não vou tirar recesso para ficar em casa à toa. Tenho nove netos em casa. Já 
tenho quase bisneto. Tenho um neto que vai fazer 21 anos. Assim, prefiro ficar tra-
balhando. Além disso, sou massagista, sou fisioterapeuta, sou professor de educação 
física. Tenho meus certificados. Trabalhei 34 anos como massagista nos times de 
futebol de Brasília. Fui considerado o massagista mais veloz de Brasília. Em 33 anos, 
sinceramente, não teve ninguém que me acompanhasse, não. No estádio, quando 
se machucavam dois jogadores, porque o de um time se chocava com o do outro, 
tanto fazia se o outro massagista saísse primeiro ou junto comigo, porque ele ficava 
sempre por último. Eu passava ele no caminho. Tranqüilo! Moral da história: fui 
filmado, televisionado, saí no Globo Esporte, saí no jornal, no Fantástico, em tudo. 
Então, o meu “vulgo” é Papa-Léguas. Em Brasília o meu “vulgo” é Papa-Léguas – 
podem anotar aí.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quando o senhor veio trabalhar 
em Brasília, o senhor tinha pouco tempo de Câmara, menos de um ano, ou seja, a 
sua vida profissional foi construída aqui. Como era o trabalho naquela época?

O SR. SALVADOR VICENTE – O trabalho, antigamente, era na Zeladoria. Eu 
limpava a Casa, fazia faxina. Hoje a Câmara tem firma. Antigamente não era assim. 
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Nós é que fazíamos o serviço. De um certo tempo para cá a Câmara resolveu – não 
sei se foi em 1969 ou 1970 – contratar a Confederal para fazer a limpeza da Casa. 
Nós fomos trabalhar nos gabinetes.

Antes eu vinha pela manhã e trabalhava até às onze horas na Zeladoria. Quando 
terminava o expediente, ficava aqui até às treze horas, quando ia para casa. Uns 
eram contratados para fazer trabalho extraordinário. Eu nunca fiz extraordinário 
nesta Casa, até 1969. Não tinha vaga para mim, só para os outros. Eu acabava de 
almoçar e ia para casa. E eu sendo barbeiro também – mais uma profissão –, por-
que exerço a função desde quatorze anos, resolvi abrir uma barbearia no quarto de 
empregada do meu apartamento. Construí uma cadeira de madeira que até hoje os 
próprios profissionais da área me perguntam como consegui aquele móvel. É uma 
cadeira de barbeiro, estofada direitinho. Naquele tempo eu cortava cabelo. O cabelo 
custava 1 real e a barba 50 centavos. Eu, para não ficar meio dia em casa à toa, ficava 
com meus filhos ali.

Deram parte de mim no meu bloco. Meus filhos atendiam a quem batia à porta. 
Tinha a sala, o corredor de serviço e eu ficava lá no quarto de empregada. Tinha um 
filho que ia fazer quatorze anos e eu dizia para ele o seguinte: “Olha, você atende o 
freguês e manda sentar na sala direitinho e me aguardar.” Assim ele fazia. Um belo 
dia bateram à porta da minha casa três senhores claros e bem fortes. Meu filho 
abriu a porta e pediu que eles se sentassem. Eles perguntaram: “Aqui que é a barbe-
aria?” Meu filho respondeu: “Não, meu pai que quebra o galho e corta cabelo.” Eu já 
tinha ensinado meu filho que era um quebra-galho. Aí eles ficaram esperando. Eu 
terminei de cortar o cabelo de um coronel que morava acima do meu bloco. Havia 
um coronel e um tenente-coronel que moravam do outro lado da rua, próximo à 
UnB. Ali era uma “barracada”, não tinha nada. Era mato, barraco e a pista de chão, 
mais nada.

O meu filho mandou eles entrarem e eles sentaram. Eu tinha um bar grande. Eu sou 
muito querido por muitos deputados antigos, e agora pelos novos. Então, eles me 
davam quase todos os meses uma garrafa de bebida; aquelas cachaças com um caju 
dentro, aquelas... tudo eles me davam e eu botava no meu bar. Então, eu dizia para o 
meu filho: “Quando chegar uma pessoa assim... não qualquer um, mas um senhor 
idoso... você pergunte se ela toma um traguinho.” Os fiscais chegaram, o meu filho 
ofereceu a bebida e eles disseram que não iriam beber nada. Meu barzinho limpi-
nho e tal... Mandei chamá-los. Aí, eles chegaram, botaram as mãos nas cadeiras, 
olharam assim... – porque meu quarto tem a portinha aqui e daqui prá cá, o quarto 
todinho. Então você entra por aqui prá olhar aqui. E meu salão era bem aqui. [O 
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entrevistado gesticula explicando a planta de seu apartamento] – Eles entraram no 
meu apartamento, olharam um para o outro e balançaram a cabeça. Como não sou 
bobo, percebi logo que eles eram fiscais. Um deles perguntou: “Há quantos anos o 
senhor trabalha aqui?” Eu respondi: “Estou aqui há um ano e pouco.” Ele disse: “De-
ram parte do senhor e disseram que o senhor tinha um salão de barbeiro dentro 
de casa. Não sei se o senhor entendeu, não vou dizer que o senhor seja leigo, mas o 
senhor sabe que não pode ter salão de barbeiro em casa.” Respondi: “Bem verdade. 
Ter salão e até mesmo cortar cabelo eu sei que não é bom.” Ele afirmou: “É porque 
entra um elemento embriagado dentro da sua casa, o seu filho é de menor, atende, 
depois que ele estiver dentro da sua casa vai fazer desordem e até o senhor botá-lo 
para fora será difícil.” Eu disse: “É bem verdade! Vou seguir o seu conselho.” Ele dis-
se: “Eu sou fiscal. Somos todos os três. O senhor pára com o salão para não entrar 
no prejuízo.” Eu disse: “Tá bem.” Mas eu necessitava daquilo. Eu ganhava pouco... 
não era pouco...! porque a Câmara sempre pagou bem, modéstia à parte. Eu posso 
falar com a boca bem grande: a Câmara paga um dos... não vou dizer que é um dos 
maiores, porque não trabalhei em todos, mas, pelo que me parece, é um dos melho-
res órgãos. É a Câmara. Aí, eu falei para ele: “Está bem, doutor. Eu não vou trabalhar 
mais. Vou parar.” Mas a necessidade me obrigou a trabalhar.

Passado um mês, veio outro. Vieram três fiscais lá em casa. Veio o primeiro, o se-
gundo e o terceiro. O fiscal disse: “Olha, já recebi queixa do senhor. Esta é a segunda 
vez, não é verdade?” Eu respondi que sim. Ele falou: “Olha, então, o senhor fecha, 
porque vai vir uma multa da Fazenda que o senhor vai ter de vender o seu aparta-
mento para poder pagá-la, porque o senhor está infringindo a lei.” Concordei: “Bem 
verdade.“ O fiscal perguntou ainda: “Mas o senhor vai deixar ou vai continuar?” Eu 
disse: “Não, senhor, a primeira vez a gente erra, assim como na segunda, mas na 
terceira vez não posso mais errar. Estou infringindo a lei.” Ele disse: “Muito bem.” 
Ele foi embora, desmanchei tudo e continuei em casa à toa.

Quando cheguei em Brasília, mal sabia escrever meu nome. Eu não sabia. Escrevia 
o meu nome pessimamente. Por quê? Sou dançarino, sou bailarino, sou sambista. 
No Rio de Janeiro, aprendi tudo isso, mas não estudei. Por quê? Porque no Rio de 
Janeiro, na minha época, não havia escola noturna, só diurna. De dia eu trabalhava, 
desde os dez anos de idade.

Hoje eu estou com esse tempo todo de serviço. O meu serviço é este, que os senho-
res vêem. É formular papel, é concatenar os projetos dos deputados, mas as minhas 
mãos são assim, parecem mãos de trabalhador de enxada. Nunca saíram. Tenho um 
calo de cinqüenta anos.
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Vim para Brasília. Cheguei aqui e comecei minha batalha. Eu, sem ter o que fazer, 
pensei: “Quer saber de uma coisa? Vou entrar num colégio.” Nesse tempo, tinha um 
colégio, um barracão de madeira na L2 Norte, 603/604 Norte. Ali, no decorrer da 
semana, era um restaurante para dar almoço para os peões de obra. Sábado e do-
mingo eles tiravam as mesas e faziam bailes para o pessoal dançar. Eles construíram 
mais um barracão do lado onde davam as aulas de segunda a segunda. Eu entrei 
para a aula, fui estudar.

Eu não sabia nada. Mas, graças a Deus, ali aprendi a ler, a escrever, a escrever meu 
nome. Hoje, como eu penso eu escrevo. Adaptei-me. Eu trabalhava, estudava e luta-
va boxe. Lutei boxe por trinta e poucos anos.

Fazia tudo isso num tempo só, porque era possível. Saía daqui da Câmara ao meio-
dia, almoçava, ficava em casa um pouquinho e ia para o colégio. Eu estudava à 
tarde. À noite eu ia para o boxe, lá na Academia da Polícia Federal. Assim, consegui 
me consagrar no boxe.

Essa foi a minha vida. Até hoje vivo na batalha. Depois pensei em trabalhar mais. 
Cismei em criar um time de futebol. É para contar toda a minha vida, não é? Fiz um 
time de futebol. As pessoas diziam: “Olha, você vai vender a sua mulher para fazer 
um time de futebol.” Eu dizia: ”Vendo, alugo e arrendo, mas vou fazer um time de 
futebol.” E fiz um time de futebol, o União Futebol Clube. Tem uns cinco diretores 
da Casa que foram jogadores do meu time. Foram todos criados com meus filhos. 
Todos criados com os meus filhos. Então, fiz um time de futebol. Aí comecei a pen-
sar em qual seria a minha função no time. Nomeei o presidente, ajeitei o quadro 
de pessoal todo, planejei tudo. Fiquei como massagista. Mas massagista, para mim, 
era um papel. Só sabia que quando o jogador se machucava era preciso botar gelo, 
mais nada.

Fui vice-campeão no Gama. Ganhei uma taça de vice-campeão. Depois veio jo-
gar um time da Planeta – Planeta era a empresa Pioneira, naquele tempo. Ela era 
de propriedade de um japonês chamado Matsunaga. Eles vieram jogar comigo 
e gostaram.

Certa vez eu fiz uma caixa de madeira quadrada, com tampa, com uma cruz verme-
lha, para mostrar que era massagista. Tinha tudo ali, éter, Melhoral infantil, algodão. 
Tinha tudo ali dentro. Quando o jogador se machucava, corria com aquilo ali.

Quando esse time veio para cá, mandou me chamar. Foi jogar comigo. Marcou um 
jogo comigo, na Universidade, ali em frente à UnB, próximo ao Colégio Inei. Ali na 
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entrada tem uma quadra que era um campo de futebol. Era o tempo do Rabello, 
Defelê, Nacional, daqui de Brasília. Eu ia jogar no Nacional mas decidi formar o 
meu próprio time de futebol. E fiz. Foi quando o pessoal do time da Planeta, que 
era um dos melhores da cidade, depois do Ceub, me chamou. Eles não tinham 
massagista. Saíam para jogar em Belo Horizonte, Patos de Minas, para tudo quanto 
é canto. E não tinham massagista. Chegavam lá, era aquela angariação. Eles, vendo 
aquilo, não sabiam se eu era massagista ou não. Eu só sei é que eu estava vestido de 
médico. Então eu era médico. Eu sempre trabalhei vestido de branco. Deveria ter 
trazido um retrato meu vestido de branco.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor tem de trazer es- 
ses retratos.

O SR. SALVADOR VICENTE – Eu vou trazer. Pode marcar que eu trago até se-
gunda-feira. Ou hoje mesmo vou à minha casa, apanho e trago. Fui trabalhar. Eles 
me disseram: “Vamos trabalhar na Planeta? Você não vai ganhar nada. Você vai ter 
vale-transporte e vai viajar de graça.” “E o meu time?” – respondi. “Arranja outro” – 
eles argumentaram. Fui trabalhar na Planeta.

Trabalhei 22 anos na Planeta na condição de massagista. Em seguida, veio o Vasco 
da Gama do Rio de Janeiro e montou um time aqui: Clube de Regatas Vasco da 
Gama. Foi ali que me profissionalizei. O próprio time da Pioneira se juntou ao time 
do Vasco da Gama do Rio. Então, ali eu me profissionalizei. Era o major Carlos 
quem tomava conta do time. Então, ali eu me profissionalizei. Com o meu modo 
de correr – porque eu corro muito. Modéstia à parte, eu corro muito! – os policiais 
ficavam doidos comigo. Todo o mundo. Eu participava dos jogos no estádio Mané 
Garrincha, fui a Patos de Minas, a Belo Horizonte. O pessoal ficava louco comigo. 
Quando saio, ninguém me segura, não. E eu corro pulando. 

Um belo dia o Nelson Motta – não sei se o senhor o conheceu aquele repórter de 
Brasília...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nelson 
Motta Gomes.

O SR. SALVADOR VICENTE – Isso! Ele que me promoveu. Um dia ele me en-
trevistou lá no Pelezão. Ele disse: “Salvador, vem cá. Por que você corre assim?” Eu 
disse: “É o meu modo de correr.” Ah!, eu levei um tombo ali no Pelezão, lotado, por-
que a grama estava um pouco alta. Mas eu dei um pique tão grande que eu mesmo 
senti que corri. Eu tropecei, caí e minha bolsa de massagem foi parar como daqui lá 
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na porta. Eu ia para lá e, quando levantei meio grogue, voltei para cá. Os jogadores 
riam. O estádio Pelezão, naquele tempo, lotava. Foi uma gritaria: “O Salvador caiu! 
O Salvador caiu!” Quem sabia o meu nome gritava, e o pessoal da Câmara vivia 
sempre lá. Aí me levantei, apanharam o meu material e me entregaram. Aí eu fui. E 
eu não sabia que estava sendo filmado, televisionado. Quando terminou, o Nelson 
Motta disse: “Salvador, por que você corre assim?” Eu respondi: “É o meu modo 
de correr.” “E como você se sente quando o pessoal vaia você?” “Vaia, para mim, é 
aplauso. Eles estão me aplaudindo.” “Por quê?” “Geralmente, quando a pessoa vai 
ao circo, tem que ter um palhaço. Qualquer lugar tem que ter um artista e um pa-
lhaço. Eu não pareço um palhaço, mas faço graça para os outros rirem.” Ele disse: 
“Mas esse é o seu modo mesmo?” Eu disse: “É o meu modo mesmo.” Aí ele falou: 
“Olha, eu vou colocar um apelido em você. Você não se incomoda?” Eu disse: ”Não, 
apelido, para mim, é nome.” Ele disse: “Olha, vou pôr um apelido em você para toda 
a vida.” Eu disse: “Para toda a vida! Até quando eu morrer! Se eu estiver vivo ou 
morrendo, esse apelido eu vou guardar como nome.” 

Aí passou. No outro jogo me filmaram correndo. A câmera me levava lá... me tra-
zia cá... atrás... de novo... Era uma gritariiiiaaa! Era aquela faaaarra! Um belo dia, 
saio eu e um outro parceiro junto comigo. No pique, ele correndo comigo, dei um 
pulo e caí na frente dele, atravessei e fui embora. Ele queria me agarrar para correr 
junto comigo mas não deu, eu atravessei. No outro dia saiu no jornal: “Salvador, o 
Papa-Léguas, o massagista mais veloz de Brasília.” Daí saiu no jornal O Globo, no 
Fantástico e em tudo quanto foi rádio. 

Bem, e assim foi a minha vida e continua até hoje.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E o futebol com o time da Câma-
ra? O senhor chegou a jogar?

O SR. SALVADOR VICENTE – Joguei! No Juventude. Eu era goleiro. Sempre fui 
goleiro e lateral direito. 

Um belo dia fomos jogar na Vila Planalto. Tinha um lateral da sua altura. Eu era go-
leiro. Como já tinha goleiro e faltava um lateral, fui jogar na lateral direita. Esse cara 
olhou para mim e disse: “Você é que é o lateral direito?” Eu disse: “Sou.” “Mas você?” 
Eu disse: “Sou eu mesmo.” Ele disse assim para mim: “Você não está vendo que não 
tem condições de ser um lateral direito?” Eu disse: “Por quê?” “Você não está vendo 
a sua altura?” Eu disse: “Nem sempre altura é documento.” Ele disse: “Olha, rapaz, 
eu vou fazer gol como eu quero.” Eu disse: “Pois você se enganou. Hoje você não vai 
fazer um gol sequer. Você vai ver.” 
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Bom, passou. Aí ele via o campo cheio de gente, porque era de graça, e ele passou 
fazendo a maior farra em volta do campo, dizendo: “Olha lá, olha lá, é ele quem vai 
me marcar! Papa-Léguas, Salvador, olha aí! Esse pequenininho.” 

Meu senhor, quando começou o jogo, a primeira bola que veio para ele veio alta. 
Eu sabia que ia perder para ele. Eu ia pular com ele para quê? Quando ele ameaçou 
pular, pisei nos pés dele sem o juiz ver. Ele quis ir e não foi, e tomei a bola dele. Na 
outra bola ele veio. Quando ele veio para disputar comigo, que ele quis pular, eu 
meti o ombro nele, tirei ele fora da jogada e a bola passou pela cabeça dele. Olha, 
foram noventa minutos de jogo e ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer um 
gol. Quando saiu do campo, ele me deu um abraço tão grande e tão apertado! E dis-
se: “Nego... desculpe-me, eu não estou te ofendendo não, eu estou te chamando de 
nego porque também sou negro – ele era branco, mas disse que também era negro 
–, mas tu és de morte!” Eu disse: “É, você disse que ia fazer um gol e não fez nada.”

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que time era esse? 

O SR. SALVADOR VICENTE – Era um homão. Ele jogava no Viplex. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Com quais times a Câma- 
ra jogava?

O SR. SALVADOR VICENTE – Ah, o time da Câmara jogou muito. Jogou em 
Belo Horizonte, Goiânia, Anápolis, Luziânia, Patos de Minas, Formosa... Jogamos 
em quase todas as cidades ecléticas de Brasília. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E aqui em Brasília jogava com...

O SR. SALVADOR VICENTE – Jogava com o Defelê, Nacional, Rabello. Joga-
mos com o Ceub, que também era um grande time naquela época.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E todos os jogadores eram fun-
cionários?

O SR. SALVADOR VICENTE – Quase todos. Um ou dois não eram, mas tudo 
era da Câmara, nós tínhamos grandes jogadores aqui. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou há pouco 
que não fazia hora extra, não fazia as extraordinárias até 1969.

O SR. SALVADOR VICENTE – Por aí.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que aconteceu em 1969? O 
senhor começou a fazer sessões extraordinárias?

O SR. SALVADOR VICENTE – Aí foi que eu comecei, porque aí eu fui trabalhar 
em uma comissão. Aí eu saí da Zeladoria. Eu trabalhava meio dia na Zeladoria e 
do meio-dia em diante tinha a comissão, até a sessão terminar. Até o término da 
sessão. Daí para cá, como a Câmara tinha poucos funcionários, eu comecei a fazer 
as sessões extraordinárias. Trabalhava até o término da sessão ganhando extra. Mas 
de 61 até 69 nunca fiz extraordinária porque não tinha chance. Eu não fazia. Mas 
me sinto feliz por isso. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Seu Sal-
vador, eu queria voltar um pouquinho a abril de 1960. Quando o senhor entrou 
para a Câmara, como era a Câmara no Rio?

O SR. SALVADOR VICENTE – Olha, a Câmara...

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Como 
era a relação entre o senhor e os colegas?

O SR. SALVADOR VICENTE – Ah, eu não lembro. No meio de uns duzentos 
funcionários, não lembro qual tinha mágoa de mim. Quando entrei na Câmara, 
tinha o Rafael. Eu entrei antes dele, mas ele não se dava comigo, ele dizia que não 
“ia” comigo. Ele me achava um crioulo sambista, metido a coisa. Eu dizia: “De fato, 
sou sambista mesmo!” Mas ele tinha a impressão de que eu não ia me adaptar a ele. 
Mas foi engano. É um dos maiores colegas que hoje tenho aqui na Câmara. Chama-
se Rafael Mendes de Souza. 

Ele veio trabalhar comigo. Nós lavávamos o mármore branco da Câmara todo. Ele 
veio trabalhar comigo e eu ficava meio invocado com ele. É claro! Ele é da cor desse 
senhor que se encontra aí. Ele me olhava assim... Nós estávamos trabalhando e ele... 
Até que nos adaptamos e hoje somos os melhores colegas que tem aqui. Ele acabou 
percebendo que eu não era o que ele pensava. Ele pensava que eu era um negro 
daqueles, farrista, vagabundo, brigão. Mas não. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ele ainda trabalha?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, ele se aposentou primeiro que eu. Ele era 
mais novo do que eu, mas completou o tempo e saiu. Eu permaneço aqui por tempo 
indeterminado, porque eu posso sair daqui hoje ou amanhã, posso segunda-feira 
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não vir mais trabalhar, como também posso sair pela “expulsória” – desculpem a 
expressão, é como tratam a compulsória. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – No dia 
em que o seu nome foi publicado lá na pedra tinham outros que...

O SR. SALVADOR VICENTE – Outros também.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E todos 
compartilhavam da sua visão de não querer vir?

O SR. SALVADOR VICENTE – Quase todos, porque o que eu falei ali na Câma-
ra foi para todo mundo saber.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E quando 
vocês chegaram aqui vocês chegaram juntos?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não. Eu cheguei primeiro, chegaram outros pri-
meiro. Chegou um grupo. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E esse 
grupo veio fazer o que aqui? Quando vocês chegaram, em 1961, o que vocês come-
çaram a fazer aqui?

O SR. SALVADOR VICENTE – Limpando a Casa. Era faxineiro.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E já esta-
va funcionando normalmente a Câmara?

O SR. SALVADOR VICENTE – Já, já. A Câmara começou a funcionar no dia 
21 de abril de 1960 – a Câmara inaugurou aqui. E eu vim no dia 20 de janeiro 
de 1961.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Trabalhar aqui era mais difícil do 
que trabalhar no Rio? O trabalho era mais difícil?

O SR. SALVADOR VICENTE – Só que aqui tinha mais palha de aço. A gente 
tinha que limpar na palha de aço, porque era tudo taqueado. No Rio era mármore 
e taco, mas era um taco sintecado, não precisava passar palha de aço, era só passar 
um pano e pronto. Aqui, não, aqui era na palha de aço. Sambei muito na palha de 
aço aqui. Fui um grande sambista na palha de aço aqui. Fui considerado o elemento 
mais ligeiro aqui na Câmara com a palha de aço. 
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É! Não quero esconder nada do que eu fui. O que eu não fui, eu não fui. Agora, o 
que eu fui também eu tenho a honra e a glória de dizer. 

Eu pegava na palha de aço, botava uma num pé, outra no outro e saía assim. Eu 
passeava tudinho isso aqui. Eu tirava esse cômodo todinho em uma hora, uma hora 
e pouquinho, na palha de aço – e bem tirado –, e ficava dessa cor aqui. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Qual o 
número do seu ponto?

O SR. SALVADOR VICENTE – Meia, nove, dois. Seiscentos e noventa e dois.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Hoje o 
senhor deve ser o servidor mais antigo em atividade.

O SR. SALVADOR VICENTE – É, dizem. Não estou a par, porque tem um no 
Anexo I que também é do meu tempo. Deve ser ou mais novo ou mais velho do 
que eu pouca coisa.  

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O senhor 
conhece o Deraldo?

O SR. SALVADOR VICENTE – Conheço o Deraldo.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – O Deral-
do é dessa época também.

O SR. SALVADOR VICENTE – É, mas é mais novo. O Deraldo entrou aqui 
em Brasília.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Se não 
me engano, o ponto dele é seiscentos e pouco, não é?

O SR. SALVADOR VICENTE – Acho que é 680. Uma coisa assim.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Mas des-
sa sua turma não tem mais ninguém? 

O SR. SALVADOR VICENTE – Olha, para lhe dizer a verdade, eu creio que 
só deve ter dois aqui: um no Anexo I e outro no Anexo IV. Não sei qual é o mais 
velho dos três, mas da minha turma só há três. Por isso, não me considero o mais 
antigo porque não sei o número do ponto deles. Agora, dos que eu conheço, sou 
o mais antigo. 
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O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Seu nú-
mero é...

O SR. SALVADOR VICENTE – Seiscentos e noventa e dois.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Salvador, como era a relação 
do pessoal da zeladoria com os deputados naquela época?

O SR. SALVADOR VICENTE – Era muito mais rígida do que hoje. Trabalhei na 
Câmara no Rio por quase um ano e eu não via os deputados chegarem. Porque nós 
saíamos meio-dia e eles chegavam à tarde. Para falarmos com deputado era difícil. 
A secretária, para falar com o deputado, só o tratava de “Excelência”. Até hoje não 
sei falar “deputado”. Eu passo por eles e digo “Excelência”. Isso já gravei. Às vezes 
estou conversando e as pessoas falam “deputado” e eu falo “Excelência”. Foi o início 
da minha criação. Hoje respeito um deputado como um presidente da República, 
como sempre respeitei. E eles me respeitam, gostam de mim. Há muitos deputados 
que gostam bastante de mim. Os que não gostam também não dizem nada, sem-
pre passam por mim e me cumprimentam com um bom sorriso. Também porque 
sabem da minha vida por meio de informações. Então, eles marcam a pessoa... Há 
deputados que não conheço mas que passam por mim e dizem: “Salvador...!” e me 
dão tapas nas costas. Eu digo: “Tudo bem, Excelência!” Mas eu mesmo não os co-
nheço, só sei que são deputados por causa do...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quais as boas lembranças que o 
senhor tem de seu trabalho na Câmara desde que entrou aqui?

O SR. SALVADOR VICENTE – Em primeiro lugar, boa amizade. Sempre humil-
de, sempre respeitando as sugestões dos outros. Não seguia tudo que me diziam, 
mas aceitava e guardava comigo, observava. Antes de entrar na Casa – eu nem 
sonhava em entrar – já conhecia a Câmara através do meu cunhado, o irmão da 
minha patroa. Ele se aposentou agora pela compulsória, com 48 anos de serviço 
público. Então, ele sempre me dizia: “Olha, meu cunhado... – eu ainda era seu futuro 
cunhado, ainda não tinha casado com a irmã dele, mas já tinha aquele negócio de 
entrar para a Câmara – ...olha, Salvador, você vai guardar esse mandado contigo: 
cuidado, boca, com o que fala; mão, com o que pega; olhos, com o que vê e ouvidos, 
com o que ouvem. Tem coisas que você viu, mas não viu. Tem coisas que estão ali, 
mas que você deixa lá. Então, você entrando nesse quadro morre de velho na Câ-
mara.” Isso entrou na minha cabeça e ficou gravado.
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Tanto que quando eu tinha quatro, seis meses de Casa eu limpava a Tesouraria, lá 
no Rio. Um belo dia cheguei para abrir – só eu e o chefe entrávamos ali. De manhã 
cedo só eu tinha a chave para entrar ali. O meu chefe, que foi o primeiro que a 
Câmara teve [na Zeladoria], para entrar na comissão, batia na porta, porque eu tra-
balhava com a porta fechada. Eu achei uma cédula de 500 reais [cruzeiros]. Aquela 
cédula grande! Fui limpar embaixo de uma cadeira e vi aquela cédula. Olhe, meu 
coração bateu! Só faltou voar pela boca! Eu não sabia o que eram 500 reais [cru-
zeiros]. Jovem... eu fiquei pensando... pensei... pensei... Fui chamar o chefe, mas ele 
tinha saído para tomar cafezinho. Fiquei com medo de apanhar a cédula. Ele só vol-
tou à comissão à tarde. Com um giz, risquei no chão onde estava a cédula, apanhei 
a cédula e a coloquei no bolso. Mas eu... com um medo...! Sinceramente, eu tremia 
mesmo! A dó que eu tive em vir para Brasília foi do tamanho do medo que eu senti 
com aquele dinheiro. Os dois chefes eram o Sr. Oscar e o Sr. Benedito – Sr. Bene-
dito foi o primeiro chefe que a Zeladoria teve, que a Câmara teve, e o Sr. Oscar foi 
o segundo, mas quem comandava tudo era o Sr. Oscar. Então, eu disse ao Sr. Oscar, 
eu disse: “Seu Oscar, por favor.” Ele: “O que que é?” Eu disse: “Por favor.” Ele era um 
crioulão, igual a mim, mais alto do que eu, disse: “O que é que você quer? Já acabou 
o seu serviço?” Eu disse: “Por favor, o senhor pode vir aqui?” Ele foi. Chegando lá, eu 
disse: “Olhe, eu achei esta cédula de 500 reais [cruzeiros] aqui, neste lugar onde está 
marcado com o giz. Eu lhe aguardei porque o senhor sempre vem aqui na comissão, 
mas nesse dia o senhor não veio. O que é que eu faço com este dinheiro? Tá aqui o 
dinheiro.” Ele falou: “Você achou ali embaixo?” Eu disse: “Ali, onde está riscado com 
o giz.” Ele disse: “Tá bom. Me dê o dinheiro.” Eu dei o dinheiro a ele. “E agora?” O 
medo. Eu pensei: “Se esse homem não entrega o dinheiro, como é que fica?” Mas 
fiquei na minha. Eu tinha feito meu papel. Meu cunhado já tinha dito: “Mãos, no 
que pegam... Olhos, no que vêem...” Aí, entreguei a ele. Passaram uns três dias. Um 
belo dia, eu estava limpando a sala, chegaram três senhores. Bateram na porta. Eu 
perguntei: “Quem é?” “Por favor, abra aqui.” Eu abri. Eram eles, da Tesouraria. Um 
deles perguntou: “Onde você achou esses 500 reais [cruzeiros]?” Eu disse: “Ali em-
baixo.” Ainda tinha o giz ali, porque eu varria e não tirava. Aí ele falou assim: “Olha, 
eu vou ver esse dinheiro, conferir para ver. Se faltar em algum lugar, eu aviso a você 
que é nosso. Se não faltar, vou ver o que eu faço com ele.” 

Meu coração doía. Eu ia trabalhar com meu coração saindo pela boca, sincera-
mente, porque eu sou pobre, humilde, mas, graças a Deus, desde os dez anos que 
eu trabalho assim na minha honestidade. Aí ele foi lá, apanhou o dinheiro e foi 
contar. Passados dois dias, Seu Oscar chegou na comissão. Ele deu aquele sorriso, 
com um charutão na boca, e disse assim: “Olha, já foi feita a Tesouraria todinha. 
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Esse dinheiro não é de funcionário nem é da Câmara.” Eu disse: “Seu Oscar, então 
fica com o senhor.” Ele disse: “Não, senhor, é seu.” Eu disse: “Não, senhor.” Foi uma 
luta. Não aceitei!

No outro dia, chegaram quatro funcionários. Os três com mais um: quatro. Me 
perguntaram, eu mostrei onde tinha achado o dinheiro. Aí veio o diretor da Tesou-
raria. Ele olhou e disse: “Olha, Salvador, esse dinheiro não é de ninguém. Procurei 
os funcionários todinhos daqui. Não é de ninguém. Não é da Tesouraria também. 
Você vai ficar com ele para você.” “Meu senhor, não vou mentir, não, porque mentir 
é feio, mas eu quase saí da Câmara porque eu fiquei com medo.” Ele disse: “Não, 
pode ficar, que ele é seu.” Eu levei esse dinheiro para casa, fiquei um mês com esse 
dinheiro guardado, sem mexer. 

Recebi meu pagamentinho, passava ele para a patroa, mas aquele dinheiro ficava 
guardado. Quando foi um dia, Seu Oscar falou para mim: “O que você fez daquele 
dinheiro?” Eu digo: “Seu Oscar, ainda está guardado.” “Você é maluco? Pode ficar 
com o dinheiro, que o dinheiro é seu. Não foi o diretor que lhe deu? O dinheiro é 
seu.” Aí foi que eu fui começar a mexer nele. 

Esse é o meu método dentro da Casa, desde que eu entrei aqui. Posso encontrar 
ouro em pó que fica aí. Eu varria, encontrava dinheiro, e tudo que eu encontrava eu 
entregava na Zeladoria. Esse é o meu lema até hoje. Trabalho nas comissões. Quan-
do alguém esquece coisa lá, quando chega encontra direitinho, porque eu zelo pelo 
que é dos outros para que o que for meu seja zelado também. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Nesse 
tempo que o senhor trabalhou aqui, já em Brasília, aconteceram alguns fatos histó-
ricos que abalaram um pouco a Câmara. O senhor deve ter passado por eles. 

O SR. SALVADOR VICENTE – Passei. Passei.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Procure 
se lembrar de alguns, e conte como passou por eles.

O SR. SALVADOR VICENTE – Bom, em primeiro lugar, quando houve aquela 
pequena revolução, a Câmara fechou por três dias. 

De manhã cedo nós viemos trabalhar. Nesse tempo a gente entrava lá pelo Senado. 
Quando nós chegamos, no Senado havia carro de combate, policiais. Os policiais 
disseram: “Podem voltar.” Nós vínhamos num ônibus cheio. Eles disseram: “Podem 
voltar! Ninguém vai entrar!” Eu disse: “Mas, senhor, nós viemos cumprir nosso de-
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ver.” “Já cumpriu, pode voltar, não entra ninguém.” Aí eu fiquei pensando que ia 
perder meus dias de serviço: “Como é que eu vou ficar?”. Porque todo mundo... mas 
eu penso... a gente pensa é na gente, não é? Os outros eu não sabia como iam agir. 
Resultado: fomos embora. 

No prazo de três dias, retornamos todos para trabalhar. Isso marcou muito a minha 
vida. Eu respeitei e fui respeitado. Porque o soldado também não me tratou mal. Ele 
só disse: “Pode voltar, que aqui não entra ninguém até segunda ordem.” Eu disse: 
“Então está bom, praça, muito obrigado.”

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E nesses 
três dias o senhor via as notícias na televisão? 

O SR. SALVADOR VICENTE – Via.

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E aquela 
relação entre estar sendo impedido de trabalhar e as notícias na televisão? Não 
tinha nada que o senhor pudesse fazer?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, porque a gente ouvia a reportagem dizer 
que a Câmara estava fechada não se sabia por quanto tempo. 

Daí para cá eu ficava esperando. Nunca mais vamos voltar na Câmara, ou vamos 
voltar um dia? E eu ficava na expectativa, com o ouvido no rádio. No quarto dia 
anunciaram que a Câmara retomava suas atividades e os funcionários poderiam 
voltar. Aquilo para mim foi a maior alegria. Eu chorei de alegria (e chorei de triste-
za quando não pude trabalhar) quando vi que a Câmara retornou e que eu podia 
voltar. Eu chorei por não poder estar aqui, porque para mim esta é a segunda casa. 
A Câmara é para mim minha mãe e meu pai. E foi também minha professora, pois 
me ensinou a dar os primeiros passos. Então, sinto-me totalmente orgulhoso e feliz 
por dizer que trabalho na Câmara dos Deputados. Sem convencimento, mas por 
pura alegria e amor a esta Casa. Em relação ao prédio, eu gosto mais do prédio do 
Rio de Janeiro. Eu gosto mais do plenário da Câmara do Rio de Janeiro do que deste 
aqui. Este é bossa nova, não é? O do Rio de Janeiro é bossa velha, eu gosto mais. 
Mas, a respeito do tratamento dos funcionários, dos deputados, não tenho que me 
queixar, só que me alegrar. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou fato aconte-
cido em 1964. O senhor se lembra de outros episódios, de outros acontecimentos? 
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O SR. SALVADOR VICENTE – Não estou me lembrando. Eu me lembro assim... 
dito... porque o que eu não alcancei na Casa, não posso falar. Mas o que eu não 
estava na Casa... A Câmara fechou, acho, em 1930 e abriu em 1945. Levou quinze 
anos fechada.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E depois de 1964?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, era tudo normal. De vez em quando era 
mais [ininteligível] na Casa, mas estava tudo em paz. Nada de anormal para mim. 
Eu gostei muito de trabalhar durante a Constituinte, com o deputado Ulysses Gui-
marães. Fui muito bem aceito. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O que o senhor fazia? Em que 
setor o senhor trabalhava na Constituinte de 1988?

O SR. SALVADOR VICENTE – Eu era assistente de Plenário. Eu dava o micro-
fone para o deputado falar. Anteriormente o microfone era diferente, era daqueles 
antigos. Aqui havia três microfones. Se fossem dois, o presidente ia falando, eu pe-
dia licença a um deputado e dava para outro deputado falar. Quando o presidente 
falava, nós dávamos partida para o outro... corríamos o plenário todinho... Todo 
dia era assim. Era um tanto de microfones, mas a gente tinha de botar na presença 
do deputado para ele poder falar. E, graças a Deus, nunca deixei uma palavra em 
branco porque eu era muito rápido.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Correndo de um lado para outro, 
não dava tempo de prestar atenção no que estava sendo falado?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, sinceramente não dava.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor sabia o que estava sen-
do discutido ali? O que estava acontecendo?

O SR. SALVADOR VICENTE – Praticamente... Não vou dizer que sabia de tudo 
porque não... naquela época eu não tinha metade do conhecimento que tenho hoje. 
Hoje a gente já pesca tudo logo quando eles estão falando. Mas naquela época eu 
ainda era recruta. Não dava tempo de gravar. Só sei que um deputado estava fa-
lando aqui, eu passava o microfone para o outro, era aquele bate-papo, eu levava 
e trazia o microfone, mas não queria que ficasse uma palavra deles em branco. Eu 
queria que fosse gravado tudo.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Aconteceu alguma coisa na épo-
ca da Constituinte, algum fato, alguém passou mal, alguém brigou, alguma coisa 
que tenha chamado a sua atenção?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não. Houve um caso, mas não sei dizer quem 
era ele porque não cheguei a vê-lo. Foi na Comissão de Constituição e Justiça. Um 
funcionário passou mal. Eu não lembro quem foi. Eu era mensageiro, estava aqui e 
ali, quando eu vi aquele monte de gente, a ambulância chegou, apanhou e levou o 
funcionário. Eu nem sei dizer por que e nem sei dizer quem foi. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas no plenário o senhor nunca 
viu nada?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, só mesmo os deputados falando, às vezes 
um falava mais alto do que o outro, a gente ficava meio desconfiado, mas terminava 
em nada. Nunca peguei briga nem discussão de deputado. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor é uma pessoa muito 
alegre, não é?

O SR. SALVADOR VICENTE – Glória a Deus! Aleluia!

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Então o senhor deve lembrar de 
algum fato engraçado que tenha acontecido na Casa, alguma coisa pitoresca.

O SR. SALVADOR VICENTE – Deixe-me pensar bem porque tem tanta coisa 
aqui dentro, mas muitas coisas a gente não consegue capitular. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – E com 
colegas seus...

O SR. SALVADOR VICENTE – É, tinha colegas que eram muito engraçados, 
faziam graça para a gente rir. A gente vivia uma vida completamente alegre e feliz. 
Eu não recordo de nenhuma coisa que me tivesse levado a ficar eufórico. Sei que 
para mim foi uma vida serena. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Salvador, tinha time de depu-
tado ou tinha time só de funcionário?

O SR. SALVADOR VICENTE – Time?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É, time de futebol.
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O SR. SALVADOR VICENTE – Tinha. Tinha um time da Associação da Câmara 
dos Deputados. Lá tinha time de futebol de deputados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Mas eram só deputados de um 
lado e só funcionários do outro?

O SR. SALVADOR VICENTE – Sim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E os dois times jogavam entre si?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Nunca chegaram a jogar?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, que eu me lembre.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Porque aí seria uma briga feia, não é?

O SR. SALVADOR VICENTE – É. Eu não me lembro.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E os deputados jogavam com quem?

O SR. SALVADOR VICENTE – Jogavam com os times da AABB, do Minas Bra-
sília, da ASB e entre eles lá. Mas com a gente...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Com funcionário, não?

O SR. SALVADOR VICENTE – É, com funcionário não.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E como é que o time de funcio-
nários se sentia em relação a isso?

O SR. SALVADOR VICENTE – Sentíamo-nos bem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não ficavam chateados? “Ah, não 
estão querendo jogar conosco...”

O SR. SALVADOR VICENTE – Não, não, porque o respeito era tão grande que 
nós fazíamos questão de nos mantermos em nosso lugar. Se eles viessem nos procu-
rar, mesmo assim pediríamos permissão para jogar. Mas eles nunca nos chamaram. 
Ficávamos na retaguarda, mas sempre respeitando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Tem alguma coisa que não per-
guntei que o senhor acha importante? Porque esse é um projeto que fala da memória 
dos funcionários. Estamos querendo contar a história dos funcionários que vieram 
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do Rio ou que entraram aqui já em Brasília, mas há muito tempo. Tem alguma coisa 
que não perguntei que o senhor acha que é importante falar?

O SR. SALVADOR VICENTE – Deixe eu lembrar. No momento não está na 
minha memória, mas só sei dizer que o nosso relacionamento com todos os fun-
cionários que entraram na Casa era ótimo. Dos que entraram em Brasília e nós, que 
viemos do Rio. Fomos bem aceitos por eles aqui e eles foram bem aceitos por nós 
também. Quando chegamos aqui nos unimos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor mencionou um ônibus, 
chegando aqui de ônibus. Esse ônibus pegava os funcionários onde?

O SR. SALVADOR VICENTE – O ônibus nos pegava no Senado Federal, onde 
hoje está a Gráfica do Senado. Em frente ao Senado, naquela rampa. Na hora em 
que a sessão terminava, o ônibus vinha nos apanhar.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E levava...?

O SR. SALVADOR VICENTE – Para casa, cada qual para a sua residência. Trazia 
de manhã, passava pelas quadras. Ele passava pela Avenida L-2, onde eu moro, e 
pegava todos os funcionários.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E quem perdesse esse ônibus?

O SR. SALVADOR VICENTE – Se tivesse bicicleta vinha, conforme... outra coi-
sa: a Câmara teve um grande ciclista, que fui eu. Eu viajei em Brasília, há quarenta 
anos, de bicicleta. Eu ia de bicicleta para o Gama, Taguatinga, Sobradinho, Núcleo 
Bandeirante. Eu e o Sr. Pedro, que morreu, andávamos de bicicleta. Mas ele não 
andava mais do que eu porque era mais velho. Eu era um atleta. Eu comprava nessa 
época por atacado, no Núcleo Bandeirante. A família estava crescendo. Eu compra-
va um saco de feijão, um saco de arroz, uma caixa de leite em pó e pedia para eles, 
do atacado, virem trazer. Eles diziam que não podiam trazer porque dava prejuízo. 
Eu passava uma manhã de bicicleta, saía daqui da Asa Norte, defronte à UnB, e ia 
lá ao Núcleo Bandeirante. Botava um saco de feijão na minha bicicleta e uma caixa 
de sabão no guidom e vinha de lá até aqui. Fazia duas viagens por dia ao Núcleo 
Bandeirante e trazia todas as minhas compras. Eu ia ao Ceasa, comprava uma caixa 
de cenoura, uma caixa de chuchu, uma caixa de batata inglesa. Eles não queriam 
trazer. Eu buscava de bicicleta. Fazia três viagens. E graças a Deus...
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Salvador, uma curiosidade. 
Quando foi criada a terceirização para o serviço da Zeladoria, o pessoal da Zelado-
ria se sentiu ameaçado?

O SR. SALVADOR VICENTE – Não. Principalmente sentimos...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Ou gostou de...

O SR. SALVADOR VICENTE – É, nós estranhamos a vida. Porque o convívio 
ali era de pessoas iguais. Quando chegamos ao gabinete, aí começaram com esse 
negócio de PL e os funcionários foram subindo. Tinha PL-9, PL-8, PL-10. Eu era 
PL-16, que era o último. Nós éramos reservas. Eu entrei na Câmara como reserva. 
Tinha o PL-9, PL-10, PL-11, PL-12. Esses PLs ficavam “meio assim” com a gente... 
queriam se destacar um pouco. Eu, que era PL-16, o último que tinha, vivia com a 
minha humildade e com o meu ser. Eu era PL-16, o primeiro nível que peguei na 
Casa, mas quando foi em 1966 a Câmara extinguiu esse grau e veio uma reformula-
ção. Aí eu subi. Eu fui para auxiliar de Plenário. Eu já era contínuo, mas passei para 
auxiliar de Plenário. Antes eu vivia dando microfone, mas era reserva. Quando fui 
para auxiliar de Plenário fiquei com mais liberdade, mais acesso à Casa. Daí eu fui 
subindo e hoje cheguei ao grau em que estou.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E hoje qual é a sua classificação? 
Qual é a sua função?

O SR. SALVADOR VICENTE – Analista legislativo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Com 43 anos de Casa, quais são 
os seus projetos para aposentadoria?

O SR. SALVADOR VICENTE – O meu projeto resulta em duas coisas: resolver 
esse meu problema do Rio de Janeiro para eu ir embora e minhas duas filhas que 
estão se formando. Eu tenho cinco filhos. Os três homens – já viu, não é? – não qui-
seram estudar, arranjaram família para me dar mais trabalho. E as duas moças, gló-
ria a Deus, me dão muita honra. A mais velha já se formou em Análise de Sistemas 
e agora está se formando em Economia, e a menor vai se formar agora em Secreta-
riado. Então, elas são solteiras, estão dentro de casa, são maiores, não trabalham e 
eu não faço questão de que elas trabalhem, faço questão de que elas trabalhem no 
estudo, dando alegria e prazer a mim, à mãe delas e a todos que as conhecem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Salvador, então vamos combi-
nar para pegar essas fotos com o senhor.
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O SR. SALVADOR VICENTE – Sim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Queremos agradecer a sua pre-
sença, a sua participação no nosso projeto.

O SR. SALVADOR VICENTE – É uma honra. E mais coisas de que eu me lem-
brar terei satisfação em contar depois.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Entre em contato conosco, por favor. 

O SR. SALVADOR VICENTE – Está bem.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.



Depoimento

227

Sylvio Rômulo 
guimarães de Andrade

Em 2003, servidor aposentado da Câmara dos Deputados. Entre outras atividades na 
Casa, exerceu os cargos de diretor da Coordenação de Administração de Edifícios, di-
retor da Coordenação de Serviços Especiais e chefe de gabinete da Liderança do PDS.

EntEvistadorEs: 

Glória Varela e Pedro Ivan Pellegrini

LocaL: 

Brasília

data: 

8/8/2003

duração: 

2 horas, 8 minutos

tópicos: 

Posse na Câmara; reforma administrativa da Câmara dos Deputados em 1971; 
dedicação e qualificação dos servidores da Casa; diretores da Casa; dificulda-
de de moradia e transportes no início de Brasília; manutenção dos prédios da 
Câmara; reforma no Anexo I; resistência do presidente Adaucto Lúcio Cardoso 
às interferências do governo militar em 1966; cassação do deputado Márcio 
Moreira Alves, em 1968; aproximação de servidores e deputados; troca de tiros 
entre deputados; sua vida de estudante e a ascensão profissional.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Sylvio, para nos situarmos 
melhor peço que o senhor conte resumidamente sua história na Câmara dos Depu-
tados – quando ingressou, que função exercia, progressão funcional – para enten-
dermos o seu envolvimento com os parlamentares, com a Casa etc.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Meu nome é Syl-
vio Rômulo Guimarães de Andrade. Nasci em Manhumirim, estado de Minas Ge-
rais, no dia 26 de janeiro de 1936. Sou técnico em contabilidade. Vim para Brasília 
para tomar posse porque passei num concurso da Câmara dos Deputados.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em que ano o senhor veio pa- 
ra Brasília?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Vim para Brasília 
em 1964. Tomei posse na Câmara em 18 de agosto de 1964 – daqui a onze dias 
completo 39 anos de serviço. Antes de ingressar na Câmara dos Deputados, eu 
era militar, sargento do Exército. Fiz o concurso e fui aprovado. Foi uma boa hora, 
porque foi logo depois da Revolução e estava havendo uma grande alteração nos 
quadros militares. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor abandonou a...

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu não interrom-
pi, porque no mesmo dia em que tomei posse eu consegui fazer o licenciamento 
do Exército. Então, foi contado o tempo de serviço, inclusive para licença especial, 
porque era serviço federal. Já entrei para a Câmara com nove anos e oito meses 
de serviço. 

Quais foram os cargos que eu ocupei? Eu vim para a Câmara e fui designado para 
trabalhar na Diretoria do Patrimônio, cujo diretor era o Dr. João Rodrigues Leal. 
No Departamento só havia duas seções – a de compras e a de material. Em 1966 fui 
trabalhar com o Dr. José Bonifácio, na Segunda-Vice-Presidência. Em 1967 fomos 
para a Primeira-Vice-Presidência; em 1968 e 69 fomos para a Presidência; em 1970 
ele foi para a Comissão de Constituição e Justiça, e eu fui junto. Em 1971 ele não 
ocupou nenhum cargo na Mesa, e eu fui para a Primeira-Vice-Presidência. 

Nessa época, a Câmara havia criado uma comissão para fazer uma reforma admi-
nistrativa. Então, fui para a Primeira-Vice-Presidência, como oficial de gabinete, 
com a missão de participar da reforma administrativa da Câmara, cujo resultado 
foi a Resolução nº 20, de 30 de novembro de 1971. Muito me orgulho de ter parti-
cipado daquela comissão como datilógrafo – dei meus pitacos. Essa resolução está 
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em vigor até hoje. Depois disso, fui ser encarregado de serviços gerais. A seção foi 
transformada em Coordenação de Serviços Especiais, e eu fui elevado à condição 
de diretor. De lá fui para a Coordenação de Administração de Edifícios e depois 
para a Liderança do PDS, onde fui chefe de gabinete, cargo no qual me aposentei.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fale-me um pouquinho sobre a 
Resolução nº 20, de 1971 – que o senhor disse que deu alguns pitacos. Havia liber-
dade para um funcionário se manifestar?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – A Mesa incumbiu 
o primeiro-vice-presidente, o então deputado Luís Braga, de fazer essa reforma ad-
ministrativa – a responsabilidade era dele. No Rio de Janeiro... – vou dizer alguma 
coisa que sei daquele tempo, se é que ainda me lembro. No Rio de Janeiro a Câma-
ra era bem pequenina, tinha duzentos e poucos funcionários, os deputados não 
tinham gabinete, só funcionavam as comissões e o Plenário. A Câmara veio para 
Brasília e teve que começar a criar setores. A parte administrativa cresceu muito: 
transporte, atendimento ao parlamentar. Quando chegaram aqui, os parlamentares 
não tinham gabinete. Era uma luta muito grande, porque os deputados utilizavam 
os gabinetes dos membros da Mesa e dos presidentes de comissão. Era onde fa-
ziam todo seu trabalho quando estavam em Brasília. Não havia apartamentos para 
os deputados, muitos moravam em repúblicas, moravam quatro, cinco deputados 
numa república. 

A Câmara precisava atualizar a sua administração. Havia muitos setores incipien-
tes, havia quadros suplementares e a Câmara se orgulhava muito de que não havia 
ninguém admitido que não fosse por concurso. O quadro efetivo da Câmara não 
tinha ninguém que não fosse concursado. Todos os funcionários eram admitidos 
por concurso. 

A respeito disso vou dar um depoimento importante: em 1964, o presidente da Re-
pública era o general Castelo Branco, um homem muito sério, muito cioso. Sempre 
houve no serviço público, de modo geral, o interesse de, talvez por inveja, igualar-se 
à Câmara. Falava-se muito em paridade, paridade, paridade... Em 1964, logo depois 
que o presidente Castelo Branco assumiu a Presidência, mandou para a Câmara 
um projeto de lei instituindo a paridade no serviço público. Todos os motoristas 
iriam ter o mesmo salário, todos os datilógrafos iriam ter o mesmo salário, para 
todos que tivessem a mesma função, o salário seria um só em todo o serviço pú-
blico, fosse Executivo, Legislativo ou Judiciário. O deputado José Bonifácio era o 
primeiro-secretário, como já disse no depoimento. Não falei no depoimento, mas 
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uma hora dessas vou deixar isso bem claro: o deputado José Bonifácio tinha um 
cuidado muito grande com a Câmara e com seus funcionários. Foi eleito deputado 
em 1946, ficou até 1978 se reelegendo, nunca aceitou nenhum cargo executivo fora 
da Câmara. Nunca quis ser nada a não ser deputado. Conhecia profundamente o 
prédio da Câmara, os funcionários, os pais dos funcionários que tinham sido fun-
cionários. Tinha um cuidado muito grande com tudo isso; a instituição era, para 
ele, merecedora de um cuidado extremo. O deputado José Bonifácio, como já disse, 
era primeiro-secretário e recebeu uma mensagem do Poder Executivo dizendo que 
fosse votada uma lei instituindo a paridade. Pediu uma audiência ao presidente da 
República, foi ao presidente Castelo Branco, e quando estava pessoalmente com ele, 
disse: “Presidente, o senhor é um homem muito sério, o senhor é um homem muito 
correto. Eu não vou deixar o senhor cometer uma injustiça dessa. Na Câmara não 
tem nenhum funcionário que não tenha sido admitido por concurso. No Executivo 
é assim? No Judiciário é assim?” O presidente mandou retirar a mensagem. Isso foi 
em 1964. Muito bem. Eu estava dizendo de 1966, não é?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor estava contando sobre 
a Resolução nº 20. 

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Ah, a Resolução 
20. Muito bem. A Câmara tinha os quadros suplementares, os PLs 13, que era o 
pessoal de secretaria, mas era marido de funcionária, ou esposa de funcionário, 
porque muitos funcionários não quiseram vir para Brasília. Então, a Câmara não 
tinha como exercer muitas funções se não ampliasse seu quadro. O pessoal de lim-
peza, os PLs 16, muitos funcionários da garagem. Então, a Câmara criou quadros 
suplementares. Isso precisava ser resolvido. Como é que se resolve isso? Tem que 
se criar cargos, funções. Então, a primeira preocupação foi fazer a estrutura admi-
nistrativa da Câmara. A Resolução 20 trata da estrutura administrativa e, depois, 
trata do pessoal, das funções, de cada chefe de seção, de cada encarregado de co-
ordenação, de cada diretor. Está tudo especificado nessa resolução. Foi um traba-
lho muito grande. Não foi melhor – vou ser honesto em dizer –, por quê? Porque 
estamos lidando com pessoas. Cada cabeça, uma sentença. Fico muito orgulhoso 
de ver, hoje, o Centro de Documentação e Informação, que naquele tempo era a 
Biblioteca. Chamava-se Biblioteca. Nós criamos isso. Por quê? Nós tivemos o apoio 
do pessoal da Biblioteca. Em 1971 já pensávamos nessa área da informática. Não 
havia computador no Brasil, mas já pensávamos que um dia poderia acontecer algo 
que iria mecanizar esses serviços. A estrutura do Centro de Documentação é muito 
boa por quê? Porque tivemos todo o apoio; todas as perguntas, tudo que queríamos 
saber, eles informaram, e outros setores da Câmara não acreditavam. O Dr. Geraldo 
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Andrade Verneck era o diretor-geral substituto. Chamava-me de parente, porque 
eu também era Andrade, também era mineiro. Um dia fui levar para ele a folha de 
extraordinário nossa. Éramos poucos funcionários que trabalhávamos nessa refor-
ma. Efetivos eram uns quatro ou cinco. Havia outros que ajudavam com trabalhos 
manuais. Éramos Íris, Marialba, Déia, o Walter e eu. Nós cinco que éramos os efe-
tivos nesse serviço. Ficávamos dia e noite por conta disso. Arrumamos um canti-
nho na Biblioteca e ficávamos trabalhando lá. Pedíamos informações aos diversos 
setores da Casa: “Como é que funciona a Comissão de Constituição e Justiça?” Eu 
sabia um pouco porque tinha trabalhado na Comissão. “Como é que funciona o 
Patrimônio?” Alguns davam boas informações, outros não davam: “Ah, isso não vai 
levar a nada. Esse povo está lá para ganhar extraordinário...” 

Então, fui levar a folha do extraordinário para o Dr. Verneck, porque o diretor-ge-
ral tinha viajado, não estava em Brasília, e ele tinha que autorizar a contabilidade 
a pagar o extraordinário que fazíamos. Olhou para mim e disse: “Você está nessa 
comedoria, não é?” Então, era esse o clima que havia. 

Foi um susto muito grande quando, de agosto para setembro de 1971, apresentamos 
um esboço para o primeiro-secretário e fez-se uma reunião da Mesa. Tínhamos um 
apoio muito grande, mas muito grande, do Dr. Luciano Brandão Alves de Souza. Ele 
mandou a Dra. Atir, que era diretora também, muito competente, que nos acompa-
nhasse de perto, embora fôssemos lotados na Primeira-Vice-Presidência. O chefe 
de gabinete era o Dr. Sebastião Correia Côrtes, que também era exigente, exigia a 
presença de todos nós. A Dra. Atir acompanhava pari passu. Quando surgia alguma 
dúvida, alguma coisa, o Dr. Luciano fazia questão de vir ao gabinete do deputado 
Luiz Braga, sentava com o vice-presidente, com a Dra. Atir, conosco – às vezes –, e 
perguntava os porquês. 

Apresentamos o esboço, houve a reunião da Mesa; depois, a Mesa aprovou e foi 
para o Plenário. No fim da sessão legislativa, em 30 de novembro, foi aprovada 
a resolução.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Até então não existia uma reso-
lução determinando a função de cada órgão?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Existia a Resolu-
ção 64, se não me engano. Não me lembro o número da Resolução. Mas era bem 
incipiente, era ainda remanescente da Câmara [do Rio de Janeiro], com alguma 
“coisinha” de Brasília, porque ela era, me parece, de 1962, por aí. Era um ato da 
Mesa baixando essa Resolução, que criava os quadros suplementares. Então, a 
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Câmara precisava se atualizar, acabar com os quadros suplementares, abrir con-
curso, promover a melhoria do quadro funcional. Foi isso o que aconteceu – houve 
essa Resolução.

Depois disso fui para os Serviços-Gerais, depois fui para a Coordenação de Servi-
ços Especiais e me aposentei como chefe de gabinete da Liderança do PDS.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vamos falar sobre os fatos mais 
marcantes que o senhor viveu na Câmara dos Deputados como funcionário. 

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Minha memória 
não dá para isso tudo, não.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dá, sim.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Vou ver se me 
lembro de algo.

Um fato foi esse que citei, do projeto de paridade. Por quê? Porque o presidente 
Castello Branco era um homem muito sério. Assumiu a Presidência da República 
num momento de muita dificuldade no país e se mantinha numa posição muito 
militar – que ele era, não é? – tinha uma posição castrense, muito firme. Não dava 
muita conversa, muita bola, não. Era o presidente da República: “Eu sou o man-
datário e acabou.” Ninguém acreditava que algum deputado pudesse ir lá, como o 
deputado José Bonifácio, que foi tratar daquele assunto com ele diretamente, com o 
presidente Castello Branco. E ele retirou a mensagem da paridade.

Esse foi um fato.

Pude presenciar outros fatos. Por exemplo: com a Revolução de 64 foram extintos 
os partidos políticos, e logo que entrei na Câmara havia aquele burburinho muito 
grande; só havia dois partidos, a Arena e o MDB. Então, era uma confusão muito 
grande, porque havia gente do PSD e da UDN no mesmo partido. Aconteceram 
fatos interessantes. 

Em 1966, o deputado Israel Pinheiro se elegeu governador de Minas Gerais. Quais 
eram os critérios para nomeação dos cargos políticos, os cargos indicados politica-
mente em Minas Gerais? Criou-se um critério muito interessante, que foi discutido 
aqui na Câmara. A indicação era feita pelo deputado federal e pelo deputado esta-
dual mais votado da cidade, não importava de que partido fosse, desde que fosse 
da Arena, é claro. Se o deputado federal fosse do PSD e o estadual fosse da UDN, 
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tinham que se entender para nomear a pessoa. Isso moralizou muito, porque as no-
meações eram feitas obedecendo o Diário Oficial. “Vou nomear o Seu João porque 
foi o primeiro colocado no concurso para professor”. Não adianta querer nomear 
a Dona Tereza, porque foi a quarta colocada. Então, o próprio deputado, que era 
majoritário dizia: “Não, o meu candidato é o quarto. Quando chegar a vez dele, vai 
ter que ser nomeado.” Isso foi discutido aqui na Câmara dos Deputados.

Outro fato interessante que eu posso dizer é que hoje fico muito triste quando 
vejo algo que acontece com a Instituição – porque sou apaixonado pela Câmara, 
dediquei-me muito, trabalhei muito e considero que não fiz nada mais que a minha 
obrigação. Por isso, talvez, eu não tenha curso superior. 

Quando vim para Brasília, em 1964, havia uma dificuldade muito grande de ha-
bitação para funcionário. E a Câmara colocava em todas as notícias de concurso: 
“A Câmara não se responsabiliza no presente nem no futuro com referência à 
moradia.” E eu deixei em Belo Horizonte esposa e dois filhos pequenos. Eu ia lá 
toda semana. Ficávamos naquela luta para conseguir um apartamento. Por isso 
que, depois, quando estava no ministério, fiz questão de renovar o convênio da 
parte habitacional. 

Aquela dificuldade grande de habitação era muito complicada. Consegui um apar-
tamento porque vendi um carro e dei um ágio num apartamento de quarto e sala. 
Naquele tempo acho que era cruzeiro – 500 mil cruzeiros. Para poder trazer a fa-
mília para cá, vendi um carro, um Gordine zero, que eu tinha comprado há uns 
quatro ou cinco meses.

O meu projeto era trabalhar na Câmara, crescer na Câmara, era ser algo na Câma-
ra, e muitos colegas meus – não estou falando mal de ninguém – cumpriam sua 
obrigação na Câmara e saíam para fora para estudar, porque o nosso horário de 
trabalho era um expediente só. Então, muitos podiam estudar pela manhã na UnB; 
depois, em outras universidades que foram aparecendo em Brasília. Eu, não! Fui 
trabalhar com o deputado José Bonifácio sabendo que ele era notívago. Quando sa-
íamos cedo da Câmara eram 2h30, 3 horas da manhã. Ele chegava às 10, 10h30, 11 
horas, e a correspondência pessoal dele estava quase toda pronta para ele assinar. 

Eu não tinha dinheiro para comprar carro. A família em Belo Horizonte, eu tinha 
despesa lá e despesa aqui; ia toda sexta-feira e voltava domingo. Então, o que acon-
tecia? Não tinha carro e tinha que vir de ônibus, e o ônibus da Câmara às vezes 
passava muito cedo, e eu morava de favor na casa de um irmão. Eu tinha que ir para 
o “Eixinho” para pegar o ônibus e vinha, muitas vezes, de carona. Sou muito grato a 
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alguns colegas, gosto muito deles. Carona em Brasília era uma instituição – alguém 
dava com a mão e o carro parava. E eu vinha. E vinha cedo. Quando os funcionários 
chegavam às 9 horas para o expediente da Câmara, eu já estava com muitos assun-
tos prontos para serem datilografados; eu mesmo datilografava quase tudo. Eu não 
tinha vida pessoal, não. O negócio era a Câmara dos Deputados, mesmo. O deputa-
do José Bonifácio chegava às 10 horas da manhã. Eu ia com ele, que morava na 107; 
eu morava na 308, na casa do meu irmão. Saíamos daqui ao meio dia e meia, para 
almoçar, íamos lá e ele abria a sessão à uma hora. Era meia hora para ir, almoçar e 
voltar. Jantar, quantas vezes que eu... E, depois, quando a minha família estava aqui 
também, eu já estava acostumado a trabalhar assim com ele e ficava junto com ele 
o tempo todo, integral. 

Um dia ele perguntou para a minha esposa assim: “Você gosta muito que o Sylvio 
trabalhe comigo – o seu marido, não é?” E ela disse: “Eu não tenho marido.” Talvez 
isso para mim seja motivo de orgulho. E depois, em outros cargos, quando fui para 
a Coordenação de Serviços Especiais, toda essa estrutura de prestação de serviços 
da Câmara: a Seção de Instalação de Equipamentos, a Seção de Engenharia, a Seção 
de Administração de Edifícios e a Seção de Habitação. Nessa Seção de Instalação 
de Equipamentos tinha toda parte de hidráulica, telefonia, ar condicionado. E há de 
ver que em muitos setores da casa você pode mexer à noite ou no fim de semana. 
Então, eu fazia a programação para trabalhar no fim de semana na parte hidráulica. 
Eu tinha que acompanhar porque tinha que trazer lanche para o pessoal, arrumar 
condução para ir até à rodoviária, para quem morasse em Taguatinga ou onde fos-
se. Passei muito fim de semana aqui dentro. E nessa função era responsável tam-
bém por essa parte de defesa contra incêndio. Mesmo depois de eu ter deixado a 
Coordenação, às vezes me telefonavam para dizer que faltava água no Bloco I da 
111. Eu falava: “Ah! Aquela bomba até hoje está dando problema; tem que levar um 
carvãozinho e trocar o carvãozinho da bomba.” “Como é que você sabe?” “Pega um 
bombeiro aí, pega um eletricista, eu passo com o meu carro aí na Câmara, levo ele 
lá e conserto.” A gente vai acostumando.

A respeito disso, há um fato muito interessante. Nós na Câmara temos um qua-
dro funcional da melhor qualidade! Temos pessoas aqui que se dedicaram inte-
gralmente à Casa com muito amor. Queria falar um pouquinho do Dr. Luciano 
Brandão Alves de Souza, que foi diretor-geral e foi o primeiro funcionário a ser 
ministro do Tribunal de Contas. Com toda simplicidade, ele comandava e fazia a 
gente trabalhar. E a gente trabalhava mesmo! O negócio não era brincadeira, não! 
A coisa era dureza! 
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Pois bem, queria falar do tempo que ele era diretor-geral. Eu estava na Coorde-
nação de Serviços Especiais e comecei a levar alguns sustos porque eu não tinha 
nenhuma formação de engenharia, e cada coisa que acontecia, para mim era um 
absurdo maior do mundo. Aí tive de aprender. E fui aprendendo lá! Com a chave 
de fenda na mão! O sistema de ar-condicionado do edifício principal era o mesmo 
do Senado, o quadro de energia elétrica era um só, a tubulação de água gelada era 
uma só. O Senado quando quis fazer a tubulação de água gelada para botar ar-con-
dicionado no 27º andar, houve um problema de vasos comunicantes. Eu aprendi: 
“vasos comunicantes”, termo de Engenharia. Por quê? Porque eles colocaram água 
lá no 27º andar, inundou o nosso plenário e faltavam dois dias para abertura da 
sessão legislativa. E aí eu tive com o Dr. Pfeifer, que era o engenheiro da firma de ar-
condicionado... – Acho que ele é pai dessa menina que é artista famosa, a Pfeifer. É, 
Brasília tem história! – ...e eu com o Dr. Pfeifer. Eu, louco! Mandava para o plenário 
levas e levas de funcionários da limpeza para enxugar o chão e tal. “De onde é que 
está saindo essa água?” E nós descobrimos, então, que era na caixa de expansão do 
ar-condicionado do plenário. “Mas de onde é que está vindo? De onde é que não 
está vindo?” Quando foi um dia, nós dois passávamos pelo subsolo, pela casa de 
máquinas, vimos um lugar onde se podia manobrar a tubulação d’água. Ele tinha 
conversado com o colega dele um dia ou dois dias antes, e o sujeito havia dito: “Está 
quase pronto o ar-condicionado do Senado, nós estamos fazendo teste de água ge-
lada.” Quando ele viu aquilo, ele deu um grito: “Sylvio, matamos a charada!” Eu 
disse: “Que charada?” “Se fechar isso aqui...” A água nossa era a mesma do Senado, 
nunca fecharam. “Vamos fechar esse troço aqui.” E nós dois metemos a mão naque-
la... como é que chama aquilo? Era grande, era um volante grande. [O entrevistado 
se refere ao registro que regula a passagem da água.] Nós metemos a mão naquilo, 
botamos umas chaves, uns negócios e fechamos aquela porqueira. E falamos para 
o cara do Senado: “Faz um teste para a gente ver.” Ele fez e não vazou do lado de cá. 
Aí eu fui ao Dr. Luciano e falei: “Matamos a charada”. Eu e o Dr. Pfeifer sujos; nós 
dois sujos porque estávamos lá no subsolo, não é? Felizes da vida, não é? Chegamos 
ao Dr. Luciano: “Matamos a charada”. Para secar o plenário, colocamos lâmpadas 
de 200 watts, 180 watts. Para secar o tapete, ali no começo das galerias. Estava tudo 
encharcado de tanta água que entrou. Então, eu aprendi assim, e fui conhecendo as 
coisas e me assustando. 

Um dia houve um problema na casa de força. Deu um curto lá. Corre-corre, “Chama 
o pessoal lá!” O meu pessoal da eletricidade foi, e alguém chegou para mim e disse: 
“Queimou a fenolite!”. Eu não sabia o que era fenolite, meu Deus, e fui descobrir 
que era para fazer a proteção; era um isolante, não é? E aí o cara disse: “Temos que 
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fechar isso aqui com arame!” Peças, chaves, chaves grandes, chaves para comandar 
a iluminação do plenário, amarradas com arame, fios e cabos... Lá nos serviços 
gerais temos todas as fotografias desse processo, nós fotografamos tudo. Os cabos 
amarrados com arame passando dentro da água! Deu um curto tão violento que 
queimou a fenolite! Fenolite é uma madeirona grossa de dois ou três centímetros. 
Queimar? Queimou a madeira! Eu tenho a fotografia de um ventilador grande que 
tivemos que ligar para ficar assoprando em cima do quadro de força para não es-
quentar. “Mas, meu Deus do Céu!” E aí o Dr. Luciano entrou na história, não é? O 
Dr. Luciano, muito jeitoso, muito inteligente. O presidente da CEB era o Dr. Aloísio 
de Carvalho, engenheiro, mineiro de Itajubá – os engenheiros da CEB quase todos 
eram de Itajubá –; toda hora estávamos chamando-o para nos ajudar na Câmara 
para mexer nessas coisas. O Dr. Luciano queria resolver esse problema. Então, tive-
mos a idéia de criar uma comissão. Trazer a CEB para dentro da Câmara. A CEB 
não queria de jeito algum; se não, ela teria que fazer manutenção em Brasília inteira; 
tudo era serviço público em Brasília! Então, criamos esse subterfúgio, criamos uma 
comissão. Mas... para sensibilizar o Dr. Aloísio? Ele já tinha conversado muito com 
o Dr. Paulo Victor, que era o diretor técnico da CEB, um engenheiro muito famoso; 
com o Jean Franco Kani, engenheiro da Presidência, um sujeito espetacular, um ita-
liano muito bom em eletricidade. Então, eles vinham aqui e ajudavam a gente. Mas 
vinham esporadicamente, não vinham oficialmente. o Dr. Luciano fez uma reunião 
com o Dr. Aloísio e com esse pessoal da CEB – o Dr. Jean Franco e o Dr. Paulo Vic-
tor. O Dr. Paulo Victor, hoje, é o presidente do Metrô, não é? Paulo Victor Rada de 
Resende. Todos eles de Itajubá, mas o Jean Franco não, esse era italiano. Então, ele 
trouxe para a reunião o Dr. Aureliano Chaves. O deputado Aureliano Chaves, que 
tinha sido professor deles lá em Itajubá! Ah, em ano militar, ficamos por cima da 
carne seca! Aí, criou-se a comissão em 1973. Criou-se uma comissão da CEB, para 
a regularização e ampliação de todo o sistema de energia elétrica da Câmara dos 
Deputados. Era o Dr. Paulo Victor Rada de Resende, era o Jean Franco, e o Sylvio 
Rômulo Guimarães de Andrade. E eu acho que essa comissão não foi desfeita. Eu 
ainda sou membro dessa comissão, que até hoje não foi desfeita – o Dr. Luciano 
conseguiu isso. Então, o que eu tinha? Eu tinha minha equipe da Câmara e eu tinha 
a equipe da CEB. Eu era membro da comissão lá; nessa comissão, lá, eu evitava mui-
to a parte burocrática. Então, quando tinha problemas sérios aqui, eu trabalhava 
com três equipes, 8 horas com cada uma: 8 horas com o pessoal da Câmara e 8 ho-
ras com o pessoal da CEB. E através da CEB eu contratava uma firma prestadora de 
serviços de manutenção ou de qualquer coisa; eu podia dispensar licitação, porque 
a CEB é serviço público, e eu fazia serviços sábados e domingos. Uma vez houve, 
realmente, um problema muito sério no plenário e queimou uma chave dessas fa-
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mosas. E eu montei este esquema: pessoal da Câmara, pessoal da CEB e uma firma 
contratada. Na sexta-feira, mais ou menos umas 5 horas da tarde, o Dr. Luciano me 
chamou e falou: “Queimou, deu problema lá!” Aí começaram: “Nunca a Câmara 
se reuniu [em local] que não fosse em seu plenário. Onde a Câmara irá se reunir 
segunda-feira?” O Dr. Luciano me chamou e disse: “Carta branca!” Aí eu chamei o 
pessoal da CEB, o Dr. Paulo Victor, o Jean Franco, o Gerson, os outros engenheiros. 
Arrancamos os paletós e as camisas e nos enfiamos dentro da casa de força, com 
o meu pessoal também: “O que é que foi?” “Não... Precisa disso...” “Chave... não sei 
o quê... tal... tal e tal.” “Faz a lista aí!” “O que a CEB tem?” “Tem isso, tem aquilo e 
tal...” Mas faltava uma chave. “Tem o telefone da Eletromar?” “Tem.” “Acha o Rafael 
Gigliotti no setor Rio.” Achou o Rafael Gigliotti. “Quero duas chaves dessas. Põe no 
avião. Vou pegar...” Tinha um avião noturno da Varig, chegava aqui meia-noite, uma 
hora da manhã. “Eu vou para o aeroporto buscar.” No sábado chegou essa chave à 
meia-noite. Quando foi segunda-feira, nove e meia, dez horas da manhã, eu fui ao 
diretor-geral, já tinha uns três dias que eu não dormia, sujo: “Dr. Luciano, o senhor 
vai lá ligar a chave. Que agora já pode funcionar.”

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Sylvio, parece que essa sepa-
ração dos circuitos elétricos e hidráulicos da Câmara e do Senado foi realmente um 
acontecimento, não é? O senhor participou desse processo?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Não, porque... Eu 
participei só desse problema da água. Já existiam quadros separados. Eu disse que 
era um só porque eles foram separando. E nesse dia nós separamos a água gelada. 
Nós já tínhamos toda a tubulação, todo o equipamento, mas tinha essa intercomu-
nicação que ficou desconhecida. A propósito de sua pergunta eu vou dizer uma 
coisa importante: toda vez que você quer mexer na sua casa ou na casa de qualquer 
um de nós, você vai fazer um buraco no chão: “O que passa aqui? Passa alguma tu-
bulação?” Como é que você faz? Você pega a planta e olha. E quando você não tem 
a planta? Ou você vai perguntar para quem fez, ou você vai ter que ir fazendo um 
buraco bem com jeito para não furar nenhum tubo, não é? A Câmara foi admitindo 
algumas pessoas que tinham trabalhado no prédio, não sabe? Então, a gente queria 
mexer aqui...“ Pode quebrar essa parede que não tem problema”. A gente quebrava 
porque estava confiando na palavra dele. Depois nós fomos fazendo junto com a 
Novacap e tal, fomos pegando as plantas e cuidando de fazer uma mapoteca das 
plantas da Câmara, que não tinha muita coisa, não. Brasília foi construída a toque 
de caixa. “Faz!” e “VRUUMMM!!!” Este prédio aqui. Eles fizeram a estrutura metá-
lica, depois construíram o prédio. E tem um sistema – o Carlos Henrique sabe; ele 
é dessa área de engenharia – que chama caixão perdido. Entre um andar e outro do 
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Anexo 1, as estruturas de madeira não foram recuperadas, porque se fazia a laje em 
baixo, botava a madeira em cima e fazia a laje do piso do outro andar, a madeira 
ficava... chama caixão perdido. É cheio de madeira ali, por causa da pressa de fazer. 
“Tem que fazer! Tem que ficar pronto!” Faziam! E fizeram o sistema de caixão per-
dido. O que tem de madeira ali é uma beleza, não é? A minha preocupação princi-
pal naquela área – a minha equipe era espetacular. A equipe que trabalhou comigo, 
eu faço questão de dizer que eu era o mais burro. Eu faço questão de dizer que eu 
era o menos preparado. Eu faço questão de dizer que eu era o caso que não tinha 
condições de discordar de ninguém. A minha preocupação principal era escolher 
as pessoas que iam trabalhar comigo: os arquitetos, os engenheiros, os chefes de 
seção. Eles todos tinham que ser melhores do que eu. E eram! E nós trabalhávamos 
muito! Vou contar um “casinho”. Eu era o responsável pela parte do incêndio. Eu 
não quero assustar ninguém, mas o carro do Corpo de Bombeiros não encosta no 
Anexo I da Câmara, não. Primeiro porque o piso do laguinho não suporta. O carro 
de água mais leve do Corpo de Bombeiros pesa 80 toneladas e ali não suporta esse 
peso. Aquela passarela, então... muito menos! Não foi feita para passar carro. Mes-
mo que ele encostasse, a escada Magirus só vai até o 13º andar e aí são 27. Vai dor-
mir com um barulho desses! Já pensou? Aí nós começamos a criar, a criar, a tomar 
cuidados, a tomar cuidados: com a parte de instalação elétrica, com os objetos, com 
as coisas, com as salas, com a ocupação das salas – como iria ser feito. As caixas de 
escada eram todas de madeira, que foi trocada por pastilha; foi colocado sprinkler, 
foi colocado porta corta-fogo. Eu fico muito triste quando eu chego no Anexo I e 
vejo aquelas portas corta-fogo abertas. É como você chegar na sua casa, você põe 
na sua casa um portão muito bonito, um cadeado deste tamanho e nunca tranca o 
cadeado, deixa aberto e põe uma seta para o ladrão: “A entrada é aqui.” “Mas ele não 
vai entrar, não vai entrar!” Você gasta dinheiro, faz uma porta daquelas, corta-fogo 
pra salvar vida. A primeira coisa que o cara faz é colocar um pedacinho de papel 
debaixo para ele deixar aberta para ele poder descer. Ah, me desculpe! O aprovei-
tamento da água do laguinho: nós colocamos caixas d’água em diversos andares do 
Anexo I. Se você der alarme de incêndio, automaticamente essas bombas entram 
em funcionamento e vão chupando água – as caixas já ficam cheias – do laguinho 
para as mangueiras de incêndio do Anexo I. Nunca vai faltar água, a não ser que 
acabe a água todo do lago. Está certo? São coisinhas assim de pessoas inteligentes 
que trabalham. Não fui eu que fiz não! Eu assinava, não é? “Vamos fazer?” “Vamos 
fazer!” “ Precisa fazer?” “Precisa fazer.” “Vamos fazer!” “Arrumar dinheiro a gente 
arruma, isso não é problema.” “Eu vou ao diretor-geral, eu vou ao presidente da 
Câmara, eu vou aonde for... dinheiro a gente arruma para fazer. Vamos fazer.”
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Sylvio, o senhor está contando 
diversos casos todos ligados à parte administrativa, à parte de manutenção, não é?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Politicamente, o senhor se lem-
bra de algum fato marcante que o senhor tenha presenciado aqui na Câmara?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Lembro, tenho 
sim. Em 1966, o presidente da Câmara era o deputado Adaucto Lúcio Cardoso. 
Mineiro de nascimento e eleito pelo Rio de Janeiro, era o presidente da Câmara. 
Era um homem muito sério, muito cioso da responsabilidade dele. E nós estávamos 
naquele processo ainda do regime militar, começando, não é? Eu estava fora de 
Brasília com o Dr. José Bonifácio. Estava viajando em campanha eleitoral – ele só 
andava de carro. Eu estava com ele, quando o presidente Castelo Branco o chamou 
ao Rio de Janeiro. Nós estávamos ali, por Barbacena, que era a terra dele, a cidade 
dele. Ele foi ao Rio e voltou no outro dia; nós nos encontramos em Juiz de Fora. 
Quando chegou em Juiz de Fora já tinha um recado para ele voltar. Ele indo e vol-
tando, naquela confusão toda. E houve o fechamento do Congresso. E o Adaucto 
Lúcio Cardoso renunciou à Presidência. Foi um fato muito, muito importante.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor acha que isso foi assim, 
politicamente falando, o fato mais grave, mais marcante de todo esse período em 
que o senhor trabalhou na Câmara?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Que eu tenha 
participado, sim. Porque eu estava viajando com o José Bonifácio – eu que vinha 
dirigindo o carro. Nós fomos pegos de surpresa. O motorista não agüentava mais. 
Era o Baianinho, o apelido dele. Ele tinha ido duas vezes ou três vezes ao Rio, saindo 
de Juiz de Fora, saindo de Barbacena. E eu aproveitei que ele tinha viajado, fui ver 
minha família em Belo Horizonte. Então, eu estava em Belo Horizonte quando eu 
recebi a notícia. O filho dele, que é deputado hoje, o Bonifácio de Andrada, era o 
presidente da Assembléia de Minas. E o Andradinha, que eu tinha intimidade com 
ele, me chama: “Vem pra cá correndo”. Eu fui para lá, e, daí a pouco, o José Bonifácio 
chegou e: “Só vou tomar um banho, vou comer e vamos para Brasília”. E eu passei 
correndo na casa do meu sogro, porque eu estava hospedado lá, peguei e fiz uma 
malinha e fui para a Assembléia encontrar com o Dr. José Bonifácio. E nós viemos 
jantar em Três Marias. Eu, ele e a Dona Vera – a esposa dele viajava sempre com 
ele. Quando nós chegamos no carro, o Baianinho estava dormindo no volante do 
carro. Alguém tinha que assumir, não é? Aí eu peguei o volante do carro e trouxe 
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o carro aqui para Brasília. Nós chegamos aqui de madrugada e fomos direto para 
casa do – deixamos Dona Vera em casa – deputado Adaucto Cardoso. Foi um mo-
mento muito importante para a Câmara, muito importante. Os militares querendo 
tomar posse inclusive do prédio. Aí teve que ter muita habilidade. O diretor-geral, 
Dr. Luciano, muito hábil, o Dr. José Bonifácio também com muita habilidade, com 
muito jeito, para superar aquela crise. Depois, o Dr. Adaucto... o governo reconhe-
ceu a competência dele, a capacidade dele. Ele foi nomeado ministro do Supremo, 
se aposentou como ministro do Supremo, Dr. Adaucto Lúcio Cardoso. Mas foi um 
momento de muita dificuldade para a instituição, porque havia um processo le-
gislativo de eleição, de renovação de mandato. Foi em 1966, eu não tenho o mês 
certinho, mas já bem perto de outubro, porque a gente já estava em campanha 
eleitoral, não é? Foi muito... Não sei se talvez tenha sido o fato mais importante 
que eu tenha presenciado. Sob certa ótica, sim; sob outra, não. Por quê? Porque 
eu estava na Presidência da Câmara quando houve a cassação do Márcio Moreira 
Alves, que também foi um outro processo muito, muito, muito, muito complicado, 
que marcou muito a Casa na parte política. Gosto muito de lembrar dos fatos ad-
ministrativos e de me lembrar dos fatos mais alegres. Na minha memória não há 
lugar para tristeza.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Esses fatos administrativos de 
que o senhor falou tiveram bastante repercussão na vida dos funcionários, não é?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Muito, muito, 
muito, muito. Vou citar aqui um outro fato interessante. O Dr. José Bonifácio era 
primeiro- vice-presidente, e havia um funcionário nosso da Câmara fazendo um 
curso no exterior, estava em Portugal fazendo um curso. Ele foi convidado para 
prosseguir nesse curso, mas o prazo estava terminando. Então, ele mandou um re-
querimento para a Câmara. Era muito interessante, porque o primeiro-secretário 
não deu encaminhamento ao pedido, o prazo estava vencendo e o funcionário ti-
nha que voltar. O Dr. Luciano, com muito jeito, retirou o processo da Primeira-Se-
cretaria e trouxe para o José Bonifácio. O José Bonifácio me pediu: “Dá uma lida 
nesse negócio.” Eu dei. “Puxa! A Câmara já gastou tanto dinheiro para ele ir para lá, 
o sujeito comprovou que está fazendo o curso. Foi convidado para continuar! Por 
que não pode continuar?” E o José Bonifácio deu parecer favorável para continuar. 
Aquele outro [caso] também, que já falei, da paridade. O José Bonifácio tinha muita 
preocupação, muita preocupação, com os funcionários. Muito. 

Depois, o nosso diretor-geral, eterno diretor Dr. Luciano, a gente tinha vergonha 
de dizer que a nossa dedicação era exclusiva. O Dr. Luciano vivia aqui dentro da 
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Câmara. Estava-se fazendo a reforma do plenário, e ele me chamou e falou comigo 
assim: “Dr. Niemeyer mandou umas alterações, umas modificações.” – E a Câmara 
funcionando, a gente fazendo reforma do plenário à noite. – “Você marque reunião 
para 1h.” Aí, telefonei para o engenheiro da firma e disse: “Reunião, 1h.” Ele me 
perguntou: “Depois do almoço?” Eu respondi: “Não. Depois do jantar!” Era à 1h da 
manhã a reunião. Era assim.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela)– E os casos engraçados, que o se-
nhor tem tantos?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Vou contar um do 
começo dos meus tempos daqui da Câmara. Em 1966... Em 1964 eu entrei, fui para 
o Patrimônio, onde fiquei em 1964, em 1965. Em 1965, o deputado José Bonifácio 
não tinha cargo na Mesa, ele ficava trabalhando no gabinete do diretor-geral, eu 
ajudava em alguma coisinha lá. Em 1966 ele foi eleito segundo-vice-presidente. Ele 
me chamou – estavam apurando os votos – e me disse: “O nosso gabinete é aquele 
ali. Vou te dar uma lista de quem vai trabalhar e você vai ajeitando lá.” “Está bem.” 
“Vão trabalhar dois oficiais – a mesa de oficial é aquela mesa em L –, dois datilógra-
fos, três contínuos. Esse é o pessoal que vai ficar aqui. E, Sylvio, entrou aqui dentro, 
tem que ser atendido – não quero saber se é MDB ou Arena.” Ele dependia do voto 
para se eleger membro da Mesa. Então, ele se elegia, porque conhecia todo mundo, 
todo mundo o conhecia. E era, realmente, um gabinete... Naquele tempo, os deputa-
dos não tinham gabinete. Eles utilizavam os gabinetes dos membros de Mesa e pre-
sidentes de comissão para fazer, inclusive, suas correspondências pessoais. Quando 
estávamos aqui, estavam construindo o Anexo II, nessa época. Então, eu fui, não 
é? No outro dia: “A mesa que não vai ficar aqui, vai ficar no corredor...”, tal, avisei o 
Patrimônio para levar depois, aquela confusão, tal. E havia uma mesinha com uma 
máquina de escrever e uma cadeira num canto. Mexemos para lá, mexemos para cá, 
mexemos para lá, mexemos para cá. Chamei um cara e disse: “Ó! Tira aquela mesa 
e aquela cadeira e põe no corredor, porque aquela máquina vai embora, eu não 
quero aquele trem, não.” Aí, o pessoal da limpeza, os contínuos tiraram aquela mesa 
e colocaram no corredor. Por um motivo qualquer, saí, fui a um canto qualquer e, 
quando voltei, estava a mesa lá dentro de novo e um sujeito batendo na máquina 
na mesa. Eu não sabia quem era, não conhecia. “Fique aí você... Será que é jorna-
lista? Será que é algum colega da Câmara?” Bom, deixei o cara quieto lá. O cara 
datilografou o que tinha que datilografar, não falou nada com ninguém, também 
não falei. Ele saiu e foi embora. “Escuta, aquela mesa lá, nem sei quem é esse cara. 
Tira essa mesa, esse cara vai datilografar no corredor, se quiser.” Os caras foram lá, 
arrastaram a mesa, a cadeira e a máquina para o corredor de novo, para depois ser 
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recolhido pelo Patrimônio. Daí a pouco veio o mesmo sujeito, chamou o contínuo, 
botou a mesa e a máquina lá dentro e começou a datilografar. Ele tinha um terno 
de brim, botina, um cajado, um pau dessa grossura. E ele datilografando... Fiquei ali 
e tal, ele olhou para mim e falou assim: “Quem é que tirou essa mesa daqui?” Falei: 
“Fui eu, o Dr. José Bonifácio mandou preparar o gabinete para os funcionários e 
tal.” Nordestino pela pronúncia: “Ela vai ficar aqui, vou trabalhar nela.” “Está bem, 
não conheço o senhor.” Ele se levantou, pegou aquele cajado, mostrou e disse: “Esse 
aqui é para mandar para o hospital.” Abriu o paletó, mostrou-me um revólver, não 
sei se era 48 ou 45, que dizem que é maior, não é? “E esse aqui é para mandar para o 
cemitério. O meu nome é Aloísio Nonô”. Foi assim que conheci o deputado Aloísio 
Nonô. Tempos depois, naquele problema revolucionário sério, ele estava na lista 
para ser cassado. Ele vinha para o gabinete, todo humilde, vinha conversar com a 
gente e tal. É um clima terrível, não é, você saber que vai morrer, todos nós sabemos, 
mas não sabemos o dia. “Ah, vai ter reunião do Conselho, no Palácio, vai ser quinta-
feira.” Todo o mundo sabia que quinta-feira ia ter cassação. Alguém que fez algum 
pronunciamento, alguém que estava na lista, e tinha aquela especulação. Era uma 
expectativa dolorosa. Ele chegou nesse dia, sentou nessa mesinha, olhou para mim 
e falou: “É, acho que estou nessa lista que vai sair hoje.” Levantou, bateu com aquele 
cajado na mesa e falou: “Cassa logo, até gritar aqui dentro eu já gritei, só faltei dar 
tiro, dar tiro eu não dei. Pode cassar.” Coitado. E foi cassado. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E ele não voltou mais à vida pública?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Não. Tem o filho 
dele aí, o filho dele que é deputado, Aloísio Nonô, de Alagoas. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Sr. Sylvio, conte a história das 
caixinhas, onde eram guardadas as fichas.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Ah, sim. O de-
putado José Bonifácio sempre foi um homem muito prático e pobre; ele não tinha 
uma estrutura administrativa grande, ele tinha algumas pessoas que se dedicavam, 
que trabalhavam para ele lá em Barbacena. Porque ele tinha um nome de família, 
tradição, não é? Mas ele tinha uma memória fotográfica formidável. Às vezes, a 
gente estava junto, chegava alguém: “Dr. Bonifácio, este é o Sr. Domingues Ferrei-
ras.” “De onde que ele é?” “Ele é de Cipotânia.” “Uai, você é parente do Pedrosa?” E o 
cara: “Sou primo.” “Uai, cadê o Tatá? Cadê o Fulano? Cadê o Sicrano?” E perguntava 
pela família toda do sujeito! Era uma coisa... Você cruzava com ele no corredor e 
falava: “José Bonifácio! Ó! Não esquece aquele negócio, que o projeto de lei está aí.” 
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Ele pegava o primeiro pedacinho de papel que encontrava, podia ser de um jornal, 
rasgava assim, escrevia qualquer coisa, embora tivesse memória, botava no bolso. 
Quando chegava de noite – ele só cuidava das coisas dele depois que terminava o 
expediente da Câmara – ia para lá, ia para cá, corria, andava, ia às comissões, plená-
rio, e quando chegava uma hora da manhã, via que não tinha ninguém, aí ele metia 
a mão no bolso: “Eu quero o avulso dessa lei.” E dava aquela lista de coisas para 
a gente. Aí dois, três dias depois cruzava com o funcionário: “Já fiz a emenda.” O 
cara não acreditava. Ele pegava os nomes. Então, a senhora, Dona Glória, pedia um 
expediente para ele: “Faz a emenda no projeto tal, assim, assim.” Só fez um pedido, 
jogou aquilo na parede, jogou barro na parede para ver se cola, e ele escrevia em um 
pedacinho de papel, chamou um funcionário: “Pega o avulso dessa lei para mim. 
Eu quero a sinopse, como é que está, como é que não está.” O cara dava, ele metia 
a mão na caneta e... Nós, que trabalhávamos muito próximos a ele, sabíamos que 
ele fazia uma taquigrafia, o “b” e um risco podia ser Brasil, brasileiro, Brasília, era 
o sentido da frase. Então, ele fazia emenda, entregava e, dois, três dias, ele passava 
no corredor, falava com a senhora: “Eu fiz a emenda, pode passar lá e pegar uma 
cópia.” Tinha feito mesmo. Então, ele pegava o seu nome e colocava no fichário, se 
fosse de Minas Gerais, para quando fosse na eleição ele pedir o seu voto; fazia uma 
cartinha, pedindo voto. E aquilo foi crescendo, com nome. A filha dele, a Luíza, 
foi das primeiras pessoas que mexeram com essa caixinha. Aquilo foi crescendo, 
crescendo, eram vinte e tantas caixas, cada uma com mais de dois mil nomes e era 
atualizado diariamente. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Eram caixas de madeira?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eram caixas 
de madeira

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – De que tamanho mais ou menos?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Mais ou menos 
50 por 50, mais ou menos uns 10, 12 centímetros de altura, divididas em 3 partes, 
então, tinham 3 seqüências de fichas, por ordem alfabética. Geralmente, município 
muito grande tinha mais de uma caixa; os municípios menores, tinha 2, 3 municí-
pios dentro da caixa. Recebia uma carta de alguma pessoa, a gente, que trabalhava 
com ele, respondia a carta, era obrigado a ir ao fichário, levantar para ver se estava 
atualizado; lia o Diário Oficial, o Diário de Minas, recebia a notícia: “Fulano mor-
reu.” “Esse cara de onde é? Acho que é de Lima Duarte.” Ia lá no fichário: “Ah, mor-
reu. Puxa!” E passava um telegrama para a família, escrevia para a família, o filho 
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respondia, substituía o pai pelo filho. Juquita morreu, mas tem o João, que é filho 
dele. João, filho do Juquita, falecido, tal. Assim foi criando esse fichário. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E esse fichário garantia as elei-
ções dele?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Garantia, sim. 
Garantia dessa maneira e de outra maneira também, porque ele era um homem 
muito conhecido e tem um fato muito interessante sobre a atividade legislativa dele. 
Como ele não andava de avião, ele andava de carro, o eleitorado dele era de Bar-
bacena para o Rio. A senhora pega Minas Gerais, quem conhece bem, tem Santos 
Dumond, Juiz de Fora, até chegar ao estado do Rio. De outro lado tem ali Visconde 
de Rio Branco, Ubá, Cipotânia noutra direção. Para cá, tem Conselheiro Lafaiete, 
um pouquinho de Ouro Preto, Mariana e tal. Era por onde ele andava de carro. Esse 
lado de cá, menos. Porque ele ia para o Rio, sempre ele ia para o Rio e voltava de 
carro – para ir para a Câmara, não é? – , e ele visitava esses municípios, tal. Então, 
o eleitorado dele era lá. Ele foi eleito em 1946, foi sendo reeleito, reeleito, reeleito. 
Quando a Câmara veio para Brasília, ele perdeu o contato com eleitorado que fica-
va de Barbacena para o Rio; quase que ele não se reelegeu, em 1962! Quase que ele 
não se reelegeu! Então, quando eu vim trabalhar com ele, uma das minhas missões 
principais era o fichário – por isso que falei no fichário. Ah, eu sonhava, dormia, 
acordava, almoçava e jantava com esse fichário. O fichário era o sonho nosso. E fiz 
uma coisinha para ele que ele gostava muito, porque ele tinha uma boa memória, 
mas... Eu era o encarregado também de ir aos ministérios ver os processos dos pe-
didos, das coisas de interesse de pessoas que pediam para ele também. Eu fazia esse 
serviço de ministério, corria os ministérios todos. Então, eu pegava dois, três dias, 
depois atualizava o fichário, escrevia as cartas, respondia aquilo tudo. Ele não gosta-
va muito de contar que ia viajar, não. Era segredo; ele era mineiro! Mas eu sabia que 
ele ia daqui para lá e o primeiro município que ele ia chegar era Paracatu; Paracatu, 
João Pinheiro, Canoeiros, Três Marias, você vai andando, Felixlândia, Sete Lagoas. 
Essa estrada era conhecida naquela época pelos buracos. Você estava andando de 
carro, o carro batia, eu dizia: “buraco novo.” Eu conhecia porque andava muito e 
toda semana ia a Belo Horizonte ver a família e voltava – eu disse que a família 
ficou lá dois anos. Muito bem. Então, eu ia atualizando o fichário. Aí eu pensava: 
“Acho que ele vai viajar, acho que dessa vez ele vai até Lagoa Santa.” E bolava comigo 
algum fato, alguma coisa, aniversário, lá: “Vai ter um negócio em Lagoa Santa... ele 
vai a Lagoa Santa.” Então, eu ia separando as fichas dos últimos acontecimentos 
de Paracatu, João Pinheiro, e fazia por cidade. Então, ia com ele no carro. Quan-
do estava chegando a Paracatu, eu dava a ele o montinho de Paracatu, os pedidos 
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de Paracatu, como estavam, atualizados, e [os nomes das] as pessoas que tinham 
pedido. A gente parava em Paracatu, ia para o Hotel Presidente almoçar, às vezes. 
Chegava um camarada: “Ô, Fulano! Sua filha vai ser nomeada a semana que vem.” 
O cara quase caía duro: “Fiz um pedido para esse cara há três meses, ainda lembra 
do meu nome, do nome da minha filha!” Ele tinha lido cinco minutos antes. Hoje 
tem o computador; naquele tempo eu era o computador do José Bonifácio.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O computador ambulante.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Era. E era assim, 
a gente viajava de vez em quando. Então, na campanha política eu ia muito, ia fazer 
muita coisa. Ele exigia que eu pedisse férias para quando a viagem demorasse mais 
que dois, três dias. A Câmara nunca pagou uma viagem minha com o José Bonifá-
cio, nunca! 

Há um fato interessante também dele: eu ainda não estava trabalhando com ele em 
1965, ele ainda não tinha cargo na Mesa. Eu estava no Patrimônio, mas ele me cha-
mava às vezes para fazer uma coisa para ele. Porque tem uma ligação muito grande 
da minha família com a família dele, do meu avô com o pai dele e tal. Eu brincava 
com ele, quando podia: ele era Andrada e eu sou Andrade, e eu falava que o nome 
dele estava errado, que era corrutela: “Seu nome está errado, você é Andrade, não 
é Andrada, não.” Brincava com ele... Quando podia. Quando tinha uma terceira 
pessoa era “Excelência” “Presidente”, nunca tratei de maneira diversa. Quando es-
távamos eu e ele pessoalmente... se tivesse gravado algum dia uma conversa nossa, 
você ia morrer de rir. Pois bem. Então, ele me chamou, no gabinete do Dr. Luciano, 
no terceiro andar, onde era a Diretoria-Geral, e falou comigo assim: “Eu vou viajar 
e vou deixar com você um cheque assinado.” Puxa! José Bonifácio, deixar um che-
que assinado com alguém, era um ato da extrema confiança. Está dando revólver 
armado para o cara atirar nele. “E está aqui um papel que é do Imposto de Renda. 
Quando chegar no dia que sair o salário de deputado, você vai ao Banco do Brasil e 
paga o meu Imposto de Renda.” Eu: “Mas, Dr. José Bonifácio, o senhor só tem ven-
cimento na Câmara, tem como dependentes a Dona Vera e a Luíza – que era a filha 
dele ainda solteira, naquela época –. O senhor paga Imposto de Renda?” Ele disse: 
“Todo brasileiro tem que pagar.” Falei: “Não, senhor. Todo brasileiro tem que de-
clarar corretamente, e o deputado tem certas vantagens de não precisar declarar as 
vantagens, só declara o subsídio fixo.” “Você não sabe de nada de Imposto de Renda. 
Pague.” “Vou pagar, é claro, o senhor mandou pagar eu vou pagar, estou só comen-
tando.” Ele viajou e, quando foi no dia aprazado, fui lá e paguei o Imposto de Renda 
dele. Quando ele voltou, eu entreguei o comprovante do pagamento do Imposto 
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de Renda para ele. Passou um tempo, um ano, sei lá, já estava trabalhando com ele 
na Segunda-Vice-Presidência, um dia ele me chamou e falou comigo assim: “Você 
vai lá no Ministério da Fazenda?” Como eu fazia esse serviço de rua: “Sim, o que 
tem para fazer lá?” “Você vai fazer um cursinho de Imposto de Renda, aí você vai 
aprender a fazer.” “Está bem, vou.” Foi assim também que começou esse serviço de 
prestação para os deputados do grupo de Imposto de Renda. Aí fui ao Ministério da 
Fazenda, na Secretaria da Receita, para aprender a mexer com Imposto de Renda. 
Quando voltei, disse: “Agora você vai fazer o meu Imposto de Renda. Agora, você 
sabe.” E eu fiz o Imposto de Renda, inclusive do inventário, depois que ele morreu. 
Tenho até hoje alguns documentos em casa, do Imposto de Renda dele, que os fi-
lhos disseram: “Não, guarda de lembrança com você e tal.” 

Mesmo depois que ele deixou de ser deputado ele me escrevia... uma carta dizia: 
“Quitei o apartamento, tal.” E eu ia tomando nota. Meus pais moravam em Belo Ho-
rizonte, de vez em quando eu dava uma fugida lá. Ele era presidente do Conselho de 
Administração do Banco de Crédito Real. Aí eu ia ao Banco, na casa dele, e a gente 
ia ver alguma coisa do Imposto de Renda também e tal. Eu ia fazendo. Quando 
chegava na época certa, eu fazia, levava, ele assinava, eu dava entrada lá. Quando via 
todo o documento de Imposto de Renda, ele mandava para mim. Depois, quando 
ele faleceu, eu fui lá e falei com a Dona Vera: “Dona Vera, o Imposto de Renda está 
certinho, direitinho, e nós vamos continuar fazendo.” Abri o inventário e tal e con-
tinuei fazendo, até que foi extinto o inventário – fiz questão de fazer o Imposto de 
Renda assim. Ele tinha umas coisas muito especiais, sabe?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Não entendi bem o pedido que 
ele fazia para o senhor entrar de férias quando viajasse a trabalho com ele. 

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É, porque é o 
seguinte: era muito comum, embora não fosse correto, um funcionário ficar ligado 
a um deputado; e nós, outros, sabíamos – os deputados também estavam lá, se co-
mentassem não era problema – sabíamos que não era para atividade parlamentar. 
Quantos colegas chegavam aqui só para assinar o ponto e iam embora! Puxa, o 
sujeito pai de família, avô de família... Será que não tem vergonha na cara de ser 
desonesto a esse ponto? Então, o que eles faziam? Pegavam com um deputado um 
ofício, ajeitavam e ficavam à disposição do deputado. Muitos vinham pedir pas-
sagem: “Ah! o deputado é de São Paulo, eu vou para São Paulo.” O diretor-geral, 
às vezes, ficava compelido até em arrumar uma passagem. Quantas vezes vinham 
fichas de serviço extraordinário! 
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O Dr. José Bonifácio dava o exemplo das coisas e fazia com que a gente desse exem-
plo. Eu vou citar um outro caso: ele foi, em 71... se não me engano, em 1970, quando 
eu trabalhei diretamente com ele. Eu fui para a Primeira-Vice-Presidência em 71, e 
fui lá para cima, para a área administrativa, em 72. [O deputado José Bonifácio foi 
primeiro-secretário nos anos de 1958 a 1964. Foi eleito segundo-vice-presidente 
em 1966, primeiro-vice-presidente em 1967. Entre 1968 e 1970 era presidente da 
Casa.] Muito bem. Ele era líder da Arena, líder do governo. E nós, muito ligados 
a ele – inclusive a pessoas da família dele –, preocupados, porque ele não tinha 
imóvel para morar. “Ah! A casa de Barbacena...” Ele tinha um sete avos da casa de 
Barbacena, que era uma herança de família. Estava sendo construído um prédio 
em Belo Horizonte, na Avenida do Contorno, esquina com Rua Pium-í, empresa 
construtora conhecida da gente. O Andradinha tinha comprado um apartamento 
lá. E a gente: “Ô, Dr. José Bonifácio, compre um apartamento para o senhor lá. O 
senhor não tem... O senhor vai morar mesmo em Belo Horizonte. Um dia o senhor 
vai ter que ir para lá.” Mas ele nem pensava em nunca deixar a Câmara. Aí, ele acei-
tou que a gente vendesse o apartamento da 107 Sul, que era dele, pessoal, que ele 
comprou, e que ele fosse morar em um apartamento funcional. Então, ele falava que 
eu tinha virado corretor de imóveis. “O Sylvio agora é corretor de imóveis. Vai me 
colocar na cadeia. O que ele vai fazer comigo? Eu não fumo! O que ele vai fazer?” 
Brincando com a gente. E nós vendemos o apartamento da 107 e demos entrada 
nesse apartamento, lá, em construção, em Belo Horizonte. E ainda pegamos o fi-
nanciamento da Caixa Econômica Estadual, o restinho que faltava. E ele foi morar 
na 111, no Bloco I da 111. Eu era diretor da Coordenação que englobava habitação, 
instalações, equipamentos, engenharia, tudo. E numa tarde, três ou quatro horas 
da tarde, Dona Vera me telefona: “Sylvio, meu filho! – era como um filho para ela 
– Sylvio, meu filho! E tal... – ela morreu no ano passado, em Belo Horizonte, com 
94 anos – Sylvio, meu filho, pegou fogo aqui na copa, pegou fogo aqui... tal... a casa 
está toda escura... tal...” Aí, eu corri, tentava localizar o pessoal do prédio. O rapaz 
me falou: “Olha, infelizmente, eu não tenho eletricista aqui e tal... Realmente, houve 
um curto lá, mandei desligar a chave do apartamento, tal...” Então, eu peguei um 
eletricista aqui na Câmara, arrumei uma condução para ele: “Você vai lá, vê o que 
que é e me telefona.” O rapaz foi e disse que a boquilha da lâmpada da copa tinha 
queimado. “Olha, doutor, tem uma solução aqui: com uns três ou quatro metros 
de fio, a gente troca do interruptor para a boquilha, põe uma boquilha nova e está 
resolvido.” Eu: “Então, você vai lá na 109, na Elétrica Moisés, que ele é meu parceiro 
de pescaria, tem de fazer favor de vez em quando. Você vai lá no Moisés e compra 
o fio e a lâmpada e a boquilha, o que precisar. E troca. E deixa a nota no meu nome 
lá para eu pagar. Está bem?” “Está bem.” “Pode falar com o Moisés que é para mim, 



248

Sylvio Rômulo guimarães deAndrade

que não tem problema.” “Ah! Está bom, doutor.” Ele foi lá, comprou quatro ou cinco 
metros de fio – se fosse comprar hoje, era o quê? Sete reais –, foi lá e trocou a fiação, 
trocou a boquilha, ligou a lâmpada. Foram lá e ligaram. Dona Vera me telefonou e 
disse: “Ô, meu filho, você é danado!” Passou. O rapaz chegou e disse: “Olha, ficou 
em tanto.” Eu falei: “No fim de semana eu passo lá no Moisés e pago. Não esquenta 
não. O Moisés é meu amigo, parceiro de pescaria, confia em mim.” Quando foi lá 
para meia noite, eu estou já deitado, o telefone toca – a gente tem família fora, tem 
filho, tem tudo, nossa! o telefone toca de noite, é um... Eu corri, quase que derrubei 
o telefone. Disse: “Alô! Alô!” “Ô, danado!” Era o José Bonifácio. “Ô, Presidente, o que 
houve?” Meia noite! “Quanto é que foi a despesa?” “Mas que despesa?” Eu nem me 
lembrava do fato. “Uai, você mandou comprar uns troços e colocou em meu apar-
tamento.” “Ah, está lá na elétrica. Eu vou buscar a nota no fim de semana.” Ele disse: 
“Não, você passa lá amanhã, pega a nota e leva no meu gabinete para eu pagar.” 
“Mas, Dr. José Bonifácio, deve ser sete cruzeiros!” “Não importa o valor. O respon-
sável pelo apartamento sou eu.” “Mas, Dr. Bonifácio...” “Ou você leva a nota ou não 
precisa mais tomar chá comigo.” Fez questão de pagar uma notinha que eu podia 
pagar do meu bolso, nem botar em prestação de conta da Câmara coisa nenhuma. 
Sete cruzeiros! Seriam hoje sete reais, quatro metros de fio. Era assim. Ele era muito 
correto com as coisas da Câmara.

Então, a senhora perguntou sobre quando ele me chamava: ele me dava dispensa, 
porque eu era lotado no gabinete. Ele me dava dispensa de dois dias: “Nós vamos 
para Belo Horizonte. Você vai ver sua família.” Eu ia com muito prazer, com muito 
orgulho, porque eu sabia que muita coisa que ele estava fazendo estava fazendo 
para a Instituição, estava para a Casa, não era só interesse dele, pessoal. Então, ele 
era um homem muito correto, muito sério com as coisas da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor presenciou assim gran-
des disputas, oponentes históricos, um deputado com outro, grandes disputas?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Presenciei do 
próprio José Bonifácio também. Quando o AdauctoLúcio Cardoso renunciou em 
1966, o primeiro-vice-presidente era o Batista Ramos, de São Paulo. Ele assumiu 
a Presidência. O José Bonifácio era o segundo-vice e assumiu a Primeira-Vice-
Presidência, e a Segunda-Vice-Presidência ficou vaga. Em 1967, eles começaram 
a disputar a Presidência, os dois: o Batista Ramos como presidente da Câmara e o 
José Bonifácio como primeiro-vice-presidente disputando a Presidência da Câma-
ra. Foi um disputa espetacular. Foi uma caça de votos, uma disputa pessoal, corpo 
a corpo, com muito respeito um pelo outro. O José Bonifácio vinha no corredor 
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aqui que ligava o edifício principal com o Anexo II, esse corredor ali, e encontrou 
com o Ângelo Mendes de Morais, marechal, deputado pelo Rio de Janeiro – já bem 
velhinho –, que era do antigo PSD. O José Bonifácio sempre foi UDN. Aí o José 
Bonifácio botou a mão no ombro dele, que não teve como fugir: “General, general, 
deixa de votar com a cabeça e vota com o coração!” E ele respondeu: “Zezinho, o 
voto é secreto.” Disputa leal. E o José Bonifácio ganhou por poucos votos, ganhou a 
Presidência por poucos votos.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Corpo a corpo mesmo.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARÃES DE ANDRADE – Corpo a corpo, no ple-
nário e tal. Tinha bons eleitores. O José Bonifácio tinha bons eleitores. Tinha o 
Souto Maior, o pai do Nelson Piquet, que era deputado por Pernambuco. Esse saía 
com um, com outro... e dizia: “Você quer apostar uma caixa de charuto comigo? O 
José Bonifácio vai ganhar. E você pode se preparar para fumar um charuto que nós 
vamos ganhar.” O Souto Maior. Teve uma disputa brava dele com o Nelson Car-
neiro, de tiro aqui dentro e tudo. Coisa muito brava do Souto Maior com o Nelson 
Carneiro. Trocaram uns tiros ali, pertinho de onde hoje é o Banco do Brasil. Teve 
coisa feia ali nessa história.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor lembra desse episódio? 
Como é que foi?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Do Nelson Car-
neiro com o...

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Com o Souto Maior.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu não sei di-
reitinho como é que começou a história. Eu sei que eles não podiam se encontrar. 
Toda vez que eles se encontravam era um bate-boca danado e tal. E nesse dia eles 
se encontraram perto daquela escada que sobe ali e que vai dar no Salão Verde. Ali 
tinha a Liderança do MDB, de um lado, e, de outro lado, eu acho que já era agência 
do Banco do Brasil. Ali onde tem o atendimento eletrônico do banco. E eles real-
mente trocaram tiros, foram levados para o hospital os dois. Foi um episódio bravo. 
Detalhes assim do que aconteceu eu fiquei sabendo depois que aconteceu.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E isso repercutiu na Câmara de 
que maneira?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Muito.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Como eram os comentários?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Criou um am-
biente de insegurança. Por quê? Porque é proibido andar armado aqui dentro, mas 
quem é que vai desarmar um deputado? Você não vai... Eu vi o Tenório, entregar 
a “Lurdinha” para o Geraldo; tirar a sobrepeliz dele, aquela capa, e tirar a “Lurdi-
nha”, que era uma metralhadora. Andava aí com a metralhadora, o Tenório. E a 
Ivete Vargas que vinha passando disse: “Isso não funciona.” Dizem que ele botou a 
“Lurdinha” em mira: “Quer experimentar?” Ela saiu correndo. Gorda como ela era, 
ela saiu correndo e nem esperou o elevador, subiu aquela escada correndo. Então, 
criou um clima assim. Nós, funcionários, mesmos: às vezes a gente era ameaçado. 
Eu fui ameaçado por um deputado uma vez. Fez uma birutice, uma loucura e tal. 
Eu falei: “Esse cara vai me matar!” Ele era doido, biruta, de jogar pedra. O cara fazia 
coisas absurdas aqui dentro. O que eu ia fazer? E por uma questão boba: ele fez uma 
pergunta boba e eu dei uma resposta boba. Se ele fizesse uma pergunta dessa hoje 
para mim... o tempo ensina muita coisa a gente. Cabelo branco não vem de graça, 
não, vem enfiando coisa para dentro da goela da gente. O Sereno é que falava ... O 
Sereno é um funcionário antigo da Câmara. Eu estou na instituição há 39 anos, 16 
de aposentado, meu ponto é 1.169, o do Sereno era 62. Como era antigo. Era meu 
funcionário. Era o chefe da Seção de Administração de Edifícios. Quando acontecia 
um caso desses ele dizia: “Olha gente, vamos tomar pílula, se não, a gente vai ter que 
engolir até o vidro do remédio.” Então, é a Câmara. Faz parte. É assim mesmo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor lembra de outros ini-
migos históricos aqui dentro, que a disputa ia para o plenário, que um subia na 
tribuna e falava, o outro rebatia?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu vou contar 
um fato que aconteceu no Palácio Tiradentes, no Rio. É interessante. O Carlos La-
cerda, que era de uma verborragia fora do comum e era de uma velocidade – o 
José Bonifácio também tinha – de raciocínio imensa. Você falava uma frase, uma 
palavra com Carlos Lacerda, ele já sabia o livro que tinha publicado aquilo, quem 
é que publicou, quanto custou o livro. Você falava “Eu acho...”, ele já estava com a 
resposta há muito tempo, a rapidez. Ele tinha feito um pronunciamento acusando 
um deputado do Ceará de ter vendido óleo diesel para os submarinos alemães na 
guerra: “Você ficou rico vendendo óleo...” Esse cara, sem querer se defender, nunca 
ia para a tribuna com medo do Carlos Lacerda. E o Carlos Lacerda ia à Câmara 
terça, quarta, quinta. Uma bela de uma segunda-feira, esse deputado aproveitou 
que não tinha ninguém no plenário, pediu a palavra e foi se defender. E começou. 
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E falando, e falando e falando. Mas não sei por que cargas d’água, o Carlos Lacerda 
vinha entrando para o plenário e ele queria encerrar o falatório dele: “Sr. Presidente, 
encerrando minhas considerações...”. O Carlos Lacerda correu para o microfone 
de aparte e usou uma técnica que ele usava muito: “V.Exa. me permite um aparte, 
permite um aparte, permite um aparte, V.Exa. permite um aparte, V.Exa. permite 
um aparte, V.Exa. permite um aparte, V.Exa. permite um aparte...” e o deputado: 
“Sr. Presidente, encerrando minhas considerações...” “V.Exa. me permite um aparte, 
V.Exa. me permite um aparte, V.Exa. me permite um aparte.” O deputado parou e 
disse: “V.Exa. é um purgante”, e ele disse: “e V.Exa. é o efeito.” 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor ficou sabendo dessa 
história como?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Porque eu convi-
via com esses funcionários antigos, como o Sereno. Eles eram funcionários meus, 
e a gente ficava nessas sessões noturnas intermináveis... A sessão, por exemplo, de 
nomeação do Tancredo Neves – para citar um mais recente, que todo mundo co-
nhece – como primeiro-ministro do regime parlamentarista do João Goulart, ter-
minou às 8 horas da manhã. Começou nove horas da noite e acabou oito horas da 
manhã. Só! Era comum as sessões noturnas serem assim. 

Tem outro fato muito interessante de sessão noturna. Eu já estava no PDS. O Gioia 
Júnior, um deputado de São Paulo, era líder religioso, jornalista, muito inteligente; 
depois ele me mandou uns livros dele, mandou umas poesias. Nós, preocupados... 
Brasília já estava começando a ter assaltos, a ter seqüestros – que coisa, não é! –, 
nós estamos em aí em 1980, 1985, 86 – Puxa! A gente, quantas vezes, dormia com 
a porta do apartamento aberta, o carro com a chave ligada lá, ninguém nem..., a 
pessoa podia passar para desligar o motor do carro para você, mas nunca mexer 
no seu pertence. Brasília era sensacional e já estava começando a acontecer essas 
coisas. Mas ele era de São Paulo, então, falava: “Vocês não sabem que ainda estão 
vivendo no paraíso. São Paulo, o absurdo que é e tal.” Um dia ele virou e falou assim: 
“Uma das coisas mais bonitas que eu acho é quando escuto o barulho da maçaneta 
quando meu filho entra em casa, que ele vem da rua de noite de São Paulo.” E co-
meçamos a conversar. Ele fez uma poesia. Eu ajudei a botar duas vírgulas na poesia 
para ele, para não dizer que eu não ajudei, vou botar duas vírgulas aí. “Oração da 
Maçaneta. Não há música mais bela do que o ruído da maçaneta da porta, quando 
meu filho volta para casa. Volta da noite escura, da rua de estranhas vozes. O tilintar 
do trinco, o ruído da maçaneta que se abre são para mim suave cantiga de ninar, 
só assim fecho os olhos, posso afinal dormir e descansar. Oh, a longa espera, negra 
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ausência, as histórias de acidentes e assaltos que só a noite como ninguém sabe 
contar.” Chega.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor se lembra de coisas inte-
ressantes que tenham acontecido, na pressa de se fazer obra, durante os recessos?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Alguma coi- 
sa interessante?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Das reformas, construção 
dos anexos.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Ah, tinha muita 
coisa interessante. Essa da reunião, por exemplo, foi interessante. Sim, dos anexos 
também, do Anexo IV. Vou contar uma coisa do Anexo IV, que eu nunca vi noutro 
lugar. Conheço pouco, mas nunca vi em outro lugar. Prédio público... nunca vi. 
Nós estávamos construindo o Anexo IV e nós precisávamos de telefone para os 
gabinetes. E a Telebrasília enchendo a paciência. Então, nós compramos um dis-
tribuidor telefônico específico para o Anexo IV e fizemos uma coisa que não tem 
em outro lugar: o número do gabinete é o número do telefone. O gabinete 350 é 
5350, você bota um 5 na frente, é o número do gabinete. Se você tirar o 5 e botar o 
2, é o fax. Está certo? Então, o deputado sabendo o número do... eu briguei com um 
deputado – eu nem era mais nada aqui –, briguei com um deputado, porque ele se 
elegeu membro da Mesa e quis trazer o telefone do gabinete. “Não faça isso!” Saí 
lá de casa, tirei meu pijama, vesti uma roupa e vim aqui: “Não faça isso! O senhor 
não sabe quanto isso custou.” Então, o número do gabinete é o número do telefone. 
E como a Câmara fez o DDR, discagem direta ramal, você tem o 318. 318-5350 é o 
telefone direto; 5350 é o gabinete; 2350 é o fax. Eu nunca vi isso noutro lugar. Uma 
das pessoas que bolou isso se chama Waldir Fabiano Aguirra, era o chefe da Seção 
de Instalações, era meu funcionário, eu era diretor dele. Por isso eu digo que eu 
fazia questão de ser o mais burro, porque eu tinha gente muito inteligente que tra-
balhava comigo. Eu vou contar um caso de Niemeyer – a fotografia está ali. Naquela 
correria de reforma aqui, projeto para lá, projeto para cá e não sei o que, confusão, 
aquele trem, aquele negócio... Então, Oscar Niemeyer só viajava de carro. Ele tinha 
um Galaxy e vinha do Rio de carro, vinha e voltava de carro. Mas um dia ele estava 
aqui, cuidando dos assuntos com a gente, com o Dr. Luciano, e precisou voltar para 
o Rio, urgente.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Só por curiosidade, quantas ho-
ras se gastava nessa viagem?



253

Contos da Câmara

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Ah, naquele tem-
po, só para Belo Horizonte, quando eu andava feito um louco, gastava 9 horas. Para 
o Rio eram 14, 15 horas de carro. A estrada passava por dentro das cidades. Hoje, 
você passa por fora, economiza muito. Você passava por dentro de Paracatu, que 
passa até hoje. Você passava por dentro de João Pinheiro, que ainda passa até hoje. 
Mas você passava por dentro de Sete Lagoas, dentro da cidade com quebra molas 
e não sei o que e tal. Paraopeba, se fazia uma curva louca perto da Igreja. Tinha o 
quebra-molas, tinha a Igreja, tinha o Sr. Oliveira, que fazia um pastel muito bom. 
Você passava por dentro de Sete Lagoas, Prudente de Morais, Pedro Leopoldo, para 
chegar em Belo Horizonte. Passava por dentro de Belo Horizonte, para ir para o 
Rio. A BR 03 era uma estradinha de nada, não tinha faixa dupla em lugar nenhum. 
Eram 14, 15 horas, com motorista que usava botina. Tinha que pisar! Tinha que 
pisar no Galaxy. Dr. Niemeyer vinha e voltava num. Mas ele teve que voltar para o 
Rio, um motivo urgente qualquer, Dr. Luciano me chamou: “Sylvio, tem um papéis 
aqui que o Dr. Niemeyer tem de assinar e tem outras coisas que ele tem de ver, 
antes de viajar; ele já foi; ele está no Hotel Nacional”. “Mas ele vai na hora que ele 
quiser.” “Não, ele não vai de carro, não. Ele vai de avião”. “De avião? Ué?” Me deu 
uma pasta de couro preta, enfiei os papéis, botei debaixo do braço e voei para o 
Hotel Nacional. Cheguei no Hotel Nacional: “O Dr. Oscar Niemeyer?” “Ele está ali, 
no bar da piscina.” Eu fui lá. Ele estava com um litrão de uísque na frente dele. O 
copo de uísque, um pouquinho de gelo, cada dose cavalar assim de dois dedos gran-
des. “PEI! PEI!...” – bebendo uísque. “Dr. Oscar!” “Oh! Como vai?” Eu: “Dr. Luciano 
mandou eu vir aqui trazer uns documentos para o senhor”. “Ah, deixe eu ver”. Abriu 
a pasta na minha frente: “Ah, está OK. Esse aqui eu vou ver depois.” “Esse aqui é 
para o senhor assinar”. “ Ah, é! Está muito bem!” Fechou a pasta e disse: “Agradece 
ao Luciano. Ele é formidável”. Por quê? Um parêntese. Porque a revolução não que-
ria fazer nada com o Niemeyer, porque ele era comunista. Tudo que os militares 
queriam fazer, procuravam outro arquiteto. Sérgio Bernardes é que fez o mastro da 
bandeira. Tudo que eles queriam eram com outro arquiteto para não dar vez para 
o Niemeyer. Mas aqui na Câmara o Dr. Luciano sabia que o projeto era dele. O Dr. 
Luciano fazia questão. “Ah, que comunista que nada! É competente, é brasileiro...” 
Fazia com o Niemeyer. O Niemeyer gostava muito o Dr. Luciano. Muito! Gosta até 
hoje. Os dois estão vivos!

Ele virou e disse: “Ele é muito correto, não é?” Disse: “É, sim senhor.” E ele: “TOIN!” 
no uísque. Falava duas palavras e tomava um copo de uísque. “Mas Dr. Niemeyer, 
o senhor não vai viajar”? “Vou. Por isso que estou bebendo.” “Mas o senhor não vai 
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de avião?” “É! Por isso mesmo!” “Mas o que é que houve?” “É uma máquina, é mais 
pesado do que o ar e foi inventado por um brasileiro.”

Tem uma fotografia dele com o Dr. Luciano e José Bonifácio, cuidando de assunto 
da Câmara.

Lembrei de um outro fato interessante que aconteceu no gabinete do José Bonifá-
cio. A revolução veio e criou somente dois partidos políticos, a Arena e o MDB.

Dentro da Arena tinha de tudo. O MDB tinha mais porcaria ainda, coisas absurdas. 
Mas o núcleo principal da Arena era o PSD e a UDN. Eles não se misturavam. Era 
água e azeite, não se misturavam de jeito algum.

Como aquela história que contei sobre os critérios para as nomeações em Minas, 
o pessoal da UDN se reunia separadamente. O pessoal do PSD se reunia separa-
damente. O pessoal da UDN de Minas Gerais geralmente se reunia no gabinete 
do José Bonifácio. E marcaram uma reunião um dia. A UDN de Minas tinha o Pe-
dro Aleixo, tinha o Rondon Pacheco, tinha o José Bonifácio, tinha o Dnar Mendes. 
Eram muitos deputados bons. Marcaram a reunião no gabinete do José Bonifácio. 
Dnar Mendes era baixinho, era muito gozado, era muito falante. Eu estava na porta 
do gabinete para evitar que eles passassem pelo corredor. “Fulano vem cá, a reunião 
e tal.” Tinha que se insistir. Aí ele chegou e falou para mim: “Sylvio, o monarquista já 
chegou”? “Ah, Dr. Dnar, monarquista?” “É, monarquista.” Pensei: “Ele não pode estar 
falando de José Bonifácio, porque José Bonifácio não é monarquista. O tetravô dele 
foi da monarquia do tempo de D. Pedro I, mas não o José Bonifácio. Acho que ele 
está brincando.” Falei: “Olha, Dr. Dnar, já há alguns deputados aí dentro, mas não 
sei quem é monarquista, não”. “Uai, não sabe, não? É o Rondon Pacheco.” “Por que 
o Rondon Pacheco?” “Tudo que se pergunta para ele, ele: Pedro primeiro, Pedro 
primeiro. Se for Pedro primeiro, ele é monarquista.” O Rondon queria sempre que 
se ouvisse o Pedro Aleixo primeiro. “Dizendo Pedro primeiro, Pedro primeiro, ele 
só pode ser monarquista!” 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor demonstra ter uma 
admiração muito grande pelo deputado José Bonifácio. Outros deputados dessa 
época que se igualavam ao deputado José Bonifácio, que o senhor também tivesse 
admiração...

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Ah, muitos. O Pe-
dro Aleixo, o AdauctoCardoso. Eu tinha muito convívio com os mineiros... O Bilac 
Pinto, que foi presidente da Câmara também. 
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A Veja, do ano passado, publicou uma notinha dizendo que o Aécio Neves tinha 
feito um fato inédito de devolver dinheiro, não é? Aí escrevi para um editor da 
Veja, mas ele não publicou, dizendo que achava que havia tido um engano, porque 
houve um deputado de Minas também, também presidente, que também devolveu 
dinheiro, chamado Bilac Pinto. Devolveu dinheiro. Dinheiro da habitação o Bilac 
Pinto devolveu.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Tem um carioca também, 
que foi ministro, que devolveu dinheiro também. Esqueci-me o nome dele, foi pre-
sidente também há muito tempo.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Carioca?

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – É, do Rio de Janeiro. Foi 
ministro do...

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu sei quem é, eu 
sei quem é. Eu vou lembrar. Foi muito bom parlamentar. E era da UDN também.

(Não identificado) – Ele foi ministro da Justiça.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Foi ministro da 
Justiça e foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Era baixinho. O nome... Eu sei 
quem é, a gente esquece. O tempo vai acabando com a memória da gente, não é? E 
o tempo é igual motocicleta, não tem marcha à ré, só vai para frente. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E os funcionários? Lembra casos 
de funcionários?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Não me lembro 
de muitos, não. Os casos que estou contando são todos da época em que trabalhava 
na parte política, alguma coisa da parte administrativa. Quando fui para a parte 
administrativa, foi só trabalhar. Trabalhei muito. Não sei como está hoje. Acho que 
toda a instituição é assim. Há dois grandes grupos, os filhos de Deus e os filhos... 
Eu sempre trabalhei muito! Fiz força para passar para o primeiro grupo! Nunca 
consegui, mas sempre trabalhei muito. Acho que nos serviços especiais eu trabalhei 
muito. Eu estava viciado, pois trabalhava com o José Bonifácio e ficava aqui até às 
duas horas, três horas da manhã.

Há um fato interessante sobre o José Bonifácio que é espetacular. Você diz que eu 
tenho admiração pelo José Bonifácio, mas é porque eu convivia muito com ele. Mas 
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este é espetacular. Havia uma ordem... O nome do deputado é Célio Borja. O nome 
do deputado presidente... [Refere-se ao fato citado anteriormente – sobre o presi-
dente da Câmara que também devolveu ao Tesouro Nacional verba da Câmara dos 
Deputados ao final do ano.]

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – Esse mesmo. Esse também 
devolveu dinheiro.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Devolveu dinhei-
ro. Mas para nós, estou falando do tempo do Bilac Pinto, em 1965. Puxa! Não havia 
habitação para funcionário e devolveu o dinheiro da habitação para o governo. O 
dinheiro foi para o GTB, Grupo de Trabalho de Brasília. Por quê? Porque o presi-
dente do GTB era o general Mário Gomes da Silva. E a história é gozada. O mundo 
é curto. O filho dele é o meu genro hoje. Só! 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Filho do general?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É. Eu vi do lado 
o Bilac Pinto devolver o dinheiro para ele, que era o presidente do GTB, para ficar 
com o dinheiro para fazer a habitação, não para a Câmara. E hoje o filho dele é meu 
genro. Eu falo: “Seu pai...” 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor ia contar um caso do 
José Bonifácio.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É. Então, havia 
uma ordem na Câmara, como deve ter sempre em todos os lugares. O eletricista de 
plantão fazia uma ronda em determinada hora e desligava as luzes. Verificava se a 
guia lá em cima estava acesa para evitar algum problema. Há uma lâmpada verme-
lha que tem que estar sempre acesa. Fizemos uma planilha.

O José Bonifácio, com o hábito de trabalhar até tarde da noite. O eletricista vinha, 
quando chegava na altura onde hoje está a Caixa Econômica, lá havia umas mesi-
nhas. O guarda ficava ali. Ali ainda há o posto de guarda. Tinha uma mesa na frente 
e o guarda ficava ali. Ali ele cuidava da escada, cuidava da entrada, cuidava do 
corredor. O eletricista vinha e perguntava: “Ainda tem gente lá em cima”? “Não, não 
tem.” Ele ia no quadro de força e: “PUM! PUM!” – desligava o disjuntor daquelas 
lâmpadas lá em cima. Não sei por que cargas d’água, como o José Bonifácio ficava 
até mais tarde na Presidência, nesse dia, estava eu, ele e um contínuo, chamado 
Sandoval, Sandoval Ribeiro Silva. Nós estávamos trabalhando e o eletricista foi lá 
e desligou a energia. Era meia-noite... uma hora da manhã. Ele desligou a energia 
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e “PUF!”, apagou tudo. Com muito custo, acendi um fósforo e entrei no gabinete 
dele, que disse: “Não, não, só vou fechar a gaveta e vamos embora!” Estava com o 
fósforo, ele fechou a gaveta e saímos. Saímos do gabinete do presidente e chegamos 
em frente àquele elevador. Ele disse: “A gente não cai da escada, não; a gente vai 
arrastando o pé no chão igual cego. Quando faltar espaço é porque há um degrau. 
Aqui são dez degraus, depois são oito, depois são seis.” Vai contar, se não são!? São! 
Naquela escada. São dez, são oito e depois são seis. Ele sabia os degraus que havia 
na escada. Isso que é conhecer a Casa.

A gente passa momentos de muita alegria aqui dentro, muita realização, muita tris-
teza e muito sofrimento também, que nos vai marcando.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Por exemplo, um sofrimento.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu fiquei muito 
chateado. Porque eu já estava aposentado há um bocado de tempo quando vieram 
umas professoras de Belo Horizonte – para entrevistar algumas pessoas em Brasí-
lia, especialmente na Câmara dos Deputados – que fizeram um livro sobre o José 
Bonifácio. Escreveram um livro sobre ele. Elas foram ao diretor-geral. O diretor-ge-
ral conversou e tal, e tal, e tal. “Quem era fulano?” “Era secretário-geral da Mesa, era 
o Paulo Afonso.” Aí elas foram no Paulo Afonso... Mas quando estiveram com o Dr. 
Luciano, o Dr. Luciano se lembrou... Citou casos do Sandoval, que era o contínuo 
do José Bonifácio, do Paulo Afonso... E elas foram. E o Paulo Afonso relatou o fato 
ocorrido quando o José Bonifácio teve um enfarto. Mais ou menos a uma e meia 
da manhã aqui na Câmara, o José Bonifácio teve um infarto aqui na Presidência da 
Câmara. Eu estava com ele lá e o Paulo Afonso despachando com ele, quando ele 
disse que sentiu alguma coisa: “Vamos no posto médico.” “Vamos embora.” Saímos, 
passamos essa escada que ele falou, o corredor, passamos ali perto onde hoje é o 
Banco do Brasil, continuamos. Quando chegou naquele topozinho, naquela subida, 
eu senti que ele estava já bem sentido, bem falseando o passo. À esquerda, onde tem 
aquele mostruário de obras ali do Senado, era o Banco de Crédito Real. Eu pulei 
para dentro do Banco de Crédito Real, peguei uma cadeira dessa de rodinha, botei 
ele sentado e saí empurrando com a cadeira para levar ele para o posto médico para 
ser atendido. Eu não sabia que era infarto, fiquei sabendo depois. Depois o Paulo 
Afonso fez o depoimento. Se ele cita o meu nome, elas iam me procurar, não é?. 
“Quem é Sylvio?” “O Sylvio trabalha com ele há muito tempo e tal.” E ele não citou. 
Ele falou: “Não, foi um funcionário que empurrou a cadeira lá.” E eu fiquei muito 
sentido porque eu não fui chamado para depor. Elas escreveram o livro. Eu recebi o 
livro com a dedicatória da Dona Vera, esposa dele... Ela me mandou um livro! José 
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Bonifácio e tal... De vez em quando, eu vejo esse livro e me dá tristeza, porque eu 
tenho algumas coisas para contar. Assim... lembrando de alguma coisa.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor falou uma tristeza. En-
tão vamos falar agora de uma alegria.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Alegria? Uma 
alegria bem grande?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Bem grande.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Foi no dia que eu 
tomei posse. Por quê? Eu tinha dez anos e oito meses de Exército e eu queria fazer 
carreira militar. Mas eu sou de origem pobre. Não é humilde, não, porque papai teve 
alguma coisa e depois perdeu. E eu trabalhei muito, lutei muito. E tem uma coisa 
gozada na minha vida: eu não posso brigar com ninguém. Se eu brigar, eu apanho 
porque eu não sei brigar, mas se a pessoa me der um pontapé, ah, eu vou na altura 
do céu, eu viro gente. E foi assim que eu fui fazendo minha vida. Eu tinha quator-
ze anos de idade... e eu tenho um irmão que é dois anos mais velho do que eu. E 
nós éramos colegas de sala! Na quarta série ginasial, com quatorze anos de idade! 
Papai, que estava nessa fase ruim, só comprava um livro de cada matéria. A gente 
estudava de manhã. Chegava em casa, almoçava e de tarde ia pegar um livro para 
ler. O meu irmão, dois anos mais velho que eu, mais forte, pegava o livro e ficava 
lendo. Os meninos de rua lá para as quatro ou cinco horas: “Vamos jogar bola! Va-
mos jogar bola!” E ele liberava o livro para mim... Eu não queria o livro! Eu queria 
jogar bola! Então, chegava nas provas, ele tirava oito, eu tirava seis; ele tirava seis, eu 
tirava quatro. Minhas notas eram horríveis. Por mais que eu me esforçasse, eu não 
ia conseguir. E o papai sempre me chamava a atenção, e a minha irmã mais velha, 
a Maria Teresa, que eu adoro hoje – coitada, ficou viúva há pouco tempo – é quem 
comandava, mandava na gente: “Papai, ele foi jogar bola. Ele estudou.” Aí tinha um 
seriado no cinema, “O Homem de Java”, que voava e tal – depois eu fiz questão de 
conhecer Jacarta. Eu fui em Jacarta para saber se lá tinha mesmo um homem que 
voava, fui na Indonésia. Mas, aí, eu queria ir no seriado. Pagava 500 réis para o ci-
nema – no bonde eu ia com passe escolar se quisesse. Aí eu disse: “Papai, sábado eu 
quero ir ao cinema.” “Está bem.” 

Quando foi no sábado, fiz o milagre de tomar banho – acho que até escovei os 
dentes e penteei o cabelo. Fui lá: “Papai, eu quero 500 réis para ir ao cinema.” Estava 
terminando o ano. Ele disse: “Você não vai não.” “Mas por quê, pai?” “O boletim do 
colégio chegou, suas notas estão muito ruins.” Eu fiquei assim parado. Ele chamou o 
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Paulo: “Paulo, está aqui dois cruzeiros para você ir no cinema passear.” O Paulo: “Eu 
vou dar ao Sylvio...” “Você não pode dar o dinheiro ao Sylvio.” Eu virei para o meu 
pai: “Papai, foi a última vez que nós tratamos assunto de dinheiro.” 

Tomei segunda época em duas matérias e fui trabalhar para arrumar um dinheiro 
para pagar o colégio. E fui trabalhar numa fábrica de bala. Chegava lá às 7 horas da 
manhã e ia lavar aqueles tachos imensos. O Colégio Anchieta era um colégio chi-
que em Belo Horizonte, onde eu estudava. Chegava lá de noite, sujo de carvão. No 
fim do mês, o cara falou que ia me dar 100 cruzeiros. Eu tinha que pagar 220 ou 230 
no Colégio Anchieta. Eu vinha voltando triste, tinha saído da tesouraria do colégio, 
com 100 cruzeiros que eu tinha ganho do mês todo de trabalho na fábrica de bala. 
E tinha uma reunião assim... E o dono do colégio, o diretor do Colégio, era o Dr. 
Nilton de Paiva Ferreira. Eu toda vida fui assim meio atirado – tinha levado esses 
pontapés todos, não é? Entrei na sala dele e falei: “Dr. Nilton, o senhor tem que me 
ajudar.” “Que você quer?” “Eu tomei segunda época, briguei com meu pai por causa 
de dinheiro e tal.” “Que série você está fazendo?” “Quarta série.” “Quarta série?” Eu 
era pequenininho: “É.” Chamou o cara, o tesoureiro: “Chama o tesoureiro aí.” O cara 
foi lá chamar o tesoureiro. “Dá a ele o recibo.” O cara falou: “Do mês?” “Do curso, da 
recuperação toda.” “Mas, Dr. Nilton, eu não tenho dinheiro para pagar um mês. Vou 
pagar os dois meses?” “Quando você puder, você me paga. Vá fazer.”

Eu terminei o ginásio assim, mas não voltei para a fábrica de bala, não, porque fui 
preso. Fui entregar bala na rua e a fábrica era clandestina, não tinha nota fiscal, 
a polícia veio e me prendeu. Aí eu falei: “Não posso ficar assim preso.” Saí. E eu 
trabalhei em fábrica de calçado, tecido, fiação. A fábrica de fiação de tecido era em 
Varginha e eu morava em Belo Horizonte. Pegava o ônibus em Belo Horizonte, 
almoçava em Oliveira, dormia em Lavras. No outro dia, o ônibus seguia o cami-
nho para chegar em Varginha para trabalhar. Trabalhei lá por uns dois meses. Não 
estava dando: gastava o dinheiro todo para dormir e para comer no caminho, o 
dinheiro que eu ganhava na fábrica. Mas aprendi alguma coisa lá. Aí voltei para 
Belo Horizonte. Meus tios eram bancários, meu pai era bancário. “Vocês tem que 
me ajudar aí.” Aí meu tio leu um anúncio no jornal: Mobiliadora do Centro precisa 
de menino esperto para fazer o serviço de rua e coisa e tal. Aí eu peguei o bonde 
– era na Rua Tupinambás e o bonde Carlos Prates, onde eu morava, passava lá. Che-
guei na Rua Tupinambás. Parei lá na Rua Tupinambás. Uma fila de meninos que 
passava no outro quarteirão! Tinha uns duzentos meninos na fila. Eu fui andando, 
fui andando para achar o fim da fila. Cheguei numa loja de aparelhos cirúrgicos. 
Trabalhava lá um rapaz que jogava futebol comigo que se chamava Valdir. “Valdir, 
o que você está fazendo?” “Eu trabalho aqui.” “Aí não tem vaga, não?” “Não. E o que 
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você está fazendo nessa fila aí?” “É que a Mobiliadora do Centro pediu um menino 
para trabalhar e eu sou candidato.” “Mas tem duzentos na sua frente!” “Você pode 
me ajudar?” “Posso. Vem comigo.” Aí eu fui. Ele conhecia um funcionário da Mo-
biliadora. Bateu na porta: “Fulano está aí?” “Está.” O cara veio, abriu a porta e nós 
entramos . Ele fechou a porta. “Não, não pode!” “Não , não, ele quer só fazer uma 
reclamação de uma compra que a mãe dele fez.” Levou-me no gerente da Mobilia-
dora. Dr. Leon, era judeu. Leon. Aí ele falou: “Inventa uma história aí.” E nós subin-
do a escada para chegar no escritório. E eu cheguei e: “Eu sou candidato ao cargo.” 
“Vai entrar na fila!” “Se eu fosse bobo, eu entrava na fila. Se o senhor está precisando 
de menino esperto... Esperto não entra em fila. E vou fazer uma proposta para o 
senhor: eu trabalho uma semana de graça (falar isso com judeu, hein?), eu trabalho 
uma semana de graça. No fim da semana, se eu prestar, eu fico. Se eu não prestar, o 
senhor me manda embora e não paga nada.” “Fulano, pega o nome de uns quatro 
ou cinco meninos aí, bota o nome deles aí e manda o resto embora. Já tem um cara 
que está fazendo um teste.”

E me apresentou a um rapaz chamado Emir Mungo. O Emir foi me ensinar o ser-
viço que era para fazer. Tinha que ir lá na Floresta levar as duplicadas para o Isaac 
Golger, aquele judeuzão velho, assinar; tinha que juntar aquilo tudo, aqueles borde-
rôs e levar no banco – fazer serviço de banco. Às seis horas, pegava as cartas e ia no 
correio – botar as cartas no correio. O Emir dizia: “Você leva isso tudo que eu vou 
para o banco, o Banco Industrial de Minas Gerais. Eu vou trabalhar no banco... Eu 
vou trabalhar no banco.” Ficou lá uns três ou quatro dias comigo. De vez em quan-
do, eu tinha que ir no Banco Industrial levar aqueles borderôs, aquelas duplicatas, 
aqueles negócios. E ele fazia questão de ir ao balcão me receber e me gozar – mais 
um pontapé no Sylvio, não é? “Você trabalha de oito ao meio-dia e de uma e meia 
às seis e ganha 450. Eu trabalho de dez para o meio-dia à dez para às seis e ganho 
500 limpinho.” Eu falei para ele: “Um dia vou ser seu colega no banco.” Era o que 
eu podia responder. “Você não tem competência, tem que fazer concurso.” Um dia, 
quando ele falou, eu disse que eu ia fazer o concurso. “Quem faz o concurso des-
se banco aí?” “Meu cunhado, ele é chato para burro, fica aqui no segundo andar.“ 
Como é que ele se chama? ”Chama-se Luís.“ “Eu vou lá agora.” Subi e falei com 
um tal de Luís. Eu quero fazer concurso para ser funcionário do banco. “Quantos 
anos você tem?” Disse que 15. “Tem carteira de trabalho?” “Tenho.” “Você trabalha?” 
“Trabalho. Eu trabalho na Mobiliadora do Centro. Eu estava substituindo o Emir 
num serviço lá.” “Você sabe datilografia?” “Mais ou menos.” Sabia nada. “Você tem 
boa redação?” “Tenho o quarto ano do ginásio.” “Você sabe o processo hambur-
guês?” Se perguntasse hoje, parecia sanduíche, não é? Falei: “Posso aprender.” Então, 
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me deu um papel dizendo que eu tinha que fazer uma prova de datilografia, uma 
prova de conhecimentos bancários, noções de contabilidade, processo hamburguês 
e redação. Botei aquele papel debaixo do braço e fui embora. 

À noite fui para a casa dos meus tios, da minha avó. Tio Hallan era muito compe-
tente, muito jeitoso. “Tio Hallan, o senhor acabou de ser nomeado meu professor.” 
“O que você quer?” “Eu vou fazer concurso para o banco.” “Mas já?” “Já! Me oriente. 
O que eu preciso? Vou ter que dar um jeito nessa datilografia, o resto o senhor 
me ensina.” Ele falou: “Ensino!” Ele começou a me ensinar os princípios de con-
tabilidade para fazer os lançamentos bancários e o processo hamburguês, que é 
uma contagem de números para cálculo de juro. Naquele tempo, fazia-se depósito 
no banco, o banco pagava um juro pelo depósito que se fazia. Essa contagem de 
números era sair contando diariamente. No fim, tinham-se aqueles números, pe-
gava-se uma tabela chamada Vicélia, em homenagem à Vilma e à Célia, que eram 
filhas de dois funcionários, que eram colegas desse meu tio, fizeram uma tabela 
que dizia o juro e a cota. A cota era como a CPMF hoje. O banco creditava o juro 
de acordo com a conta corrente. Conta popular, 6%, não sei o que... Não precisava 
fazer cálculo, o cálculo estava feito. Eu aprendi a fazer, com ele, aqueles lançamen-
tos e o processo hamburguês. 

Tio Hallan, muito caprichoso, me deu cinco ou seis modelos de carta. Um modelo 
de carta era um banco agradecendo a uma pessoa que tivesse que abrir uma conta, 
um depósito inicial no banco: como fazia, como redigia isso. Mas estava faltando 
a datilografia. Ele falou comigo assim: “A Dona Iracema tem uma escola de datilo-
grafia na Rua Guarani e ela é sua conterrânea”. “Ela é de Manhumirim?” “É.” “Uai! 
Então acabou com a cidade, eu saí de lá e ela saiu também...!” Brincando. “Vai lá.” 
Aí, fui à Dona Iracema. “Que horas você pode estudar?” “A hora que a senhora 
mandar.” “A partir de 8 horas da manhã até 8 horas da noite a escola está aberta, 
Sylvinho, você pode vir a hora que você quiser. Conheço seu pai, sua mãe, seu avô. 
Pode vir aqui.” “Quanto é que eu vou pagar?” “Você tem dinheiro para pagar?” “Te-
nho não, senhora.” “Então não tem que pagar.” E eu explorei a Dona Iracema. Eu ia 
para lá e almoçava lá, não é? Era na Rua Tupinambá, quase esquina com Guarani, 
que era Mobiliadora do Centro. Eu andava três quarteirões e chegava à casa dela. 
Meio-dia eu saía para almoçar, meio-dia e cinco eu estava na casa dela. Sentava, 
almoçava, ia para a máquina – “toc-toc-toc-toc” [barulho com os dedos] – e ficava 
quase até a hora de voltar para trabalhar. Mandei o dedo na máquina! Aprendendo. 
E... de vez em quando passava pelo banco. Um belo dia, passei, o Emir virou e disse: 
“E aí, cara, você é papudo, hem? Você disse que ia fazer o concurso para o banco 
e fez coisa nenhuma, não é? O que é isso cara? Aqui dentro só entra competente.” 
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Eu disse: “Vou subir agora, de novo, para marcar a prova!” Subi lá e falei com o tal 
Luís, que era cunhado dele. Eu estava ruim de datilografia, mas nas outras matérias 
eu estava bem. “Estou para fazer prova.” “Você pode vir amanhã?” “Posso.” “Venha 
amanhã às duas horas.” Aí, na Mobiliadora, pedi: “Oh! Amanhã de tarde quero uma 
folga, tenho um assunto para resolver.” “Tá bem.” Cheguei lá às duas horas e ele me 
deu um papel. “Você vai escrever uma carta para uma pessoa, um nome fictício, 
agradecendo um depósito inicial no banco.” Eu sabia aquele trem de cor, sabia de 
cabeça para baixo. Caprichando na letra, escrevinhei a carta lá. Ele leu. “Bom, bom, 
muito bom! Esse moço fez um depósito inicial de tantos cruzeiros, não sei o que 
e tá, tá, tá e pereré... Sacou não sei o que, mandou fazer uma ordem de pagamento 
não sei das quantas e pó, pó, pó, pó, pó, pó,.... Faz esses lançamentos aí!” “Então, me 
dá uma ficha de contabilidade.” Ele me deu. Ali havia os lugares direitinho e fiz os 
lançamentos. “Ué, você não vai fazer o processo hamburguês?” “Vou.” Saí contan-
do os números. Aquilo eu sabia de cor. Aí, ele olhou, pegou aqueles papéis e falou 
comigo: “Ponha o papel na máquina”. Eu pus. Me deu umas três folhas de papel e 
disse: “Você vai datilografar vinte minutos, está bem?” “Sim, senhor.” Saiu da sala e 
foi mostrar minha prova para o chefão dele. E eu: “toc, toc, toc, toc.” Eu não tinha 
relógio, como eu ia saber o que eram vinte minutos? Desonesto eu não fui. Cansei 
e parei. Bati umas duas páginas. Cansei e parei. Aí, ele chegou. “Nossa, vinte minu-
tos?” “É.” Correu para o chefão. “Você pode começar a trabalhar amanhã? O chefe 
de expediente está precisando de um datilógrafo igual a você.” “Não, você tem que 
me dar pelo menos três ou quatro dias, porque eu tenho que pedir dispensa do ou-
tro emprego.” “A hora que você quiser. Você começa na hora que você quiser.” 

Minha primeira carteira de trabalho foi assinada nesse banco, no dia 1º de abril 
de 1952. De lá para cá, nunca deixei de pagar a Previdência. Deixei de pagar agora 
que aposentei, mas depois continuei pagando, porque trabalhei em muitos lugares. 
Escrevi uma carta para o Lula dizendo isso, que já paguei a Previdência por 46 anos 
e ele quer que eu pague mais. Pago. Mas cobrar de quem aposentou por invalidez? 
Cobrar de quem, depois de aposentado, foi acometido de uma doença insidiosa? 
Ah! É covardia! Não é? Eu não vi se está dispensando; ainda não. Falei com o depu-
tado para fazer uma emenda, não sei se fez. 

Então, fui levando pontapé. Fui para o banco e lá fiquei. “Ah! Agora sou Bancário!” 
De meio-dia às seis, está bom demais. Quis voltar a estudar de manhã, fui pelejan-
do, tal. O Exército me pegou, fui convocado pelo Exército. Chegou um dia, falaram 
que havia prova para fazer concurso para cabo. “Você não vai, não! Porque você não 
presta.” Eu trabalhava com um moço, o coronel Olímpio Mourão Filho, que depois 
foi o general que fez a Revolução. Eu ia à farmácia, comprava Melhoral e dizia: “Sua 



263

Contos da Câmara

mulher mandou o senhor tomar Melhoral, coronel, está na hora.” Eu é que dava o 
Melhoral para ele tomar. Aí, falei: “Coronel, o capitão falou que eu não vou fazer 
prova para cabo.” “Por quê?” “Falou que eu não presto.” “Você vai fazer e vai tirar o 
primeiro lugar para mostrar para ele que você é competente.” Aí, fui lá, fiz e tirei 
primeiro lugar no curso de cabo. Aí, curso de sargento. “Não! Você nunca fez acam-
pamento.” “Eu faço.” Fui fazer acampamento, fui aprender a dar tiro na tropa. E veio 
o curso de sargento. Um dia, um cara maluco disse: “Vocês da burocracia – porque 
eu era da burocracia – não prestam. Vocês vêm tomar tempo da gente. Você vai 
fazer a prova?” Disse: “Vou.” Ele: “Ih...!” Aí, me aborreceu e eu tirei o primeiro lugar. 
E fui indo. Então, eu queria fazer carreira militar. 

A senhora perguntou sobre um momento meu de alegria. Eu estava com oito para 
nove anos de serviço quando houve a possibilidade de os sargentos... [prestarem 
concurso para formação de oficiais do Exército]. Um ano de serviço militar e oito 
anos engajado, já sargento. Eu estava pronto para ser promovido a segundo sar-
gento quando vim embora para a Câmara. Aí, com oito para nove anos de serviço 
já, comportamento excepcional, cheio de elogios, o diabo a quatro... Trabalhei em 
serviço secreto, trabalhei em muita coisa no Exército... Aí, veio uma possibilidade 
de fazer prova para Agulhas Negras. Embora fosse sargento, embora fosse casado, 
podia fazer prova para Agulhas Negras, para fazer Intendência, para ser intendente. 
Eu era classificado como contador na repartição. Fiz. Eu fiz. Peguei o programa do 
concurso e fiz a matéria. Fiz! José Botelho leu isso. O José Botelho, que foi diretor 
do Departamento de Pessoal até há pouco tempo. Meu grande amigo, estive com 
ele semana passada. Fiz todas as questões de contabilidade, e dava aula para os cole-
gas. Todo mundo falava assim: “Uma vaga é do Andrade.” Meu nome de guerra era 
Andrade. “São cinco vagas da região, nós todos disputamos as outras quatro.” Eu era 
bom em Português, excelente em datilografia, em todas as matérias que caíam eu 
estava afiado. Veio um coronel maluco e me prendeu no dia em que iria viajar a Juiz 
de Fora para fazer a prova. Eu iria viajar no sábado, ele chegou e me prendeu sem 
motivo. Motivo havia porque o filho dele foi cabo no tempo em que eu era soldado. 
O filho dele era bom rapaz e tudo. Eles andaram perseguindo o filho dele. Ele veio 
para repartição só para responder... Porque o nosso comandante havia tirado férias 
e ele veio para responder. Ele queria fazer alguma sujeira, porque ele só sabia fazer 
sujeira. E me prendeu. Eu não pude fazer a prova.

Tenho dois colegas – um aposentou-se, foi para a reserva como coronel e outro foi 
para a reserva como major –, que dei aula para eles. Eles foram, fizeram e passaram. 
Mais um chute, não é? Mais uma humilhação, não é?
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Eu cheguei em casa, a minha mulher virou para mim e falou assim: “Você vai mor-
rer sargento?” É ruim. “Não, minha filha, não vou.”

O José Botelho estava se inscrevendo para fazer o concurso para a Câmara de ofi-
cial legislativo. Eu disse: “Vou fazer também.” O Hargreaves é que tinha mandado 
os prospectos para nós. O Hargreaves era procurador do Botelho. Aí, nós metemos 
os peitos nos livros para fazer o concurso, em 1963.

Aí teve a revolução dos sargentos aqui... a Revolta dos Sargentos da Aeronáutica. 
Mataram um sargento ou um tenente – uma coisa assim, eu não sei o que foi. Fica-
mos proibidos de viajar e perdemos a prova. Já estávamos na oitava ou nona prova. 
Eu, com um sacrifício desgraçado!

Bom, aí já estava com dois filhos, e veio o concurso para auxiliar legislativo. Falei 
com o Botelho: “Não sei quantas vagas são, mas são duas a menos: uma é minha, a 
outra é sua. Nós vamos passar nessa ‘porqueira’!” 

[pausa]...Estou ficando emocionado, não é?

Aí começamos a estudar. Passei por tanta dificuldade! O ônibus levava quatorze 
horas, parava nos pontos de parada para o café e, às vezes, não tinha dinheiro para 
tomar um cafezinho. Quando chegava aqui, meu irmão me pegava na rodoviária, 
levava para a casa dele, trazia para a Câmara, levava de volta para a casa dele para 
almoçar. E eu pegava o ônibus para ir embora. Chegava lá, corria para o quartel 
para vestir a farda do quartel e trabalhar... responder chamada.

Minha filha teve... minha filha era pequenininha, caiu da cadeirinha e bateu a cabe-
ça no chão no dia que eu ia pegar o ônibus para viajar para cá e fazer prova. [pausa] 
Saiu o resultado: [emoção] eu tirei o quarto... segundo em datilografia, quarto geral. 
Eu peguei o Diário Oficial e fui nesse coronel, atrás dele. Ele era tenente-coronel 
quando fez essa sujeira comigo. E era coronel e estava no 12RI [12º Regimento de 
Infantaria]. Peguei o Diário Oficial: “Lê aqui, coronel, o resultado do concurso da 
Câmara. Eu quero agradecer ao senhor, o FDP que o senhor é. O pontapé que o 
senhor me deu é esse aqui! Eu não vou morrer sargento!”

Aí, tomei posse aqui. 18 de agosto de 1964. Daqui a 11 dias faz 39 anos.

O que eu queria? Eu queria trabalhar! O que eu queria? Eu queria progredir! Puxa! 
Eu fiquei assustado com o que era a Câmara! Eu só ouvia falar de longe, não é? 
Deputado, Excelência, não é? Eu não acreditava quando entrava aqui dentro para 
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trabalhar. Aí eu pensava, cada dia que eu entrava aqui: “Eu vou ser alguma coisa 
aqui dentro. Vocês vão ter de me tolerar.”

Eu só me aposentei – porque a família não queria que eu me aposentasse – eu só me 
aposentei no dia 4 de novembro de 1987 porque no dia 4 de novembro de 1987 – 
no mesmo dia – fui nomeado chefe de gabinete de ministro de Estado, que era o 
deputado Prisco Viana, que tinha sido líder do PDS. Foi nomeado ministro e con-
vidou-me para ir para lá. E o líder, naquela época, era até o Amaral Netto...

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É, o Ministério de 
Habitação e Desenvolvimento Urbano.

Eu fui... eu tenho a fita lá em casa da posse. Eu fui. Eu fiz questão absoluta de di-
zer na posse: “Eu sou o representante da Câmara aqui, eu sou o representante do 
quadro funcional da Câmara.” E a fotografia está ali. O convênio habitacional aqui 
estava vencido, não tinha dinheiro, a Caixa Econômica não queria, a Câmara não... 
Eu lutei até fazer! Está aí a fotografia. Ulysses Guimarães, o presidente da Caixa 
Econômica Federal e o ministro, assinando aqui, no Nereu Ramos, renovando o 
convênio de habitação para funcionário da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Convênio entre a Câmara e a 
Caixa Econômica?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – É, Caixa Econô-
mica. Nenhum funcionário, nenhum... Não tem um funcionário, que seja grande 
ou pequeno, que tenha ido ao ministério e que não tenha falado comigo. Uma vez 
eu ri muito porque chegou lá... telefonou e disse: “Que horas você está aí?”. Eu disse: 
“Eu fico aqui à noite.” Ele: “Ah...!” Passou na porta do ministério, dez horas da noite, 
viu luz acesa, subiu, e eu estava trabalhando. “Ô, Sylvio, vou convidá-lo para jantar”. 
“Jantar, não! Você vai me convidar para almoçar porque eu não almocei ainda...”

Um dia, chegou... A Caixa Econômica abriu um sistema de financiamento espe-
cial para habitação. Você tinha de fazer um pequeno depósito. Abrir uma conta, 
fazer um pequeno depósito, provar que não tinha habitação, e a Câmara finan-
ciava para ele comprar, inclusive. Comprar... para comprar. Habitações humildes 
até, não é? O sujeito chegava lá... juntou o pai, a mãe, o tio, não sei quem, arrumou 
um dinheiro para fazer um depósito... Mas faltava um papel, um não sei o quê... 
O cara lá de Belém do Pará. E o funcionário da Caixa era burocrata: “O processo 
não está completo”.
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Um dia chegou um rapaz para mim, com a mulherzinha dele barriguda, grávida. 
De Roraima – sei lá de onde era –, lá do Norte, e não tinha conseguido falar com 
ninguém no ministério. Chegou para minha secretária, chorando. Ele com a mu-
lher, e – eu, por acaso, saí na porta – eu disse: “Por que esse cara está chorando aí? 
Vem cá, senta aqui. Entra na minha sala, senta aí! Toma um copo de água, toma um 
café e nós vamos conversar. Você está chorando porque não conseguiu isso? Ah, vai 
conseguir.” Empenhei-me pessoalmente, e ele comprou o apartamentozinho dele. 
Um dia, recebo uma visita de uma senhora escura, humilde, beijou minha mão: “Eu 
rezo para o senhor todo dia”. Era a mãe dele.

Eu estou vivo porque o capeta não gosta de mim. Se gostasse, já tinha me levado. Eu 
já mexi cinco vezes no coração: eu já fiz três cateterismos, uma angioplastia e uma 
cirurgia. O ano passado, eu tirei um câncer no rim. Estou aqui brincando e rindo.

Esse pontapé do coração, esse pontapé do rim, é pouco para mim. Eu sou da Câ-
mara! [pausa] Essa é a alegria, não é? Que alegria esquisita! Por que a senhora 
perguntou. Foi a posse na Câmara!

A vida da gente é muito gozada. Um dia, eu sofri uma decepção muito grande. 
Como eu trabalhava muito, eu vivia contando o tempo para aposentar. Como eu 
entrei para o serviço militar no dia 7 de janeiro de 1955, e vêm os anos bissextos, 
não é, vai regredindo a data para o 6, para o 5, para o 4. Eu fiz a conta, acho que foi 
1982... eu fiz a conta, 1982 ou 1983, davam os 35 anos, contando com as licenças. 
Pensei: “Puxa, eu estou fazendo 30 anos de serviço federal, tenho 2 de banco, 32, 
com 3 de licença, 35. Eu posso aposentar-me.”

E sempre eu falava que, quando eu me aposentasse, eu iria embora de Brasília, iria 
para uma cidade de praia, não sei o quê, e tá, tá, tá.. Foi nascendo filho aqui, foi cres-
cendo a família, e eu não estava me dando conta disso. E sempre brincava, porque 
ia muitas vezes a Belo Horizonte: pegava os filhos na sexta-feira, colocava no carro 
e voltava no domingo. Ia mesmo, essa estrada eu conhecia muito. Meu cunhado 
tinha um sítio na entrada de Belo Horizonte, eu tinha a chave de lá, eu ia para lá. 
Dirigia a noite inteira, amanhecia o sábado, ia fazer churrasco, os parentes iam me 
ver, e eu vê-los também e tal. E eu, nesse dia, queria fazer uma surpresa; era 27 ou 
28 de dezembro. Coloquei um champanhe para gelar... O champanhe deveria ser 
para o réveillon, mas antecipei o uso dele. Coloquei o champanhe para gelar, fui 
na varanda, coloquei champanhe, coloquei taça, chamei minha mulher e os quatro 
filhos. “Pai, está comemorando o quê?” Tinha um bem pequenininho, o Glauco. 
Tinha dois anos, dois anos e pouco, não contava muito. Mais os outros três e a 
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mulher... colocando champanhe na taça. “O que foi, pai?” “Tempo para aposentar.” 
Eles pensaram que eu ia aposentar-me e não que eu estava conseguindo a minha 
“carta de alforria”: eu sairia da “senzala” a hora que eu quisesse. “Não, ele quer ir 
embora, ele quer fugir, vai deixar a gente aqui”. Ninguém bebeu. Eu fiquei com a 
minha taça de champanhe na mão, e ninguém bebeu. “Não, não”. “Mas, gente, eu 
estou completando tempo para aposentar. O sonho do funcionário que trabalha 
não é aposentar com saúde?” E eles: “Não, não, não”. Ninguém... ninguém bebeu, 
foram embora para dentro de casa, e eu fiquei, bebi o champanhe todo de raiva. E 
continuei trabalhando.

Quando veio convite para eu ir para o ministério, eu chamei minha mulher, cha-
mei meus filhos, falei: “Prisco Viana acenou com a possibilidade de me levar para 
o Ministério, eu não sei o que eu vou ser lá. Mas, se eu for, eu vou aposentar, por 
respeito aos meus colegas. Eu não quero voltar... Ficar lá um ano, dois anos, três 
anos, voltar e tomar o lugar de alguém.” “Puxa! O Sylvio está sem função? Vamos 
colocar ele não sei onde... Vão tirar alguém, não é? Eu não quero voltar. O dia que 
eu voltar para a Câmara vai ser para passear, ou para exercer uma função ou cargo 
em comissão. Cargo de carreira, não. Vou me aposentar.” Por isso, eu me aposentei. 
Só por isso! Porque eu não queria ocupar o lugar de ninguém quando eu voltasse. 
Como já vi muitos colegas que tinham ido para fora e voltado, não é? Fica penando 
pelos corredores, fazendo serão no Salão Verde. Acho meio complicado. E aí, então, 
eu resolvi aposentar-me. Aposentei-me e fui para o ministério, fui trabalhar um 
pouco lá, com o Prisco Viana.

A senhora quer que eu conte mais algum caso?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quero.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Tenho de contar 
um caso alegre agora, não é?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – [pausa] Vou ver 
se eu lembro um interessante aqui.

Ah! A dificuldade de a gente trabalhar em uma casa igual à Câmara, casa política, 
não é? Por quê? Você tem hoje quinhentos e tantos patrões, não é? O sujeito chega e... 
Num determinado período aqui, na Câmara – você vai ver que é muito difícil – o 
deputado, lá fora, não valia nada. Ele só mandava um pouquinho de coisa aqui, den-
tro da Câmara. Saía daqui, não mandava nada. Era muito desvalorizado.
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E esse problema que você, às vezes, em algum cargo importante... Eu era chefe de 
gabinete da Liderança do PDS, e o líder era o deputado Prisco Viana, que é um 
homem muito sério. Eu era o chefe de gabinete dele, e sempre chegava lá alguém 
querendo falar com ele, um jornalista, tal... E ele era muito sério, muito contido. O 
Prisco é muito contido, muito sério. E tinha um jornalista que, todo dia, chegava 
para assistir ao Jornal Nacional, às 8h da noite, no gabinete. Ligava a televisão, via 
o Jornal Nacional e fazia o comentário com o Prisco. Todo dia, esse rapaz ia. Gente 
amiga do Prisco. Um belo dia, o Prisco chegou para mim e me deu uma ordem. Eu 
ainda tenho um rançozinho de milico. Dez anos não saem da “cacunda” da gente, 
assim, com muita facilidade... casca grossa, não é? Aí ele chegou para mim e disse: 
“Não estou para ninguém”. E entrou no gabinete e encostou a porta, fechou a porta. 
Estou lá trabalhando, e esse jornalista chegou e disse: “O Prisco está aí?” Se eu falas-
se com ele que não estava e, daqui a pouco, ele encontrasse com o Prisco, o Prisco 
falava: “Por que você não foi lá?”. “Eu fui, o seu chefe de gabinete é um mentiroso 
porque você estava e ele disse que você não estava”. Se eu falo que está, eu estou 
desobedecendo uma ordem do líder. Esse cara mete a mão, entra pela porta, ele vai 
atender, como educado que é e, com toda razão vai me chamar e dizer: “Você é um 
burro, você não entendeu o que eu falei? Eu falei grego?”. Não é? Ou de um jeito 
que, às vezes... “Você não é meu amigo, você não presta para trabalhar comigo”. Não 
é? É a nossa dificuldade. E o cara insistiu: “O Prisco está aí?”. Aí respondi: “Está, mas 
não está.” A gente vai aprendendo, não é? 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Dr. Sylvio, queria agradecer ao se-
nhor pela atenção. Por tantas informações que o senhor nos passou. Muito obrigada.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – NãO SEI SE VAI 
SER DE alguma utilidade, não é? Para a comissão... 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Vai, sim. O nosso projeto vai ser 
muito interessante.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – O tanto de coisa 
que eu falei aqui, no aniversário... é 180 anos, não é?

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – É, 180 anos. 

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu tenho a me-
dalha do sesquicentenário da Câmara e tenho a medalha do sesquicentenário do 
Poder Legislativo também. Eu tenho.
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A senhora perguntou de alegria, não é? Essa alegria foi porque eu tive outra alegria 
grande. Foi o reconhecimento que eu tive, mas não é ligado à Câmara, foi quando 
o governador Hélio Garcia mandou que eu fosse condecorado com a medalha de 
Tiradentes.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para um mineiro, não é?

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – Eu tenho a de 
Tiradentes e a de Santos Dumont, eu tenho as duas, dadas pelo governo de Minas e 
pelo Ministério da Aeronáutica.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Muito obrigada.

O SR. SYLVIO RÔMULO GUIMARãES DE ANDRADE – De nada, eu estou 
às ordens.
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Para começar, o senhor poderia 
contar quando e em que circunstâncias o senhor entrou para a Câmara?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Isso aconteceu em 1965, em plena Revolução 
Redentora, Revolução de 1964. Eu era sargento do Exército, servia no gabinete do 
ministro do Exército – naquela época, ministro da Guerra – no Rio de Janeiro. Como 
todos os órgãos públicos tinham de se transferir para a capital da República, inaugu-
rada em 1960, o Gabinete se transferiu para Brasília e eu tive de acompanhar.

Ao chegar em Brasília, comecei a tomar contato com a nova capital. A cidade ainda 
tinha muita coisa por fazer. O gabinete ficava na Esplanada dos Ministérios e, de 
lá, do 8º andar, víamos esse monumento que é o edifício do Congresso Nacional, e 
até sonhávamos.

Vou confessar aqui. Quando somos pequenos, as pessoas costumam perguntar o 
que você vai ser quando crescer. E as crianças têm as idéias mais absurdas. Confesso 
que nunca tive essa preocupação e nem sei se me perguntaram isso. Mas a verdade 
é que até hoje eu me pergunto o que vou ser quando crescer. Cresci e ainda estou 
buscando a minha vocação. Dizem que, para se fazer alguma coisa útil na vida, é 
preciso ter vocação. Eu não sei se sou “desvocacionado” ou então realmente não 
consegui ainda descobrir a minha.

Não sei se posso contar uma história: eu tinha sete anos, no Rio Grande do Sul meu 
pai tinha uma gleba de terra pequena, com umas poucas vacas, e eu recolhia os 
bezerros – no Rio Grande do Sul chamamos de terneiros, aqui no Planalto Central 
é bezerro. E eu os recolhia ao curral todos os dias às 4 horas da tarde montado num 
cavalo pequeno, que lá no Rio Grande do Sul se chama petiço. Um dia a cincha, que 
segura a sela, foi mal colocada, e quando fui recolher os animais no campo, caí e fra-
turei o braço. Deixei cavalo e tudo no campo e corri para Casa. Ao chegar, coloquei 
o braço sobre a mesa mostrei para minha mãe, tinha uma fratura exposta.

Desde ali, nunca mais montei a cavalo. Aos 17 anos morava em Uruguaiana, fron-
teira do Brasil com a Argentina e tinha de me alistar no Exército. Na cidade havia 
um quartel-general e um batalhão de cavalaria. Não ia fugir do cavalo. Aquela fra-
tura exposta me marcou profundamente. Camacuã, cidade do acidente, fica a 100 
Km de Porto Alegre. E não me levaram para a cidade. Chamaram o vizinho. “Como 
vamos fazer com o braço do menino?” “Ah, isso a gente resolve!” Prepararam uma 
tala de bambu, costuraram com um pano grosso, um puxou de um lado, outro de 
outro e, aparentemente, o osso foi para o lugar. E enrolaram aquela tala de bambu 
no braço. Quinze dias depois abriram para ver como estava. Do mesmo jeito, o osso 
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para fora. Aí, meu pai se preocupou e me levou para Porto Alegre. Lá, quebraram o 
braço de novo e colocaram o osso no lugar. Mas a marca do cavalo ficou.

Quando chegou a época de servir o Exército... “Meu Deus do Céu! Vou de novo 
montar.” E o que fazer? Eu estava na 3ª série do antigo ginásio. Não podia fazer 
escola preparatória porque não tinha o ginásio completo, não podia cursar a Aca-
demia de Agulhas Negras porque não tinha o então científico. Era preciso fazer 
alguma coisa. Até que surgiu a idéia: “Por que você não faz o concurso para a Escola 
de Sargentos das Armas, em Três Corações? Não exige 1º grau nem 2º grau. Livre.” 
Fiz, então, o concurso e passei. Um ano de escola e saí sargento do Exército. Não era 
minha vocação ser militar, mas tinha de servir ao Exército, servir à pátria.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor disse há pouco que 
quando estava no gabinete do então ministro da Guerra olhava para o prédio do 
Congresso e pensava em trabalhar aqui algum dia. Qual era a motivação para o 
senhor vir para a Câmara?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Continuo dizendo que a motivação era 
muito frágil, eu não sentia aquela atração irresistível, mas diziam, já naquela 
época, que o funcionário da Câmara ganhava bem. Eu era primeiro-sargento do 
Exército e, se aprovado na Câmara, eu passaria a ter vencimentos corresponden-
tes a cabo; menor que de terceiro-sargento, mas eu achei que não tinha vocação 
para ser militar. Não tinha aptidão para a guerra. Me iluminava a paz. Eu estava 
no lugar errado e tomei a decisão, fiz o concurso e, aprovado, troquei o uniforme 
verde-oliva pelo paletó e gravata.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor fez concurso para 
qual função?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – O concurso, o primeiro que houve na época, 
foi o de auxiliar legislativo; e vim ser datilógrafo da Câmara.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O senhor tem alguma lembrança 
de alguma característica do trabalho que chamou sua atenção? De imediato, o se-
nhor sentiu a diferença da vida militar?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Sim, era diretor-geral da Câmara o Dr. Lucia-
no Brandão Alves de Souza. Quando fui entrevistado no Departamento de Pessoal, 
para posse, acharam que a minha lotação apropriada deveria ser na Biblioteca. Mas 
havia um pedido do diretor de Segurança, Dr. José de Carvalho França, que soube 
que eu era militar e deveria ir para a Diretoria de Segurança. Era primeiro-secretário 



274

Vili Santo Andersen

o deputado José Bonifácio. No Rio de Janeiro, a segurança do Palácio Tiradentes 
era feita pela Guarda Civil, pela Polícia Civil e pela Polícia Militar do Rio de Janei-
ro, então Distrito Federal. E a Câmara, naquela época, pretendia organizar uma 
Guarda paramilitar, instituir uniformes, ter um uniforme de serviço, um uniforme 
de gala, para as grandes solenidades da Câmara. Então, o diretor-geral e o diretor 
de Segurança acharam que eu seria mais útil servindo à Diretoria de Segurança. E 
para lá fui levado, para a Diretoria de Segurança. Fui fazer escalas de serviços, de 
plantões, de horários, essas coisas assim. Também, naquela época, existia ao lado do 
plenário a sala do café, uma sala privativa – não havia o secretariado parlamentar. 
Nessa sala, os deputados tinham a sua disposição doze ou quinze máquinas de 
escrever, e cinco ou seis datilógrafos, auxiliares legislativos, os quais exerciam a fun-
ção de datilografar os discursos dos deputados – que não tinham secretários nem 
faziam isso – os requerimentos de informações e projetos de lei. Essa sala, que não 
era vinculada a nenhum órgão administrativo, por questão de disciplina ficou vin-
culada à Diretoria de Segurança. E o diretor determinou que eu fosse prestar ser-
viço nessa sala do plenário, na sala do café. Foi lá que comecei, então, efetivamente, 
a tomar conhecimento do trabalho legislativo da Câmara. Lá, realmente, aconte-
ceram fatos interessantes: deputados confundiam-se com funcionários, achando 
que nós também éramos deputados; qual era o estado que nós representávamos 
– perguntavam. “Não, deputado, eu sou funcionário da Casa.” “Ah, então chega aqui, 
vem datilografar esse discurso, prepara esse projeto de lei.” E era realmente um 
trabalho dignificante, a gente ficava até certo ponto entusiasmado, empolgado, por-
que alguns deputados atribuíam (depois de adquirir confiança) ao funcionário o 
encargo de preparar até projeto de lei. Recordo que também tinha aqueles que não 
vou chamar de “deputados folclóricos”, mas eram inusitados. Lembro do deputado 
Eurico de Oliveira, do Rio de Janeiro, muito preocupado com as questões sociais, 
sobretudo as do seu estado. Certa vez ele me abordou e disse: “Ô, funcionário, por 
favor, vamos preparar um projeto de lei abolindo a inscrição ‘Ordem e Progresso’ 
da bandeira do Brasil.” Eu ponderei: ”Deputado, em plena revolução apresentar um 
projeto de lei” – em 65 já estava consolidada a revolução – “pedindo para retirar a 
inscrição ‘Ordem e Progresso’ da bandeira do Brasil pode parecer um desafio.” Ele 
convenceu-se e abandonou a idéia. Outra vez, por exemplo, ele foi assistir, acho que 
em Uberaba ou Uberlândia, à matança de bois num frigorífico e assistiu a uma cena 
horrível. A matança do boi, realmente, é uma cena pesada. O animal é colocado em 
um brete – no Rio Grande nós chamamos de brete; aqui no Planalto chamam de 
tronco. O cidadão, com um machado, dá uma machadada no centro da cabeça do 
boi. O deputado ficou apavorado com a cena; achou extremamente dolorosa. Na 
segunda-feira, ele chega na sala e determina: “Meu amigo, vamos fazer um projeto 
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de lei suavizando, amenizando o sistema de matança de boi no Brasil.” Como fazer 
o projeto...? Não sei... acho que até hoje ainda se mata boi dessa maneira, não sei 
se há outro sistema: injeção, aplicação de um líquido letal que possa matar o boi. 
Realmente, é doloroso. Mas, confesso, disse ao deputado que não tinha condições 
de elaborar o projeto de lei. Coisas assim aconteciam nessa sala. Recordo-me de 
outro fato: o deputado Daso Coimbra, também do Rio de Janeiro, deputado interes-
sante. Acho que inicialmente ele gostou do meu trabalho. Ele tinha um livro de 365 
folhas. Cada folha tinha o nome e o endereço de um aniversariante do estado do 
Rio de Janeiro. Então, diariamente, ele chegava na sala privativa e solicitava: “Olha, 
vamos preparar aqui cartão de felicitações aos aniversariantes desta página.” – era 
correspondente àquele dia. A página cheia: 40, 50, 60 nomes. E depois tinha que da-
tilografar o envelope. Realmente era um trabalho proveitoso para o deputado, mas 
a gente sofria, a gente achava que era capaz de fazer alguma coisa mais útil. Mas era 
um trabalho próprio da sala privativa. Importantes decisões da República foram 
tomadas, alinhavadas e acordadas na sala do café.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – E depois, na sua carreira funcio-
nal, o senhor foi para qual posto?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Outro detalhe interessante é que, naquela 
época, 1965, 1966, os inquéritos administrativos eram feitos por comissões cons-
tituídas por funcionários diversos (a falta do servidor, abandono de cargo, por 
exemplo, e outros), o que resultava em processos despadronizados. O deputado 
José Bonifácio, então primeiro-secretário, achou que havia muita divergência, mui-
ta diferença nos pareceres e na conclusão dos inquéritos, às vezes até pelo mesmo 
motivo. Então, o que fez a Diretoria-Geral? Passou a atribuição de todas as Comis-
sões de Inquérito Administrativo para a Diretoria de Segurança, permanentemente. 
Todos os anos, então, era nomeada a Comissão. O diretor de Segurança, na época, 
Dr. Ângelo José Varela, era sempre o presidente da Comissão Administrativa e eu 
passei a ser o secretário permanente. Isso originou a minha remoção da sala priva-
tiva para a Diretoria de Segurança, e fiquei lá quase dez anos fazendo os relatórios, 
os atos, e todo aquele ritual da Comissão de Inquérito. Algum tempo depois, em 
1972, quando ocorreu a primeira grande reforma administrativa da Câmara, a do 
plano de carreira... O Dr. Luciano convidou para ser diretor de Finanças da Câmara 
o então diretor da Coordenação de Segurança, Ângelo José Varela, que tinha sido 
deputado estadual no Rio Grande do Norte e secretário de Finanças. Eu, que fazia 
já o papel de secretário particular do diretor, fui transferido, removido da Diretoria 
de Segurança para o então Departamento de Finanças. Lá, algum tempo depois, fui 
nomeado chefe do Serviço de Administração. O Departamento de Finanças tinha, 
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na época, três coordenações: a Coordenação de Administração Financeira, a Coor-
denação de Contabilidade e a Coordenação de Pagamento de Pessoal. A Coorde-
nação de Administração Financeira fazia o orçamento da Câmara antes da despesa; 
a Coordenação de Contabilidade fazia a escrituração do orçamento depois da des-
pesa; e a Coordenação de Pagamento de Pessoal elaborava a folha de pagamento 
dos deputados e dos funcionários. Naquela ocasião, era diretor da Administração 
Financeira José Carlos Padilha Vidal, já falecido; era diretor da Contabilidade José 
Soares da Rocha, que veio a falecer em 1976. Ele sofria de cardiopatia grave. So-
freu um enfarto em pleno expediente. Foi atendido pelo Dr. Francisco Pinheiro da 
Rocha, no Serviço Médico da Câmara, que nada pôde fazer. Em conseqüência, fui 
indicado para ser diretor da Contabilidade e assumi a Coordenação. A minha for-
mação é Direito. Sou bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas do 
Rio de Janeiro. Fui dirigir uma equipe de contadores. Isso causou, na oportunidade, 
um certo constrangimento. Não aos contadores, mas ao auditor da Câmara, que era 
também presidente do Conselho Regional de Contabilidade, que fez um ofício à 
Direção da Câmara pedindo a substituição do diretor de Contabilidade, alegando 
que o cargo deveria ser atribuído a um contador. Esse expediente foi dirigido ao 
presidente da Câmara. Não sei, até hoje, qual a solução que foi dada ao expediente. 
Caso semelhante aconteceu com o Sr. Aristeu de Melo, na Biblioteca. Ele era dire-
tor da Coordenação de Divulgação, não era bibliotecário, e foi nomeado diretor 
do Centro de Documentação e Informação. Ah, houve também um movimento 
interno de protesto dos bibliotecários, mas tudo se resolveu. Com a aposentadoria 
do Dr. Ângelo José Varela, assumiu o Departamento de Finanças o Dr. José Carlos 
Padilha Vidal. Mais tarde, transferido para a Diretoria Administrativa, vagou o De-
partamento de Finanças, e eu fui, então, nomeado, ainda pelo Dr. Adelmar Sabino, 
diretor do Departamento de Finanças e Controle Interno. E lá completei os meus 
quarenta anos de serviço.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Quando é que isso aconteceu? O 
senhor se aposentou, não é?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Aí me aposentei.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Em que ano foi isso?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Em fevereiro de 1991, naquela ameaça do 
presidente Fernando Collor de retirar direitos adquiridos dos funcionários: anuênio 
e algumas outras vantagens. Houve uma leva grande de funcionários que se aposen-
tou na época. E, até a contragosto do diretor-geral, Dr. Sabino, que atendendo a uma 
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razão maior – de resguardar direitos adquiridos – permitiu que os funcionários se 
aposentassem.

A SRA. ENTREVISTADORA – E, no final, alguém sofreu alguma sanção em 
função dessas medidas do Collor? Não, não é? Isso não foi adiante.

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Não, apenas o anuênio, naquela oportuni-
dade, acabou. Nós tínhamos um anuênio privilegiado na Câmara, no Poder Le-
gislativo. Se não me engano, o primeiro anuênio correspondia a um aumento de 
15%; o segundo, mais 5%. Em conseqüência, realmente os funcionários da Câmara 
perderam esse benefício privilegiado.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Queria puxar pela sua memória e 
ver os grandes momentos que o senhor acha que a Câmara viveu. Fatos de destaque 
na Câmara que o senhor acompanhou: grandes votações ou algum fato histórico. 
Do que o senhor se lembra? 

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Bom, são assuntos políticos. Me recordo 
de alguns deles. Inclusive, em 1968, eu estava aqui há apenas cinco anos, houve o 
fechamento da Câmara; o AI-5, baixado pelo então presidente Costa e Silva, que ha-
via sido meu ministro lá no gabinete, no então Ministério do Exército. O Congresso 
foi cercado na época, houve uma resistência velada. Lembro que cortaram água, 
cortaram luz. [Esses cortes de energia e água aconteceram em outubro de 1966, por 
ocasião da cassação de cinco deputados, quando o presidente da Câmara, deputado 
Adaucto Lúcio Cardoso, declarou que os atos de cassação teriam de estar sujeitos à 
homologação das Casas do Congresso Nacional e abrigou os deputados dentro do 
prédio da Câmara dos Deputados para maior proteção e segurança pessoal. Esse 
episódio terminou com a invasão do Congresso pelos militares e a suspensão dos 
trabalhos legislativos.] Mas confesso que, como a Câmara tem duas grandes Di-
retorias, uma Legislativa e outra Administrativa – e eu sempre pertenci, sempre 
fiquei do lado de cá, na Diretoria Administrativa – e o funcionário da Câmara, em 
princípio, é apolítico. Eu não convivi, assim, com essas irregularidades da época. 
Agora, fatos que eu poderia mencionar: lembro-me de que, na década de 1960, 
quando ainda estava na Segurança, houve um fato de repercussão nacional, até de-
pondo contra o Poder Legislativo. A Segurança tinha as atribuições de assegurar e 
resguardar as condições físicas dos deputados. Havia, naquela época, na Câmara, o 
deputado Oséas Cardoso, do estado das Alagoas, e, no Senado, o senador Silvestre 
Péricles, também das Alagoas. Eram desafetos. E a Segurança tinha a atribuição de 
garantir as condições físicas dos parlamentares, quando no edifício do Congresso 
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Nacional. Então, eles eram monitorizados na Casa. Em 1968, não tínhamos telefone 
celular, não tínhamos esse rádio que a Polícia hoje tem para se comunicar. Então, 
era tudo feito com muita dificuldade. A Câmara adquiriu alguns bips – hoje ainda 
tem alguns por aí – e se valia deles para a comunicação. E o segurança da Câmara 
acompanhava o deputado: se ele ia à biblioteca, o guarda acompanhava; se ia ao 
mictório, acompanhava; se saía da Casa, ficávamos, então, aliviados. Quando o se-
nador passava, nas sessões do Congresso, para a Câmara, esta assumia sua proteção. 
Graças a Deus, não houve nenhuma ocorrência, nenhum encontro físico entre os 
dois parlamentares.

O mesmo não se pode dizer em relação aos deputados Souto Maior e Nelson Car-
neiro, que também eram desafetos. Eu me recordo de que, certo dia, às 3 horas da 
tarde, estávamos todos na Diretoria de Segurança – que ficava mais ou menos onde 
está hoje o Espaço Cultural –, quando os dois deputados se encontraram em frente 
à agência do Banco do Brasil. Estávamos na Segurança quando houve um estam-
pido e logo depois outro, e outros. O diretor Ângelo José Varella foi o primeiro que 
interrompeu o trabalho, pois reconheceu que se tratava de tiros. Há uma particu-
laridade na vida do Sr. Ângelo José Varella: quando ele foi deputado estadual, no 
Rio Grande do Norte, ele foi alvejado. Ele tem até hoje um projetil na cabeça, que 
é melhor conservá-lo onde está do que tentar retirá-lo. Em conseqüência dessa 
decepção, ele abandonou a carreira política, apresentou-se à Câmara e retornou 
aos quadros da Casa. Ele conhecia bem estampidos de arma de fogo. “É um tiro!” 
– disse. E corremos todos para o local. Quando chegamos ao hall do Banco do 
Brasil – não havia aquela parede que separa as agências, aquela escada que sobe 
para o Salão Verde era imponente no centro do salão –, estavam dois corpos no 
chão estirados, alvejando-se um ao outro. Nelson Carneiro de um lado, e do outro 
o Souto Maior. Nenhum deles fora mortalmente ferido. O deputado Souto Maior 
foi atendido no Hospital Distrital, o deputado Nelson Carneiro não foi atingido. Foi 
um fato do qual participei, que vi acontecer e que realmente teve grande repercus-
são nacional, ocorrido aqui no Congresso.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Voltando um pouco aos inqué-
ritos administrativos, eles eram freqüentes? Era comum, ou era um caso ou outro 
isolado? Como era isso?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Eram freqüentes, naquela época era muito 
comum a ocorrência de abandono de cargo. O funcionário se ausentava, ia para 
o Rio de Janeiro e não voltava em 8 dias, nem em 15 dias; decorria o prazo de 30 
dias, não se apresentava por qualquer motivo, instalava-se o inquérito. Havia outras 
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desavenças de pequena monta, mas a maioria dos motivos de abertura de inquérito 
era em razão de abandono de cargo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – O pessoal que não se adaptava 
em Brasília?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Alguns funcionários, vários deles, vieram 
sós, deixaram a família no Rio de Janeiro. Isso criou certa dificuldade. Nós tínha-
mos aqui funcionários que faziam coisa parecida com o que fazem hoje os depu-
tados, só que os deputados retornam ao estado na quinta-feira à noite e voltam a 
Brasília na terça-feira pela manhã; o funcionário saia na sexta-feira à noite, pegava 
um ônibus noturno, e chegava aqui segunda-feira de manhã. Alguns demoravam 
mais e não conseguiam assinar o ponto retroativamente. Então, eram submetidos à 
Comissão de Inquérito. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Fazendo uma avaliação desse 
período que o senhor trabalhou na Câmara, era melhor trabalhar naquela época 
do que hoje? Faça uma comparação entre o funcionário daquela época e o fun-
cionário – não o de agora, porque o senhor já se afastou – de quando o senhor se 
aposentou.

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Senti realmente uma grande diferença. Eu, 
por exemplo, fui o funcionário nº 1.274. Quando a Câmara veio para Brasília, hou-
ve uma renumeração de matrícula dos servidores. Então, nós éramos mil e poucos 
funcionários. Depois houve outros concursos, 1.500, 1.600, 1.800, 2.000. Quando 
me aposentei, em 1991, a Câmara já tinha mais de 5.000 funcionários. A Câmara 
cresceu extraordinariamente. Depois se criou o secretariado parlamentar. A primei-
ra leva era de 3 secretários. Depois passou para 5, 7, 8. Hoje acho que são mais de 15 
ou 20 funcionários. Evidentemente que não estão todos aqui, porque os deputados 
os utilizam também no estado, isso fez crescer extraordinariamente a Câmara. 

Em 1965, quando tomei posse, somente havia o Anexo I. Depois, foram construí-
dos os Anexos II e III. Com a criação do secretariado parlamentar e a disposição 
de dar a cada deputado um gabinete, foi construído o Anexo IV. Evidentemente 
que o conforto dispensado ao funcionário, o atendimento ao servidor da Câmara, 
não acompanhou esse crescimento. São louváveis agora essas iniciativas da Câmara 
de prestigiar o funcionário, de dar-lhes oportunidades como a de recuperar agora, 
como está sendo feito, a memória do Congresso, do Poder Legislativo. Na época 
não havia essa preocupação. 
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A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Que outras implicações o se-
nhor vê nesse crescimento, além de um certo desamparo que o funcionário pas-
sou a sofrer?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – A aposentadoria do servidor, me parece ser a 
maior preocupação do Estado. O presidente Fernando Henrique Cardoso acha que 
o funcionário deveria viver aposentado apenas 5 anos. Eu estou aposentado há 11. 
Há funcionários aposentados há 15, até há 20 anos e estão, aí, onerando o Tesouro. 
Isso deve ter-lhe causado algum desconforto, pois ele muito insistiu na reforma da 
Previdência Social e na taxação do aposentado. E essa ameaça ocorre de novo agora 
no governo do presidente Lula. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Eu queria 
voltar um pouco à CPI. Nessa época, estava praticamente no início da revolução. 
Soubemos por outros depoimentos que houve um servidor que foi afastado por 
conta de suas convicções. Então eu pergunto: na sua atividade, em algum momento, 
a revolução teve influência em processos em andamento? Algum processo surgiu 
por conta disso ou vocês não tinham acesso a esse tipo de...

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – A Comissão era o trabalho inicial para apu-
rar as razões do afastamento. Como eu disse anteriormente, a maioria dos inquéri-
tos administrativos eram sobre abandono de cargo, muitos evidentemente influen-
ciados por razões políticas, mas a Comissão de Inquérito Administrativo não fazia 
a apreciação política do caso. Posteriormente, quase todos os que foram demitidos 
retornaram por decisão da Justiça. A Comissão, em nenhum caso, propôs a demis-
são de servidor em razão de suas convicções. 

O SR. ENTREVISTADOR (Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho) – Este pro-
jeto se desencadeou por conta das comemorações dos 180 anos do Poder Legis-
lativo. Gostaríamos de ouvi-lo fazer uma avaliação do Poder Legislativo, do seu 
desempenho ao longo desses anos e de sua importância para nossa vida como ci-
dadão. Ex-servidor da Casa, como você vê isso?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Penso que o sistema democrático é o único 
válido para a convivência humana. Entendo que o Poder Legislativo desenvolve e 
desempenha extraordinário papel para manutenção da democracia. O Brasil tem 
dado exemplos de firmeza. Nessa época moderna, que se poderia chamar de Nova 
República, verificamos a consistência do Poder Legislativo. A Constituição de 1988 
foi benéfica em todos os aspectos, alguns até exagerados, mas no aspecto institucio-
nal é evidentemente uma das mais avançadas. 
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Hoje o mundo está sendo dirigido pelo sistema parlamentar. Ainda continuamos 
no Brasil com o sistema presidencialista. Houve, no início, um movimento no senti-
do de já em 1988 adotarmos o sistema parlamentar, o que não prosperou. Mas acho 
que o Brasil ainda está dando conta do recado com o sistema presidencial. Quem 
sabe futuramente a nação venha a adotar sistema mais prático de substituição, sem 
golpe, sem trauma. Graças a Deus, a firmeza do sistema democrático atual tem-nos 
garantido paz democrática. 

Nesta oportunidade em que o Congresso festeja os 180 anos do Poder Legislati-
vo, vemos o benefício dessa firmeza, da consolidação democrática que considero 
exemplo para o mundo. 

Eu sempre fui apolítico, porque assim deve ser o funcionário da Câmara, mas todos 
temos um sentimento político, que está dentro de nós. Ainda que o funcionário não 
manifeste, ele sente e sabe o que é bom para a nação, para o seu povo e seus irmãos. 
Repito: a forma democrática me parece a melhor para a convivência humana. Lou-
vo a Câmara pela iniciativa dos festejos dos 180 anos do Poder Legislativo.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Há alguma coisa que não per-
guntamos que o senhor acha importante mencionar ou deixar registrado? Algum 
comentário que o senhor queria fazer?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Não me ocorre no momento nada mais que 
eu pudesse dizer para enriquecer o trabalho dos senhores.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – O senhor foi diretor do De-
partamento de Finanças, eu só não escutei por quanto tempo.

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – De 1988 a 1991.

O SR. ENTREVISTADOR (Pedro Ivan Pellegrini) – O Anexo IV foi construído 
nessa época?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Não, não, foi bem antes. Não recordo exata-
mente a data, mas foi na década de 70. 

O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – O mestre disse que veio 
do Rio, de onde também sou egresso. O senhor também foi formado no tempo 
do Caco?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Sim, no tempo do Caco.
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O SR. ENTREVISTADOR (Ivanir Geraldo Vianna) – Pois é, porque eu sou de 
lá também e me lembro dessa fase. Eu era garoto ainda, pode-se dizer, quando 
procurei meu primeiro emprego com o João Pinheiro Neto. Lembro-me de que 
a Adalgiza Nery, uma grande poetisa, nossa conterrânea, disse que eu era louco, 
porque fervilhava nossa Casa de tradições, Jânio Quadros etc. Pergunto apenas, no 
saudosismo que evocou as minhas lembranças da nossa juventude, como ficou o 
braço do garoto e se hoje ele tem pé nessas lembranças que nos transmitiu de forma 
tão pujante.

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – O braço fraturado aos sete anos de idade 
foi corrigido, graças a Deus, ficou perfeito. Mas valeu, porque é bem possível que 
tenha iniciado ali essa caminhada que resultou na minha presença hoje aqui, na 
minha participação no Congresso Nacional por 25 anos, e por 15 anos sargen-
to do Exército Brasileiro. E agora aposentado e muito ligado ainda à Câmara por 
pertencer à Associação dos Servidores Aposentados da Câmara, com o Dr. Jolimar 
Correia Pinto. A Associação nasceu para defender os direitos dos funcionários apo-
sentados, sobretudo os da Câmara. Lá, sou coordenador do jornal Voz Ativa (pelo 
menos uma vez por mês aparece sobre a mesa dos senhores um exemplar desse 
jornal, que é feito com muito carinho). Um jornalista amador, eu diria. Ele pos-
sui um suplemento literário, do qual também participo, resultado de enquete feita 
com os funcionários aposentados que manifestaram a vontade de ter um órgão 
onde pudessem extravasar a sua veia literária. A Câmara sempre sentiu falta desses 
procedimentos. Hoje, graças a Deus, já contamos com iniciativas no sentido de 
aproximar e de prestigiar os dotes e talentos literários dos funcionários da Câmara. 
A história registra grandes exemplos. Francisco Joaquim Barbosa foi funcionário da 
Câmara – não veio para Brasília, ficou no Rio de Janeiro –, foi membro da Academia 
Brasileira de Letras. Todos conhecem Anderson Braga Horta, vencedor do prêmio 
literário Jabuti, de 2001, e também Joanyr de Oliveira, com vários livros publicados. 
Há expressões vivas na Câmara dos Deputados despertadas para a literatura e que, 
aposentadas, continuam desempenhando esse importante papel. Ficaram esqueci-
dos, na época, adormecidos, quem sabe, atrás das mesas dos gabinetes, mas, agora, 
libertos, enriquecem a literatura do Brasil. 

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Além da saudade e do canal de 
expressão, quais as outras demandas dos aposentados da Câmara dos Deputados?

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – A grande preocupação atual é esta pecha 
que nos querem atribuir: a de taxar os funcionários aposentados dessa tributação 
à Previdência Social; a paridade na remuneração; a correção de vencimentos; e a 
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exclusão de uma série de outros benefícios. A Associação está prevenida, alerta, e 
acompanhando. Tenho a impressão de que o último recurso será o Supremo Tribu-
nal Federal. Além dessa defesa séria e entusiasmada em favor de todos os funcio-
nários da Câmara – não só dos aposentados –, mas também do lazer e de melhor 
qualidade de vida. A Câmara possui duas associações: Ascade e ASA. Os funcioná-
rios começam na Ascade e terminam na ASA. Realmente, o campo de luta é muito 
vasto. O aposentado não pode parar, evidentemente. A aposentadoria causa certa 
trepidação no sentimento, não só por pensarmos que podemos nos tornar inúteis. 
Não é simplesmente isso, mas por perdermos o contato com a idéia de utilidade 
efetiva. Lembro-me de Manuel Bandeira, imortal duas vezes das letras pátrias e do 
mais alto instituto literário do Brasil, a Academia Brasileira de Letras. Um pequeno 
poema seu diz: “Andorinha lá fora está dizendo:/ – Passei o dia à toa, à toa!/ An-
dorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!/ Passei a vida à toa, à toa...” Não 
percebemos isso nos 35, 40 anos, porque temos a esperança de ainda fazer alguma 
coisa, criar, construir, edificar. Se ainda não fizemos, ainda vamos fazer. É triste 
quando nos aposentamos, olhamos para trás e vemos que não fizemos nada, que 
não construímos nada; é muito comum esse sentimento no funcionário público. 
Raros são os funcionários que se projetaram. Vejam, temos poucos nomes: diretor-
geral da Câmara, Dr. Luciano Brandão Alves de Souza, foi ministro do Tribunal de 
Contas; Dr. Paulo Afonso Martins de Oliveira, secretário-geral, foi também minis-
tro do Tribunal de Contas; Dr. Henrique Eduardo Hargreaves, foi chefe da Casa 
Civil no governo do presidente Itamar Franco. Pinçamos poucos funcionários que 
se projetaram, porque passaram o tempo preocupados com a ação legislativa, com 
o entusiasmo de servir à Pátria, servindo à Câmara, trabalhando na Câmara. É o 
que eu poderia dizer.

A SRA. ENTREVISTADORA (Glória Varela) – Agradecemos ao senhor sua pre-
sença, sua participação neste projeto. Muito obrigada.

O SR. VILI SANTO ANDERSEN – Eu é que agradeço. Modestamente, espero ter 
contribuído de alguma forma. Há pessoas que fazem acontecer e há aquelas que apenas 
vêem o que está acontecendo. São dois extremos. Coloco-me num ponto de equilíbrio, 
no centro: se não fiz acontecer, pelo menos me interessei em acompanhar e me dedicar 
para bem servir à Casa onde trabalhei – a Câmara dos Deputados – por 25 anos.
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FOTO 1 – Palácio Tiradentes (1951) – 1ª fila: Najla Jabor de Carvalho, Terezinha..., 
Leda Pontenele; 2ª fila: Dolores da Glória Santos, Luiz Paulo Bastos Serejo; juntos na 
janela: Marina de Godoy Bezerra e Ranoeth Cordeiro da Silva; de costas para a parede: 
não identificados. (Foto cedida pelo Dr. Luiz Paulo Bastos Serejo)

FOTO 2 – Funcionários da Câmara dos Deputados posam para fotografia no Palácio 
Tiradentes, em 1951

FOTO 1 – Palácio Tiradentes (1951) – 1ª fila: Najla Jabor de Carvalho, Terezinha..., 

FOTO 2 – Funcionários da Câmara dos Deputados posam para fotografia no Palácio 
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FOTO 3 – Funcionários da Câmara dos Deputados reunidos para fotografia nas dependências 
do Palácio Tiradentes (1951).

FOTO 4 – Time de futebol dos servidores da Câmara dos Deputados no Campo Fluminense, 
no Rio de Janeiro. Em pé, da esquerda para a direita: Luiz Sérgio Piquet, Alcides Martins 
Toledo, Newton Lage, Saul Toné Drumond Coelho dos Reis, Jairo Vianna (goleiro), Hugo 
Levi e Paulo Alberto Portinho da Silva. Agachados: Paulo Maestrali, Edílio Barbieri, Aluízio 
Gomes da Silva, Adroaldo Mesquita da Costa e Luiz Paulo Bastos Serejo. (Foto cedida pelo 
Dr. Luiz Paulo Bastos Serejo)

FOTO 3 – Funcionários da Câmara dos Deputados reunidos para fotografia nas dependências 
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FOTO 6 – Construção de 200 residências para funcionários na Quadra 18, em Sobradinho. 
Visista do Presidente Marco Maciel e do Diretor-Geral José Ferreira de Aquino. (Foto cedida 
pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)

FOTO 5 – Construção de 200 residências para funcionários na Quadra 18, em Sobradinho. 
(Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)
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FOTO 7 – Construção de bloco residencial para deputados na SQS 311. Presidente Marco 
Maciel e Dr. Eraldo Soares da Paixão. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)

FOTO 8 – construção do Anexo III. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)

FOTO 7 – Construção de bloco residencial para deputados na SQS 311. Presidente Marco 

FOTO 8 – construção do Anexo III. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)
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FOTO 9 – Construção do Anexo IV – Presidente Marco Maciel, Dr. Eraldo Soares da Paixão 
e membros da Mesa. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)
FOTO 9 – Construção do Anexo IV – Presidente Marco Maciel, Dr. Eraldo Soares da Paixão 

FOTO 10 – Joaquim..., José de C. França e Luiz Roberto Bastos Serejo com a cantora Ângela Maria 
em baile organizado por ele na ASCADE. (Foto cedida pelo Dr. Luiz Roberto Bastos Serejo)



290

Fotos

FOTO 11 – Dr. Luciano Brandão, Diretor-Geral, e Dep. Elias Carmo, 1º Secretário, 
cumprimentando o Dr. Sylvio Rômulo Guimarães Andrade. (Foto cedida pelo Dr. Sylvio 
Rômulo Guimarães)

FOTO 12 – Servidores Sylvio Rômulo Guimarães Andrade e Maria Luzia Brandão da Silva. 
(Foto cedida pelo Dr. Sylvio Rômulo Guimarães)



291

Contos da Câmara

FOTO 13 – Servidor Salvador Vicente. (Foto cedida pelo Sr. Salvador Vicente)

FOTO 14 – Cerimônia de posse do Dr. Antônio Neuber Ribas. Da esquerda para a direita: Dr. Adelmar 
Sabino, Diretor-Geral da Câmara; Dr. Jorge Odilon dos Anjos, Diretor do Departamento de Pessoal; 
Dr. Alteredo J. Barros, ex-Diretor-Geral e Diretor Legislativo; Dr. Anderson Braga Horta, Diretor da 
Assossoria Legislativa; Edson Furtado da Silva, Chefe da Seção de Registro Funcional; D. Maria M. 
Ribas (esposa do empossado). (Foto cedida pelo Sr. Antônio Neuber Ribas)

FOTO 14 – Cerimônia de posse do Dr. Antônio Neuber Ribas. Da esquerda para a direita: Dr. Adelmar 
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FOTO 16 – Paulo afonso com parlamentares na visita do Empresário Nelson Rockfeller ao 
Congresso Nacional

FOTO 15 – Posse do servidor Abeguar Machado Massera (3º à esquerda) como Diretor da 
Coordenação de Habitação. 
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FOTO 17 – O Secretário-Geral da Mesa, Dr. Paulo Affonso Martins de Oliveira, assessorando 
o Presidente da CD, Dep. Ulysses Guimarães, dirigindo os trabalhos da Assembléia Nacional 
Constituinte de 1987/1988, observado pelo relator Dep. Bernardo Cabral (1º à esquerda)

FOTO 18 – O secretário-Geral da Mesa, Dr. Paulo Affonso (atrás ao centro) acompanha o 
pronunciamento do Dep. Ulysses Guimarães, Presidente da Assembléia Nacional Constituinte, 
durante a promulgação da nova Constituição Federal, em 1988. À direita do Dr. Ulysses encontra-
se o então Presidente da República José Sarney e o Senador Mauro Benevides, Vice-presidente 
da ANC, e a sua esquerda estão o Senador Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, e o 
Ministro Rafael Mayer, Presidente do Supremo Tribunal Federal.

FOTO 18 – O secretário-Geral da Mesa, Dr. Paulo Affonso (atrás ao centro) acompanha o 

FOTO 17 – O Secretário-Geral da Mesa, Dr. Paulo Affonso Martins de Oliveira, assessorando 
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FOTO 19 – Reforma do Plenário. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)

FOTO 20 – Reforma do Plenário. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)

FOTO 19 – Reforma do Plenário. (Foto cedida pelo Dr. Eraldo Soares da Paixão)
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FOTO 21 – O Plenário em funcionamento após as reformas.
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Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho
Graduado com Licenciatura Plena em Artes Plásticas. Em 1977 entrou para o quadro 
dos servidores da Câmara dos Deputados. 

Carlos Roberto Maranhão Coimbra
Graduado em Administração de Empresas. Tem pós-graduação em Desenvolvimen-
to Gerencial, pela Universidade de Brasília. É servidor da Câmara dos Deputados 
desde 1979. 

Casimiro Pedro da Silva Neto
Pedagogo, historiador, poeta e escritor. Especialista em Instituições e Processos Polí-
ticos do Legislativo. Entrou para o quadro dos servidores da Câmara dos Deputados 
em junho de 1994. 

glória Maria Varela
Graduada em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Tra-
balha na TV Câmara desde agosto de 2001. 

Ivanir geraldo Vianna
Formou-se na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro, onde fez o curso de 
pintura. Bacharel em Direito. Trabalhou até 2006 na Coordenação de Preservação de 
Bens Culturais da Câmara dos Deputados.

Pedro Ivan Pellegrini
Graduado com Licenciatura Plena em Matemática. Tem pós-graduação em Análise 
de Sistemas, pela Universidade Católica de Brasília, e pós-graduação em Desenvolvi-
mento Gerencial, pela Universidade de Brasília. É servidor da Câmara dos Deputados 
desde março de 1977. 
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grupo de trabalho

Este trabalho foi iniciado pela Portaria nº 63, de 12/06/2003, que constituiu o “Grupo 
de Trabalho para coordenar e elaborar propostas de atividades e eventos relativos à 
participação do servidor na história da Câmara dos Deputados”.

Integrantes do Grupo de Trabalho:

Coordenadora
Nelda Mendonça Raulino

Membros
Carlos Henrique de Oliveira Porto Filho 

Gracinda Assucena de Vasconcellos 

Carlos Roberto Maranhão Coimbra 

Reinaldo Carvalho Brandão 

José Ricardo Oriá Fernandes 

Mauro Cunha Batista de Deus 

André de Borba Amaro 

Pedro Ivan Pellegrini 

Alexandra Zaban Bittencourt 

Wamberto Castro Noronha 

Deborah da Silva Achcar

Informamos que o servidor Wamberto Castro Noronha foi substituído pela Jor-
nalista Glória Maria Varela. 
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Esta publicação reúne depoi-
mentos de servidores da Câmara 
dos Deputados, coletados durante 
as comemorações dos 180 anos do 
Poder Legislativo, em 2003. 

Os textos oferecem leitura 
leve e agradável, na linguagem 
coloquial, característica ineren-
te às entrevistas realizadas sem a 
preocupação do espaço exíguo e 
do tempo determinado. As falas 
retratam muitas vezes a dura rea-
lidade dos primeiros anos vividos 
no Planalto Central: a carência de 
infra-estrutura, a falta de opção de 
atividades de lazer e o profundo 
sentimento de saudade da Cida-
de Maravilhosa, antiga capital da 
República. Mas também levam a 
reminiscências de momentos di-
vertidos, curiosidades e reflexões 
animadas e esperançosas sobre a 
mudança da capital para Brasília.

O ponto alto, entretanto, são 
as experiências vivenciadas nos 
prédios do Congresso Nacional, 
a lembrança dos amigos, dos co-
legas e, especialmente, dos fatos 
marcantes, que sublinham as sig-
nificativas mudanças nas rotinas 
de trabalho da Instituição para se 
adequar à modernização e às no-
vas exigências da sociedade, no 
contexto de acontecimentos po-
líticos que modificaram seguidas 
vezes o cenário do país.

Como primeiro trabalho do Núcleo de História Oral da Câmara dos 
Deputados, oferecemos ao público um conjunto de testemunhos de ex-
servidores da Câmara dos Deputados, coletados por ocasião das come-
morações dos 180 anos do Poder Legislativo do Brasil, reunindo aspectos 
interessantes do funcionamento do Congresso, a ampliação da infra-es-
trutura e a evolução dos trabalhos ao longo dos anos, resultante de no-
vas tecnologias e maior participação e acompanhamento da sociedade. 
O acervo gerado neste trabalho é constituído por 23 depoimentos orais, 
reunidos em dois volumes. O primeiro volume, contendo 11 testemu-
nhos, foi publicado em outubro de 2007, e os outros 12 depoimentos são 
apresentados nesta última edição, encerrando a série. 

O lançamento deste livro, inserido nas comemorações do Mês do Ser-
vidor, em outubro de 2008, constitui uma demonstração de valorização 
e reconhecimento da Câmara dos Deputados ao conjunto de todos os 
dedicados e competentes funcionários de seus quadros, representados 
pelos homenageados que tiveram a oportunidade de serem ouvidos para 
a elaboração dos tomos da série “CONTOS DA CÂMARA”, publicação 
que revela inúmeros objetivos alcançados, espírito de equipe, desafios 
conquistados, acertos, desacertos e a seriedade e compromisso de nossos 
trabalhadores, tudo isso contado de forma espontânea e apaixonada. 
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A História Oral desvenda o 
passado recente, oferecendo a vi-
são do indivíduo sobre os episó-
dios narrados. A reunião de vários 
depoimentos traz uma pluralidade 
de versões, onde os contrastes e si-
milaridades permitem compreen-
der todo o contexto da época, nos 
apresentando as tensões sociais, 
a situação econômica, as ideolo-
gias, interesses de grupos e todos 
os aspectos capazes de mobilizar 
a população. As informações vão 
se complementando e delineando 
o universo das relações humanas. 
Esse tipo de reconstrução da His-
tória nos proporciona imensa ri-
queza de detalhes.

A Câmara dos Deputados 
tem utilizado esta metodologia 
para contar a História do Poder 
Legislativo brasileiro e sua con-
tribuição para a construção da 
nossa democracia. Realizando 
trabalhos de naturezas variadas, 
objetivamos complementar a in-
formação contida nos arquivos, 
resgatar a memória institucio-
nal, episódios não registrados e 
acontecimentos curiosos, trazi-
dos à tona por meio das remi-
niscências dos entrevistados. 

ISBN 978-85-736-5571-1


	titulo: Contos da Câmara 2Depoimentos de servidores nos 180 anos do Legislativo.
	Nome do autor: 
	Data: 2008


