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Sessenta anos de um grande espanto
Por Gabriel Souza
Polêmico por excelência, o saudoso jornalista Paulo Francis registrou boa parte das suas
memórias no livro Trinta anos esta noite. À época, completavam-se três décadas dos adventos
centrais que levariam o Brasil a um longo período de regime militar, iniciado em 1964. Foi
um tombo na democracia, na cidadania, nos direitos humanos, no desenvolvimento social e
cultural. Agora, vivemos um novo marco com números redondos. O ensaio daquilo que boa
parte dos historiadores tratam como tentativa golpe militar aconteceu em 1961 e teve como
palco principal o Rio Grande do Sul, que agora completa não três, mas seis décadas.
A capacidade de resistência dos gaúchos, num movimento de defesa da Constituição encabeçado pelo então governador Leonel Brizola, foi mais do que um contragolpe, foi uma
demonstração de capacidade imediata de reação propositivo. E, além do regozijo dos que se
dispuseram à defesa da soberania, provocou um grande espanto nos representantes das forças
mais reacionárias do país. Para tomar o poder legitimamente estabelecido, era preciso bem
mais do que força bruta. O recado correu rapidamente o gigantesco território nacional e deixou os atores do intento de molho por mais três anos.
Em comparação à capacidade orgânica e ao poder de fogo das Forças Armadas brasileiras,
quem resistia, sob cerrado encastelamento sediado no Palácio Piratini, era não mais que um
punhado de gaúchos armados e teimosos. Isto olhando-se de longe. Somos a ponta geográfica
da Nação, somos as sentinelas, a infantaria, o muro vivo que nos separa do estrangeiro. A
resistência está no nosso cotidiano. Não foi a primeira vez que mudamos os rumos da história
nacional por “fincarmos o pé”, por termos gritado um explosivo “aqui não!”. Mais que ideário, o inconformismo está na nossa gênese, é base fundamental da nossa identidade sociológica e cultural.
No Rio Grande, temos pouco apreço pela subserviência, somos visceralmente desconfiados, difíceis de aquietar. São características que, não raramente elevadas ao extremo, também
prejudicaram o nosso desenvolvimento em muitos níveis. Tomar posição de modo dicotômico, como se fosse preciso escolher entre dois únicos caminhos ou duas únicas colorações é
parte do comportamento que nos guiou durante décadas e se por um lado nos tornou conhecidos pelas lutas, por outro acabou atrasando alguns importantes avanços.
No capítulo da Legalidade, porém, vivenciamos uma rara experiência de convergência.
Por alguns dias, ao menos, experimentamos o poder da unidade da convergência. Muitos
gaúchos que de forma alguma simpatizavam ideologicamente com o governador apoiaram as
ações de resistência, inclusive “pegando em armas”, como se dizia. Acomodaram-se à mesma
mesa lideranças políticas que até então divergiam, e que uma vez superado o cerco a Porto
Alegre tomaram caminhos distintos.
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A presente publicação é uma oportunidade para que revisitemos aqueles distantes anos
do século passado. Uma fresta para a reflexão sobre feitos sem os quais nossa integridade
como nação, hoje, não seria a mesma. Neste exercício de memória crítica, é importante que
pensamos na nossa capacidade de realização, no tamanho que tomamos quando a soma dos
nossos esforços converge em benefício de um interesse legitimamente comum. Talvez nós
mesmo, neste caso, ficássemos positivamente espantados.
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NOTA TÉCNICA
Sobre o Documento
O documento da Sessão Permanente da Assembleia Legislativa do RS durante o período
denominado “Campanha da Legalidade” foi encontrado em um cofre nas dependências do
prédio Anexo ao Palácio Farroupilha, na época de intervenção de reforma arquitetônica e melhorias das edificações. Este documento foi recolhido ao Memorial do Legislativo para seleção
e avaliação sobre o valor histórico-informativo afim de compor o acervo documental.
Foram analisados três volumes em folhas soltas, recebidos em pastas A/Z, somando-se
1206 páginas datilografadas e com marcas de revisão pelo Departamento de Taquigrafia para
adequação da redação final. A publicação dos discursos e manifestações pelos parlamentares
na sede do Casarão Rosa, da Rua Duque de Caxias, deveria ser realizada em documento próprio, denominado “Série de Documentos Parlamentares da Assembleia Legislativa”, registrado na sessão do dia 11.09.1961, mas, não foi encontrada obra semelhante publicada.
Após a constatação que o documento era original foram providenciados sua higienização
e medidas protetivas, ordenação, digitalização e transcrições para arquivos digitais por dia e
posteriormente, compilação em um documento único, observando-se as revisões apontadas
pela Taquigrafia da Casa, naquela época. Não houve revisão por parte dos parlamentares,
neste documento.
Os documentos originais encontram-se preservados no Memorial do Legislativo, separados pelos dias da Sessão Permanente, no período de 25 de agostos à 11 de setembro de 1961.

Sobre a Capa
Na esquina da avenida Borges de Medeiros e rua Andrade Neves foi construído em 1960,
um magnífico exemplar arquitetônico em estilo modernista para ser o pavilhão de Exposições
do Governo do Estado do Rio Grande do Sul que era popularmente conhecido como “Mata-borrão”. Esta denominação foi relacionada a estrutura com que o prédio foi erguido, na forma de um grande olho, todo em estrutura de madeira, levemente ancorado através dos pilares
de madeira e da rampa de entrada, explorou a permeabilidade e transparência em aplicação
das superfícies de vidro na fachada. Destaca-se fortemente dos grandes edifícios já erguidos
na zona central de Porto Alegre. O projeto foi do arquiteto gaúcho, Marcos David Heckman,
que se identifica com o estilo de Oscar Niemayer, que havia concebido projeto semelhante
em Minas Gerais para o auditório do Liceu da Capital. Heckman em parceria com Moacyr
Marques e Luiz Carlos da Cunha também participaram do concurso para o novo Palácio do
Legislativo em 1958.
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Hamilton Bruschz. Fonte: Sul21

Visão aérea do stand entre os edifícios. Acervo João Alberto Fonseca da Silva/Uniritter. Fonte: LUCCAS, 2011

Visão da fachada sob efeito noturno. Acervo João Alberto Fonseca da Silva/Uniritter. Fonte: LUCCAS, 2011.
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Segundo Frota e Caixeta “Em visão noturna este edifício transfigura-se, reforçando sua
forma que passa a flutuar na medida em que desaparecem as amarras.” Nesta passagem, fica
evidente que a construção modernista tratava de uma obra sui generis dentro do panorama da
época. Era considerado pelos autores como “apêndice excêntrico, edifício satélite e elemento
referencial da própria cidade na qual se insere”.
O espaço foi um stand de divulgação das obras do Governo de Leonel Brizola (19591963), sediou o Segundo Salão de Arquitetura do Rio Grande do Sul (1962), posteriormente,
foi o Centro de imprensa da Universiade (1963). Durante a Campanha da Legalidade foi
instalado o Comitê Central da Resistência Democrática que recebeu milhares de inscrições
de voluntários populares.
Segundo o Sul21, No livro de Norberto Silveira, Reportagem da Legalidade, consta que
o Comitê foi aberto no sábado, 26: “Somente no posto central do Comitê de Resistência Democrática, até a meia-noite de ontem (dia 30/8), mais de 45 mil voluntários estavam inscritos
e atentos ao menor comunicado para entrar em ação”. Na presidência do Comitê, estava o
advogado Fernando Almeida e como chefe da propaganda, o advogado Victor Nuñez. Uma
das frases com mensagens de resistência e atribuída a Brizola, dizia: “Não daremos o primeiro
tiro, mas o segundo e o último”. Vários nomes fizeram a história como Nei Bueno, encarregado de regular a distribuição de gasolina. Caio Lustosa, instrutor de marcha do batalhão;
Sampaulo, chargista; Marat Budaszewski, organizador do setor de intendência, entre vários
nomes lembrados por Nuñez.
Após sua demolição, no local foi construído o edifício-sede da extinta Caixa Econômica
Estadual e hoje é a sede do Tudo Fácil.
Memorial do Legislativo
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A Legalidade vista pela Assembleia Legislativa do RS
Juremir Machado da Silva1
O mais comum é ver a Legalidade – campanha comandada pelo governador do Rio
Grande do Sul, Leonel Brizola, contra o golpe militar para impedir a posse do vice-presidente
João Goulart depois da renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961 – a partir dos
porões do Palácio Piratini, onde foi instalado o estúdio improvisado da Rádio Guaíba para as
transmissões de resistência. Outra maneira muito rica e esclarecedora é ver pelo que aconteceu
na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. A legislatura 1959-1963 era dominada pela
polarização entre o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), com 24 cadeiras, e Partido Social
Democrático (PSD), com 13. Complementavam o quadro o Partido Libertador (PL), com
sete, a União Democrática Nacional (UDN), com três, o Partido de Representação Popular
(PRP), com três, o Partido Social Progressista (PSP), com dois, o Partido Democrata Cristão
(PDC), com dois, e o Partido Republicano (PR), com um2. Presidia o parlamento gaúcho o
deputado Hélio Carlomagno (PSD): “Após a renúncia do Sr. Presidente da República, assumiu o Governo, na ausência do Sr. Vice-Presidente, o Presidente da Câmara dos Deputados,
Sr. Ranieri Mazzilli. Sua posse foi tranquila nos termos da Constituição, prestigiado por todas as forças deste País. A Assembleia Legislativa, no prosseguimento dos seus trabalhos, em
caráter excepcional, manter-se-á em permanente funcionamento”3.
Começava uma maratona.
Cada intervenção de um parlamentar na tribuna revela hoje uma parte do todo que
levaria da renúncia de Jânio à posse de Jango em 7 de setembro de 1961. Paulo Brossard (Partido Libertador) resumiria a posição dos líderes de todas as siglas: “A Assembleia Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul manifesta sua convicção de que, na grave crise desencadeada,
há de continuar, sem intermitência nem recuos, o regime democrático. Com a democracia e
pela democracia, porque fora da democracia não há salvação. Apenas isso, Sr. Presidente e Srs.
Deputados”. Esse seria o tom.
Em 26 de agosto, Hélio Carlomagno saudaria a participação do povo em vigília:
“Meus amigos! Infelizmente as dependências da nossa Casa não permitem que todos os patrícios e patrícias que aqui possam assistir os trabalhos da nossa Sessão Permanente. No entanto,
a presença de todos, aqui na frente da Assembleia, é uma manifestação positiva e inequívoca
de que o povo e Parlamento estão decididos a defender a Constituição”. Sereno Chaise (PTB)
já denunciava arbitrariedades: “Causa-me espécie episódios como estes que ocorrem em Bra1.
2.
3.

Juremir Machado da Silva, doutor em sociologia pela Universidade Paris V, historiador (PUCRS,
1985) e jornalista, pesquisador 1B do CNPq, é autor de “Brizola – vozes da legalidade: política e
imaginário na era do rádio”. Porto Alegre: Sulina, 2019.
Dados do Memorial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul: http://www2.al.rs.gov.br/
memorial/LinkClick.aspx?fileticket=aNouiLiUiDo%3d&tabid=3543&language=pt-BR
Todas as citações a partir de agora serão feitas com base nos Anais da Assembleia Legislativa do RS
compilados pelo Memorial do Legislativo do RS
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sília, quando Parlamentares, Deputados Federais e Senadores, são retidos no Aeroporto da
Capital da República por Forças dos Quadros da nossa gloriosa Aeronáutica e ali praticamente detidos; quando, também, um avião de passageiros da Real Aerovias vasculhado por
milicianos da aeronáutica, pelo simples fato de ter corrido a notícia de que, viajando naquele
aparelho, chegava à Capital da República para, como determina a Constituição, investir-se
nas funções de Presidente deste País, o Vice-Presidente eleito, Dr. João Goulart”. Recebeu o
apoio do adversário Synval Guazzelli (UDN).
Mariano Beck (PTB) proporia que fossem indicados representantes dos partidos
para integrar uma comissão que telegrafasse ao presidente interino da república. Marcírio
Loureiro (PTB) enfatizava que o Congresso Nacional não poderia deixar de investigar as causas da decisão de Jânio. Cândido Norberto (Partido Libertador), crítico recorrente do trabalhismo, exigia a posse de João Goulart de acordo com o previsto na Constituição Federal de
1946: “Se fui coerente ontem, sou coerente hoje”. Synval Guazzelli, membro do partido de
Carlos Lacerda, carrasco de Getúlio Vargas, não hesitava: “Cuida-se, nesta hora de crise na
política nacional, de se resguardar a legalidade e de se garantir a prática da Constituição”. Sereno Chaise leu o manifesto do marechal Henrique Teixeira Lott, ex-candidato à presidência
da República, ex-ministro da Guerra e avalista da legalidade em outros momentos. Terminava
assim: “Embora afastado das atividades militares, mantenho compromissos de honra com a
minha classe, com a minha Pátria e suas instituições democráticas e constitucionais. E, por
isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar o meu repúdio à solução anormal arbitrária
que se pretende impor à Nação. Dentro desta orientação, conclamo todas as forças vivas do
País, as forças da produção e do pensamento, aos estudantes e intelectuais, aos operários e ao
povo em geral para tomar posição decisiva e enérgica pelo respeito à Constituição e preservação integral do regime democrático brasileiro, certo ainda de que os meus nobres camaradas
das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas que marcam a sua história nos destinos da Pátria”.
CENSURA
Em 27 de agosto, o deputado Mariano Beck (PTB) denunciava as primeiras consequências do manifesto de Lott: “Não se tem notícias de nenhum ato restritivo das liberdades,
a não ser, e deploravelmente, em Porto Alegre, quando duas tradicionais emissoras de rádio,
a ‘Rádio Farroupilha’, que tantos e tão assinalados serviços tem prestado à cultura e à radiodifusão do nosso Estado, e a tradicional ‘Rádio Sociedade Gaúcha’, a mais antiga emissora de
grande porte e uma das mais antigas do Brasil, foram retiradas do ar, hoje, cerca das quatro
horas da madrugada, segundo consta, por ordem de autoridades militares”. Mariano Beck
leu a nota do arcebispo metropolitano, D. Vicente Scherer: “Nesta hora de graves apreensões
para a Nação Brasileira, entendo que me impede o dever de dirigir-me a meus diletos filhos,
homens de todas as convicções, de todas as cores e matizes partidários, para dizer-lhes que, a
meio de inquietações, inevitáveis em momentos como este, preservem a clareza de discerni15
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mento, a retidão e a serenidade de julgamento, sem as quais nenhuma decisão de importância
pode ser adotada para salvaguarda da paz e do bem comum. Mantende-vos, diletos filhos,
atentos, antes de tudo, ao cumprimento de vossos deveres individuais, como cidadãos ordeiros e pacíficos. Devemos todos, confiar no critério e na ação das autoridades constituídas, às
quais está encarregada a defesa da ordem constitucional, a garantia da paz pública, e o respeito
a todos os direitos individuais. Levantemos ao alto os nossos corações, em prece, ao senhor
de Todas as Nações, pela ordem, pela paz e pela prosperidade da grande Pátria, a que nos
orgulhamos de pertencer”.
Medidas precisavam ser adotadas. O deputado Mario Mondino (Partido Democrata
Cristão) informava: “Ainda há algumas horas, à noite do primeiro dia em que a Nação estarrecida conhecia apenas o aspecto formal de uma renúncia presidencial, na Sala da Presidência
desta Casa, depois de ouvirmos a palavra de S. Exa. o Sr. Governador do Estado, transmitindo as suas impressões acerca do momento que passava, resolvia-se constituir uma comissão
mista, com Representantes do Executivo e do Legislativo para um contato com o Sr. General
Comandante do III Exército sediado nesta Capital, quando, então, estes emissários deveriam
fazer sentir a S. Exa. o sentimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo do Rio Grande
do Sul, no sentido da manutenção da ordem constitucional e da legalidade”. A comissão foi
constituída: “Representando o Poder Executivo, integraram esta Comissão o Sr. Secretário
do Interior e Justiça, Prof. Francisco Brochado da Rocha, e o Sr. Secretário da Economia,
Deputado Leocádio Antunes; representando este Poder, o Deputado Mariano Beck e este
Deputado, que ora ocupa a tribuna”. As boas e as más notícias chegavam juntas na fala de
Mondino: “Ainda hoje ouvia pela Emissora desta Capital, Rádio Guaíba, que, se me não
equivoco, é a única que de quando em vez está no ar na palavra de S. Exa. o Governador do
Estado”.
Os fatos subiam à tribuna em relatos entusiasmados. Mariano Beck (PTB) relatava:
“O Governador Leonel Brizola, tão logo teve notícia da renúncia do Sr. Jânio Quadros, procurou, por todos os meios ao seu alcance, contato com S. Exa. a fim de indagar se realmente
o Presidente havia renunciado espontaneamente ou havia feito sob coação. Não tendo podido falar pessoalmente, por telefone, com o Sr. Jânio Quadros, que se encontrava na base de
Cumbica”. Destacavam-se já os resistentes: “E ao referir-me a este episódio, desejo de forma
pública congratular-me com o ilustre Deputado Ruy Ramos, que teve autoridade cívica suficiente para, de dedo em riste, repelir, incontinenti, o gesto arbitrário e violento daquela
autoridade que, afinal, constrangido pela própria opinião dos passageiros do avião, retirou-se
dali para o seu lugar, onde deveria estar cumprindo o seu dever, ao invés de estar querendo
conspurcar a lei e a Constituição deste País”.
UNANIMIDADE
Os dias passavam, a resistência aumentava. Sereno Chaise podia destacar na tribuna
algo que pareceria inimaginável alguns dias antes, “o fato de saber que, na Casa legislativa do
Rio Grande, que, em meio aos meus colegas que representam o povo, não existe um só que
16
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pactua com os processos golpistas em marcha neste País”. Antonio Bresolin (PTB) louvava
um Brasil que se erguia numa “voz só”. Exagerava no termo “inteiro”. Denunciava a censura adotada contra rádios “pelo simples fato de terem dado publicidade a uma mensagem, já
foram fechadas duas emissoras de nossa capital; no Rio de Janeiro, pelo fato de jornais terem
publicado o manifesto do Marechal Lott, foram lacrados, e hoje, aqui no Rio Grande Sul,
outras emissoras foram lacradas”.
Mariano Beck retomava a palavra para uma notícia de grande impacto: “Acaba de ser
divulgada, pelo Comandante do II Exército, com sede em São Paulo, a nota a favor da posse
do Sr. João Goulart, inclusive garantindo a posse daquele que, hoje, realmente, é o supremo
mandatário da Nação, o Sr. João Goulart”.
Em 28 de agosto, o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul anunciava que tomara “posição, de modo inequívoco e definitivo, o III Exército, com jurisdição
nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a 5ª Zona Aérea”. Louvava “a
atitude dos soldados do 3º Exército, chefiados pelo patriótico General Machado Lopes, e a
atitude dos aviadores da 5ª Zona Aérea, comandados pelo Brigadeiro Aureliano Passos”, que
vinham “dar um reforço inestimável e uma colaboração decisiva a todos aqueles que desejam
de coração, de espírito e de consciência a manutenção da Constituição, tal como ela existe,
em seu texto puro e original, sem a deformação que o espírito golpista desejava introduzir na
pureza de seu contexto”.
PROVIDÊNCIAS
A Assembleia Legislativa vibrava. O presidente da Casa alertava: “Neste instante deixaram o porto do Rio Grande seis belonaves da Marinha da Guerra, que se encaminham,
através da Lagoa dos Patos, com destino a Porto Alegre. Não se sabe qual o destino que pode
tomar este episódio; não se pode prever ainda o resultado, mas o resultado tem que ser um
e, exclusivamente um, agora que o III Exército e a 5ª Zona Aérea apoiam desta forma clara e
definitiva, tem que ser apenas um: ou as Forças da Marinha unem-se às Forças da Legalidade
Constitucional ou serão convidadas a se retirar das águas territoriais do Rio Grande do Sul”.
A figura do governador do Estado, Leonel Brizola (PTB), encastelado no Palácio Piratini,
crescia. Adalmiro Moura (PSP) não continha o entusiasmo: “O mínimo, Sr. Presidente, que
nós podemos fazer em homenagem a V. Exa. o Sr. Governador, que se dispõe a volta à Assembleia Legislativa do Estado para ornamentar com sua presença mais uma sessão desta Casa,
o mínimo que nós podemos fazer, Sr. Presidente, é irmos, numa Comissão interpartidária,
buscá-lo no Palácio, para trazê-lo a este Plenário”. Era o triunfo em meio à grande crise.
Getúlio Marcantônio (PL) jogava transparente: “Não sou dos que votam admiração
ao Sr. João Goulart. Em diversas vezes o critiquei, desta e de outras tribunas, mas, neste momento não se trata do Dr. João Goulart, trata-se do Vice-Presidente da República, eleito em
pleito memorável, em pleito livre, por maioria dos brasileiros. E, se tratando do Vice-Presidente da República, deve ser empossado”. Nei Ortiz (PTB) faria talvez o mais candente elogio
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a Leonel Brizola: “Lembramo-nos de anteontem à noite, quando ainda ouvíamos, às 3:30
horas da madrugada o seu patético apelo pela paz, pela tranquilidade e pelo respeito à Constituição, feito através das ondas da Rádio Farroupilha. E qual não foi a nossa surpresa quando,
logo após ter falado S. Exa., a Farroupilha e a Gaúcha saíram do ar, como que evidenciando
que uma força estranha estava prestes a nos esmagar. Não perdeu, entretanto, S. Exa. a calma
necessária nos momentos difíceis e ordenou que as forças rio-grandense ocupassem a Rádio
Guaíba, que deveria ser, daquela hora em diante, instalada no Palácio Piratini para ser, a partir
daquele instante histórico, a ‘Rádio da Legalidade do Rio Grande do Sul’, e nesse momento,
Sr. Presidente, a sua bravura continuou a crescer ainda mais, pois que quando muitos talvez
esperassem que em virtude do esmagamento que estava prestes a vir, que em face dos momentos cruciantes que estavam por vir, ele recuasse, na realidade, ele não recuou. Pelo contrário,
tornou-se ainda maior, tornou-se ainda mais bravo, tornou-se extraordinariamente grande,
extraordinariamente herói, porque veio para a ‘Rádio da Legalidade’ e conclamou que as
forças vivas do Rio Grande se unissem a ele, para que fosse mantido o respeito à Constituição
e às leis”.
UNIDOS PELA LEGALIDADE
Nei Ortiz elogiava o III Exército e a 5ª Zona Aérea e aproveitava para realçar a grandeza dos adversários de sempre: “Ontem à noite, quando cerca de duas horas da madrugada
estávamos no Gabinete do Sr. Governador do Estado, tivemos oportunidade de ler um telegrama que nos emocionou e que nos fez ter ainda mais coragem para a luta. Esse telegrama
era, nada mais, nada menos, do que do Diretório do Partido Libertador de Espumoso, hipotecando irrestrita solidariedade ao Sr. Leonel Brizola. Isto, felizmente, pudemos constatar!
Não era o apoio apenas dos trabalhistas, mas era o apoio, isto sim, de todas as forças políticas
deste Estado e, ainda mais, de todas as suas camadas populares. E quando lemos aquele telegrama, em alta madrugada, até nos emocionamos. Ficamos cientes de que poderíamos ser
esmagados pela força bruta, mas que estaríamos dando um exemplo”. Esse era o clima dominante, emoção e unidade.
Se Carlos Lacerda, inimigo do trabalhismo, apoiava o golpe dos ministros militares,
Synval Guazzelli, da UDN gaúcha, tratava de rechaçá-lo: “Nascido e criado o nosso Partido
exatamente com o desejo e a vontade de trazer para o povo brasileiro e para a Pátria a garantia
das franquias democráticas, nós que, através da luta e do esforço, pudemos legar ao Brasil e
aos brasileiros um texto constitucional, garantindo a vigência do sistema democrático, jamais
poderíamos, nesta hora, desmentir as nossas lutas e desmentir o nosso passado. Somos mais
do que nunca pelo respeito aos dispositivos constitucionais”. Enquanto isso, Sereno Chaise
garantia: “O ilustre General Machado Lopes é, sem dúvida, nesta hora, uma das figuras mais
queridas no coração de todos os rio-grandenses”. O parlamento gaúcho enviava telegrama a
Sérgio Magalhães, presidente da Câmara dos Deputados: “A Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul vg unanimemente vg confia em que V. Exa. vg autêntico líder defesa da Cons-
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tituição vigente vg permanecerá vg pelo bem do Brasil vg irredutível sua patriótica posição
não receber vg não encaminhar vg nem despachar qualquer emenda que vg tentando alterar
o texto constitucional”. Não havia espaço para a inércia.
ADESÃO FUNDAMENTAL
Na presidência da sessão, Mariano Beck (PTB) comunica: “O General Comandante
do 3º Exército aguarda, no Quartel General, a visita da Comissão de Deputados que se irá
avistar com S. Exa. Vou passar a Presidência ao nobre Deputado Egon, 2º Vice-Presidente da
Casa e convido os Srs. Líderes de Bancada para, imediatamente, nos dirigirmos ao QG do 3º
Exército”. A decisão de Machado Lopes de ficar ao lado da Constituição arrancaria louvores
do deputado Gudbem Castanheira (Partido Libertador): “Devo, neste momento, emprestar
a minha indefectível solidariedade, a minha homenagem festiva à atitude sobranceira hoje
tomada pelo III Exército, com sede nesta Capital”.
Manifestos pipocavam. Em 28 de agosto, a Associação Cultural Estudantil publicava
o seu, que chegava aos ouvidos dos parlamentares: “Conclamamos aos nossos colegas para que cerrem fileiras em torno das autoridades constituídas de nosso Estado, a fim de que, unidos em torno
do mesmo ideal, possamos fazer frente àqueles que conspiram contra a Carta Magna, símbolo real
e único das aspirações do povo brasileiro”. As ameaças, porém, persistiam. Nunca se viu tanto
apoio a uma causa. Mariano Beck registrava a presença “nas galerias deste Plenário, de uma
numerosa representação dos Centros de Tradições Gaúchas da Capital e de cidades vizinhas,
que vêm, com o seu gesto e com a visita a esta Assembleia, manifestar a sua solidariedade às
lutas que se travam pela legalidade e pelo respeito à Constituição da República.
Num clima de emoções incontidas, gestos extremos não tinham limites. Guilherme
do Valle parecia um repórter na tribuna: “Veja, Sr. Presidente, esta notícia de hoje que nos traz
a simpática e querida ‘Última Hora’: MÃES (COM FILHOS AO COLO) PROTEGERÃO
VIDA DE JANGO! Centenas de mães porto-alegrenses, com seus filhos ao colo, vão formar
guarda de honra para o Presidente João Goulart, caso Jango venha para esta Capital. O deputado enfatizava uma afirmação do manifesto das mães: “Queremos ver se aqueles que querem
transformar a democracia em ditadura têm coragem de bombardear nossos filhinhos”. O golpe, porém, não se escondia. Marcírio Loureiro (PTB) exibia na tribuna os rastros da ação para
impedir a posse de João Goulart: “Acabo de tomar conhecimento, através de um editorial do
grande órgão da imprensa bandeirante, ‘O Estado de São Paulo’, de uma mensagem que teria
sido enviada ao Congresso Nacional pelo Exmo. Sr. Presidente da República, na eventualidade o Deputado Ranieri Mazzilli. Essa mensagem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, consubstancia um pronunciamento militar, um pronunciamento dos três Ministros Militares,
dizendo, em síntese, que não permitiriam o regresso ao Brasil do Exmo. Sr. Vice-Presidente da
República e atual Presidente, Dr. João Goulart, porque sua volta ao Brasil não representa os
interesses nacionais, por julgarem a volta de S. Exa., à nossa Pátria, desvantajosa aos interesses
da nacionalidade”. Assim mesmo. Para constar nos anais dos ataques à democracia.
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Ney Ortiz Borges bradava contra as notícias falsas: “Refiro-me, Sr. Presidente, às
notas que tem expedido o Governador da Guanabara, Sr. Carlos Lacerda, através de algumas
rádios da Cidade do Rio de Janeiro, dizendo que se instalou no Rio Grande do Sul uma revolução comunista; e isto, Sr. Presidente, ele faz, sabendo que a revolução não é comunista,
porque se fosse uma revolução comunista, não teria como um dos seus primeiros chefes este
extraordinário sacerdote que é Dom Vicente Scherer”. A Legalidade tinha o seu exército e os
seus doadores: “Daremos a nossa solidariedade e temos certeza de que na realidade venceremos esta batalha com o Exército, com a Brigada, com a Polícia Civil e, sobretudo, com o povo
que, nas ruas, está formando o ‘voluntariado da libertação’ para a resistência democrática.
Venceremos, portanto, sobretudo quando vejo no bilhete, que me trazem, a notícia extraordinária de que os funcionários da Importadora Americana, os humildes funcionários da Importadora Americana, colheram seus parcos níqueis, formando a importância Cr$ 30.000,00
(trinta mil cruzeiros) para entregar ao Governo do Estado a fim de que possamos implantar,
neste País, a democracia e o respeito à Constituição e às leis”. Coragem pura.
O golpe, no entanto, continuava em curso. Sereno Chaise (PTB) foi à tribuna mostrar a dimensão do perigo: “Vou ler, através das páginas do grande vespertino carioca ‘O Globo’, para comentá-lo após, especialmente para que figure, na íntegra, nos Anais da Assembleia
Legislativa. O Presidente da República, Sr. Ranieri Mazzilli, encaminhou ao Congresso Nacional o seguinte ofício: ‘Tenho a honra de comunicar a V. Exa. que, na apreciação da atual
situação política, criada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros, os ministros militares, na
qualidade de chefes das Forças Armadas, responsáveis pela ordem interna, me manifestaram
a absoluta inconveniência, por motivos de segurança nacional, do regresso ao País, do Vice-Presidente da República, Sr. João Marques Goulart’”. Era resistir ou ver o golpe se consumar
rapidamente.
CONTRA O SILÊNCIO NACIONAL
A Cadeia da Legalidade falava. Nem todos queriam ouvir. Sereno Chaise alertava:
“Parece que, no momento, quase que o País inteiro não sabe o que ocorre no Rio Grande, porque há censura nas rádios do resto do País, favorecendo este processo golpista. Mas,
Sr. Presidente, haveremos de vencer estas barreiras. Estas ameaças não haverão de intimidar
o nosso Estado nem estes boletins, espalhados pela Rádio da Marinha, em Santa Catarina,
sobre tropas navais e de aviação que se deslocam do Nordeste e se dirigem para o Rio Grande”. Restava consolidar e expandir a Cadeia da Legalidade. Antonio Bresolin (PTB) dava
um exemplo: “Hoje, na Cidade de Ijuí, senti este mesmo entusiasmo, esta mesma fibra, esta
mesma vontade, este mesmo desejo da população do Interior, tantas vezes sentido através
de mensagens que têm chegado a esta Casa. Lá comanda a campanha da legalidade a grande
Rádio Progresso, que foi a primeira emissora do Interior do nosso Estado que se solidarizou
com a campanha legalista. E lá, hoje, também aderiu a este movimento outra rádio, a Rádio
Repórter”.
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Em 30 de agosto, o presidente da Assembleia Legislativa informava: “Ficou resolvido
que viajará a Brasília uma grande Comissão de Parlamentares, composta de Deputados de
todos os Partidos políticos, demonstrando a nossa união de pontos de vista na defesa intransigente da Constituição e da legalidade democrática em nossa Pátria”. Mariano Beck lia um
projeto: “Art. 1º - É concebido o título de cidadão rio-grandense ao General de Exército José
Machado Lopes. Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 28 de agosto de 1961. Sala das
Sessões, em 30 de agosto de 1961”. Justificativa: “O General José Machado Lopes, filho do
grande Estado do Ceará, casado com uma gaúcha, nascida no Alegrete, tornou-se, sem dúvida alguma, credor da gratidão e do respeito do povo gaúcho. Seu gesto, de dimensões históricas, colocando as tropas sob seu comando, a serviço da legalidade em obediência às normas
constitucionais, tornou-o uma figura ímpar entre os grandes nomes da nossa vida pública”.
A confusão, porém, era grande. As fake news continuavam a ser espalhadas com o
modesto nome de notícias falsas. Athayde Pacheco contava: “Há pouco, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a Rádio Nacional anunciava que o Comandante do 3º Exército estava foragido e
que Luís Carlos Prestes andava nas ruas de Porto Alegre”. Indignava-se com as mentiras: “Talvez seja por essa razão que nenhum gaúcho pode viajar daqui para o Rio de Janeiro ou Brasília, porque, ao chegar lá, é preso pelos homens do célebre Galeão, como se fossem criminosos.
Por isso censuram as comunicações para que ninguém possa dizer o que está se passando aqui
e o povo ignore qual é a posição do Rio Grande”. Havia o que temer. Restava sonhar: “Quero
crer, Sr. Presidente, que o Sr. Ranieri Mazzilli, quando deixar a Presidência da República,
renuncie ao cargo de Presidente do Congresso, já que não tem mais idoneidade moral para
ocupar tão elevada função. S. Exa. já se desmoralizou, já demonstrou que apenas está usando
a fantasia de Presidente da República porque, na realidade, a Presidência está sendo exercida
por 3 Ministros criminosos e facciosos”. Mazzilli via o mundo com outras lentes.
SOLUÇÃO PARLAMENTARISTA
Surgia a ideia de um parlamentarismo salvador da situação. Cândido Norberto mostrava o tom de uma época especial: “Mas se desejo que meu País, amanhã ou depois, adote
o regime parlamentarista, desejo que o faça em condições normais; que o parlamentarismo
não seja uma forma de golpe, não seja máscara que se ponha nos golpistas e, especialmente,
que não seja utilizado pelos acomodados. Não é este o parlamentarismo que desejo. Quero o
parlamentarismo puro, como forma mais alta de convivência política, mas nunca como instrumento de golpismo”. A retórica da época exigia um tom mais alto: “Se a força conseguir
embargar-lhe a posse, Sr. Presidente, pois que se renda à força, mas não barganhe o seu direito,
porque o seu direito se confunde com a nossa e o nosso não está à venda, não está para transação”. Alcides Costa (PTB) seguiria pela mesma trilha: “Nós entendemos que uma emenda
parlamentarista deve ser cogitada e deve, mesmo, se for necessário, para servir aos interesses
nacionais, ser aplicada em nossa Nação; mas deveria ser feita quando os legisladores não estiverem sob pressão, deve ser feita quando se objetivarem, de verdade, os interesses nacionais.
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Não agora, em que a pressão, em que a força os obriga, e em que eles sobrepõem aos interesses
nacionais os seus próprios interesses, as suas próprias ambições”. Esse assunto fervilharia até
o final do conflito.
Entrementes, a luta continuaria com adesões e estímulos. Mario Mondino leria nota
de Ney Braga, governador do Paraná: “Estou dentro da ordem legal e, nestas condições, ninguém pode evitar João Goulart na Presidência. Não tenho conhecimento da decisão oficial
do Congresso, mas quem se rebelar contra ele é golpista e não admito golpes nem regime de
força e nunca poderei compactuar com a ditadura”. Mondino tinha pruridos: “Eu, que sou
parlamentarista, não de hoje, mas de há muito tempo; eu, que conheço os parlamentaristas
tradicionais do Estado, que tanto lutaram pela implantação desse sistema neste País, posso
imaginar com que tristeza estão eles, como estou eu, de ver, que depois de tantos anos de sacrifícios para conseguir convencer a nação de que o sistema parlamentarista é o sistema que melhor corresponde ao condicionamento político nacional, tenham que se defrontar, agora, de
cabeça baixa, com aquilo que nos dirão: foi uma vitória de todos os parlamentaristas, porque
o parlamentarismo estaria, então, implantado no País”. Haveria comemoração e justificativas
para a medida.
O país aguardava o desfecho da crise. Os parlamentares gaúchos, como Athayde Pacheco
(PTB), lamentavam um “parlamentarismo que vai nascer do golpe”. Choviam mensagens telegrafadas para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Todos os municípios gaúchos de
manifestavam. Eram os Acadêmicos e Secundaristas Rio-Grandinos, a “ORGANIZAÇÃO
DE COMITÊS DE RESISTÊNCIA DEMOCRÁTICA E ALISTAMENTO DE GRANJEIROS, TRATORISTAS E AGRICULTORES, EM DEFESA DA CONSTITUIÇÃO E
PELA POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOUTOR JOÃO GOULART”, o
“POVO DE GENERAL CÂMARA, SEM DISTINÇÃO DE PARTIDOS E CRENÇAS
RELIGIOSAS”, a diretoria do Aeroclube de Bagé e câmaras municipais variadas.
José Vecchio (PTB) anunciaria na tribuna uma novidade impactante. Folhetos jogados de aviões: “Hoje (...) tivemos a oportunidade de ver um avião que sobrevoava a zona
da chamada ‘Cidade Baixa’, lançando alguns panfletos”. Esse fato agora é transformado em
notícia, através da ‘Folha da Tarde’, sob o título “Avião lança folhetins sobre Porto Alegre”.
O primeiro desses folhetos dizia: “Aos oficiais, Sargentos e Praças Brasileiros do III Exército:
Não existe mais o dever de obedecer ao GENERAL MACHADO LOPES. Ele FOI DESTITUÍDO do comando do Terceiro Exército e substituído pelo General Cordeiro de Farias;
Machado Lopes está agora na ILEGALIDADE. Quem ficar com ele é REBELDE e será julgado por isso. Não se entreguem nas mãos dos agitadores e dos COMUNISTAS vendidos ao
IMPERIALISMO VERMELHO”.
Nada freava o entusiasmo da resistência. A Ala Moça Estadual do Partido Libertador
perfilou-se: “Os moços libertadores estão integralmente a favor da Constituição, sendo assim,
coerentes com a posição do Partido Libertador, que combateu todos os golpes de Estado que
se efetuaram ou se pretenderem efetuar em nossa Pátria”.
A hora da posse aproximava-se. Guilherme do Valle, em 4 de setembro, leria a mani22
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festação de João Goulart, que voltara ao Brasil, tendo parado em Montevidéu e finalmente
descido em Porto Alegre: “No instante em que devo viajar para a Capital da República, a fim
de cumprir com meus deveres Constitucionais, desejo enviar, por intermédio do deputado
Hélio Carlomagno, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a minha
mensagem de saudação e amizade a todos os senhores Deputados. Ungido dos melhores sentimentos cívicos, declaro, com orgulho patriótico, que o gesto do Poder Legislativo gaúcho,
de admirável compreensão e resistência democrática, desde que teve início a crise política brasileira, jamais será esquecido por todos quantos, em nossa Pátria, aspiram vê-la livre e emancipada de tutelas inadequadas e impróprias ao regime do Povo, pelo Povo, e para o Povo. Neste
episódio não devem e nem podem ser invocadas posições meramente pessoais. O que importa
é a ideia que encarnamos na destinação histórica destes dias, e os princípios que defendemos,
cercados do calor popular e da consciência democrática e legalista do povo brasileiro, do qual,
mais uma vez, o Rio Grande se tornou arauto e vanguardeiro”. Falava como presidente.
Os parlamentaristas na Câmara dos Deputados haviam aproveitado a ocasião. Os
parlamentaristas da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul já não dissimulavam a satisfação. Getúlio Marcantônio (PL) vibrava: “Sei que aqui estiveram alguns Deputados Federais, entre eles Esmerino Arruda, Tenório Cavalcanti e Temperani Pereira, e não li, na imprensa, nenhuma declaração destes homens públicos afirmando que o Congresso estivesse agindo
sob coação. O que eu sei, Sr. Presidente, é que o Congresso brasileiro, há longos anos, vinha
demonstrando a sua predileção, a sua preferência pelo sistema parlamentar e tanto isto é verdade que a emenda parlamentarista, em diversas ocasiões, contou, na Câmara dos Deputados,
com os dois terços de assinaturas para a sua aprovação”. A ressalva virava retórica conveniente:
“Mas, não desejávamos, nós, parlamentaristas, que fosse a emenda aprovada num momento
tão difícil, nesta hora gravíssima da nossa Pátria, e sim, que tal acontecesse durante um período normal, durante um período de paz e de tranquilidade para todo o povo brasileiro”. Já
imperava naquele momento o popular “dos males o menor”. Seria um golpe dentro do golpe?
Marcantônio leria o voto do deputado federal Raul Pilla (PL), defensor mais recorrente do parlamentarismo e autor de projeto de emenda constitucional que tramitava na
Câmara dos Deputados: “O deputado Raul Pilla, no encaminhamento da votação da emenda parlamentarista – tipo alemão – pronunciou as seguintes palavras – Se fosse apenas um
doutrinador parlamentarista estaria contra a emenda na atual situação, pois que o sistema
preconizado entrará a funcionar nas mais difíceis condições que seria possível imaginar. Sim,
votaria contra o sistema de governo que tenho defendido durante toda a já longa vida pública.
Votaria contra ele, porque após setenta anos de deformação presidencialista seria submetê-lo a uma rude e perigosíssima prova institui-lo na presente situação. Sou propugnador do
parlamentarismo só em razão de ser cidadão brasileiro e nele ver o instrumento adequado e
o melhor instrumento para realizar a democracia nesse convulsionado continente latino-americano. Voto a favor da emenda parlamentarista, embora como propugnador do sistema
pudesse, sem grande contradição votar contra ela nesta oportunidade. Voto a favor, porque
desnatural seria sacrificar o fim que é o bem comum ao instrumento que é, por natureza,
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secundário”. O cavalo passara encilhado...
Sereno Chaise não se conformava: “O Congresso Nacional, Sr. Presidente, traiu a
consciência do povo brasileiro, impondo uma solução acomodatícia que procurou, antes de
mais nada, resguardar o próprio Congresso e aumentar o próprio poder a ele atribuído”. Ia
direto ao ponto: “O Sr. João Goulart, chefe do meu Partido, marcha para a Presidência da
República, mas sem poderes”. Ney Ortiz Borges tornava as coisas mais claras. O parlamentarismo para ele era “um ato de usurpação, retirando poderes de um homem que tinha sido
eleito para governar este País num regime presidencialista”. Jango teria a sua revanche em
1963 com a realização do plebiscito previsto na emenda constitucional. Retomaria os seus
poderes presidenciais com uma vitória fácil.
Ainda havia com o que se surpreender. Paulo Brossard (PL) ressurgia para contar
como o cavalo do parlamentarismo fora encilhado: “A um observador superficial poderá parecer que a reforma foi feita fora das condições de normalidade, do ambiente de bonança que
seria desejado. Pois bem. Tenho para mim que era exatamente neste momento de crise aguda,
de efervescência vulcânica, de incandescência política, neste tremor de terra das instituições,
que a reforma tinha de ser feita”. Encontrou apoio: “Muito bem”. Foi às citações: “O Regime
Presidencial foi incorporado às nossas instituições pelo que Pinto Ferreira chama de ‘sugestão
hipnótica da constituição ianque’”.
Alastrou-se na defesa da inusitada tese: “Houve quem dissesse que a Emenda Parlamentarista foi votada ao rufar de uma marcha batida. Como imagem literária vá lá, Sr. Presidente, como verdade histórica, não. Não é esta a verdade histórica e, aqui, quero prestar
um depoimento e uma homenagem”. Confidenciou: “No dia 26, imediato ao da renúncia,
falei com o Deputado Raul Pilla e ele me disse que lá, do deserto de Brasília, que ao juízo de
todos, a solução estava na aprovação imediata da Emenda Parlamentarista já em curso, já em
tramitação regular. Perguntei-lhe, então, se ele achava possível, diante da precipitação dos
acontecimentos. Ele me respondeu que o problema se resumia em uma luta contra o tempo.
Isso foi no dia 26 de agosto e a Emenda somente foi aprovada uma semana mais tarde, exatamente uma semana mais tarde, no sábado seguinte, dia 2 de setembro”. O mistério estava esclarecido. O golpe dos militares falhara. O “golpe” dos parlamentaristas conseguira triunfar.
Fontes
Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul
Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul

24

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

_
25 de
agosto
de 1961
Reunião do Governador Leonel Brizola com os lideres da bancada após a renúncia do Presidente Jânio Quadros,
na Assembléia Legislativa do RS.
Fonte: Museu de Comunicação Hipólito José da Costa
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O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A Assembleia continua em sessão permanente.
Passado o período de suspensão dos trabalhos, reabre-se a sessão para que a Assembleia manifeste, de modo inequívoco e de maneira clara, a sua disposição de prestigiar a Constituição, o regime, as instituições e a legalidade democrática.
Após a renúncia do Sr. Presidente da República, assumiu o Governo, na ausência do Sr.
Vice-Presidente da Câmara dos Deputados, Sr. Ranieri Mazzili. Sua posse foi tranquila
nos termos da Constituição, prestigiado por todas as forças deste País.
A Assembleia Legislativa, no prosseguimento dos seus trabalhos, em caráter excepcional,
manter-se-á em permanente funcionamento.
A palavra está à disposição dos Srs. Deputados, para o pronunciamento que revele e reflete o ponto de vista de toda a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Continua a palavra à disposição dos Srs. Deputados.
Senhores Deputados. Na reunião desta tarde, no Gabinete da Presidência, antes mesmo
de terem ocorrido os acontecimentos que levaram a Nação a conhecer o pedido de renúncia
do Sr. Presidente da República, já a Assembleia Legislativa havia deliberado tomar posição
em defesa da Constituição e do regime democrático, demonstrando eventuais demasias que
se processavam de um e de outro lado nas posições em jogo. Posteriormente, em reunião de
líderes no Gabinete da Presidência, conhecida a renúncia do Sr. Jânio Quadros, deliberou
aquela Comissão de Líderes que a Assembleia Legislativa faria um pronunciamento ao Rio
Grande do Sul, demonstrando a sua confiança em que os fatos que pudessem se desenrolar no
alto cenário da República fossem todos eles cercados daquela legitimidade e daquela autenticidade que somente o respeito à Constituição oferece, ou seja, que as eventuais mudanças
que se operassem nos altos dirigentes da Nação fossem com rigorosa observância dos ditames
e dos cânones constitucionais.
Para expressar esta opinião de confiança na transição e na superação pacífica, legal e constitucional da grave crise que se abateu sobre a Nação e que culminou com a renúncia do Sr. Jânio Quadros, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul terá sua manifestação
condensada e resumida na palavra do Relator da reunião de líderes, Relator este que é o nobre
Deputado Paulo Brossard, Líder da Bancada do Partido Libertador, escolhido de comum
acordo por todos os Pares, por todos os Líderes de Bancadas, numa manifestação de que a Assembleia Legislativa, com ponto de vista unânime na defesa do regime e das instituições, não
procurava se fixar neste ou naquele quadro partidário, para se expressar como força política,
superior, altiva, de acordo com as altas tradições de legalidade e de juridicidade de luta pela
Constituição, não só desta Casa mas, acima de tudo, por ela e em nome do povo rio-grandense, cujo pensamento ele pretende interpretar na melhor inspiração de seus representantes.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Brossard, para ler o pensamento da Assembleia Legislativa em torno dos acontecimentos que vão chamar, ainda mais, a atenção
de toda a opinião pública para a necessidade de defender-se, cotidiana e constantemente, a
Constituição.
O SR. PAULO BROSSARD – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quem tem a ventura e
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o ônus de desempenhar, ainda que transitória e fugazmente, o mandato popular, deve estar,
cotidianamente, a refletir sobre sua transitoriedade e sobre a fugacidade do poder que exerce, a atividade política, parece que mais do que todas, temporal e efêmera, deve ser, por isto
mesmo, um motivo constante para a reflexão acerca de suas limitações, de suas insuficiências,
de sua precariedade. Os homens, como os Governos, passam; não passa, entretanto, a pátria,
que para os homens e os governos de ser eterna. A pátria, entretanto, não é apenas a expressão
material do país, a sua dimensão territorial, a vastidão ou a pequenez do seu território. A pátria seria algo muito pobre e inexpressivo, se fosse apenas isto. É mais do que isto, entretanto;
é muito mais, porque é a lei, porque é a liberdade, porque é a democracia. Pátria sem lei, pátria sem liberdade, pátria sem democracia, seria algo insuficiente para exprimir, em verdade,
a ideia de pátria. Pensando assim, colocando as nossas vistas um pouco acima do horizonte
dos dias que passam buscando nas trevas do presente um ideal mais alto, mais permanente,
mais real, é que, nesta hora de inquietação e de incerteza, esta Assembleia, sem cujo funcionamento normal e pleno não existe a lei, a liberdade não existe, não existe a democracia, esta
Assembleia pensa em exprimir em algumas palavras, em poucas palavras, em breves palavras,
o seu pensamento. Não apenas o seu, mas o pensamento daqueles que ela representa, com o
qual ela se identifica, e resume-o, e o sintetiza dessa forma:
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul manifesta sua convicção de
que, na grave crise desencadeada, há de continuar, sem intermitência nem recuos, o regime
democrático. Com a democracia e pela democracia, porque fora da democracia não há salvação. Apenas isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Sintetizada, através da manifestação lida pelo nobre Deputado
Paulo Brossar, a posição da Assembleia, é com orgulho que proclamo justapor-se a uma das
mais antigas inspirações democráticas, históricas, que tem sido a constante, com o pensamento na ação desta Casa, a Casa do povo rio-grandense.
A Presidência continua a colocar a palavra à disposição dos Srs. Deputados para as manifestações que desejarem fazer na tribuna. (Pausa)
A Assembleia continuará em Sessão Permanente. Neste instante, vou suspendê-la, convidando os Srs. Líderes para uma reunião no Gabinete da Presidência, a fim de serem tomadas
algumas decisões relacionadas com os nossos trabalhos.
(Suspende-se a sessão)
O SR. PRESIDENTE – Reabriremos a sessão que estava suspensa para comunicar aos
Srs. Deputados que, neste instante, a Presidência recebeu a informação de que, em sinal de
solidariedade ao gesto de realização da sessão permanente da Assembleia, como significativa
manifestação de seu desejo de preservar o regime, as instituições e as liberdade públicas, o Sr.
Governador do Estado virá fazer uma visita aos Srs. Deputados, aos quais eu convido para
recepcionarem s. Exa. na Sala da Presidência.
A sessão será, novamente, suspensa, com a declaração de que permanecerá em sessão permanente a Assembleia Legislativa do Estado até a definição integral da crise que se processa
atualmente, face à renúncia do Sr. Presidente da República, e manifesta, mais uma vez, a
27

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

confiança de que, de modo pacífico, tranquilo e legal, se processe a sua substituição na forma
prescrita pela Constituição da República.
Está suspensa a sessão novamente.
(Suspende-se a sessão)
Fonte: Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

25 de agosto de 1961 - Reunião do Governador Leonel Brizola com os lideres da
bancada após a renúncia do Presidente Jânio Quadros, na Assembléia Legislativa do RS.
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Fonte: Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

25 de agosto de 1961 - Reunião do Governador Leonel Brizola com os lideres da
bancada após a renúncia do Presidente Jânio Quadros, na Assembléia Legislativa do RS.
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26 de
agosto
de 1961
Brizola concedendo entrevista para o repórter Meneghetti
Fonte: Memorial do Legislativo RS
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O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. Vou abrir os trabalhos da Sessão Permanente
da Assembleia Legislativa do Estado, decretada logo após a renúncia do Sr. Jânio Quadros à
Presidência da República. Esta Casa, que resolveu ficar em vigília democrática em defesa da
Constituição e das leis do País, prossegue com os seus trabalhos esta noite, manifestando,
mais uma vez, e reafirmando, de forma categórica, que, enquanto sobreviver na consciência
dos brasileiros o desejo e a decisão de manter-se intacta a Constituição da República, ninguém há de cometer arbitrariedades sem o nosso protesto e sem a nossa veemente censura,
posição que manteremos, quiçá, com o sacrifício de nossas vidas.
A palavra está à disposição dos Srs. Deputados.
A Sessão já está em pleno funcionamento. Informo aos Srs. Deputados, que aqueles que
desejarem usar da palavra poderão fazê-lo.
Determino ao Serviço de Segurança da Casa que permita a entrada do povo, até quanto
suportar a estrutura das galerias. Aqueles que não puderem entrar serão saudados por um
Deputado, da sacada da Assembleia Legislativa.
Vou suspender a Sessão novamente por dez minutos, apenas para das uma satisfação ao
povo que se aglomera à frente da Assembleia Legislativa.
O SR. SERENO CHAISE – Peço a palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado Sereno Chaise,
peço a presença dos Srs. Deputados na sacada, solicitação que é feita pelo povo.
(Suspende-se a sessão por 10 minutos)
(Da sacada da Assembleia Legislativa)
O SR. HÉLIO CARLOMAGNO – Meus amigos! Infelizmente as dependências da nossa Casa não permitem que todos os patrícios e patrícios que aqui possam assistir os trabalhos
da nossa Sessão Permanente. No entanto, a presença de todos, aqui na frente da Assembleia,
é uma manifestação positiva e inequívoca de que o povo e Parlamento estão decididos a defender a Constituição. (Muito bem! Palmas)
É possível, meus amigos, é bem possível que alguém, nesta hora, esteja tentando impedir
que se cumpram as prescrições constitucionais, em virtude da renúncia do Sr. Jânio Quadros.
(Muito bem!)
É possível que, apesar de todas estas manifestações. Ainda que destituído do senso de
responsabilidade ou preso a escusos e oculto, queira impedir a tramitação regular das regras e
das normas constitucionais. (Muito bem!)
Quero dizer a todos, neste instante, que se isso acontecer, não haverá mais Poder Civil no
Brasil, e, então, essa democracia de fachada e nominal não terá a nossa cumplicidade. (Palmas.
Muito bem!)
Agradeço a presença de todos os patrícios aqui à frente da Assembleia e, ao mesmo tempo, peço licença para continuarmos a nossa vigília democrática em defesa da Constituição do
Brasil! (Muito bem! Palmas prolongadas.)
(É reaberta a Sessão)
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. Estão reaberto os nossos trabalhos. Concedo a
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palavra ao nobre Deputado Sereno Chaise, que acaba de solicitar à Mesa.
Antes de iniciarmos a fase dos discursos, vou formular um veemente apelo a todos os patrícios que se encontram prestigiando a nossa Casa com a sua presença nas galerias: que o Regimento seja fielmente cumprido e que não haja manifestações, a fim de que possamos ter uma
inabalável autoridade para exigir, também, o cumprimento da Lei Maior da República – a nossa
Constituição.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados! Quando, há trinta meses
atrás, assumi o meu mandato, nesta casa, como Representantes do Povo Rio-Grandense, não
julguei, Sr. Presidente, que pudesse, no curso do desempenho deste mandato, ocupar a tribuna
do Parlamento Rio-Grandense, não só na circunstância do dia de hoje, mas, especialmente, para
fazer considerações como as que me sinto no dever de fazer nesta oportunidade.
A Nação está, Sr. Presidente, face à inesperada renúncia de S. Exa., o Sr. Presidente Jânio
Quadros, há mais trinta horas, mergulhada numa crise política sem precedentes nas páginas da
história brasileira.
Até instantes atrás, Sr. Presidente, vivemos os mais dramáticos lances da expectativa, sem
a possibilidade de olhar os horizontes, sem, mesmo, poder sentir as causas determinantes do
gesto de renúncia do Primeiro Magistrado da Nação. E, mesmo após aquele ato, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, jamais nos passou pela ideia que, face a renúncia espontânea e livre, ao invés da
tranquilidade, pudesse se agravar ainda mais este ambiente de incerteza, de ansiedade, de dúvida.
Já não é mais possível, Sr. Presidente e Srs. Deputados, negarmos a existência de um movimento que se efetua em certos setores da vida nacional, com o intuito declarado de romper os
dispositivos legais, impondo ao Brasil e aos brasileiros um regime de exceção e um regime de
força.
Não cometerei, Sr. Presidente, a injustiça de me referir as briosos Forças Armadas do Brasil,
guardiãs das leis e da Constituição, responsáveis pela ordem pública e pela segurança deste País.
Mas, Sr. Presidente, não posso alvidrar que alguns setores das nossas gloriosas forças militares
tramam abertamente no sentido de impedir a posse do Vice-Presidente da República, daquele
que Sr. Presidente, pelo voto livre e soberano dos brasileiros, chegou, com S. Exa., o Sr. Dr. Jânio
Quadros, ao plano mais alto das mais altas magistraturas deste País. A mim, Sr. Presidente, causa-me espécie episódios como estes que ocorrem em Brasília, quando Parlamentares, Deputados
Federais e Senadores, são retidos no Aeroporto da Capital da República por Forças dos Quadros da nossa gloriosa Aeronáutica e ali praticamente detidos; quando, também, um avião de
passageiros da Real Aerovias vasculhado por milicianos da aeronáutica, pelo simples fato de ter
corrido a notícia de que, viajando naquele aparelho, chegava à Capital da República para, como
determina a Constituição, investir-se nas funções de Presidente deste País, o Vice-Presidente
eleito, Dr. João Goulart.
Repito, Sr. Presidente, para mim, este procedimento estranho e inexplicável, não apresenta
o pensamento nem o ponto de vista, pelo menos, da maior parte das gloriosas Forças Armadas
deste País. Confio, Sr. Presidente, em que as Forças Armadas cumpram com seu dever, resguardem a Constituição, assegurem a ordem mantenham a tranquilidade; confio, sobretudo, Sr. Pre32
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sidente, em que não se façam surdas às manifestações do povo que, em todos os quadrantes
deste País, tem a mesma posição, que deseja a manutenção da ordem e, sobretudo, a legalidade
constitucional.
Povo e Parlamento – disse V. Exa. há poucos instantes, o disse muito bem. No Congresso
Nacional, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não se ouviu e não se ouve uma única voz que não
afirme a mesma coisa: respeito à Constituição manutenção do Regime, Democracia acima de
tudo! (Muito bem!)
Não estou aqui, Sr. Presidente, defendendo a posse na Presidência da República do Chefe do meu Partido, (Muito bem), mesmo porque minha Bancada, no dia de ontem, expressou
as solidariedade ao Presidente Jânio Quadros, ...
O SR. SYNVAL GUAZZELI – Muito bem!
O SR. SERENO CHAISE – ... e fez sentir o que sinceramente desejamos, que acima de
interesses pessoais, e até mesmo acima de interesses partidários, sejam colocadas as liberdades
e as garantias constitucionais neste País. Não desejamos, Sr. Presidente, como simples decorrência dos fatos, enfeixar em nossas mãos o Poder Político deste País.
Desejamos, isto sim, a manutenção da Constituição, do regime juridicamente constituído sob a égide do Parlamento, onde impere a força do direito e não o direito da força.
Estamos, Sr. presidente, nós, os Representantes do Povo Rio-Grandense, em Sessão Permanente e, daqui para a frente, nestas próximas horas, parece-me, deveremos redobrar nossa
vigilância, nesta Casa, não só para evitar surpresas mais, sobretudo, Sr. Presidente, para continuarmos dignos de nosso mandato (Apoiados gerais), permanecendo aqui, no nosso posto
(Apoiados)como o povo, pacífico e ordeiramente permanece nas ruas. Aguardando o quê?
A posse de um homem? Não, Sr. Presidente. Aguardando a notícia do cumprimento da Lei,
aguardando a notícia do respeito à Constituição, aguardando a notícia da sobrevivência da
democracia brasileira. (Palmas prolongadas.)
O Governo provisório, Sr. Presidente, tomou suas medidas. Investe alguns ilustres homens públicos, deste País, em relevantes funções. Gabriel Passos, Sr. Presidente, a grande figura da União Democrática Nacional mineira, já nomeado para Ministro de Minas e Energia,
vai substituir o ilustre correligionário, outra grande figura parlamentar, o Sr. João Agripino.
Uma das figuras mais expressivas da intelectualidade brasileira, nome internacional, Professor San Tiago Dantas, vai Sr. Presidente, substituir, na pasta do Exterior, o grande chanceler
Afonso Arino, que com tão raro brilho e inteligência soube dar curso à política exterior do
Presidente Jânio Quadros, ...
O SR. MILTON DUTRA – Muito bem!
O SR. SERENO CHAISE – ... que se afirmou no princípio da autodeterminação. Política, Sr. Presidente, que foi orientada única e exclusivamente no sentido dos mais altos interesses do povo e da terra brasileira. (Palmas)
A nossa política exterior, encetada pelo Presidente Jânio Quadros e exercitada pelo chanceler Afonso Arinos, não foi, Sr. Presidente, como interpretam alguns círculos, contra quem
quer que seja. Foi, única e exclusivamente, a favor dos próprios interesses do Brasil. (Muito
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bem! Muito bem!) Outras substituições também se processam. É apenas isto, afinal, o que
nós desejamos ver: o regime na sua plenitude, as liberdades e as garantias integrais para todos
os brasileiros, sobretudo, Sr. Presidente, que cada um cumpra com o seu dever, assumindo
as responsabilidades e executando, apenas, as suas atribuições. Esta Nação, Sr. Presidente, já
amadureceu e já se emancipou. Pelo mais profundo sentimento de seu povo ela não concorda
mais, Sr. Presidente, com o desempenho daquele papel que identifica algumas republiquetas.
O brasil, Sr. Presidente, nação livre e emancipada, não pode mais, como outras nações mais
subdesenvolvidas do mundo, anoitecer sob um governo para despertar sob outro, e, o que é
mais importante, sob outro Regime.
Desejamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a vontade popular, expressa de forma
límpida e indiscutível através do voto, seja respeitada, que os eleitos desempenhem seus mandatos. Esta é a aspiração que vai de norte a sul, neste País. O povo brasileiro, Sr. Presidente,
está definitivamente emancipado, dispensa tutelas, não aceita imposições.
Constitui este fato para mim, Sr. Presidente, um dos aspecto mais marcantes da atualidade política brasileira. Quem desconhece, neste País, a conveniência da simultaneidade
dos mandatos, da conclusão harmônica dos períodos; conclusão, que inclusive, permite o
arrefecimento de paixões, da luta eleitoral quando, Sr. Presidente, homens públicos menos
avisados, tentaram a fórmula da prorrogação dos mandatos, levantou-se a mesma voz popular
que, inclusivepara lembrar aos homens públicos deste país precisamente este fato marcante
da atualidade, que uma democracia definitivamente assentada, definitivamente instituída na
Pátria Brasileira, democracia que não aceita mandatos truncados, que não aceita imposições
que visem varrer os eleitos, mas que também não aceita, por um minuto sequer, a prorrogação daquele período certo para o qual o povo deferiu responsabilidades, através da escolha
pelo voto universal.
Este aspecto, Sr. Presidente, para mim marcante, da atualidade política nacional, ultrapassa as fronteiras partidárias, constitui hoje denominador comum e é por isto mesmo, Sr.
Presidente, que a iminência deste mal maior, a iminência da supressão das garantias e das
liberdades constitucionais, promove também o entrosamento de todas as forças políticas do
país (Muito bem!) que, expressando a mesma linguagem, colocam o país e o regime acima das
injunções e acima das circunstâncias.
Se outro fosse, Sr. Presidente, o Vice-Presidente eleito da República, tenha certeza V.
Exa., tenham certeza os Srs. Deputados, esta mesma seria a nossa posição indefectível, inabalável, na defesa, repito, não do interesse de uma pessoa, mas na defesa da manutenção das
instituições e da democracia no Brasil.
Sr. Presidente, este era o pronunciamento que eu desejava fazer, não com a finalidade de
lançar o alarma, de traduzir a inquietação, mas com uma advertência, Sr. Presidente, como
um apelo àqueles que detém a força neste País para que não esqueçam, Sr. Presidente, que o
exército também é filho do povo, para que não esqueçam, Sr. Presidente, que têm responsabilidades definidas, que às nossas gloriosa Forças Armadas está confiada a guarda e a segurança
da nossa Carta Constitucional e, sobretudo, Sr. Presidente, para que se capacitem de que, ao
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assegurar o livre exercício dos direitos constitucionais, estão, não só cumprindo com o seu
deve mas, também, fazendo eco às vozes do povo brasileiro; ...
O SR. MILTON DUTRA – E respeitando a Nação!
O SR. SERENO CHAISE –... que estarão, não só cumprindo com o seu dever mas,
também, interpretando, o mais profundo sentimento do povo brasileiro, que deseja, Sr. Presidente, aprimorar o próprio regime, para corrigir as injustiças da estrutura social e transformar
este País num País de pleno desenvolvimento, onde a riqueza circule abundante e permita a
todos um padrão de vida digno da condição humana.
Somos, Sr. Presidente, um País com dimensões continentais. Temos, na verdade, sérios
problemas a enfrentar, temos massas humanos que, como os nordestinos, têm atravessado os
anos e os séculos esperando a hora da própria redenção.
Entretanto, Sr. Presidente, entendo que o progresso, o desenvolvimento deste País, ansiosamente desejado por todos, só pode ser alcançado na vivência democrática, no clima de
liberdade onde o povo fale pelos seus Parlamento, onde os problemas sejam discutidos para,
depois, serem resolvidos, onde, enfim, Sr. Presidente, a todos esteja assegurado um direito
maior que deflui da própria Lei, que se enquadra na Constituição, que deve ter este o alto
sentido de um verdadeiro catecismo cívico para todos os brasileiros.
Encerro estas considerações, Sr. Presidente, renovando, mais uma vez esta advertência,
em forma de apelo, aos que detêm a força, neste País, para que não trunquem o processo
democrático, para que não violentem a vontade popular, para que não cerceiem as garantias
e liberdades. Ao invés disto, defendam as instituições, assegurem a ordem, para que, sobretudo, possamos ocupar o lugar destacado que nos cabe no concerto internacional; assegurem a
nossa Constituição para que o Brasil permaneça sendo como é; um país que vive na plenitude
constitucional, onde as paixões políticas têm o limite da lei, onde as divergências momentâneas não tem o poder de truncar a vontade povo; respeitem, a nossa Carta Magna para que
possam, Sr. Presidente, governantes e governados, em ordem, em tranquilidade e em segurança cumprir as suas determinações, para que o Brasil evolua e ocupe, em futuro breve, em
pouco tempo, o destacado lugar que lhe cabe no conceito de Nação, para que se cumpram,
assim, os gloriosos destinos deste País que a natureza fez grande, e que os brasileiros, pelo seu
esforço, haverão de fazer feliz e próspero, e sobretudo respeitado, mas, Sr. Presidente, dentro
da ordem constitucional, do império da lei, sem os espetáculos próprios de nações atrasadas,
País, Sr. Presidente, que fez feliz sob o império da justiça, sob o poder maior da Constituição
Brasileira. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – Em prosseguimento aos trabalhos da Sessão Permanente da Assembleia Legislativa, em que manifesta de modo pertinaz e insistente seu desejo de mobilizar
consciências em defesa da Constituição do Brasil, concedo a palavra ao nobre Deputado Mariano Beck
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Desde ontem vem esta
Assembleia Legislativa, em Sessão Permanente, acompanhando os acontecimentos que se
processam na Capital da República e no Rio de Janeiro. Ontem, Sr. Presidente, pela voz de
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Deputados de todas as Bancadas que têm assento neste Legislativo, ouvimos manifestações inequívocas a respeito do desejo de todos os Srs. Representantes gaúchos, nesta Assembleia, de que
se encontre, para a crise que atravessa o País, uma solução normal, dentro dos quadros constitucionais. Continuaremos, Sr. Presidente, como disse V. Exa., em nossa vigília, mas me parece,
Sr. Presidente, a esta altura dos acontecimentos, quando notícias realmente intranquilizadoras
chegam até nós que se faz necessário, que é mister, que é imprescindível, Sr. Presidente, que a
voz da Assembleia Legislativa se faça ouvir em Brasília, no Rio e em outros pontos do País, levando, Sr. Presidente, aos responsáveis pelos destinos da Pátria, o pensamento do povo gaúcho
nesta hora conturbada que vive o povo brasileiro. (Muito bem!) Por isso, Sr. Presidente, venho
à tribuna propor a V. Exa. que designe uma Comissão de Deputados de todos os Partidos com
assento nesta Assembleia Legislativa para, ainda hoje, e na forma mais rápida possível, dirigir-se,
em nome da Assembleia Legislativa, ao Sr. Deputado Ranieri Mazzili, ao Vice-Presidente do
Senado Federal, ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, aos Líderes de Bancada, nas duas
Casas do Congresso, aos Srs. Presidentes nacionais manifestando a decisão e o empenho do
povo Rio-grandense, no sentido de que se mantenha a ordem e a legalidade do poder.
Parece-me, Sr. Presidente, que esta é a consequência lógica da nossa Sessão Permanente, das
manifestações ontem havidas neste Plenário e das vozes, que durante o dia de hoje, temos ouvido
de forma unânime de todos os Srs. Representantes do Povo gaúcho nesta Assembleia Legislativa.
Proponho, Sr. Presidente, que V.Exa. suspenda a Sessão e, solicite aos Srs. Líderes de Bancada, com assento neste Plenário, que indiquem seus Representantes, e todos, então todos os
Partidos, aqui representados, se dirijam a essas autoridades através de mensagem telegráficas,
inclusive, pedindo ao Presidente Interino do República que desse telegrama, dessa mensagem
dê conhecimento às Forças Armadas, apelando, se necessário for, para que sobreviva a Constituição, para que impera a Democracia. (Palmas prolongadas)
Ao final, Sr. Presidente, destas minhas palavras, quero, desta tribuna, comunicar especialmente aos meus nobres Colegas dos Partidos que nesta Casa se opõem ao Governo, comunicar
ao povo rio-grandense que vou à minha Bancada – e estou certo que dela terei apoio unânime
– que, também, dirija uma mensagem, já não ao Vice-Presidente da República, mas ao novo
Chefe da Nação, Dr. João Marques Belchior Goulart, no sentido de que a S. Exa., retornando à
Pátria, assumindo as rédeas do Poder, forme um Governo de uniãonacional como está a exigir
o momento difícilque atravessamos, com a colaboração de todos os Partidos, livre de qualquer
compromisso que possa ter com o seu Partido, com o meu Partido, com o Partido Trabalhista
Brasileiro, a fim de que, Sr. Presidente, possa novamente o Brasil ingressar num período de tranquilidade, de vida feliz. Vou propor, Sr. Presidente, esta medida à minha Bancada, sugerindo,
ainda, que dela se dê conhecimento à Representação Trabalhista no Congresso Nacional e às
Bancadas Trabalhistas nas demais Assembleias Legislativas de todos Estados da Federação.
Parece-me, Sr. Presidente, que o momento exige desprendimento, exige espírito público –
acima de nós, acima de nossas convicções partidárias estão os supremos destinos da Pátria, está a
liberdade sem a qual, se diz sempre, a vida não vale à pena ser vivida.
O SR. PRESIDENTE – Antes de atender ao que foi requerido da tribuna, pelo nobre De36
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putado Marino Beck, desejo informar ao Plenário, e ao Rio Grande, que a todo momento
chegam comunicações, a esta Presidência, de que se encontram em Sessão Permanente em
todo interior do Estado as colendas Câmaras de Vereadores. E dando o exemplo de vigília democrática que se estende por todo Estado, e por todo Território Nacional, aqui está, em visita
à Assembleia Legislativa do Estado, a Câmara Municipal de Porto Alegre, cujo presidente,
Dr. Alfeu Barcelos, sentado à Mesa dos nossos trabalhos, bem simboliza uma tradição de lutas
democráticas, em favor do regime e em defesa da Constituição do Brasil.
Saúdo, portanto, ao Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, a todos os edis
em nome da Assembleia Legislativa, acentuando e assinalando que a presença dos nobre Vereadores, em nossa Sessão Permanente tem um simbolismo: o da unidade de pensamento,
da vigorosa unidade de pensamento, e de consciência de defesa da Constituição Brasileira.
(Palmas)
O SR. PRESIDENTE – Atendendo ao que foi requerido pelo nobre Deputado Mariano Beck, designo uma Comissão para examinar os termos do seu requerimento e redigir as
mensagens pelo nobre Deputado propostas. A comissão ficará integrada pelo autor do requerimento, Deputado Mariano Beck, e pelos Srs. Deputados Synval Guazzelli, Naio Lopes
e Paulo Brossard.
Convido os Srs. Deputados designados para, logo após a suspensão dos nossos trabalhos,
no Gabinete da Presidência, iniciarem a sua tarefa, e, por proposta do autor, designo os Srs.
Deputados Mário Mondino e Affonso Anschau para também integrarem a referida Comissão.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Solicita a palavra neste momento, o Deputado Marcírio Loureiro. Com a palavra o nobre Deputado.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Exmos. Srs. Representantes do povo porto-alegrense. Chegado há poucos instantes do Interior do nosso Estado, onde me encontrava, acorri imediatamente ao chamamento patriótico desta Casa que,
numa vigília que há de se tornar histórica em todo o nosso território, visa, numa vigilância
imanente ao Poder Legislativo, defender o império da ordem e a soberania da Constituição.
Lá no interior do Rio Grande, Sr. Presidente, nas históricas barrancas do Rio Uruguai, repercutiu com um raio o fato chocante da renúncia do Sr. Presidente da República, o eminente
brasileiro Sr. Jânio da Silva. Meu Sr. Presidente e Srs. Deputados a causa maior da consternação do povo rio-grandense, do povo da minha histórica São Borja, decorreu do fato, Srs. Deputados, de que a mensagem que entregou ao Congresso Nacional e Presidente renunciante
foi vazada precisamente naqueles mesmo termos da Carta Testamento do inesquecível Presidente Getúlio Vargas, que até hoje serve de bandeira aos verdadeiros nacionalistas brasileiros.
Os motivos que, naquela oportunidade levaram à renúncia este patriota que, para mim, a
partir do seu gesto, se transfigurou num brasileiro da melhor cepa. Diante do fato memorável
de sua renúncia, vi-me na contingência de reformular o meu conceito com referência ao Sr.
Jânio Quadros.
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Devo confessar lisamente a esta Casa que jamais imaginei que tivesse o Sr. Jânio Quadros tal
envergadura moral, tal cepa patriótica, que fosse de um desprendimento como o que demonstrou ao renunciar ao posto que lhe legou a maciça maioria do povo brasileiro.
Os numerosos pronunciamento de juristas de todo o Brasil informam que o pedido de renúncia é um ato unipessoal, e que dele não cabia ao Congresso tomar conhecimento para exame.
Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sob pena de que este Congresso fraude a vontade
do povo brasileiro, ele não pode silenciar ante as causas apontadas por Jânio Quadros como
motivo de sua renúncia. Estas razões, Sr. Presidente e Srs. Deputados, precisam ser consideradas
com seriedade pelo Congresso Nacional, e causa-me pasmo que, até este momento, não se tenha
visto, de parte dos Congressistas brasileiros, um pronunciamento definitivo sobre estas causas e
a sua intenção patriótica de as extirpar, porque um povo livre, um povo independente, um povo
soberano, como é o povo brasileiro, não concebe que os seus governantes estejam subordinados
à vontade de forças internacionais, sob pena de estar traindo a tradição libertária que nos legaram os nosso antepassados.
Espero, Sr. Presidente, que o Congresso Nacional, ainda a tempo, cônscio de sua verdadeira
responsabilidade, enuncie à Pátria, enuncie ao povo brasileiro as manobras subterrâneas de interesses escusos que não permitem que a legalidade e a Constituição impere em nossa Pátria, pois
este é o segundo Presidente da República,eleito livremente pelo povo brasileiro, que, por interferência de forças estranhas e subterrâneas, se viu obrigado a praticar o ato definitivo da renúncia:
um, levado ao supremo sacrifício, dando em holocausto sua própria vida; outro, renunciando
o mandato que o povo lhe conferiu, afirmando que não queria defraudar as esperanças do povo
brasileiro, face às contingências que o inibiam de exercer livremente o mandato de Presidente
da República.
Tiver oportunidade de dizer, ontem, em minha terra que, para mim, a renúncia do Sr. Jânio
Quadros não se constituía num fato completo, Sr. Presidente; era, apenas, um episódio de um
fato grave que vive a Nação Brasileira. E, Sr. Presidente, manifestava, naquela oportunidade,
minha apreensão ante os acontecimentos que avassalam nossa Pátria.
E, agora, chegado a esta Casa, vejo que se justificavam os meus temores, eis que já se ouve
por todos os cantos da Cidade de Porto Alegre rumores de que se pretende rasgar a Carta Constitucional Brasileira, em se não dando posse ao legítimo sucessor do Sr. Jânio Quadros, que é o
eminente Vice-Presidente da República, Dr. João Goulart.
Esta Casa, Sr. Presidente, fiel à sua missão, fiel à sua tradição, estou sabendo, de chegada,
tem adotado o comportamento que efetivamente o povo rio-grandense esperava dele, na defesa
intransigente da Pátria, da ordem e da Constituição. E não poderia ser de outra maneira, Sr.
Presidente, porque, se nós deixássemos passar sem o nosso protesto aos fatos que estão a ser denunciados a todo momento, não estaríamos sendo dignos do mandato que o povo nos delegou,
eis que, rasgada a Constituição, com o não cumprimento do preceito nela contido, desaparece
automaticamente a razão de ser da existência deste Poder em nosso meio. Eis por que, Sr. Presidente, eu que conheço os meus Pares, que lhes conheço a fibra patriótica e, acima de tudo,
democrática, estou certo da comunhão unânime do pensamento desta Casa sobre os preceitos
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constitucionais.
Se, por ventura, Sr. Presidente, os elementos que conturbaram a vida nacional, a ponto
de lavarem à renúncia o eminente homem público, o Dr. Jânio Quadros, se esses elementos,
que a essa altura, parece, dominam o cenário político de nossa pátria – segundo se pode observar nos últimos pronunciamentos, nas últimas notícias veiculadas pelo rádio – pretendem
efetivamente levar até o fim os seus propósitos anticonstitucionais, Sr. Presidente, podem
estar certos de que de nossa parte encontrarão decisão maciça de se opor, não com a força, Sr.
Presidente, porque este é um Poder desarmado, mas com a força da moral, com a força que
lhe dá a característica de mantenedor da legalidade e do império da lei.
Se assim não procedermos, Sr. Presidente – estou certo que assim será – nós estaremos
traindo o mandato que nos é assegurado única e exclusivamente, por esta Carta Constitucional, que os conspiradores, aliados ao capitalismo internacional, desejam rasgar nesta oportunidade.
Este, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o pronunciamento que me julguei na obrigação
de fazer como patriota, como rio-grandense e, acima de tudo, como representante eleito pelo
povo de minha terra.
Muito grato, Sr. Presidente, pela oportunidade que me proporcionou. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador.)
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Desejo informar ao Plenário que a comissão requerida pelo nobre Deputado Mariano Beck fica constituída, além dos Srs. Deputados já citados, de todos os
Líderes de Bancada.
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente. Peço a palavra apenas para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra o nobre Deputado.
O SR. MARIANO BECK – A minha proposta, Sr. Presidente – parece que houve um
pequeno equívoco -, foi no sentido de que a Casa se dirigisse o quanto antes, em mensagem,
às autoridades a que me referi, e não propriamente e através de comissão que se viria a deslocar
daqui para outro ponto do País, mesmo porque o tempo urge e creio que devemos, imediatamente, externar o pensamento da Assembleia.
O SR. PRESIDENTE – Perfeitamente, nobre Deputado. Prosseguindo nos nossos trabalhos, vou conceder a palavra ao nobre Deputado Cândido Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Parece-me desnecessário assinalar como se faz difícil falar coma segurança nesta hora, neste dia, nesta fase da
vida brasileira. Vou, apesar deste reconhecimento, Srs. Deputados, tentar situar-me sobre os
acontecimentos, e, ao fazê-lo, pelo licença para lembrar, e de passagem, que não preciso tirar,
nesta hora, carteira de velho lutador nacionalista, de antigo combatente anti-imperialista e de
apaixonado pela causa das liberdades populares.
(Assume a Presidência o Sr. Mariano Beck)
Nunca namorei a ditadura; nunca festejei os poderosos; nunca me rendi à prepotência;
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nunca invoquei razão de qualquer natureza para pactuar com o golpismo ou com o imperialismo.
Estamos, Sr. Presidente, à primeira vista, diante da necessidade de fazer, neste dia ou,
pelo menos, nesta hora, uma divisão de campo de análise; dividir, desde logo, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, a análise meramente política da outra, que deve envolver uma definição
doutrinária diante dos problemas que afligem, atualmente, não apenas e nosso País mas a
todos os países, a todo o mundo. Esta última, Sr. Presidente, positivamente, não cabe aqui
mesmo porque pense que depois de doze anos de lides parlamentares, ao longo das quais falei
nesta Casa, principalmente nos quatro primeiros anos, sozinho, em torno de teses que hoje,
afortunadamente para nós, se constituem patrimônio comum, senão no todo ao menos em
parte, dos Partidos e dos homens deste País. São temas dominantes hoje, Sr. Presidente, e mais
de que dominantes, apaixonantes: Monopólio estatal; reforma agrária; luta anti-imperialista.
Mas há 12 anos atrás, Sr. presidente, e até há menos tempo, tais temas, nesta Casa mesmo,
serviam apenas para nos dar a condição de suspeitos de vassalos Kremlin, de representantes
de Moscou, e outras tolices da mesma ordem.
É evidente que estou feliz por isto, por saber que o que antes era perigoso pregar, hoje
constituí título de honra para os que fazem esta pregação. Não fico enciumado, fico apenas
feliz, e isto é obvio.
Quero, com estas bravíssimas considerações relativamente a estes aspectos, Sr. presidente,
apenas assinalar, como disse de passagem, que reconheço, que sinto, que vejo e toco, no fundo de todo este movimento político que aí está, um conjunto de fatores que explicam, mais
do que quaisquer palavras, as razões de nossas inquietações, de nossas angústias, de nossas
intranquilidades.
Não é apenas o brasil que se vê, de tempos em tempos, sacudido por movimentos de
cúpula, por movimentos de superfície, por coceiras na sua superestrutura. É todo o mundo,
Sr. Presidente, não importa qual seja a forma, nem a parte do corpo em que se manifesta
esta comichão, não importa que seja o Xá, ou o chefe de tribo, um presidente constitucional
eleito, o reflexo destas mutações decorrentes da infraestrutura, que se altera dia a dia, inexoravelmente, preparando parto de uma nova sociedade. É uma velha imagem, poderia dizer,
representa lugar comum, é uma imagem velha, de barbas longas e brancas. Mas, mesmo assim
ocorre-me, ainda esta noite, senti-la, usá-la, aproveitá-la.
Todas essas aflições, registradas, em grande parte do mundo, Sr. Presidente, esses gemidos
que a humanidade está a emitir, em várias partes da terra, significam, realmente, dores do
parto, são as dores que anunciam o nascimento de uma nova sociedade que virá, queiramos
ou não, desejemos ou não, satisfaça ou não os nossos interesses pessoais e, não raro, egoísticos.
Mas, Sr. Presidente, embora reconhecendo isto, que para mim é fundamental na análise
que faço dos acontecimentos, eu me permito – e me parece que andarei mais certo assim
e, sobretudo, pouparei aos que me ouvem, aos Deputados e à assistência, de uma longa e
cansativa arenga- me situar, apenas no problema político, examinando-o, Sr. Presidente, nas
limitações das informações que temos dentro desse emaranhado de notícias que nos chegama
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cada instante, contradizendo-se, negando-se, preparando—se e sobretudo, aumentando a
confusão reinante.
Vou tentar me situar, Sr. Presidente dentro do problema e o farei com toda a sinceridade,
sem a preocupação de agradar, já que para isto não tenho vocação e nem me parece que tenha
relação com a coisa pública.
O problema, Sr. Presidente, encarado no ponto de vista estritamente político, deve começar, para efeitos de exame, nesta hora, com uma referência, que se impõe, à renúncia do
ex-Presidente da República, Sr. Jânio Quadros.
Desde logo uma declaração, Sr. Presidente: a renúncia de um Presidente da República,
quando as suas causas ainda não são totalmente conhecidas, implica, de imediato, no dever,
que temos, de admitir que ela tenha sido ditada, inspirada e realizada por algo excepcional
grandiosidade, de extraordinária grandeza moral como também, Sr. Presidente e Srs. Deputados, no de se admitir a hipótese de que ela traduza, até mesmo covardia moral. Tanto
pode ser um ato de bravura, de desprendimento como pode ser um ato de covardia e de
mesquinhez. São duas as hipóteses que devem ser admitidas, que precisam ser admitidas, no
momento. Não se sabe, até agora, que fatos determinaram a renúncia do Sr. Jânio Quadros.
Eu confesso aos Srs. Deputados, lisamente, que não jurarei, que não afirmarei, sob penhor da minha palavra, que o Sr. Jânio Quadros deixou o Governo realizando, cometendo
um gesto de excepcional grandeza moral ou se, simplesmente, atendendo a uma imposição
de covardia e egoísmo. Não sei. Sua carta, admitindo que seja sua, ainda não esclareceu.
Acho-a, assim como foi lançada, contraditória. Não a entendi. Já a li mais de uma vez e
não pude interpretá-la, com segurança. Um presidente que se anuncia feliz, encantado, satisfeito com a conduta das Forças Armadas e que deixa o Governo, Sr. Presidente, alegando
pressão, coação, aparece diante dos meus olhos como o autor de uma contradição, de uma
incoerência. É o caso da carta que nos trouxe a notícia da sua renúncia. Com isto quero significar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que até a Carta-Denúncia para mim, está a reclamar
uma investigação mais detida. Poderia ainda, Sr. presidente – para explicar a confusão em
que me encontro – diante de notícias mais do que de fatos de opiniões mais do que verdades
porque o aparecimento destas últimas eliminaria o problema das primeiras, poderia ainda,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, assinalar várias ocorrências que me parecem profundamente
estranhas: a maneira como o Congresso se portou diante da disposição de renúncia do Sr.
Presidente da República, a maneira como se portaram os seus Ministros, os seus Assessores.
Estranho ainda agora que o Sr. Presidente da República, a maneira como se portarem os
seus Ministros, os seus Assessores. Estranho ainda agora que o Sr. Presidente da República
chegue às 6,30 horas da manhã no Palácio do Governo, informe a seus Assessores que pretende renunciar, depois compareça à solenidade com que se assinalou na Capital Federal, a
passagem do “Dia do Soldado”, e, recolhendo-se ao seu gabinete, redija aquela carta tranquilamente, dando ciência da sua renúncia!
Nesta descolorida intervenção Sr. Presidente, eu diria, lisamente que a matéria, pelo
menos aparente, que agora se nos apresenta para exame, seria capaz de eliminar qualquer
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Sherlock Holmes político.
Quando se examina o problema sob um certo aspecto, Sr. Presidente, ele nos parece terrível, extremamente complexo, indecifrável; e quando se toma o fato partindo de um outro
ângulo, ele nos parece ridiculamente fácil, demasiadamente fácil. Que quero significar com
isto tudo, Sr. Presidente, senão que realmente estejam todos, ou quase todos, diante do mais
difícil problema, da mais completa confusão, para examinar o que há no problema político.
Ainda, Sr. Presidente, com relação aos possíveis motivos que teriam determinado a renúncia,
em consequência de medidas que foram desobedecidas, cumpre, Sr. Presidente, também, examinar este lado da questão: que medidas teria tomado o Sr. Jânio Quadros; que medidas teria
o Presidente determinado que fossem executadas e que não o sendo, deram causa à sua renúncia? É preciso que se saiba quais foram essas medidas que o Presidente transmitiu e que não
foram cumpridas, porque sou daqueles que têm como convicção a bandeira da democracia
e, antes de qualquer julgamento, quero saber que ordens foram essas que foram dadas e não
foram cumpridas. Porque que bem pode ter ocorrido que o Presidente tenha determinado, a
Ministros Militares, que cometessem uma ilegalidade. Neste caso, o “não” dado ao Presidente
da República não merece críticas, senão aplausos, senão louvores. Ou teria o Presidente da
república mandado os seus Ministro Militares, adotarem medidas antidemocráticas, antipopulares? E os Ministros têm o dever de dizer ao Sr. presidente da República que não devem
cumprir medidas contra a Constituição. Não quero nem de longe, insinuar que pense assim,
que imagine sequer que as coisas tenham se passado assim. Quero apenas dizer, salientar, pôr
em destaque que, na análise que se há de fazer agora, dentro da confusão reinante, há de se
admitir também que isto possa ter ocorrido. Não sei. Não posso saber, como ninguém o sabe,
porque, inclusive o Sr. presidente da república que o denunciou, nada disse a respeito.
V. Exa., Deputado Marcírio Loureiro, havia solicitado um aparte?
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Sim. Apenas para consultar V. Exa. com referência
ao fato do não cumprimento de ordem emana do Sr. Presidente da República por Ministros
sus. Não entende V. Exa. que a negativa de cumprimento de uma ordem presidencial por um
Ministro seu, de livre escolha sua, não deveria ser caracterizada p ela sua renúncia? A mim
parece que quem deve decidir sobre se um ato é ilegal ou não, ou se fere a Constituição, é o
Poder Judiciário; e a quem incumbe vigilar pelos preceitos constitucionais creio que seja o
Congresso Nacional.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Não. Lamentável aí não nos encontramos, embora
pareça que o apego à legalidade e o respeito às autoridades constituídas sejam um denominador comum nosso. Para esclarecer, para ilustrar, para exemplificar, poderia mencionar, como
exemplo, evidentemente, uma determinação do Presidente da República no sentido de fechar, inclusive, o Parlamento, ordem dada pelo Presidente aos meus Ministro, para que adotassem essas providências. E não há como consultar ao Judiciário para saber se a ordem deve
ser cumprida ou não. Não há necessidade. Cumpre ao Ministro dizer não. Ele é um intérprete
também de uma Lei que dispensa interpretação, Sr. Presidente, que é demasiadamente clara
para reclamar a interpretação judiciária. O Presidente da República pode determinar que se42
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jam fechados todos os órgãos de divulgação de uma cidade, de um Estado, ou de todo País,
e a um Ministro corresponde o dever de dizer não. Porque não há, Sr. Presidente, nada que
nos autorize a crer que aos Ministros corresponda o dever de ignorar a Lei e respeitar todas
as ordens emanadas do Presidente da República, e ser o Presidente da República o Chefe da
Nação.
Escolhi, é obvio, os exemplos mais fortes, admiti hipóteses as mais várias, mas o fiz para
evitar de ir mais longe.
O SR. SYNVAL GUAZZELI – Mesmo porque, Deputado Cândido, a ninguém é licito
alegar em sua defesa o desconhecimento de preceito legal.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Era um Presidente da República, arrastado, sabe-se lá porque impulsos...Poderia se considerar golpeado na sua autoridade, por não ver uma
ordem absurda cumprida, e renunciar.... Cumpre, Sr. Presidente e Srs. Deputados, acima de
tudo, indagar a razão pela qual o Sr. Presidente da República renunciou. Eu não sei. Quem o
sabe? O Presidente da República não disse. Por que não disse? Eis outro problema; eis outro
dilema.
Pelas Notícias que temos, Sr. Presidente, o Sr. Jânio Quadros, deixando Brasília, voou
pra São Paulo e foi terminar em Cumbica. E lá ficou inacessível: e lá ficou bloqueado; e lá
ficou guardado por forças militares. E, agora, ao cair da tarde, fiquei sabendo que se transportara para Bertioga; e lá ficou, também, guardado.
Esta guarda resulta da sua vontade ou não? Não sei. Os Srs. sabem? Quem saberá? Poderá
dizer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, os que, talvez por deficiência minha, não me tenham
entendido bem, que é causar estranheza que justamente este Deputado que aqui está, Sr.
Presidente, esteja levantando problemas desta ordem, admitindo hipóteses desta natureza
e, especialmente, admitindo hipóteses desfavoráveis ao Sr. Jânio Quadros, cuja candidatura,
afinal de contas, dentro das minhas limitações – e sei eu com que dificuldade – defendi. Mas,
é meu dever, Sr. Presidente, talvez seja dever precípuo, especial, maior, exatamente daqueles
que como se bateram pela eleição do Sr. Jânio Quadros, fazer tudo para explicar à massa
popular que o consagrou a 3 de outubro o motivo de sua renúncia. O Sr. Jânio Quadros
deve-nos explicações, e muitas. E terá que nos oferecer estas explicações, claramente, sob pena
de fazer-se de S. Exa. o pior de todos os juízos.
Não se pode brincar com o povo; não se pode brincar com as esperanças de todo um
povo. Não se pode fazer das esperanças e dos direitos de toda uma população um brinquedo
para as horas vagas, um instrumento pra a satisfação, inclusive, de vaidades pessoais. Se o Sr.
Jânio Quadros vem a se sentir muito bem de volta à planície, nós, que o elegemos, que nele
votamos, que nos empenhamos pela sua eleição porque nele depositávamos grandes esperanças, positivamente, não nos sentimos bem. Estamos decepcionados, estamos tristes, estamos
apreensivos. Nós não elegemos o Sr. Jânio Quadros, na presunção de que S. Exa. encontraria
vida fácil, amena, tranquila, na Presidência da República; nós o elegemos na certeza de que
lhe atribuímos, com a sua concordância, uma tarefa gigantesca, uma tarefa árdua, uma tarefa
dura, como ele estava no Governo: áspero, austero, rigoroso, trabalhador; exercendo a sua
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autoridade: fazendo-se obedecer, na forma da lei e apenas na forma da lei. E já aqui têm os Srs.
mais uma demonstração, e desnecessária em se tratando de quem fala de amor à legalidade, de
fidelidade à Constituição.
Ouvi dizer, agora, que o Sr. Jânio Quadros volta ao exterior e que depois reabrirá o seu
escritório de advogado e reiniciará as suas atividades de professor. Nada a opor. Mas, antes
ele terá que explicar ao povo brasileiro os motivos pelos quais cometeu o gesto que ensejou
toda esta agitação, toda esta intranquilidade, toda esta confusão no País. E aqui, proclamar
que, no meu modo de ver, ele deve nos dar esta explicação, de novo bifurca-se o caminho. E
há de se admitir também duas hipóteses: ou o Sr. Jânio Quadros pode dar livremente este depoimento, ou não pode. Se pode, que o faça; se não pode, Sr. Presidente, a nós cumpre criar
as condições para que deponha, para que ele fale, para que ele se explique. Assim como está,
não! E não por vários motivos, Sr. Presidente por vários não diz tudo, por todos motivos. E
eu poderia, ainda que melindrando alguns dos Srs. Deputados, sem o desejar evidentemente,
lembrar um, quando mais não fosse, é o de que nós lutamos pela sua candidatura, nos empenhamos a fundo pela sua eleição, porque desejávamos, entre outras coisas, quebrar um ritmo
administrativo, uma orientação político-administrativa que vigorava neste País há mais de
trinta ano. E o conseguimos com o voto do povo. O povo, pela sua maioria, assim procedeu.
E agora, convenhamos, o Sr. Jânio Quadros, com a sua renúncia, faz com que – e tudo indica
que há de ser assim – haja um retorno ao “status” anterior.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Por que diz V. Exa. que haverá um retorno ao padrão anterior?
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Como?
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Por que afirma V. Exa. que isto ensejará o retorno
ao “status” anterior?
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Porque a renúncia do Sr. Jânio Quadros, se livre de
qualquer coação, se exercida pela sua vontade, há de implicar, necessariamente, naquilo que,
necessariamente, tem que ser feito, que é a posse do Sr. Vice-Presidente da República.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Isto não vai se fazer, nobre Deputado.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Cumpre que seja feito.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Mas não vai se fazer. Tenho as minhas dúvidas de
que se cumpra a previsão de V. Exa.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Tomara que não; desejo que não; estimo que não.
Lutei para que isto não acontecesse, e o peço com todas as forças, Srs. Deputados, que o
processo sucessório se desenvolva na forma constitucional, e que o Sr. João Goulart, que é
o titular da Presidência da República, por força da Constituição, não reedite os erros que
cometeu, não se cerque dos mesmos elementos que o rodearam e que dele se serviram, e que
em seu nome, inclusive, serviram-se dos dinheiros públicos, e dos dinheiros da Previdência
Social do Brasil.
É claro que desejo ardentemente, Sr. Presidente, que isso não se reproduza, e o nobre
Deputado Marcírio Loureiro, estou certo, me entende e sabe que estou sendo sincero ao fazer
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este pronunciamento.
Mas, eu dizia, Sr. Presidente, que o Sr. Jânio Quadros deve explicações à vida administrativa do País e à política nacional. Ele nos voltar atrás; ele nos joga para há 30 anos, período
que superamos no último três de outubro, Sr. Presidente. E com isso nos desestimula, Sr.
Presidente; nos arrefece; nos desencanta. A mim, e não sou o único, se outras explicações não
surgirem, ele tanto conseguiu com o seu gesto, com a sua renúncia. Mas, disse e quero repetir
que estou apenas, lisamente, Sr. Presidente, formulando hipóteses favoráveis e desfavoráveis
ao Sr. Jânio Quadros.
Acho que o nosso dever, se ele tinha realmente soberanos e nobre motivos para renunciar, é evidentemente estarmos ao seu lado, defendendo não a sua pessoa, mas o nosso direito
de eleger e manter no Governo aquele que escolhemos em pleito livre e normal. Mas, se esses
motivos não foram justos, ao Sr. Jânio Quadros e a nós, especialmente, cumpre-nos o dever,
Sr. Presidente, de, em praça pública, perante o povo, ao qual pedimos votos para o Sr. Jânio
Quadros, nos penitenciarmos, pedir desculpas pela parte que nos correspondeu na campanha, da qual resultou vitorioso o Presidente Jânio Quadros.
Não sei, Srs. Deputados. Sinceramente não gostaria de ter de falar nesta noite; preferiria
mil vezes esperar os fatos. Se estou falando, agora, é apenas para que se não diga que o meu
silêncio implica em omissão, em fuga, em temor, inclusive, de interpretações que possam ser
dadas desfavoráveis à minha pessoa. E porque me senti obrigado a fazer tal pronunciamento
é que estou tendo o cuidado, por imperativo de consciência, de admitir as hipóteses que já
formulei: as favoráveis e as desfavoráveis ao Sr. Jânio Quadros.
Agora, Sr. Deputados, para rematar, como situaremos diante do problema doravante?
Cumpre, ainda, agora, salientar, desnecessariamente, que, para este País, existem duas possibilidades: a de seguir o caminho da legalidade ou entrar no da ilegalidade.
Penso que estou desobrigado de dizer qual deles seguirei. Já o disse, tantas vezes, em minha vida e ainda agora, o fiz: é evidente que sou pela legalidade, pela constitucionalidade, pelo
respeito mais absoluto à Constituição, e que advogo e advogarei a pose do Sr. João Belchior
Marques Goulart, na Presidência da República. É o que farei, com a autoridade que possuo;
e, como tenho a respeito do Sr. João Goulart opinião demasiadamente conhecida, bastará, Sr.
Jânio Quadros deixou o Governo. Se nada o obrigou, realmente, a não ser contrariedades de
ordem pessoal, a abandonar a Presidência da República, então não há mais nada que discutir;
não há mais a considerar e, especialmente, não há o que lamentar com relação a saída do Sr.
Jânio Quadros do Governo. Cumpre, daí para diante, Sr. Presidente, cuidar do seu sucessor,
e este a Lei e diz, e este a Constituição informa quem é: é o Sr. João Goulart.
A outra solução que este País poderia adotar, e que o Congresso poderia adotar porque
já é habituado a essa prática, a outra solução seria, através de um expediente qualquer, mudar
as regras do jogo depois da partida iniciada. E fosse qual fosse o expediente a ser utilizado,
o seu nome seria, no fundo e na forma: “golpe”. Acho que os Deputados que apoiam o Sr.
Goulart concordam comigo; acho que os que não apoiam também concordam. Nem há,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta fase da política brasileira, como deixar de concordar
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comigo. E as razões são extremamente simples, simples e fortes; porque tanto uns como os
outros estão comprometidos com este raciocínio, com esta posição: por conveniência, outros
por coerência. Todos os que denunciaram, como eu o fiz, os golpes desferidos contra o Presidente Café Filho e o Presidente Carlos Luz, não negarão, agora, o seu combate à repetição
dos mesmo golpes. Se foi golpe o que se aplicou no Sr. Café filho – e foi golpe, realizado, por
sinal, com a cumplicidade do Poder Judiciário, que se omitiu, que se acovardou – se aquilo
foi golpe, golpe também será este agora.A diferença está, Sr. Presidente, em que aqueles que
apoiaram o golpe contra o Sr. João Goulart. Mas um e outro se confundem; os três são iguais
e o nome de todos eles é “golpe”.
Feliz, muito feliz é o cidadão deste País, que pode, numa hora destas prestar contas a seu
povo, dizendo que denunciou e combateu os golpes contra o Sr. Café Filho e contra o Sr.
Carlos Luz - embora com eles politicamente nada tivesse – como denuncia e como combate
um golpe que possa ser aplicado contra os autores do golpe nos Srs. Café Filho e Carlos Luz.
Nunca, como atualmente, Sr. Presidente, ganhou força e atualidade aquelas velhas expressões populares segundo as quais quem com ferro fere com ferro será ferido” e “não faças aos
outros o que não querer que façam contigo”. Há, agora, os que tremem diante da possibilidade de o Congresso achar uma solução política para impedir a posso do Sr. João Goulart.
Mas os que tremem hoje, os que têm as pernas bambas, as tinham firmes ontem, quando
se tratava de golpear o Governo do Vice-Presidente Café filho, que substituía, na forma da
Constituição, ao Presidente que renunciara também, embora de maneira mais trágica, Tudo
muito claro, Sr. Presidente, pelo menos para mim à hora de tomar uma decisão, à hora de
fixar rumos. Assim como denunciei e combati os golpes desferidos contra os Srs. Café filho
e Carlos Luz, denunciarei e combaterei o golpe contra o Sr. João Goulart. Eis que, ainda
através dessa atitude me faça simpático aos que defendem a tese da posse do Sr. João Goulart,
com eles não me identifico muito, porque, positivamente, não lhes posso ser agradável com
os comentários que estou fazendo, com as referências que estou trazendo ao Plenário.
Pela Legalidade, Sr. Presidente, evidentemente, pela solução prevista, imposta pela Constituição, afim de que, através do respeito à ordem constitucional, este povo consiga ir pouco a
pouco se libertando de todas as formas de opressão sob as quais geme há muito tempo; libertando-se do subdesenvolvimento, Sr. Presidente, da subnutrição, da ignorância, da fome, do
medo, da incerteza; libertando-se amplamente, Sr. presidente, para ser mais breve.
É por isso, e apenas para isto, especialmente para isto que desejo, neste país, que a Constituição seja respeitada e que as garantias, os direitos individuais sejam assegurados.
Pela legalidade, Sr. Presidente, mas legalidade com embasamento moral, com respeito à
coisa pública. Legalidade, para que se processe o bem público; não é legalidade para assegurar
o retorno do dinheiro dos trabalhadores aos Institutos; não é legalidade chegar-se, através
de negócio escusos, no Banco do Brasil. Legalidade para a realização do bem popular, para
a realização do progresso do povo, do progresso do país; não é legalidade para o retorno dos
“gatos” que estão quase às portas da cadeia, acusados de terem dilapidado a previdência do
país, de terem se locupletado e enriquecido com o dinheiro dos trabalhadores. Legalidade,
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disse e repito, com embasamento moral. Legalidade, disse e repito, com embasamento moral.
Legalidade, não licenciosidade. Garantias àqueles a quem a Constituição assegura o direito
de chegar ao Governo, mas para exercer o bem público, para zelar pela coisa pública. Não é
apenas para o retorno dos negócios fáceis, para o avanço do dinheiro dos trabalhadores, para
os mergulhos do Fundo Sindical. Não é isto que estou defendendo. Legalidade significa a
posse do Sr. João Goulart e a continuação, conclusão e a punição dos culpados, porque do
contrário não estaremos defendendo algo que, formalmente, apenas formalmente chamar-se-á legalidade, porque, no fundo, Sr. Presidente, será licenciosidade, retorno ao dinheiro dos
trabalhadores ao dinheiro público.
O SR. ATHAYDE PACHECO – V.Exa. Permite? Gostaria que V.Exa. dissesse o que...
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Nobre Deputado. Não Vou dialogar com V. Exa.
hoje, vai me desculpar.
O SR. MILTON DUTRA – E nem convém.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Mas cumpria-me falar assim, cumpria-me dizer exatamente o que estou pensando agora, que estou pela legalidade e que desejo que, se caracterizar a renúncia pura e simples do Sr. Jânio Quadros, como ato exclusivo da sua vontade,
se dê posse ao Sr. Jânio Quadros, como ato exclusivo da sua vontade, se dê posse ao Sr. João
Goulart. Ao dizer isto, não se confunda a minha pregação com os interesses mesquinhos de
outros que, agora, se colocam ao lado da legalidade pelo interesse das sinecuras de ontem
abandonadas.
Não é preciso dizer mais para que todas entendam. Penso que já disse tudo, tudo devia
dizer, Sr. Presidente, e posso terminar tranquilamente, com a consciência de que não me
omiti e que dentro da confusão da hora que passa e, ainda que precariamente, mas nos limites
de minhas forças e de minhas deficiências, abri caminho para me situar diante dos fatos, o que
fiz sem dificuldade, o que fiz sem dificuldade de dar nenhum giro, de fazer meia volta ou volta
inteira, uma vez que a minha posição de hoje é exatamente a que tive sempre. É a vantagem
de ser coerente: quem esteve contra o golpe desferido contra o Sr. Café Filho e Carlos Luz...
O SR. MILTON DUTRA – o problema é muito discutido.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Quando se trata de outro é discutido, mas quando
se trata de nós, não.
O SR. MILTON DUTRA – Que venha ferir a unidade...
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Há de se ferir a unidade. A unidade há de se fazer
através da coerência, pois o com que não posso concordar é que se golpeia uns e se ampare a
outros. Se fui coerente ontem, sou coerente hoje.
(Palmas das galerias)
Mas, Sr. Presidente, ninguém mais do que eu tem o desejo de união e por isto paro aqui. E
paro dizendo: Pela legalidade; com a moralidade, contra a licenciosidade! (Palmas) (Discurso
não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Devo advertir às pessoas que nos honram com
a sua presença nas tribunas e galeias desta Casa que o Regimento não permite, de qualquer
47

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

maneira, interferência nos trabalhos e nos discursos dos Srs. Deputado.
A Assembleia tem grande prazer em receber a visita de todos quantos acorrem para assistir aos debates. Entretanto não permite a manifestação, a não ser do Plenário da Assembleia
Legislativa.
Comunico aos Srs. Deputados que o Sr. Presidente da Câmara Municipal, desta Capital,
e os Srs. Vereadores que nos honram com a sua visita, devem se retirar neste momento, em
razão dos compromissos na sede do Legislativo Municipal. Antes, porém, que o façam, desejo agradecer-lhes pela solidariedade que trazem a este Poder Legislativo e desejo que levem,
daqui a certeza de que os Representantes do Povo Rio-grandense estão vigilantes em defesa
da ordem e da Constituição. Recebam, também, os Srs. Vereadores, e as nossas homenagens
e a esperança de que, muito em breve, possamos reunir-nos novamente, em circunstâncias
mais tranquilas e mais felizes não apenas para os porto-alegrenses e os gaúchos, mas para todo
o povo brasileiro.
Vou suspender a Sessão por um minuto, afim de que os Srs. Possam cumprir com o compromisso que têm na sede do Legislativo Municipal. Está suspensa a Sessão. (É suspensa a
Sessão por um minuto) Está reaberta a Sessão. Convido os Srs. Deputados a ocuparem seus
lugares.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado inscrito a seguir, comunico aos Srs. Líderes de
Bancada e aos demais Srs. Deputados designados pelo Sr. Presidente Hélio Carlomagno que,
logo após à sua suspensão desta Sessão, deverão reunir-se no Gabinete da Presidência para
examinarem o requerimento formulado perante este Plenário, no início desta Sessão.
A seguir com a palavra o Sr. Deputado Synval Guazzelli.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ocuparemos a nossa
tribuna neste instante – e o faremos por breves momentos, esgotados que estamos pela esfalfante vigília, eis que, praticamente, nem mesmo temos dormido desde as primeiras horas da
tarde de ontem. Em tais condições, Sr. Presidente, até mesmo o raciocínio claro para as boas
conclusões, quase que não nos socorrem e quando iniciamos o nosso discurso nesta Casa memorável, que é a Casa do povo rio-grandense, o fazemos ainda sob o impacto emocional que
nos causou a repentina, a inesperada renúncia do Presidente Jânio Quadros.
Disse muito bem o nobre Deputado Cândido Norberto que, até esta hora e até este instante, nenhum de nós tem a plena consciência, tem o pleno conhecimento dos reais motivos
que vieram determinar o gesto do Sr. presidente da República. E tal como o Deputado Cândido Norberto, achamos que se impõe não somente a nós, Deputados, mas especialmente à
consciência do povo rio-grandense e do povo brasileiro, buscar os esclarecimentos necessários
para que se possa ter a ideia exata dos reais motivos que determinaram o violento gesto do
Presidente da República.
Cuida-se, nesta hora de crise na política nacional, de se resguardar a legalidade e de se
garantir a prática da Constituição. Para nós, Deputados, que, ao assumirmos o exercício do
nosso mandato, juramos, nesta Casa, a defesa e o cumprimento do Texto Constitucional, não
nos resta outra alternativa e outro passo senão o de proclamar a nossa integral solidariedade
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à defesa dos princípios legais e constitucionais. Sabemos, também, eu nesta hora nem tudo
corre normal na Capital da República. As notícias se sucedem hora e, muitas vezes, de forma
contraditória. Para nós que pertencemos e que somos filiados a uma legenda e a um Partido
que trouxe exatamente como definição do seu caminho, do seu processo e dos seus altos objetivos a volta do País à legalidade e ao sistema democrático para nós que pertencemos e que
somos filiados a um Partido que nasceu exatamente na hora em que a pátria não vivia o clima
do processamento democrático, nascido nas catacumbas das conspirações e lutas da legalidade, não se torna mister difícil nem constrangedor continuarmos naquela mesmo posição,
na posição que se constitui na norma fundamental de conduta da nossa grei partidária para
pleitear, para advogar e para lutar pela garantia dos preceitos constitucionais.
Anuncio à Casa, se a Casa não sabe, e é bem possível que o saiba, porque a imprensa tem
noticiado, de forma vasta e tocante, que a União Democrática Nacional, através de seu Diretório Nacional, através de sua Representação no Congresso Nacional, e através de todos os
seus governadores, vem se manifestando, de forma objetiva e corajosa, a favor da garantia das
instituições constitucionais.
O SR. MILTON DUTRA – (Interrompendo) Muito bem! Honra a União Democrática Nacional.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – O presente não compromete, nesta altura, o nosso passado de lutas, mas, antes, faz com que sintamos a vaidade de ver que os princípios mestres e
básicos que determinaram a constituição da nossa grei partidária se fazem mais uma vez presentes, e mais presentes, se fazem mais uma vez necessários.
Assinalamos como uma das coisas mais gratas na vida de um parlamento, aquilo que
vem acontecendo com a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, nesta hora. Acima das
divergências e das limitações partidárias, acima dos interesses de grupos ou dos interesses de
legendas, une-se, nesta hora e neste instante, segundo temos sentido, a Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul, e os Srs. Deputados das diversas Bancadas com assento nesta Casa
têm-se revezado na tribuna, através de diversos pronunciamentos, com o mesmo sentido e
com o mesmo objetivo de serem resguardadas as instituições constitucionais. Isto, para nós,
nada mais representa do que a ratificação do compromisso e do juramento que, nesta Casa,
prestamos, quando assumimos o exercício do nosso mandato. E para o povo, que está nas
galerias a nos ouvir, e para o povo que está nas ruas, povo que presidimos integralmente neste
Plenário, deve ser grato poder receber e verificar que os Srs. Deputados rio-grandenses, nesta
hora de crise nacional, não trairão a sua vocação democrática, e se empenham em lutar, de
forma ardorosa e clara, em defesa dos princípios da Constituição.
Que autoridade temos nós, integrantes da União Democrática Nacional, para pedir, Sr.
Presidente, e para pregar, Sr. Presidente, o cumprimento da Constituição, quando se trata,
no caso presente, da posse do Vice-Presidente da República, Sr. João Goulart, contra quem,
sempre, nos debates políticos, lutamos? Adversários nas pugnas partidárias desde a primeira
hora? Com que autoridade podemos neste instante e neste momento, defender as garantias
e as franquias constitucionais, quando eles irão favorecer a figura daquele cidadão que, nos
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embates políticos, sempre lutou em campo oposto ao nosso?
Mas fazemos, exatamente, porque não vemos e não enxergamos a pessoa do Vice-Presidente da República, senão porque, como sempre, o que nos preocupa e o que vemos é a garantia
da prática constitucional e democrática.
Com esta autoridade, Sr. Presidente, nos sentimos muito bem para pregar a prática da
Constituição e a superveniência aos preceitos nela contidos.
Temos, para nós, que apenas um circunstância não deveria determinar, desde logo, a posse
do vice-Presidente da República, circunstância aliás muito bem assinalada pelo orador que nos
antecedeu, nesta tribuna: se comprovado ficar que o Sr. Presidente da República foi ao gesto
extremo da renúncia, motivado por coação ou pressão de qualquer natureza e de qualquer
espécie, então, verificada esta coação ou essa pressão superior à vontade de S. Exa., temos para
nós que careceria de validade o ato jurídico da renúncia, mesmo porque, Srs. Deputados, só
se pode considerar lícita uma renúncia se ela nasce livre e espontânea de parte do renunciante.
Confirmada nessa hipótese, então, Sr. Deputados, devemos agir, neste momento nesta hora,
estritamente dentro dos preceitos que a Constituição nos impõe.
Disse o nobre Deputado Cândido Norberto que se impunha averiguar os reais motivos
que levaram o Presidente Jânio Quadros à renúncia, e direi mais, Srs. Deputados, direi mais,
que se empossado o Sr. Vice-Presidente Jânio Quadros à renúncia, e direi mais, Srs. Deputados, direi mais, que o empossado o Sr. Vice-Presidente da República, o Dr. João Goulart na
presidência, S. Exa. terá a obrigação e o dever indeclinável e impostergável de investigar com
toda a profundida, as causas que determinaram a renúncia doseu antecessor. Determinados
termos e certas passagens da carta de renúncia, não mui clara e não mui explicita, do Sr. Jânio
Quadros contêm séries e graves acusações, inclusive às forças de pressão vindas do Exterior.
E não posso ver, e não posso entender como, empossado na Presidência da República, o Sr.
João Goulart possa deixar de investigar com o maior dos interesses esmiuçando os detalhes,
para averiguar o sentido objetivo das razões em concreto que teriam, por qualquer forma e de
qualquer meio, partidas do País ou do estrangeiro – especialmente, se partidas do estrangeiro
– determinado o gesto e a atitude do Presidente Jânio Quadros.
Temos para nós que esta investigação se constitui num dever impostergável do Sr. João
Goulart – se chegar à Presidência da República. E, depois da investigação e da indagação, cumpre mais um dever: o de o Sr. João Goulart, dar das mesma amplo e público conhecimento ao
povo brasileiro.
Queremos saber, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o Sr. Presidente da República apelou
para o gesto extremo apenas por um capricho pessoal seu. Se o fez, por forças de quarteladas e
por ameaças de golpe às instituições constitucionais por pressões vindas do estrangeiro, do exterior e, se assim o foi, de que forma e por que modo essas influências e essas pressões chegaram
até à pessoa de S. Exa. e puderam determinara sua renúncia.
Este o nosso pronunciamento, Sr. Presidente. Como no passado, no presente queremos
a garantia das instituições constitucionais e democráticas. Somos coerentes, Sr. Presidente, e
temos, por isso mesmo, autoridade, não digo mais que os outros, mas tanto quanto se possa ter
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autoridade para pronunciamentos desta natureza e desta espécie. Ao contrário de sustentar
ditaduras, Sr. Presidente, nascemos e viemos à luz para combate-las. Ao contrário de atender
contra os princípios consagrados do texto constitucional, antes os elaboramos e os oferecemos ao povo brasileiro. E, com esta autoridade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, podemos,
hoje, advogar a causa da legalidade e da Constituição, mesmo que ela venha a servir a interesses de grupos partidários que se oponham a nós, senão por muitas razões e motivos, pelo
menos por aquela razão fundamental declinada de início, a de que menos nos preocupamos
nesta hora, com a pessoa que possa ser beneficiada do que, sobretudo, e em particular,com a
garantia da prática constitucional e, mais do que ela, com a continuidade do sistema democrático. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado
Ariosto Jaeger, Líder da Bancada do Partido Social Democrático.
O SR. ARIOSTO JAEGER – Sr. Presidente e Srs. Deputados. As Constituições valem
mais pelo cumprimento que se dê aos seus dispositivos do que pela perfeição dos princípios
nela consubstanciados. Somos nós, Sr. Presidente, os Representantes do Partido Social Democrático nesta Casa, evidentemente solidários com o pensamento do Legislativo a que pertencemos, pensamento que traduz a nossa atitude, a única que pode adotar um órgão legislativo em relação a problemas dessa natureza. Não importa, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
quem sejam os beneficiários do cumprimento dos dispositivos constitucionais. Importa, Sr.
Presidente, que se cumpra a Constituição. Este episódio –sejam quais forem as ocorrências
futuras – especialmente em nosso País, como uma lição definitiva: a Constituição é algo permanente, não pode ser algo que se use apenas quando convém, e se esqueça, e se violente, e se
desrespeite quando, eventualmente, convenha que assim se faça, em nome de grupos econômicos, políticos ou de qualquer natureza.
Infelizmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nossa história está cheia de episódios desta espécie, uns recentes e outros antigos. As próprias Constituições são alteradas quase que
de decênio em decênio, mas, em determinados momentos como agora, assumem o seu papel.
Agora todos se voltam para a Constituição e a invocarem os seus dispositivos. Cumpre-se, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, a constituição, para assegurar, agora, os direitos políticos, mas
cumpre-se também, a Constituição permanente, através de todos os seus dispositivos, daqueles que são, também, tão importantes como este: os que asseguram a liberdade de cada cidadão e de cada homem, os que preconizam modificações de ordem socioeconômicas. E, então,
se todos os seus dispositivos foram cumpridos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dificilmente,
viveremos, de novo, nos Legislativos, noites como esta que estamos vivendo hoje. Se ocorre
o que está ocorrendo, se é necessário que permanecem os Legislativos em vigília em face de
ameaças que se diz existirem sobre o descumprimento dos dispositivos constitucionais, é porque, a rigor, normalmente muitos deles são violentos e desrespeitados. E a Constituição é um
todo e só deverá valer enquanto for cumprida como todo e não apenas cumprida.
Repudiaremos, Sr. Presidente, repudiaremos Srs. Deputados, nós, os Representantes do
Partido Social Democrático na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul qual51
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quer solução extralegal qualquer solução que viole e que contrarie a Constituição, pois só pode
e só deve sobreviver o Poder Legislativo com a dignidade e a decência, que dele exige o povo
rio-grandense e, se cumprir o seu primeiro dever: lutar para que seja cumprida a lei máxima, a
própria constituição. (Palma) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Não há mais oradores inscritos para falar. Antes
de suspender a Sessão, comunico aos Srs. Deputados que hoje, Às 10 horas, deverão comparecer, incorporados, a esta Assembleia Legislativa, os Líderes Sindicais de Porto Alegre para
manifestar a sua solidariedade à atitude tomada pela Assembleia, face À crise que vem conturbando a Nação.
Convido os Srs. Deputados Líderes de Bancada para reunião, imediatamente, no gabinete
da Presidência.
Está Suspensa a Sessão.
O SR. PRESIDENTE – Reabrindo os trabalhos desta Sessão Permanente, concedo a palavra ao nobre Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados – Volto a ocupar a minha
tribuna, nesta oportunidade, já ultrapassada a meia noite de 26 de agosto, com a finalidade
de ler, para que conste dos Anais da Assembleia Legislativa, cópia de um manifesto que acabada de dirigir à Nação o ilustre Marechal Henrique Teixeira Lott, ex-Ministro de Guerra e
ex-candidato à Presidência da República, documento que vale sobretudo, Sr. Presidente, pelas
estarrecedoras revelações que faz de forma pública a toda Nação brasileira.
Este Manifesto, Sr. Presidente, já distribuído a todos os órgãos de imprensa, na cidade do
Rio de Janeiro, foi-nos há poucos instantes pelo telefone.
Sem maiores considerações, Sr. Presidente, vou ler para conhecimento dos Srs. Deputados,
especialmente para que os Anais da Assembleia Legislativa registrem este importante documento.(Lê)
“AOS MEUS CAMARADAS DAS FORÇAS ARMADAS E AO POVO BRASILEIRO”
Tomei conhecimento, nesta, data, da decisão do Sr. Ministro da Guerra, Mal Odílio Denys, manifesta ao representante do Governo do Rio Grande do Sul, Deputados
Ruy Ramos, no Palácio do Planalto, em Brasília, de não permitir que o atual Presidente da República, Dr. João Goulart, entre no exercício de suas funções e ainda de
detê-lo no momento em que pise em território nacional.
Mediante ligação telefônica, tentei demover aquele eminente colega da prática
de semelhante violência sem obter resultado.
Embora afastado das atividades militares, mantenho compromissos de honra
com a minha classe, com a minha Pátria e suas instituições democráticas e constitucionais. E, por isso, sinto-me no indeclinável dever de manifestar o meu repúdio a
solução anormal arbitrária que se pretende impor à Nação.
Dentro desta orientação, conclamo todas as forças vivas do País, as forças da produção e do pensamento, aos estudantes e intelectuais, aos operários e ao povo em
geral para tomar posição decisiva e enérgica pela respeito à Constituição e preservação integral do regime democrático brasileiro, certo ainda de que os meus nobre
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camaradas das Forças Armadas saberão portar-se à altura das tradições legalistas
que marcam a sua história nos destinos da Pátria.
(a.) Henrique Teixeira Lott

são.

O SR. PRESIDENTE – Após a leitura deste documento, suspende-se novamente a Ses-

Convido os Srs. Deputados para, no Gabinete da Presidência, Continuarmos a redação
das mensagens que devem ser transmitidas, em nome da Assembleia, para as mais altas autoridades do País.
Está Suspensa a Sessão, até segunda determinação.
(Suspende-se a sessão)
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O SR. PRESIDENTE – Estão reabertos os trabalhos da Sessão Permanente decretada pela
Assembleia Legislativa com sentido de promover por todos os modos, a defesa da Constituição
Brasileira.
A palavra está à disposição dos Senhores Deputados.
(Pausa)
Há poucos instantes foram recebidos, no Gabinete da Presidência, líderes sindicas e estudantis de todas as categorias profissionais. Ontem à noite, uma grande comissão da Federação dos
Estudantes Universitários esteve em visita à nossa Casa. Recebidas pelo Presidente, as Comissões foram unânimes em manifestar a solidariedade da classe universitária, tantos dos estudantes
da Universidade do Rio Grande do Sul como dos estudantes tantos da Pontifícia Universidade
Católica, como das classes dos Secundaristas, à Sessão Permanente de defesa da Constituição,
cujos trabalhos, vem se realizando periodicamente, refletem o pensamento e a orientação da
opinião pública rio-grandense a respeito dos acontecimentos que geraram a crise política que
ainda se encontra em fase de evolução sem que tenha encontrado em resultado e um desfecho.
A Assembleia reafirma que só poderá aceitar uma solução dentro das prescrições constitucionais para a crise política brasileira. A representação e a delegação de estudantes, de trabalhadores e de outros setores da comunidade rio-grandense, foram uniformes neste sentido,
inclusive se colocam à disposição desta Casa, para que com o nosso desejo de esclarecimento e de
mobilização, da opinião pública se possa fazer resistência democrática, capaz de consagrar, em
definitivo o princípio da salvaguarda da Constituição do nosso País.
Devo informar, ainda, que a Sessão Permanente, com reinício periódico dos trabalhos, tem
exigido dos Srs. Deputados muitíssimo, razão pela qual o revezamento que se estabeleceu, apresenta reduzido número de Deputados no Plenário, não significa dizer que a Assembleia Legislativa não se mantenha na firmeza da sua unanimidade, em torno do mesmo motivo comum, ou
seja, a da defesa dos princípios constitucionais.
Consulto o nobre Deputado Mariano Beck, autor do requerimento para que a Assembleia
enviasse mensagens aos altos círculos vigentes na República, manifestando a posição da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul a respeito da evolução da crise política que se observa no
País.
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente. Face às notícias raras que já estão chegando cada
vez mais raras, parece-me, Sr. Presidente, que ainda é oportuno e talvez até mais oportuno do
que nunca que se faça chegar ao conhecimento das altas autoridades, como ontem aqui mencionei, a posição da Assembleia face à crise que está abalando o País. Solicitaria, pois, a V. Exa. que
tomasse as providências ontem requeridas e que, devido a circunstâncias de todos conhecidas,
não puderam se concretizar naquela ocasião.
O SR. PRESIDENTE – Perfeitamente, nobre Deputado. Tão pronto se determine a suspensão dos trabalhos, convoco um reunião de Líderes e de Deputados especialmente convidados para que, no Gabinete da Presidência, conclua-se o trabalho de redação das mensagens. A
Presidência tem a informar que, tanto quanto é possível, nas variadas fontes de comunicações
que tem consultado, não há, em todo o território brasileiro, nenhum movimento de perturba55
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ção da ordem. A Nação aguarda serena, tranquila, mas resulta, o desfecho da crise política.
Não se tem notícias de nenhum ato restritivo das liberdades, a não ser, e deploravelmente,
em Porto Alegre, quando duas tradicionais emissoras de rádio, a “Rádio Farroupilha”, que
tantos e tão assinalados serviços tem prestado à cultura e à radiodifusão do nosso Estado, e a
tradicional “Rádio Sociedade Gaúcha, a mais antiga emissora de grande porte e uma das mais
antigas do Brasil, foram retiradas do ar, hoje, cerca das quatro horas da madrugada, segundo
consta, por ordem de autoridades militares.
A nação desfruta, ainda, de todas as garantias constitucionais. Não foi decretado o estado
de sítio. As atribuições das autoridades administrativas continuam circunscritas às especificações que lhes traça a Constituição e as leis. Consequentemente, a ser verdade, que as duas
emissoras gaúchas foram retiradas por ordem de autoridades militares, ninguém poderá obscurecer que se consumou uma arbitrariedade contra a liberdade de pensamento e de opinião,
precisamente em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, que tanto tem prezado e prestigiado,
não só ao longo de sua história, como através de exemplos e episódios magníficos, a liberdade
de opinião.
Continua a palavra à disposição dos Srs. Deputados.
(Pausa)
Se nenhum dos Srs. Deputados solicitar a palavra, vou suspender os trabalhos desta Sessão
Permanente, informando ao nobre Plenário que, a qualquer instante, poderão ser reiniciados, à medida que se torne necessário divulgar, por intermédio deste Parlamento, que ainda,
afortunadamente, funciona, e que, mercê de Deus e da vocação democrática do povo rio-grandense e do povo brasileiro, não haverá de deixar de funcionar quaisquer acontecimentos.
Está suspensa a Sessão. Antes, porém, renovo o convite aos Srs. Deputados para que, no
gabinete da Presidência, sejam examinados e redigidas as mensagens solicitadas pelo nobre
Deputado Mariano Beck.
(Suspende-se a Sessão)
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. Estão reabertos os trabalhos da sessão permanente, que esta Casa realiza em defesa da Constituição e da legalidade democrática do Brasil.
O Sr. Secretário convidado fará a leitura de parte do expediente que se encontra sobre a
mesa, a respeito do assunto que diz com a defesa da Constituição, expressado pela manifestação de diferentes Casa Legislativas do nosso Estado e do nosso País.
O Sr. Secretário – (Lê)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o nobre Deputado Alcides Costa.
O SR. ALCIDES COSTA – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Meus patrícios e minhas
patrícias que hoje honram e dignificam esta Casa com a sua presença. Início a minha intervenção, desta noite memorável, depois de termos ouvido tantos e tantos oradores, não para pronunciar um discurso, e sim para fazer registro que entendemos deva ser feito: o Brasil, como
o Rio Grande do Sul, apareceu no concerto das Nações, como São Pedro do Rio Grande do
Sul, nasceu, no concerto dos Estados nacionais, sob a égide da religião de Cristo. E foi aqui,
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precisamente, neste Rio Grande do Sul, que os jesuítas missionários plantaram a semente
da civilização cristão, que germinou e frutificou nesta civilização brilhante que se esparge
desde nosso Estado por todo o Brasil afora; e aqui, também, neste Rio Grande, se manifestou a civilização jesuítica, no martírio de um Roque Gonzáles e na ciência de um Antônio
Sepp, que catequizaram os índio e fundiram o ferro, pela primeira vez, na América Latina.
E, como um predestinação histórica, o nosso querido Rio Grande do Sul, nesta hora aziaga
da nacionalidade, cheia de incerteza, nesta quadra de expectativas em que o Rio Grande e o
Brasil se debatem para fazer valer o direito das gentes, para fazer valer a força do direito contra
o direito da força , para fazer valer as prerrogativas constitucionais ameaçadas pelos golpistas
de dentro e de fora do País; nesta altura em que o povo rio-grandense sente mais intensamente
o impacto da violência, neste momento em que o povo das ruas, em que os Representantes
do povo, em que os Governantes e os governados, em que os grandes e os pequenos, em que
os brancos e os morenos; em que os velhos e os moços, os operários e os estudantes se fundem e se confundem no amor pelo Rio Grande e pelas leis que garantem o direito e a justiça,
nesse momento em que as Forças Armadas aparentemente nos ameaçavam e ninguém sabia
os rumos que os acontecimentos tomariam; foi neste momento de incerteza que, mais uma
vez, o Rio Grande do Sul encontrou, na religião de Cristo, empunhando a sagrada bandeira
da religião cristã, levantou a voz, pastor de almas que é, magnifico, na hora precisa, decisiva,
aziaga, trouxe o seu conselho ponderado, trouxe a sua palavra amiga. Nesta altura, sabem-no
todos quantos me escutam, quero me referir, é evidente, à personalidade insigne do sacerdote
pregando a religião de Cristo, quer como cidadão estendendo seus braços a seus irmãos. É por
isso que este Rio Grande do Sul, todas as vezes que se vir na encruzilhada há, por certo, de
tomar o caminho que mais lhe convém, sob a orientação desse pastor de almas, personalidade
insigne, repito, que é Dom Vicente Scherer.
Quero registrar aqui, também, meus patrícios, a colaboração decisiva que prestaram, não
apenas os operários que se confundem anonimamente entre as massas, mas, sobretudo, a
mocidade estudantil da nossa terra, esses jovens adolescente que vêm, desde os primeiros momentos, passando as noites e os dias ao nosso lado, trazendo, com o calor da sua mocidade,
o estímulo para que nós lutemos em defesa do direito e da Constituição nacional. Há bem
poucos minutos, meus patrícios, eu ouvia comovido o noticiário de uma rádio da República
da Argentina, quando, fazendo alusão aos acontecimentos do Brasil, dizia que o Rio Grande
do Sul, em todos os momentos difíceis e decisivos da história americana e, sobretudo, da
história nacional brasileira, era aquele que liderava os grandes movimentos libertários e, a esta
hora, sobressaia, mais do que nunca, neste movimento magnífico e patriótico, tendo à frente
o nome do grande líder nacional, que é sem dúvida, Leonel de Moura Brizola.
Este comentário tem a mais alta significação, porque não é feito por nós que, a esta hora,
poderemos parecer suspeitos, mas era feito por um comentarista estrangeiro que aprecia os
fatos a distância, e por isso mesmo sem o matiz da paixão política.
Por isto, meus patrícios, nós esperamos que a esta hora em que os acontecimentos ainda
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não estão perfeitamente definidos; neste momento em que não sabemos ainda bem o rumo
que os fatos tomarão, nós lembramos, aqui, aquela frase célebre pronunciada por Barroso:
“O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever.” Antes, porém, já havia pronunciado Nelson em Trafalgar e, antes de Nelson, outros já referiram esta frase célebre que se perde no
tempo e no espaço. Quem a tenha dito, porém não importa: o que importa é o seu significado
e o seu conteúdo, Isso é o que significa para nós: o Rio Grande do Sul e o Brasil esperam que
cada um cumpra com o seu dever e, por certo saberemos cumpri-lo, para que prevaleça a força
do direito sobre o direito da força. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Após a leitura do expediente, determino que sejam imediatamente respondidas as mensagens que acabaram de ser lidas e ouvidas neste Plenário, manifestando mais uma vez a nossa disposição de mantermos em Sessão Permanente, em defesa da
Democracia e da Constituição, em vigília constante, a Assembleia Legislativa do Estado do
Rio Grande do Sul.
O Sr. Secretário convidado procederá ainda à leitura de outro requerimento que se encontra sobre a Mesa.
O Sr. Secretário – (Lê)
Sr. Presidente.
Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a Casa, sejam transmitidos ao nobre
Deputados Sergio Magalhães, Presidente da Câmara Federal, os aplausos do povo
gaúcho, representado nesta Assembleia, pela sua firme posição em defesa da Constituição e o regime, constante da nota oficial divulgada pela imprensa do País.
Sala das sessões, 27 de agosto de 1961
(a.) Deputado Adalmiro Moura

O SR. PRESIDENTE – A Presidência tomará as medidas para que se concretize a inspirada iniciativa do nobre Deputado Adalmiro Moura.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Mariano Beck.
O SR. MARIANO BECK –Sr. Presidente e Srs. Deputados – Venho à tribuna, rapidamente, apenas para ler, a fim de que sejam transcritos nos Anais da Assembleia Legislativa,
dois documentos da mais alta significação face à crise que vem agitando o País.
Um deles, Sr. Presidente, é um editorial do “Correio da Manhã”, da edição de hoje. Para
os nossos distintos patrícios que nos dão a honra de seu comparecimento a esta sessão, quero
dizer eu o “Correio da Manhã”, um dos órgãos de maior tradição na imprensa brasileira, tem
sido sempre um elemento de crítica e até mesmo de combate ao atual Presidente da República, Sr. João Goulart. E não só, Sr. Presidente, tem feito oposição o “Correio da Manhã” ao Sr.
João Goulart, como também são recentes os atritos havidos entre o Governador Leonel Brizola e a Direção do jornal a que estou me referindo. Por isso mesmo, Sr. Presidente, sobe, cresce
a autoridade deste matutino brasileiro para escrever o que escreveu e que, dentro de pouco
instantes vou ler, a fim de que fique transcrito nos nossos Anais e se torne conhecido do povo
rio-grandense. O outro documento, Sr. Presidente, que trago neste momento, para também
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ficar constando dos nossos Anais, é a nota divulgada por uma autoridade, das mais altas e das
mais insuspeitas no Rio Grande, que é o Sr. Arcebispo Metropolitano D. Vicente Scherer, nota
esta já divulgada através das ondas da Rádio Guaíba e que, pela sua importância, deve também,
Sr. Presidente, constar dos documentos Anais da nossa Casa haverão de guardar para futuras
consultas, quando se quiser fazer a história dos acontecimentos que estamos vivendo. Vou ler,
primeiro, Sr. Presidente, este último documento, vasado nos seguintes termos: (Lê)
“Nesta hora de graves apreensões para a Nação Brasileira, entendo que me impede o dever de dirigir-me a meus diletos filhos, homens de todas as convicções, de
todas as cores e matizes partidário, para dizer-lhes que, a meio de inquietações, inevitáveis em momentos como este, preservem a clareza de discernimento, a retidão e
a serenidade de julgamento, sem as quais nenhuma decisão de importância pode ser
adotada para salvaguarda da paz e do bem comum.
- Mantende-vos, diletos filhos, atentos, antes de tudo, ao cumprimento de vossos
deveres individuais, como cidadãos ordeiros e pacíficos. Devemos todos, confiar no
critério e na ação das autoridades constituídas, às quais está encarregada a defesa
da ordem constitucional, a garantia da paz pública, e o respeito a todos os direitos
individuais.
- Levantemos ao alto os nossos corações, em prece, ao senhor de Todas as Nações,
pela ordem, pela paz e pela prosperidade da grande Pátria, a que nos orgulhamos de
pertencer.”
-- VICENTE SCHERER
Arcebispo Metropolitano.
(Após a leitura)
É o seguinte, Sr. Presidente e Sr. Deputados, o editorial do “Correio da Manhã, que
leva o título “Em Defesa da Legalidade”: (Lê)
Em Defesa da Legalidade.
Conforme a letra da Constituição, o Sr. Mazzilli assumiu interinamente a Presidência de República, aguardando-se a chegada do primeiro substituto legal para este ser
empossado. É o Sr. João Goulart.
Mas há quem entenda que a triste farsa de sexta-feira ainda não terminou. Há
quem queira um segundo ato.
Temos sempre manifestado as necessárias reservas quanto à personalidade do
novo presidente da República.
É um fato que o Sr. João Goulart foi eleito; e com maioria muito mais maciça do
que alguns dos seus adversários.
É um fato que o art. 79 da Constituição Federal o designa substituto do já ex-presidente da República; esse fato não pode ser modificadopela mais parnasiana cultura
jurídica.
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É um fato que a legalidade é mais importante que o Sr. João Goulart
e mais importante que todos os seus adversários.
É um fato que o Sr. João Goulart tem que ser empossado, logo que
chegar, para evitar que o Brasil fique aviltado e rebaixado à condição de
terreno moralmente baldio, playground de energúmenos e de interessado em tudo menos no Brasil.
A posse do Sr. João Goulart, isto é a legalidade. Mas a legalidade
não é só isso.
O Sr. Jânio Quadros deixou uma herança que não pode ser objeto
de satisfação alegre para o grupo heterogêneo, dos seus herdeiros.
Seis meses de governo não davam para curar os terríveis males que
os 50 anos em cinco da administração passada infligiram aopaís.Este trabalho de saneamento tem de ser continuado.
As consequências de uma inflação galopante e das faraônicas despesas suntuosas aviltaram o cruzeiro que, muito significativamente, desde
sexta-feira voltou a cair. A perda de poder aquisitivo dos salários causa
reivindicações que só a imensa popularidade do Sr. Jânio Quadros sabia
refrear, confiança de que não gozam seus adversários.
Ainda se encontra não realizada a reforma agrária, que apenas pretende colocar o país no estado em que todos os países civilizados já
vivem desde 1789.
Também ainda faltam muito para recolocar em vigor o Código Penal,
neste país em que os inquéritos e as sindicâncias são condições preliminares de uma medianamente decente administração pública.
Herança do governo Jânio Quadros também é uma política externa
que enalteceu o prestígio do país muito mais do que em qualquer tempo
desde o 7 de Setembro de 1822, fazendo com que o Brasil conseguisse,
enfim, outras notícias na imprensa mundialalém das de desastres, enchentes e golpes.
Que pretendem fazer com essa herança?
Sem dúvida, seria possível fazer em tudo o contrário do que o Sr.
Jânio Quadros fez.
Seus adversários vitoriosos poderiam retomar o caminho do desenvolvimentismo, rasgando estradas nas matas do Alto Xingu, vendendo
mais e mais lotes em Brasília e subvencionando industrias estrangeiras.
Poderiam decretar o congelamento dos salários e, em compensação, para que nem todos fiquem tristes, restabelecer o câmbio de favor
e redobrar os empréstimos de favor.
Também poderiam legalizar melhor e enquadrar na cultura jurídica
do país a expulsão sistemática de posseiros e o trabalho não remunerado
dos servos.
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Igualmente, poderiam abolir todos os inquéritos e sindicâncias e proibir para
sempre, por lei, inquérito e sindicância do Banco do Brasil.
Enfim, poderiam romper as relações diplomáticas com uma dúzia de países,
mandar para a África uma força expedicionária para defender a civilização ocidental
e erigir na Praça dos Poderes um monumento à OPA.
Tudo isso é possível fazer. Mas só será possível fazer tudo isso, reprimindo a
vontade do povo pelos milhões de votos dados ao Sr. Jânio Quadros exigiu o contrário. Só seria possível por meio de repressão forte, talvez sangrenta, para manter
a ordem, a legalidade.
Mas uma legalidade que só se mantém em pé pela repressão policial ou militar,
não é legalidade. É pseudolegalidade.
Defenderemos a verdadeira legalidade contra a falsa: para começar reerguer o
Brasil, hoje quase derrubado e no chão pela aliança da Ambição tola, da Hipocrisia
untuosa e da Habilidade comercial com a Força bruto. Nosso Brasil é outro. Podem
ficar certos que será outra.

(Após a leitura)
Era, Sr. Presidente, a razão de minha presença nesta tribuna. Os termos do editorial, parece-me, dispensam maiores comentários. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Mário Mondino.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sr. Presidente e Sr. Deputados.
Nestas horas conturbadas e de indecisão em que o País vem vivendo, muito se fala na defesa da legalidade e da Constituição e, ao calor da invocação da defesa do Regime e da ordem
constitucionais, vai o povo, pouco a pouco, saindo da área da estupefação a que foi levado
pela renúncia recente do Presidente da República, Sr. Jânio Quadros e, quase informe, a consciência popular ainda busca uma explicação para os acontecimentos, ainda procura entender
esta confusa conjuntura política e vive a angústia de uma tomada de ruma sem firmeza, sem
segurança do que faz e por que faz.
Ainda há algumas horas, à noite do primeiro dia em que a Nação estarrecida conhecia
apenas o aspecto formal de uma renúncia presidencial, na Sala da Presidência desta Casa,
depois de ouvirmos a palavra de S. Exa. o Sr. Governador do Estado, transmitindo as suas
impressões acerca do momento que passava, resolvia-se constituir uma comissão mista, com
Representantes do Executivo e do Legislativo para um contato com o Sr. General Comandante do III Exército sediado nesta Capital,quando, então, estes emissários deveriam fazer
sentir a S. Exa. o sentimento do Poder Legislativo e do Poder Executivo do Rio Grande do
Sul, no sentido da manutenção da ordem constitucional e da legalidade.
Representando o Poder Executivo, integraram esta Comissão o Sr. Secretário do Interior
e Justiça, Prof. Francisco Brochado da Rocha e o Sr. Secretário da Economia, Deputado Leocádio Antunes; representando este Poder, o Deputado Mariano Beck e este Deputado, que
ora ocupa a tribuna.
Senti, então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que só poderia aceitar a tarefa que se me

61

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

confiavam, se naquele instante, deixasse claramente explicitado o meu entendimento de legalidade em face dos acontecimentos. Dizia, então, que só poderia participar daquela Comissão
se se entendesse por defesa da legalidade a defesa de uma legalidade integral que visasse a ordem constitucional que desde o primeiro instante, por ventura, tivesse sido ferida...
O SR. ADALMIRO MOURA – Muito bem!
O SR. MÁRIO MONDINO –...e que, já entendia ferida a legalidade e a ordem constitucional neste País, quando pelos sub-reptícios ostensivos processos golpistas, a que está o povo
sendo acostumado a aceita, já se havia constrangido o Presidente da república a renunciar ao
seu mandato e que este constrangimento, e que esta coação, já havia quebrado a legalidade e
que era a partir deste ponto que se devia defender a legalidade.
Naquela ocasião, nenhuma voz se levantou contra este entendimento e, inclusive, o Presidente desta Casa e o Sr. Governador do Estado, assim entendiam.
Nesta condições eu cumpri a missão, representando o Poder Legislativo no contato que
tivemos com S. Exa. o General Comandante do III Exército.
Fiz este introito, Sr. Presidente, para que nos Anais desta Casa e para que o povo que nos
escuta e nos acompanha angustiado nesta hora, não se constituísse surpresa ou não se considerasse fato novo ou oposição modificada por quaisquer conveniências ou circunstâncias,
que eu voltasse agora a sustentar ponto-de-vista que sustentei desde o primeiro momento.
Hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, mais do que naquele instante, estou convencido, seguro, certo de que o País, de que a Nação está sendo vítimado desenvolvimento de um processo
golpista adrede e conscientemente preparado; criaram as circunstâncias, criaram a conjuntura
de pressão e de coação que começava pela quebra do princípio de autoridade, pelo desrespeito
de autoridade de que estava investido o Presidente da República, para leva-lo à renúncia, para
leva-lo à renúncia, para leva-lo a deixar o Poder, e, aproveitando-se da ausência do Vice-Presidente da República, do País, do Território Nacional, impedir a sua posse, a fim de afastar
os dois do comando da Nação, do comando dos mais altos postos da Nação, a que haviam
sido guindados pelo voto livre e consciente do povo brasileiro, numa das mais espetaculares
eleições, num dos mais impressionantes pleitos eleitorais que já se feriram neste País. Não sou
homem que aceite soluções que visem satisfazer apenas a posse do poder pela posse do poder.
Fiz toda minha vida pública à margem dos governos, quase toda ela contra os governos. Não
sou homem de situação, nem tenho os meus apetites aguçados pelas vantagens do poder, mas
creio que nesta hora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, povo do Rio Grande, a defesa da legalidade neste País, a defesa da ordem constitucional neste País deve ser integral, deve ser total, ou
então não é defesa da legalidade, ou então não é defesa da Constituição. (Palmas) A legalidade
está no retorno do Presidente da República o Sr. Jânio Quadros ao seu posto; a legalidade está
na volta do Sr. Jânio Quadros à Presidência da República. (Muito bem!) (Palmas nas galerias)
Quase todo o povo está empenhado na defesa da ordem constitucional, na recuperação
do valor do voto pela reposição do Sr. Jânio Quadros, pela vontade do povo na mais alta magistratura do país. Está a legalidade no inferior, para a mesma questão.
O povo está compreendendo isto, que o processo desenvolvido é um só, que a legalidade
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é uma só, que a ordem constitucional é um só, face ao mesmo esquema golpista, tanto para o
Presidente quanto para o Vice-Presidente.
O que se quer, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que se deseja, como falei, é romper o
ímpeto popular das reformas básicas que se precisa implantar neste País.
Não posso defender, pura e simplesmente, o direito do Sr. Vice-Presidente da República
de ser empossado na Presidência da República. Defender só isto é aceitar a ilegalidade, no
primeiro passo do golpe. (Palmas)
Ainda hoje ouvia pela Emissora desta Capital, Rádio Guaíba que, se me não equivoco, é a
única que de quando em vez está no ar na palavra de S. Exa. o Governador do Estado – Transmitia a emissora o manifesto do Centro Acadêmico desta nossa querida Porto Alegre. Não
me recordo do nome porque foi muito rápido o apanhado que pude fazer do noticiário. Mas,
situavam-se estes estudantes precisamente nesta linha e sustentavam até, tese perfeitamente
sustentável dentro da mesma equação, a de que, não sendo válida a renúncia do Presidente
da República, porque fruto do constrangimento e da coação, impunha-se, estando ainda o
Presidente em uma situação que o povo ainda não conseguiu compreender qual seja, estando
ainda o Sr. Jânio Quadros numa situação que ninguém sabe qual seja, fosse a Presidência da
República entregue ao Sr. Vice-Presidente para que ele livrasse desta coação e deste constrangimento o Presidente eleito pelo povo brasileiro e o repusesse na chefia da Nação.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Minhas patrícias e meus patrícios.
Para nós, que vivemos neste mundo enredado da vida pública, até para nós muitas vezes escapam as verdadeiras e reais manobras que se fazem, as raízes profundas dos gestose
das atitudes ostensivas, a inspiração da conduta, muitas vezes, para nósmesmos que estamos
acostumados, de certo modo, a estas coisas, escapa-nos à compreensão o exato processo dos
fenômenos da conduta dos homens que se agitam no torvelinho da vida pública: mais escapa, ainda, ao povo que, afastado deste círculo mágico, em momento de confusão como este,
ainda menos compreende e se apercebe do verdadeiro rumo que se pretende imprimir às soluções apregoadas.
Mas estou certo de que o povo sente que o Presidente da República, depois de uma luta
titânica para atingir a mais alta magistratura da Nação, e quando governava quase sem oposição no Parlamento, só poderia renunciar em termos de constrangimento e de coação. e como
a legalidade; e como a defesa da legalidade, e como a defesa da ordem constitucional, e como
a defesa da Constituição, só agora aparece no palco da nossa vida pública, desenvolvida com
uma intensidade quase subversiva, o povo quase que não percebe, confunde-se, quando procura entender onde está a ilegalidade, onde está a legalidade; o que houve de legalidade ou de
constitucional na deposição do Presidente da República; o que há de legal ou de constitucional no impedimento da posse do Vice-Presidente da república?
O SR. MARIANO BECK – V. Exa. dá licença para um aparte? (Assentimento do orador).
Apenas para que fique documentado, nobre Deputados, creio que V.Exa. é conhecedor
do fato. O Governador Leonel Brizola, tão logo teve notícia da renúncia do Sr. Jânio Quadros, procurou, por todos os meios ao seu alcance, contato com S. Exa. a fim de indagar se
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realmente o Presidente havia renunciado espontaneamente ou havia feito sob coação. Não
tendo podido falar pessoalmente, por telefone, com o Sr. Jânio Quadros, que se encontrava
na base de Cumbica...
O SR. MARIO MONDINO – Repousando...
O SR. MARIANO BECK –..., falou com um de seus assistentes militares um major
do exército cujo nome não me ocorre no momento, e pediu a este oficial das nossas Forças
Armadas que transmitisse ao Sr. Jânio Quadros a sua disposição, o seu apelo para que S. Exa.
reconsiderasse o ato e dizendo mais, que poderia contar, para isso, com o apoio de todos os
seus companheiros do Rio Grande do Sul.
O SR. MARIO MONDINO – O povo rio-grandense é testemunha, nobre Deputado,
senão do fato, pelo menos da declaração, tanto quanto eu o fui e louvo o gesto, a conduta de
S. Exa., o Governador do Estado naquele instante que se preocupava na sustentação do Sr.
Jânio Quadros na Presidência da República, ainda que necessário reagir ao golpe.
O SR. MARIANO BECK – V. Exa. permite?
O SR. MARIO MONDINO – Pois não.
O SR. MARIANO BECK – Apenas para que também fique constando dos Anais uma
outra verdade.
O Governador Leonel Brizola não se dirigiu apenas à base de Cumbica, mas também ao
Governador Carvalho Pinto e propôs até a S. Exa. desejasse para, em conjunto, examinar as
causas reais da atitude do Sr. Jânio Quadros.
O SR. MARIO MONDINO – Também neste ponto, tanto o povo quanto eu, nobre
Deputado, somos testemunhas do esforço de S. Exa., o Sr. Governador, pelas declarações feitas, inclusive na Sala da Presidência desta Casa. Por isso, dizia eu, louvo a conduta de S. Exa.
neste episódio.
Mas isto apenas reforça esta posição em que nos colocamos na defesa integral da legalidade, na defesa integral da ordem constitucional, na defesa integral da Constituição Federal,
desde a primeira lesão até a última. Creio mesmo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que seria
impossível a estas horas, pelos caminhos normais, que seria impossível a estas horas, pelos
caminhos normais, sanar e sarar esta ferida na Lei Básica da Nação. E, sentindo precisamente
que é impossível fazer isto sem subversão, ainda colocando-nos numa linha de resolver o problema por processor os menos subversivos possíveis, os menos lesivos aos interesses nacionais
possíveis, é que, ao nos colocarmos nesta linha de legalidade, de defesa integral da legalidade,
da defesa absoluta da Constituição, estamos ao lado do povo para que se respeite o direito do
Vice-Presidente da República de assumir o poder, mas que, também, S. Exa., assegurado o seu
direito, pela mobilização da opinião popular do Brasil, cumpra com o seu dever, eliminando
a outra lesão que se procedeu, que se verificou e se consumou, ao truncar-se, pela coação e
pelo constrangimento, o direito do Presidente da República, afastando-o do seu alto posto.
Defendendo esta tese, defendendo esta solução como tentativa e, talvez, a última, de resolver pelos meios pacíficos o problema que já conturba a Nação, que já agita o povo e qual já
alicia para a subversão popular.
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Creio, mesmo, que S. Exa. o Vice-Presidente da República, se chegar a exercer o seu direito, será como uma decorrência do levantamento, do alerta da opinião pública nacional.
O povo, mobilizado, é que há de compelir as forças da reação, e estou certe de que ele
compreenderá, também, que este movimento popular não visa somente a sua situação, visa a
uma reparação total da lesão à legalidade e à Constituição.
Se nós nos omitíssemos nesta hora em que o Presidente já afastado está impedido de exercer o seu mandato, se nos omitíssemos, repito, de defender o direito do Vice-Presidente da
República, estaríamos pactuando com o primeiro golpe e com o segundo e quiçá preparando
o caminho para o terceiro golpe.
Defendemos a legalidade, Sr. Presidente, mas defendemo-la integralmente. Não abandonaremos o Vice-Presidente; não lhe negaremos nosso apoio, não para que ele tome posse do
Poder pelo prazer de possui-lo pela volúpia de desfrutá-lo, mas para que ele, que encontrou
no povo o Poder, através do qual pode exercer o seu direito, use desse mesmo poder que o
povo lhe dará, para restaurar o Presidente da República na posse da alta função que o povo
lhe confiou nas eleições de 3 de outubro. Esta é a legalidade que eu entendo e é assim que eu
entendendo a defesa da ordem constitucional, é assim que eu entendo que eu defendo o texto
da Constituição. Não há 2 direitos distintos. Só há um direito a defender, que é o direito
resultante daquilo que se as urnas apontaram a 3 de outubro, com o significado mais alto da
vontade popular. Esta é a legalidade integral e total. Por isto é que, desta tribuna, ao definir-me novamente em face desta questão, e quando aqui nestas tribunas encontram-se homens
do povo, possivelmente na sua maioria os mesmo que têm estado nos comícios, em frente
desta Casa Legislativa, procuro esclarecer, procuro alertar no sentido de que tenham este alto
conceito da legalidade, tenham este profundo conceito da defesa da ordem constitucional,
tenham este puro, este nobre entendimento do que é a defesa da Constituição, porque esta
não se defende por partes. Esta, ou se a defende toda, ou não se a defende nunca. Defendê-la
apenas em parte é satisfazer a apetites e o povo não está aí para satisfazer a apetites, a caprichos,
a ambições de quem quer que seja. O povo está nas ruas para ver no Poder aqueles em que
ele votou, em quem deposita a sua confiança soberana e não para ser frustrado, e não para ser
enganado, não para ser ludibriado, naquilo que ele tem de mais essencial na sua cidadania, o
respeito à livre e soberana manifestação da sua vontade num regime democrático como o nosso. Portanto, meus patrícios, é este o rumo da legalidade que se deve tomar: Vamos defender
a entrega do Poder ao Vice-Presidente da República até que se reponha na Presidência da República aquele que o povo escolheu para presidi-la. Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – O Sr. Secretário fará leitura de moção que se encontra sobre a mesa.
O SR. SECRETÁRIO – (Lê)
Dr. Cezar Muliterno – Vereador
Dr. Eloy Lenzi – Vereador
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As senhoras de Lagoa Vermelha já se mobilizaram para lutar pela legalidade, reuniram-se na Câmara de Vereadores e constituíram o Corpo de Enfermagem.
É unânime a adesão de forças vivas de Lagoa Vermelha à causa da Legalidade,
tendo se manifestado a Câmara Municipal, as Associações de Classe e Operárias, bem
como a unanimidade dos Partidos Políticos, em número de sete por seus Diretórios
Municipais.
Lagoa Vermelha dará o sangue e a bravura de seus filhos pela legalidade e manutenção da Constituição Federal, com a posse do Vice-Presidente João Goulart.
Raul J. de Campos

(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Adalmiro Moura.
O SR. ADALMIRO MOURA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ainda não venci o estado de perplexidade em que me encontrei desde o primeiro instante
em que a Nação recebeu, atônita, a notícia da renúncia do S. Exa. o Sr. Presidente da República. Desde então, Sr. Presidente, tenho estado procurando colher os elementos que poderiam justificar o gesto extremo, a atitude surpreendente do primeiro magistrado da Nação. V.
Exa. mesmo, Sr. Presidente, é testemunha disto, quando junto ficamos até as quatro horas da
madrugada do primeiro dia da crise, tentando, por todas as formas ao nosso alcance nos comunicar com os grandes centros políticos do País em busca de uma explicação para aqui que
hoje nós sabemos, mas então sentíamos, como veria profundamente a vida nacional, traria a
intranquilidade pública, deixaria o País neste suspense, e por sem dúvida, ainda comprometendo seriamente a nossa posição do mundo internacional.
V. Exa. sabe, Sr. Presidente, não sabem os Srs. Deputados, não sabe o Rio Grande os
motivos reais que levaram o ilustre Presidente da República à renúncia. Ninguém sabe cousa
alguma de concreto. Não se pode justificar a ignorância dos fatos com a gravidade da hora
e com a excepcionalidade dos acontecimentos, porque, se são excepcionais hoje, se foram
excepcionais no instante da renúncia, o documento da renúncia foi público e não contém
explicitamente as causas da renúncia. Não posso acreditar, Sr. Presidente, que o Dr. Jânio
Quadros tivesse sido levado ao gesto extremo em plena liberdade e não tivesse comunicado à
Nação os motivos concretos da sua renúncia. O documento é vago, as afirmativas são genéricas e tudo conduz à convicção de que não se trata de gesto livre, de um gesto de espontânea
vontade.
Mas, se o documento gera esta dúvidas, a sequência dos acontecimentos as confirmam,
porque, postas na carta, que a Nação conhece, as razões gerais que levaram o Presidente a
renunciar, desde então S. Exa. se mantém em quase total, em quase absoluto silêncio.
Não esteve o Presidente, desde o primeiro instante, após a renúncia, numa casa particular, na sua própria residência ou na casa de seus amigos. Cercou-se de todo um aparato
militar, na Base Aérea de Cumbica, à qual não tinha acesso nem a imprensa, nem o rádio,
nem o mundo político, nem os aliados do Presidente, nem os seus amigos. E até agora, até este
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instante, não sabe o Rio Grande do Sul, não sabe o Brasil, por que razão o ilustre Presidente
foi levado ao gesto extremo.
A posse do Presidente da Câmara Federal, em substituição ao Dr. Jânio Quadros, foi um
sinal de que a ordem constitucional seria preservada. Na ausência do Vice-Presidente, cabia,
realmente, ao Presidente da Câmara dos Deputados ser empossado no alto cargo de Presidente da República.
Mas, Sr. Presidente, desde então, se é verdade que aquele ato, da posse do Presidente da
Câmara na Presidência da República estava prestigiado pela presença dos três Ministro militares, se é verdade que, imediatamente, se mandou chamar o Vice-Presidente da República
para assumir o seu posto, se é verdade quedeste fato tinham conhecimento esses três Ministro
militares, não é menos verdade que a Nação está estarrecida com as dúvidas que, agora se
põem à assunção do cargo, por parte do Vice-Presidente da República, Dr. João Goulart.
Não compreendo mais, Sr. Presidente, porque, no desenrolar deste processo típico de
uma Democracia, fiel a letra da lei e da Constituição, agora mergulha a Nação em incertezas
ainda maiores, já com o fantasma da guerra civil nas ruas, quando se quer negar ao Vice-Presidente o direito de vir a assumir a Presidência. Não sou homem de grandes arroubos; V. Exa.
sabe e sabe a Casa. Se peco, pelo ponderação, peco pelo equilíbrio, peco pela calma, peco pela
sensatez. Não tenho entusiasmo de defender a Lei que nós criamos, e a Constituição que nós
juramos defender.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul não
pode ter discrepâncias, não pode oferecer condicionais. Deve estar a favor da Constituição e
das Leis, intransigentemente, incondicionalmente, pela posse do Vice-Presidente da República e deve manifestar, por todas as formas ao seu alcance, com a rapidez que todos os meios
de comunicação permitem, deve manifestar, por unanimidade, esta sua posição, que é a única
posição compatível com o próprio mandato que possuímos e com a representação que o povo
nos deu.
Como poderíamos nós, Sr. Presidente, se adotássemos outra atitude, se tivéssemos titubeios no nosso comportamento, como poderíamos nós justificar a nossa presença nesta
Casa e o direito, o sagrado direito que vem da Constituição, de falarmos em nome do povo?
O nosso mandato não é diferente do mandato do Vice-Presidente da República, como não
é diferente de qualquer mandato para cargo eletivo. Não podemos ter de maneira alguma,
qualquer condição para aceitar o cumprimento da Lei. Este é um só. Não importa os homens;
não importa quem comande os acontecimentos; não importa o tipo de acontecimento que
estejam ocorrendo. A posição de um Deputado não pode ser outra que não seja em favor da
legalidade, em favor da Lei, em favor da Constituição.
O SR. MOAB CALDAS – Muito bem!
O SR. ADALMIRO MOURA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Esta Casa, nesta noite, ainda vai assistir a definições rigorosamente necessárias por parte
de outros Srs. Deputados. Não estamos escrevendo para a História do Rio Grande, se bem
que estejamos escrevendo a nossa própria história, porque, neste momento, são necessárias as
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definições pessoais. Não cabe o silêncio, e, se estivemos até agora procurando sentir o curso
dos acontecimentos, não era por tibieza, não era por desejo de oportunismo, mas pelo desejo
de bem situarmos a nossa posição. Estivemos vigilantes em todas estas horas, angustiosas horas que vem vivendo a República.
Mas, Sr. Presidente, já agora se desenha, nítido, um quadro golpista, como bem mencionou o nobre Deputado Mário Mondino, e contra o golpe não pode haver contemplação.
Todos os Deputados desta Casa precisam ter uma posição bem claramente definida. Entendo, Sr. Presidente, inclusive, que a solução mais sensata, a posse do Sr. João Goulart na Presidência da República, não afasta a hipótese de vir a ser revista a atitude do ilustre Presidente
Jânio Quadros ao renunciar. Considere necessária uma reunião de cúpula, após a posse do
Vice-Presidente da República. Considero mais, considero imprescindível e pronunciamento
do Dr. Jânio Quadros, explicando à Nação, claramente, por que razão renunciou. O povo,
que o elegeu, consagradoramente, merece esta mínima consideração. O futuro do País, a tranquilidade nacional exigem um pronunciamento desta natureza.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – (Interrompendo) Esta é a nossa preocupação.
O SR. ADALMIRO MOURA – Não basta que S. Exa. tenha renunciado, não basta a
carta que dirigiu ao povo brasileiro.
Não pode S. Exa. se retirar do território nacional, como pretende antes de dar mais profunda e mais concretamente explicações ao seu povo, do gesto extremo que teve, em renunciando à Presidência da República. A programada viagem de S. Exa. à Europa não pode sair,
sem estas explicações, porque deixaríamos o País mergulhado numa série de conjecturas, de
inquietações tão grandes, que o próprio povo que elegeu S. Exa., não merece esta falta de
consideração, e que eu, particularmente, interpreto, até agora, como a persistência de motivos
constrangedores à livre vontade de S. Exa. (muito bem), como tendo impedido que S. Exa.
desse as satisfações que o povo merece, nesta hora grave da nacionalidade.
O SR. MARIO MONDINO – V. Exa. permite? (Assentimento do orador) Pelas mesma
razões que V. Exa. acaba de expor, é que eu me convenço de que estas declarações e esclarecimentos ao povo brasileiro, talvez só as possa dar no exterior e não no território nacional.
Estou convencido disso.
O SR. ADALMIRO MOURA – Não podemos mais do que fazer conjecturas e cada um
de nós tem impressões pessoais diversas e é num ambiente assim, que se deve exigir a posse do
Sr. Vice- Presidente da República, para restaurar a calma política no País (muito bem), e só
então, num ambiente mais calmo, será possível a todos conhecer e julgar os acontecimentos
que antecederam a crise.
Mas, Sr. Presidente, aqueles que detêm a força neste País, insinuam ações ilegais e anticonstitucionais, golpistas, que devem merecer o nosso mais veemente repúdio, porque, se
o simples fato do Presidente renunciante se retirar do País, sem maiores explicações, pode
conturbar a vida pública brasileira, com muito maior razão conturbarão a vida nacional
aquelas forças que possuem o poder da força, se não derem posse ao Vice-Presidente e assim
romperem a ordem jurídica, a ordem constitucional estabelecida. Então, sim, teremos o caos,
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porque o Brasil já não se conforma mais com golpes. Esta aparente indiferença de homem da
rua é apenas estupefação, mas não é conformismo. O povo brasileiro, nas últimas eleições,
provou que sabe o que quer e através do voto impôs a sua vontade, que precisa ser respeitada
por aqueles que vivem em função da vontade do povo. Esta é uma hora difícil, é quase uma
hora trágica, exigindo de todos nós o máximo de ponderação, mas também o máximo de
firmeza. Esta é a hora em que se deve medir as palavras, em que a cabeça deve estar fria, mas
o coração quente; quente de ideais, firme nas convicções de que a vontade do povo não pode
ser suplantada pelo poder das armas. Esta fase deve estar ultrapassada e deve estar ultrapassada
na consciência do homem das ruas. Deus queira, Sr. Presidente, que aqueles que possuem a
força neste País, procurem pautar os seus atos pela força moral, que nasce do respeito à Lei, do
respeito às liberdades públicas do respeito ao voto do povo, do respeito à vontade manifestada
nas urnas pelo povo.
Deus queira que haja sensatez, Deus queira que haja patriotismo, Deus queira que haja
equilíbrio e ponderação por parte daqueles que, dispondo da força das armas, pensarem que
esta força é superior a todas as outras, porque se assim pensarem estarão enganados. A História tem mostrado a todos, que só a força do espírito persiste e que esta força espiritual o
brasileiro a tem e agora, de novo está disposto a lutar pela sua prevalência.
Quem me conhece, nesta Casa, deve estar surpreendido de me ouvir falar em luta deste
tipo, eu que tenho sido um exemplo de calma e de ponderação. Mas tudo é uma questão de
medida um problema de limite. Não pode haver calma e conformidade, no estado de maturidade política do povo brasileiro, quando se pretende dar uma solução extralegal a acontecimentos que sobre serem lamentáveis não podem ser superestimados.
A normalidade democrática, a prática do regime, o seu aperfeiçoamento pela continuidade, está acima de todos os pequenos ou grandes casos que possam ocorrer na vida das pessoas
que tenham responsabilidades públicas no Brasil. A Constituição e as leis acima dos homens!
Só assim poderemos, com a serenidade, julgar os homens e os fatos e escolher os melhores
caminhos para administrar melhor este país.
Pela natureza dos estudos que tenho realizado, posso advertir, nesta noite, nesta hora
grave, posso advertir à Casa: governe quem governar, há de encontrar ainda, por muito tempo
dificuldades crescentes para administrar o Brasil. Se o Sr. Jânio Quadros, nos sete meses de governo emitiu CR$ 50.000.000.000,00 aproximadamente, venha quem vier para substituí-lo
e terá de emitir ainda mais, inexoravelmente. Sejam quais forem as reformas que fizer e a alta
do custo da vida não será contida, por sábio que seja o governante. Só mesmo um governo
que represente a vontade do povo poderá se manter nestas horas de sacrifício da Nação; só
aqueles, legitimamente escolhidos pelo povo estarão a salvo das iras do povo, dentro do sacrifício que este povo ainda terá de enfrentar. Há de ser na comunhão dos interesses, há de ser
na reunião de todos dentro do sacrifício, há de ser no ambiente democrático. Há de ser no
debate consciente das medidas administrativas necessárias à diminuição do mal de todos, no
apoio do povo, que se há de encontrar a maneira de fazer justiça que está por vir a este País.
Um Governo de força só arrastará o País ao descrédito perante o mundo, só levará ao coração
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do homem da rua a melancólica certeza de que a sua vontade de nada valeu, de que a sua luta
foi inglória. Um simples golpe da vontade de uns poucos se sobreporá à vontade de todos,
comprometendo instituições, sistema e soluções. Só na Democracia será possível encontrarmos o caminho menos difícil para enfrentarmos os dias que estão para vir; só na Democracia
aperfeiçoaremos o sistema, constituiremos quadros de melhores administradores; só na Democracia será possível o planejamento das soluções dos problemas econômicos e sociais.
Os Governos impostos ao povo não encontrarão por parte do povo a cobertura necessária
para as medidas de base que são indispensáveis para o prosseguimento do progresso do povo
brasileiro.
Este discurso, Sr. Presidente, não tem os característicos de um discurso político, não tem
aqueles característicos de discursos que empolgam, não tem os característicos de discursos
que arrancam aplausos. Mas tem um grande característico: o de definir um posição e de deixar escritas, coisas que poderão vir a acontecer, como uma advertência, advertência de um
democrata aos democratas desta Casa, para que nada nos separa, para que todo tipo de divergências, naturais entre vários partidos aqui representados cessem, para que a Assembleia
se mostre monolítica numa única tese: a defesa inexorável dos princípios da legalidade e da
Constituição. Só assim, fazendo um discurso assim, com esta franqueza, medindo as palavras,
mas dizendo o suficiente para que o Rio Grande me entende, só assim posso continuar tranquilo nesta Casa; tranquilo por saber que, na hora mais difícil, estive na punica posição compatível com o meu mandato parlamentar, com o meu mandato de Representante do povo,
fiel às tradições da nossa gente. Não falo para a história do Rio Grande, por que conheço a
modéstia da minha posição. Falo para a história da minha vida pública. Haja o que houver,
ninguém dirá que traí aos democratas do Rio Grande, que me honraram com o seu voto em
três legislaturas.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente, fiel às minhas tradições e fiel ao juramento que
prestei, em 1950, quando, pela primeira vez tive a honra de penetrar neste augusto recinto de
defesa das leis e da Constituição.
Muito obrigado a V. Exa. e à Casa. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE – Antes de conceder a palavra ao próximo orador inscrito, desejo
comunicar ao Plenário e ao Rio Grande que esta Presidência vem de receber informações
de uma proclamação lançada a Pernambuco e ai Nordeste pelo eminente Governador Cid
Sampaio, no sentido que Pernambuco não aceitará qualquer solução da crise política que não
tenha base rigorosa na Constituição do Brasil. (Palmas prolongadas da assistência).
Informa, ainda, a proclamação do Governador Pernambucano, que considerava vago,
atualmente, o cargo do Vice-Presidente da República e se o Sr. João Goulart pousar em qualquer parte do território Pernambucano será recebido como Presidência da República. (Palmas)
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Embora, integralmente de acordo com a opinião e os conceitos emitidos há poucos ins70
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tantes pelo Deputado Adalmiro Moura, assomo a minha tribuna, mas não para uma definição, eis que esta já foi feita em anterior oportunidade, definição, Sr. Presidente, que além de
pessoal, expressa, em conjunto com pronunciamento do ilustre Deputado Mariano Beck, a
posição e o pensamento da Bancada trabalhista na Assembleia legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul. Mas Sr. Presidente, na hora em que o povo vem às ruas, na hora em que os parlamentos deste Estado e deste País, em vigília que já ultrapassa a três dias, estão empenhados
na defesa do regime, na hora, Sr. Presidente, em que posições são tomadas no Brasil, como
esta do eminente Governador Cid Sampaio, que V. Exa. acaba de dar conhecimento à Casa,
sinto-me no dever embora com absoluta consciência da gravidade do momento, embora admitindo, inclusive, que esta seja a última reunião da Assembleia Legislativa do rio Grande do
Sul, sinto-me no deve, Sr. Presidente, de fazer algumas considerações a respeito deste processo
político-jurídico que acaba de se instaurar neste País. A renúncia de S. Exa., o Sr. Presidente
Jânio Quadros, com todo o seu inusitado e sua surpresa mergulhou o País nesta crise que
interpreto e analiso em duas fases.
Ontem, Sr. Presidente, a minha Bancada, tão pronto chegou a esta Casa a notícia, expressou a sua solidariedade ao Sr. Presidente da República, proclamando especialmente a nossa
conformidade com a política exterior do Sr. Jânio Quadros, que, executada exemplarmente
pelo chanceler Afonso Arino, estava a abrir novos caminhos para o progresso, para o desenvolvimento e para a emancipação deste País. (Muito bem!)
A primeira fase da crise, para mim, Sr. Presidente, diz respeito à renúncia do Sr. Presidente, renúncia que infelizmente não posso interpretar como interpretou, há pouco, o ilustre
Deputado Mário Mondino. Embora, Sr. Presidente, seja verdade que as alegações do Sr. Presidente da República sejam ambíguas, estão não só a merecer mas a exigir deste País um amplo
debate (muito bem) para que afinal saiba o Brasil soberano quais as forças capazes de exercer
tamanha pressão sobre a mais alta autoridade nacional. (Muito bem!)
Penso, entretanto, Sr. Presidente, como de resto pensa a totalidade do Congresso Nacional, que a renúncia é um ato unilateral, que não depende de decisão do Congresso Nacional, mesmo porque não se formulou pedido renúncia. O Sr. Presidente Jânio Quadros
que, repito, contou com a nossa solidariedade na corajosa política exterior que empreendeu,
apenas comunicou ao Congresso Nacional a sua renúncia, O fato, Sr. Presidente, está, entretanto, a exigir uma análise mais ampla sobre as causas determinantes do seu gesto, para
que se vislumbre nos horizontes deste País, de forma clara, quais as forças que têm quase este
poder extraordinário de levarem, em poucos anos, 2 Presidentes da República ao sacrifício
desta ordem e desta natureza. Mas, Sr. Presidente, confesso, com a sinceridade, que também
admitia a hipótese da coação, que também admitia a hipótese da simples renúncia, mas ainda
da prisão como também compreendi, Sr. Presidente, o porquê da presença do ex-Presidente
na Base de Cumbica, problemas, hoje, para mim, Sr. Presidente, claros e indiscutíveis. Basta,
Sr. Presidente, para tanto que se leiam as declarações do Sr. Dr. Jânio Quadros, prestadas às
últimas horas e publicadas pelo “Estado de São Paulo”, na sua edição de hoje, inclusive, Sr.
Presidente, com fotografias, não em Cumbica, mas em Guarujá, onde, como hóspede de ami71
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gos, descansa o ex-Presidente.
Destas declarações, Sr. Presidente, duas circunstâncias e me chamam a atenção: a primeira é que o Sr. Presidente Jânio Quadros, livre e espontaneamente, reafirma, também, a
espontaneidade do seu ato; a outra, Sr. Presidente, é que faz apenas uma breve referência às
circunstâncias a que alude o documento de renúncia. Para mim, Sr. Presidente, esta é a primeira fase da crise política que vive o nosso País. A renúncia do Sr. Jânio Quadros é um ato
unilateral que não dependia, não depende e não dependerá de decisão alguma do Congresso
Nacional. E a outra fase, Sr. Presidente, desta crise, para mim, está expressa no respeito aos
dispositivos constitucionais que determinaram a investidura do Sr. Vice-Presidente da república. Ressalvo, novamente, não concordo em participar de um debate desta natureza, como
quem participa de uma disputa, procurando quem chega primeiro e coloca uma pessoa na
Presidência da República. Para mim, o que interessa, acima de tudo, é o respeito e, sobretudo,
a preservação dos dispositivos constitucionais que imperam no País. Concordo com a afirmativa do ilustre Líder do meu Partido no Congresso Nacional, segundo a qual né é possível
mesmo a mais tênue diferença, a mais leve distinção entre a manutenção do regime ao da
posse do Sr. Vice-Presidente da República.
Realmente, neste momento, elas se confundem ou se verifica a posse daquele que, por
eleição, está incumbido de exercer aquela responsabilidade; ou então, Sr. Presidente, haverá,
inexoravelmente, a supressão do regime.
Sei que o momento é deveras delicado, Sr. Presidente. Creio, entretanto, que a mobilização da consciência democrática do povo do Rio Grande é fato inegável no momento presente. É fato inegável no momento presente. É o povo nas ruas, são as instituições de classe,
os sindicatos e as suas federações, os estudantes e as suas entidades de classe, as Câmaras de
Vereadores, enfim, Sr. presidente, é a plenitude da consciência democrática do povo rio-grandense, definida de forma clara e indiscutível, pensando como pensam os Deputados do Rio
Grande do Sul, sintonizando, nós, os seus representantes, com a consciência popular. Há um
movimento indiscutível, indesmentível, que deseja que o momento atual, acima e antes das
soluções ocasionais, das soluções personalistas, das soluções da força, tenha a solução da lei, a
solução do direito, a solução da Constituição!
Não concordo, Sr. Presidente, - e é uma consideração pessoal – não concordo, repudio até
mesmo alguns atos de intolerância e de exorbitância de determinadas autoridades deste país.
Não concordo, Sr. Presidente, que um Ministro da República declare o impedimento do Vice-Presidente eleito! (Palmas) Discordo fundamentalmente de que um detentor de cargo que
lhe foi dado pela autoridade civil que nasce da vontade popular, como nasceu a autoridade do
Presidente Provisório, chegue mesmo a afirmar que determinará a prisão do Vice-Presidente
eleito quando ele pisar o território nacional. Aí, para mim, Sr. Presidente, nesta simples afirmativa já está caracterizada a violência e sobretudo o atentado à Carta Magna deste País. Não
posso concordar, Sr. Presidente, quando autoridade locais determinam, como determinaram
na madrugada de hoje, o fechamento de praticamente todas as emissoras do Rio Grande do
Sul, Afinal Sr. Presidente, isto é uma democracia ou isto é um republiqueta de fachada, onde
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a vontade do povo é desrespeitada, onde se rasga a lei, se rasga a Constituição, truncando o
regime democrático no País. Não concordo, Sr. Presidente, com atos como aquele que se
efetivou na manhã de hoje no aeroporto da antiga capital da República, quando uma patente
das mais altas de uma das forças armadas, teve a petulância de, em pleno regime constitucional, dar voz de prisão, não a um simples Deputado Estadual, mas a um membro do Congresso
Nacional, tentando inclusive leva-lo de qualquer comunicação, sob a alegação pueril e leviana, para um membro das forças armadas, de que se estava já em estado de sítio. Pois saibam
de uma vez por todas os oficiais das nossas gloriosas forças armadas que eles, como filhos do
povo, como filhos deste País, devem também ler este livro porque eles estão também sujeitos
às normas aqui expressas, saibam os oficiais, Sr. Presidente, que estado de sítio não é decretado
em gabinete militar. Estado de sítio, nós termos da Constituição, só pode ser decretado pelo
Congresso Nacional.
E ao referir-me a este episódio, desejo de forma pública congratular-me com o ilustre
Deputado Ruy Ramos, que teve autoridade cívica suficiente para, de dedo em riste, repelir,
incontinenti, o gesto arbitrário e violento daquela autoridade que, afinal, constrangido pela
própria opinião dos passageiros do avião, retirou-se dali para o seu lugar, onde deveria estar
cumprindo o seu dever, ao invés de estar querendo conspurcar a lei e a Constituição deste
País.
Concordo, Sr. Presidente, entretanto, com o ilustre Deputado Mário Mondino quando
afirmou que aos democratas incumbe, nesta hora, defender a posse do Sr. Vice-Presidente
para que, depois, se reexamina a posição do Presidente Sr. Jânio Quadros. Concordo, Sr. Presidente, especialmente porque, conforme já afirmei, entendo que as alusões ambíguas daquele documento merecem, agora, que não se repetiu o 24 de agosto de 1954, agora que o
ex-Presidente, para felicidade de todos, está vivo e livre, é preciso que agora S. Exa. preste
mais este serviço ao Brasil: diga, Sr. Presidente, franca e abertamente, quais as forças queo
constrangeram, quais as forças que o impediram que realizasse a redenção do nosso País, trabalhando pela grandeza do Brasil e pelo bem-estar e felicidade dos brasileiros.
Sr. Presidente. Entendendo que esta deveria ser a posição da Assembleia Legislativa: posição de luta pela legalidade constitucional, pela observância dos dispositivos da nossa Constituição e, sobretudo, para que, dentro da Constituição e, sobretudo, para que, dentro da
Constituição, na amplitude do regime democrático, em pleno gozo das franquias e das faculdades constitucionais, possamos debater todos nós estes problemas de transcendental importância para o nosso País, especialmente para o futuro desta Nação.
Sr. Presidente. Crio que haverá unanimidade no Plenário da Assembleia Legislativa.
Tenho até um certo orgulho comigo, Sr. Presidente: o fato de saber que, na Casa legislativa do Rio Grande, que, em meio aos meus colegas que representam o povo, não existe um só
que pactua com os processos golpistas em marcha neste País. Creio que esta, Sr. Presidente,
será a posição unânime desta Casa, que acima dos interesses secundários, repito, que antes de
ver problemas pessoas em jogo, renovo deseja é ver a Constituição, não só falada, mas sobretudo, respeitada, sobretudo preservada, no que ela tem de melhor, especialmente naqueles
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dispositivos que cercam as garantias da vontade popular, porque, afinal, vivemos num País
onde o Poder emana do povo e absolutamente só em novo do povo ele pode ser exercido.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, encerro estas considerações, renovando a nossa posição,
posição de intransigente defesa dos princípios constitucionais, de disposição para analisar os
problemas que determinaram o gesto do Sr. Jânio Quadros, disposição, Sr. Presidente, para a
manutenção do regime democrático no Brasil. Repito, Sr. Presidente: manutenção do regime
democrática e indissociável, neste momento, da posse do Vice-Presidente da República, Sr.
João Goulart. A posse do Vice-Presidente, no meu modo de entender, representa, inclusive,
a continuidade desta Casa, que aqui poderá continuar o seu trabalho pelos melhores e mais
altos interesses do povo rio-grandense. Para mim, “povo sem parlamento, é povo escravo”, e
não vou, Sr. Presidente, repetir estas afirmações, mas apenas renovar a v. Exa. o nosso aplauso
pela atitude corajosa que V. Exa. vem tomando, permanecendo quase que constantemente no
exercício do seu Posto, procurando aqui dar esta demonstração de que é permanente a Democracia Brasileira, de que afinal não desejamos mais que o regime venha a alterações, de que
afinal, Sr. Presidente, a Constituição foi feita, foi votada para que fosse observada e cumprida
por autoridade e por povo.
V. Exa. tem sabido ser credor do nosso respeito e da nossa admiração (Palmas), tem correspondido à expectativa de todo Rio Grande, mobilizado hoje, no meu modo de entender,
mobilizado especialmente pelo exemplo da Assembleia Legislativa, através da direção segura
de V.Exa.
O Rio Grande, como Santa Catarina – e li há pouco a nota da Assembleia Catarinense,
aprovada também por unanimidade, - como a da Assembleia Paulista que, inclusive, já decidiu viajar para Brasília, a fim de assistir à posse do Vice-Presidente, gesto e ato que vai significar o respeito absoluto à Constituição do País.
V. Exa., Sr. Presidente, sabemos nós, continuará assim, merecedor do apreço e do respeito
dos representantes do povo e de todo o Rio Grande do Sul, que hoje, mais do que nunca, está
de pé pelo Brasil (palmas), sobretudo pela Constituição, sobretudo, Sr. Presidente, para dar o
seu exemplo que, como no passado, fiel às suas tradições, o Rio Grande está disposto a novos
sacrifícios em benefício da Pátria comum, da unidade nacional, de todos este grande Brasil,
que queremos ver não só mais forte, mas sobretudo cada vez mais democrático, para orgulho
do nosso País. (Palmas!).
(Manifestações de aplausos das galerias)
O SR. PRESIDENTE – Agradeço as palavras pronunciadas pelo nobre Deputado Sereno Chaise a respeito do meu comportamento, como Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado. Agradeço a manifestação dos Srs. Deputados e ainda mesmo a manifestação das galerias que, de maneira comovente, expressam de modo autêntico, legítimo, nascido nas fontes
populares mais profundas – a opinião do povo do Rio Grande do Sul.
Creio que nenhum mérito existe nisto, que apenas procuro cumprir com o meu dever de
cidadão, de democrata e de representante do povo rio-grandense.
Desejo comunicar ao Plenário que esta Presidência acaba de receber manifestação tele74
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fônica do Sr. Presidente da Câmara Municipal da pequenina Canoas, Município que tem sofrido pelas condições difíceis em que vive, mas Município que tem dado magníficas exemplos de
espírito público e de espírito democrático. Canoas, através de seus legisladores, também está em
sessão permanente, a sua Câmara Municipal está reunida com líderes sindicais, com elementos
das classes produtoras e, assim, proclama a sua contribuição ao esforço da resistência democrática, que se instala no lugar adequado, dentro da Casa do povo rio-grandense, a Assembleia
Legislativa do nosso Estado. (Palmas).
Quero anunciar, agora, a palavra do nobre Deputado Paulo Couto.
O SR. PAULO COUTO – Sr. Presidente, nobres Deputados.
Em face das ocorrências que vêm trazendo a intranquilidade à nossa gente, eu vou ocupar
a tribuna para deixar consignado o meu protesto contra a situação reinante no País. E eu, que
sou testemunha de diversos acontecimentos de nossa terra, estou realmente, apreensivo com os
fatos, como vão se desenvolvendo. Vejamos a primeira manifestação que eu assisti, que foi aquela
cujo efeito trágico ocorreu em 24 de agosto de 1954, quando o eminente Presidente Getúlio
Vargas, empenhado que estava em realizar uma obra de recuperação nacional, viu, como vimos
todos nós, as forças de reação aglutinaram-se para exigir, mediante ultimato, a sua renúncia, e o
Presidente-estadista respondeu ao ultimato com estas palavras: “Do Governo só sairei morto”.
Não concordou que aqueles que eram seus subordinados e que por imposição constitucional
haveriam de obedecer, fossem autores do ultimato e acolhessem esse ultimato. O Presidente da
República, o Presidente Getúlio Vargas ficou surpreso com a insubordinação daqueles grupos e.
impossibilitado de reagir, declarou categoricamente: “Do palácio do Governo só sairei morto”.
É uma atitude de um grande patrício nosso, de um gaúcho de têmpera, que não aceita imposições que possam ferir sua dignidade e a dignidade da Nação.
O Presidente Getúlio Vargas tombou. A lição ficou, mas os golpistas continuaram a conspirar. Em 1955, os grupos da reação reuniram-se para impedir a posse dos candidatos eleitos, o Sr.
Juscelino Kubitschek e o Sr. João Goulart. O grupo da reação estava confiante de que daria mais
um golpe, pois que o Presidente Getúlio Vargas tinha sido sacrificado precisamente por aquele
mesmo grupo. O Presidente Getúlio Vargas, o estadista que nos legou este patrimônio enorme
que o Brasil desfruta, o Presidente Getúlio, caíra vítima dos golpistas e estes entendiam que
estavam suficientemente fortes para desfechar um novo golpe contra a República. Foi quando
o Marechal Henrique Duffles Teixeira Lott assumiu o comendo das Forças e repudiou o assalto
que se pretendi fazer ao Poder Público e a destruição que pretendiam realizar do pensamento
nacional que tinha sido manifestado nas urnas, livremente. O Sr. Juscelino Kubitschek assumiu
o Governo e o exerceu. Mas, quando o Sr. Jânio Quadros foi eleito, numa eleição que constituiu uma consagração, e eu tenho muita autoridade para falar a respeito, porque não dei o meu
voto a ele, membro que sou do PTB, fundador do PTB, não seria eu quem iria votar contra os
interesses e contra os postulados do meu partido. Votei, portanto, nos candidatos do PTB, que
tinham sido escolhido nas convenções do PTB. Mas, desta tribuna mesmo, quando começaram
as manifestações, os arreganhos para impedir a posse do Sr. Jânio Quadros deveria exercer o seu
cargo, por isto que tinha recebido os sufrágios de grande massa do eleitorado brasileiro. Agora
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surge este incidente. O Sr. Jânio Quadros renunciou ou o Sr. Jânio Quadros foi obrigado a
renunciar? Se ele renunciou voluntariamente, até hoje a opinião pública não está devidamente esclarecida. Não há quem saiba das razões exatas da renúncia do Presidente Jânio Quadros.
Não existe um documento no qual o Sr. Jânio Quadros manifesta os motivos que o levaram a
abandonar a Presidência da República. Não. Outros acham que o Presidente Jânio Quadros
não renunciou voluntariamente, mas foi vítima de um “putsch”. Aqueles áulicos palacianos,
donos de oposições de mando. Resolveram exigir uma série de reivindicações.
Ou atenderia às reivindicações ou então seria preso ou renunciaria.
Mas a verdade, Sr. Presidente e Sr. Deputados, é que o Sr. Jânio Quadros não fez a sua
renúncia voluntariamente. Ele recebeu uma paleta: ou ele aceitava as condições, não poderia
aceitá-las. Na superfície do Brasil não há nenhum homem que ocupe cargos públicos capaz
de aceitar as imposições de grupos, de determinados grupos que representam as forças mais
negativas da nacionalidade. (Palmas).
Consequência: foi ele obrigado a assinar a renúncia e, ao mesmo tempo, preso, recolhido
à Base Aérea de Cumbica, onde permaneceu por 24 horas, pelo menos, e, certamente, ainda
deve estar detido, porque, porque as notícias são contraditórias; conheço algumas, através da
imprensa e do rádio. Mas, fonte perfeita de fatos pouca gente conhece. O povo está no escuro
(risos), não está sabendo o que estão preparando no cenário nacional. O golpe foi dado contra o Presidente da República, Sr. Jânio Quadros. Consequência: preceito constitucional:
automaticamente vaga a Presidência da República. Nesta hora, é o Presidente da República
o Sr. João Goulart. E fiquei mais surpreso ainda, quando soube que alguns oficiais, a mando,
foram vasculhar aviões, para verificar se o Sr. João Goulart, Presidente da República, estava
chegando ao território brasileiro. Mas, se o Presidente João Goulart chegava ao território nacional, não havia necessidade de vasculhar-se aviões; o certo era perfilar-se, fazer a continência
devida ao Presidente da República.
(Palmas prolongadas da assistência).
O SR. SERENO CHAISE – V.Exa. permite? (Assentimento do orador)
Com o respeito não a uma pessoa, mas ao povo brasileiro.
O SR. PAULO COUTO – Obrigado pelo seu aparte, oportuníssimo aliás.
O povo todo está estarrecido com as medidas tomadas por aqueles homens que deveriam
ser os guardiães da Constituição e da Lei, aqueles que deveriam precisamente empenhar a sua
vida, o seu patrimônio moral e material para defender a Lei. Parece que eles é que desejam
que o Presidente João Goulart renuncie ao cargo a que foi levado pela vontade livre do povo
brasileiro. Mas este prazer eles não terão. Estão enganados; porque o Sr. João Goulart não é
uma pessoa física somente; ele representa a opinião consciente e livre do povo brasileiro e,
portanto, ele irá ocupar a Presidência da República, ele irá exercer a Presidência da República e colocar tudo nos seus devidos termos; sem perseguições, porque ele não é mesmo de
perseguições. É muito generoso, é muito nobre e, naturalmente, vai impor a autoridade do
Presidente da República, do Poder Executivo, mas sem aflições para ninguém. Esse grupo de
traiçoeiros, de traidores vai pagar os seus pecados pelas suas próprias mãos. Se pretendem alte76
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rar a Constituição para suprimir o cargo de Presidente da República, cometerão uma felonia
contra a nacionalidade e colocarão o Brasil numa situação de inferioridade perante os povos
civilizados do mundo. Por isso tenho muita confiança no Congresso Nacional. Sempre tive
fé no Parlamento Nacional e tenho a certeza de que o Parlamento não irá se prestar para ser
instrumento de poderosos eventuais. O Parlamento é composto de todas as correntes de opinião, e quem é que está lá que vai concordar em subverter o sistema? A única subversão que
eu aceitaria seria na oportunidade, mediante discussão, a transformação do sistema presidencialista para o regime parlamentarista, seguindo o roteiro das nações civilizadas do mundo,
civilizadas e não bárbaras. (Palmas)
Sr. Presidente e nobres Deputados. Ainda tenho um reparo a fazer no caso do Sr. Jânio
Quadros. O processo criminoso, por que o processo para afastar o Presidente da República
que está previsto na Constituição, é o “impeachment”. Se ele não correspondia aos interesses
da Nação, como dizem os seus detratores, a fórmula seria através do Congresso Nacional: a
decretação de “impeachment”. Mas não, Sr. Presidente, um grupo adornar-se da órbita governamental, um grupo cercar o Palácio e lá exigir a renúncia. Aqueles que assim procederam, se
assim ficar provado durante o inquérito que será obrigatoriamente feito, serão punidos com
as penas máximas previstas nas leis da República, porque o processo legal de afastar-se um
Presidente não é botar-lhe a espada no peito e dizer: “Assina e renúncia.”
Esta não é a formula, a fórmula é o “impeachment”, que é a fórmula legal e moral, é a
que existe dentro dos preceitos constitucionais. Mas, Sr. presidente, a opinião pública está
surpresa por até hoje não saber como saiu o Presidente da República. Agora, nós sabemos e
estamos vivendo um fato autêntico, um fato objetivo. É que o Presidente da República, o Sr.
João Goulart, terá que chegar ao Brasil e onde pisar, em qualquer parte do seu território, será
recebido como Presidente da República (Palmas) e entrará imediatamente no exercício do seu
cargo, custe o que custar.
Estou admirando a conduta do nosso eminente Presidente. O Presidente desta Casa tem
se manifestado como um autêntico filho do Rio Grande. (Palmas!) Não anda com evasivas,
não anda com vacilações. A sua posição é destemida, pela lei, em nome da lei. Está lutando
para preservar os direitos do povo brasileiro. (Palmas!)
O Rio Grande do Sul tem uma grande responsabilidade neste episódio, porque a terra de
Osório, de Bento Gonçalves, de David Canabarro, esta terra que tem este patrimônio enorme
no seu bojo não poderá, em hipótese alguma, aceitar justificações para não recolher o seu
filho que foi investido no cargo pela vontade do povo brasileiro. Não! O Rio Grande irá lutar
democraticamente pela democracia. (Palmas!)
O Rio Grande, nesta hora, está em contato com todo o Brasil para defender as instituições. Nenhum Presidente da República poderá esmagar o Rio Grande e eu estou mais surpreso ainda é porque pessoas que mereciam tanto apreço na nossa terra estão lá nos conciliábulos
para eliminar o Rio Grande do cenário nacional.
Se o Sr. João Goulart não fosse do meu Partido, eu estaria ao lado dele, como estive ao
lado de Jânio Quadros, quando ameaçavam de lhe impedir a posse, porque nós aqui no Rio
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Grande nos educamos a obedecer a lei; pela lei fazemos todos os sacrifícios.
Não nos importa a vida, o que nos importa é o império da Lei. O que adianta viver uma
vida em que se perdeu tudo que era mais importante, que é a dignidade, que é o ideal? Não.
Não vamos renunciar ao nosso ideal. Nós vamos fazer como aqueles portugueses de velha
estirpe, quando faziam o seu roteiro pelo redor do mundo e quando um deles foi agredido
no interior de um país chamado Abissínia, lá pelo ano de 1507, ali preso e torturado, arrancavam-lhe as barbas, incendiavam lhe as barbas e ainda lhe dizia o inimigo da fé: “Dobra-te e
beija estes pés”. Mas ele manteve a sua dignidade e, apesar de todo ensanguentado e torturado,
disse que não. Cotaram-lhe, então, a cabeça e disseram: “Português da velha têmpera quebra
mas não verga, e não verga perante os inimigos da fé, como o gaúcho não verga perante os
inimigos da Lei. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o Deputado Antônio Bresolin.
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Quando se ameaça pisotear a constituição, a Carta Magna do País, o Brasil inteiro se ergue
numa só voz e de modo especial o Rio Grande, em odos os recantos, faz sentir a sua repulsa
àquelas que, em lugar de cumprir a Lei, em lugar de garantir as nossas instituições e as nossas
liberdades fundamentais, colocam-se – e não sabemos por que razão – ao lado daqueles que
apenas defendem os seus interesses, contrariando as legítimas aspirações, os legítimos interesses do povo. E este fato é de singular importância, como também importante é o que se
verifica principalmente no nosso Estado, o que vem evidenciar o espírito inquebrantável, a
alma indomável do nosso povo. É o Rio Grande em peso que se ergue neste momento. Ainda ontem e ainda hoje, por várias vezes, tive oportunidade de visitar o Palácio do Governo e
dentro daquela Casa, que é do povo também, pudemos verificar que o Executivo Estadual
a transformou numa barricada, tornando-a, como disse o eminente Governador do Estado,
uma cidadela da legalidade, em defesa dos direitos constitucionais. Lá estão empilhados sacos
de areia, lá está a Força Pública Estadual, lá estão os auxiliares do Governo, lá estão os prefeitos
de vários municípios do Interior e membros das Câmaras de Vereadores, todos com um só
objetivo: o da defesa intransigente da Constituição Brasileira. Aquela Casa está transformada
numa barricada, não com o objetivo de agredia a este ou àquele, mas como um marco indemovível na defesa das instituições brasileiras, no sentido de fazer respeitar a Constituição do
Brasil.
É isto o que se verifica aqui e se vê pelo interior de todo o Rio Grande do Sul. Hoje mesmo
tive a oportunidade de entrar em contato com diversas comunas da minha região, Cruz Alta,
Ijuí e outros municípios, verificando essa mesmo intenção, através dos pronunciamentos que
a cada instante chegam a esta Casa, de Câmaras de Vereadores, de Prefeitos, de associações de
estudantes, de líderes sindicais, enfim de todos elementos que representam a opinião pública,
de homens de todas as condições na defesa da Constituição e na posse legítima do Presidente
Constitucional do Brasil, atualmente o Sr. João Goulart. (Palmas)
Mas, numa hora tão dramática como esta, quando aqui, desta tribuna, se ventilaram todos esses fatos, quando, desta tribuna, através da palavra brilhante de tantos oradores, se pro78
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clamou o respeito à Constituição, eu quero, nesta oportunidade, não apenas como Deputado,
mas como jornalista, principalmente como jornalista, chamar a atenção dos nobres colegas e das
galerias, para o fato de que também as liberdades fundamentais de nosso povo estão cerceadas,
pois que pelo simples fato de terem dado publicidade a uma mensagem, já foram fechados duas
emissoras de nossa capital; no Rio de Janeiro, pelo fato de jornais terem publicado o manifesto
do Marechal Lott, foram lacrados e hoje, aqui no Rio Grande Sul , outras emissoras foram lacradas. E ainda não estamos num regime de força propriamente dito, ainda não se estabeleceu
no Brasil aquele regime que estão planejando implantar na nossa Pátria. Imaginem o que acontecerá, amanhã ou depois, se tivermos de viver sob o regime como aquele que há na Rússia, que
há na Espanha, que há em Portugal, onde a criatura humana não tem direito de manifestar o
seu pensamento. Nós sabemos quanto é grata ao povo brasileiro a liberdade de pensamento.
Já o grande Quintino Bocaiuva dizia que a “imprensa é a eucaristia do pensamento e a mesa da
comunhão universal”. Senão defendermos a liberdade de imprensa, os nossos jornais não farão
mais a defesa dos interesses coletivos, mas serão apenas instrumentos de divulgação da ação déspotas. Sabemos também o que dizia o grande Rui Barbosa, quando afirmava que nem os próprios parlamentos poderão sobreviver, sem a imprensa que respiram os parlamentos. E o grande
Lamartine dizia “encadear a imprensa é encadear ao mesmo tempo a verdade, o próprio espírito
humana.” Por isto desejo alertar o Rio Grande para que se está passando. Assembleia unida ao
Governo do Estado, aos Líderes sindicais, aos estudantes, às câmaras de vereadores, aos prefeitos
e a todos os rio-grandenses, há de lutar até o fim para que estas liberdades sejam respeitadas. Mas
sabemos que para isto é preciso mobilizar o Rio Grande, porque a liberdade, como disse alguém,
não se implora de joelhos. O Rio Grande nunca negou suas grandes qualidades, tão bem definidas nesta estrofe magistral, ainda do tempo da revolução do imortal Presidente Vargas;
“Rio-grandense não se avilta
Porque ninguém será vil.
Todos sabem que o Rio Grande
É a vanguarda do Brasil.”
(Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Vou conceder a palavra, interrompendo a lista de inscrições de
oradores, ao nobre Deputado Mariano Beck, que transmitirá ao Plenário do Rio Grande do Sul
uma notícia de grande repercussão.
O SR MARIANO BECK – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Retorno à tribuna já quase sem voz, para anunciar uma notícia que, certamente, irá encher
de júbilo, não apenas os Representantes do povo rio-grandense, como, principalmente, o povo
que se faz presente nesta Casa acompanhando os nossos trabalhos.
Acaba de ser divulgada, pelo General Araújo Gama, Comandante do II Exército, com sede
em São Paulo, a nota a favor da posse do Sr. João Goulart, (Muito bem) (Aplausos das galerias)
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inclusive garantindo a posse daquele que, hoje, realmente, é o supremo mandatário da Nação,
o Sr. João Goulart. (Palmas) (Aplausos das galerias).
O SR. CARLOS SANTOS – Viva a Democracia!
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente. Esta é um notícia alvissareira, por que a prova que nossas gloriosas Forças Armadas não estão desmentindo a sua tradição legalista, que
está a serviço do Brasil e a serviço de seu povo.
Neste momento, só tenho vontade de levantar um viva à nossa Pátria livre. (Palmas) (Discurso revisto orador)
O SR. PRESIDENTE – A notícia que acaba de ser divulgada no Plenário da Assembleia
Legislativa tem uma grande significação, a significação que deve encher de orgulho o povo
brasileiro: é a de que, já na primeira arrancada, a consciência popular ganha a manifestação
do II Exército, com sede em São Paulo, que se empenha assim, na forma mais altiva e mais
positiva, em prestigiar a Constituição do Brasil.
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Zachia.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
A esta altura, praticamente desnecessária seria a nossa passagem por esta tribuna. De uma
maneira toda especial, no início dos trabalhos desta Sessão, o meu companheiro de Bancada, Mario Mondino, precisou, bastante objetivamente, com grande felicidade a posição de
Representação Democrata Cristã nesta Casa. Assim é que a nossa vinda a esta se justifica
apenas ao reafirmar aquelas incisivas declarações de meu companheiro de Bancada, como a
participação individual do Deputado, pois o momento presente da nacionalidade está a exigir
não apenas a definição partidária, mas também a definição individual de Deputado, e esta
definição vem sendo feitos por todos os Representantes Rio-grandense a favor da obediência
ao preceito constitucional que, no momento, está representado pela posse do Vice-Presidente
da República. Defendemos, Sr. Presidente, o direito irretorquível de o Sr. João Goulart assumir a Presidência da República, vendo nesta decisão, a mesma legitimidade que víamos em
novembro de 1955 no mandato do Sr. Café Filho.
Ontem, achávamos que aquele brasileiro tinha a legitimidade do seu poder contestada
pela força e ante isto nos opúnhamos; hoje, com o mesmo vigor de ontem, fazemos oposição àqueles que negam essa legitimidade, àqueles que querem tirar do Sr. João Goulart este
direito legítimo e constitucional. Por uma fidelidade à nossa própria vida, por um princípio
de coerência pessoal e política, é que aqui estamos, para trazer esta manifestação pública de
solidariedade do Vice-Presidente da República, com o direito que ele possui, pois para tanto
foi eleito pelo povo brasileiro para substituir o Presidente Jânio Quadros. E enquanto não
pudermos verificar com precisão como a renúncia do Sr. Jânio Quadros foi processada, achamos que a garantia do regime, no momento, se corporificará com a posse do Sr. João Goulart.
E é por esta razão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que nos debatemos pela legitimidade das
pretensões do Vice-Presidente da República. Assim, nesta nossa breve intervenção, pensamos
ter alcançado o nosso objetivo, que foi apenas o de consignar a posição individual de um
Deputado, pois a posição partidária, como dissemos, já havia sido consignada, se bem que
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não expressamente, mas pela precisão dos conceitos, pelo nobre Deputado Mario Mondino.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Moab Caldas.
O SR. MOAB CALDAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Sinto-me na obrigação moral
de fazer uso as palavra, nesta oportunidade histórica, quando todos os homens, sobretudo os
homens públicos, precisam definir-se.
Devo confessar lisamente que graves preocupações assaltavam o meu espírito, face à onda
de boatos que se difundiam por todos os recantos de nossa Pátria e aqui neste Rio Grande,
terra histórica, eclodiram de maneira descomunal. Dentre estas preocupações sem dúvida a
maior de todas foi precisamente aquela notícia de que nossas Forças Armadas, fugindo da sua
missão principal, não desejavam resguardar aquilo que todo homem que ama a liberdade tem
como verdadeiro evangelho- a Constituição.
Dúvidas dantescas assaltavam a minha alma e eu perguntava a mim mesmo se seria possível que as Forças Armadas da minha terra estariam como as Forças Armadas de certas “republiquetas” da América, a serviço dos espoliadores de outras regiões.
Regressei, há poucos dias, de Cuba, território livre da América e tive oportunidade, ali,
de conversar com representações de todos os países americanos. Verifiquei a situação desgraçada, carente de liberdade e de progresso em que se encontram muitas pátrias irmãs, que
vivem uma vida de profundo subdesenvolvimento. Mas também ali naquela Ilha do Caribe
conversei com homens da Europa e, sobretudo, com espíritos desesperados, principalmente
da Península Ibérica, que nos contaram com a alma em frangalhos, com lágrimas nos olhos,
as provações que dizimam as suas terras. Não, dizia eu para mim, eu sei que o Brasil é uma
Pátria ainda nas primícias do seu desenvolvimento; sei que o Brasil tem sofrido no seu cerne
as espoliações mais vis e conheço perfeitamente o processo de vampirismo que está tentando
sugar-lhe as energias. Sou oriundo de uma terra, o Nordeste, que tem sacrificada propositadamente, porque tem sido dominada, durante séculos, por políticos viciados. Mas acreditamos
na fibra, no sangue, na raça da nossa gente, de Norte a Sul, de leste a Oeste, sempre tive uma
fé profunda no processo de rejuvenescimento moral e que, nos momentos mais graves haveria
de imprimir, nos homens da minha terra, os sentimentos melhores e mais altos. Não era possível que esta terra continuasse sendo um colosso a dormir, enquanto todos os povos, através
das formas mais variadas, procuram a sua redenção. Apreciando o processo sociológico do seu
desenvolvimento, fomos encontrar o Brasil dando os primeiros passos, tentando levar os seus
anseios a todos os recantos da nacionalidade.
Quando o processo eleitoral estava em plena vigência saímos à rua, à praça pública, para
ter a coragem da definição nos momentos graves, saímos à rua e com a nossa palavra modesta,
porém sincera, lutamos, com todas as veras do nosso coração, para que fossem conduzidos à
suprema magistratura da Nação as personalidades fulgurantes que são o Marechal Henrique
Teixeira Lott e o Dr. João Goulart. Todavia, a vontade popular se fez sentir e nós verificamos
que aquele que pretendíamos para a Presidência da República fora vencido. E a partir do
momento em que o Sr. Jânio Quadros assumiu a Presidência da República, contou ele mo81
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ralmente com o nosso apoio, porque nós precisamos aprender a respeitar a opinião pública,
a opinião das grandes maiorias.
Apesar de tê-lo combatido, moralmente estávamos emprestando a nossa solidariedade
a S. Exa., sobretudo à sua política externa que será o caminho que indubitavelmente há de
conduzir o nosso País a uma posição de proeminência no mundo, pois não é possível que o
Brasil viva com fobias e medos. Nunca nos pronunciamos desta nossa tribuna a favor do Sr.
Jânio Quadros para que não dissessem os maus pensadores que éramos aderentes de última
hora. O Sr. vice-Presidente da República mereceu o nosso voto e o nosso trabalho e continua
merecendo a nossa confiança. E eis que de repente somos surpreendidos com a renúncia daquele que estava no comando supremo da nossa terra. O que nos surpreendeu não foi apenas
a semelhança de argumentação em relação à carta daquele saudoso Presidente que se tornou
imortal para os brasileiros, não foram as razões expostas sinteticamente, que tinham uma afinidade prodigiosa com a carta imortal, com a carta-testamento. O que nos surpreendeu foi o
laconismo, as diminutas proporções da exposição, a ambiguidade de suas expressões que provocam um estado de preocupações e de dúvidas na consciência popular. E logo nos assaltaram
as preocupações. Que forças foram estas capazes de duas vezes tiraram do Governo aqueles
que receberam a consagração total?
Evidentemente, os reacionários de todas as épocas, aqueles famosos “lanterneiros” que
estão bem presentes em nossa consciência, trabalharam, como sempre o fizeram, nas sombras,
dentro daquela falta de luminosidade característica às suas atividades. Ficamos surpresos. Mas
o que mais nos surpreendeu foi precisamente o mutismo em que se colocaram, também, os
Ministro, que não deram suficientes razões à grande massa, porque aqueles mesmo processos
que fizeram o Sr. Jânio Quadros abandonar a cadeira presidencial deveriam ser conhecidos,
pelo menos, de alguns dos meus Ministros, que não vieram contar à populaça aquelas razões,
mas que, toda, via, o gênio, a psicologia, as características psíquicas e, sobretudo, as posteriores explicações deram a entender na casa de seu amigo Hermínio, em São Paulo, satisfazendo
nossa curiosidade, uma vez que esta explicação é mais clara e demonstra, pelo menos, que houve
voluntariedade no gesto, que, oportunamente, poderá ser explicado em maior proporção.
Mas, Sr. Presidente, como dizíamos no prelúdio de nosso trabalho, uma grande dúvida
assaltava nosso espírito, porque as notícias das ruas nos davam conta de que as Forças Armadas iam rasgar a Constituição, não iam cumprir com a missão para a qual foram criadas.
E aí está a notícia final de que o II Exército, de São Paulo, resolve publicamente definir-se e
garantir a posse daquele que é, atualmente, o nosso Presidente, o Sr. João Goulart. (Aplausos
das Galerias).
A nota publicada pelo Comandante do II Exército faz com que retornemos à nossa crença primitiva e, sobretudo, vem demonstrar que as nossas Forças Armadas têm ainda aquela
dignidade característica de Osório, de Duque de Caxias e de tantos homens resplandecentes
que deixaram um marco indelével na nossa História.
Por isso, neste epílogo, quando estamos passando para um outro dia, no caso de um sessão da nossa Assembleia, queremos pedir ao povo que nos ouve, ao povo do Rio Grande,
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que temos representado, embora modestamente, que continue firme nos seus propósitos de
assegurar a Constituição, seja de que forma for (palmas), porque não há lugar para dúvidas,
nesta oportunidade. Ou nós lutamos pela manutenção da Constituição, garantindo com o
nosso gesto, com o nosso esforço, com a nossa definição, a posição do Dr. João Goulart, ou
nós trairemos a nossa história, ou nós rasgamos a nossa bandeira.
Sejamos, por tanto, agora, unidos, fortes e gloriosos como fomos no passado e façamos
com que o Rio Grande, nesta hora transcendental, mostre ao resto do Brasil, mostre ao resto
da América, mostre os outros continentes que o sangue farroupilha ainda corre quente em
nossas veia, que o sangue farroupilha ainda corre quente em nossas veias, que o Rio Grande
ainda está de pé pelo Brasil e pela liberdade. (Palmas) (Manifestações de aplauso das galerias)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Antes de suspender a sessão, vou conceder a palavra ao nobre
Deputado Mariano Beck, que lerá o texto integral da proclamação do General Comandante
de II Exército, sediado na cidade de São Paulo.
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente, Srs. Deputados, meus patrícios.
É com muito prazer que vou proceder à leitura da nota do Comandante do II Exército,
que há poucos instantes anunciei que estava sendo distribuída. A nota está sendo lida a todo
o Brasil através das ondas da poderosa “Rádio Bandeirante”, de São Paulo, e dentro de poucos
instantes passará a ser retransmitida pela “Rádio Guaíba”, diretamente do Palácio Piratini.
Foi assinada a nota divulgada nas últimas horas do dia que findou há pouco mais de meio
hora. É o seguinte o texto do importante documento: (Lê)
O General Osvaldo de Araújo Mota, comandante do II Exército, com sede em São
Paulo, distribuiu a seguinte nota: “O Exército tomos todas as providências para a manutenção da ordem em todo o território de sua jurisdição. As Forças Armadas estão
coesas em defesa da Constituição. O comandante do II Exército tem a satisfação de declarar que reina a mais completa ordem e a mais absoluta calma, sendo com a máxima
gratidão que declara de público, neste transe difícil em que o nosso País atravessa, que
tem encontrado sempre a mais perfeita compreensão por parte do ordeiro e operoso
povo paulista e tem recebido a mais inequívoca solidariedade por parte do povo e do
governo estadual e municipal”.
São Paulo, 27 de agosto de 1961
Osvaldo de Araújo Mota,
Comandante do II Exército

(Após a leitura)
Era a leitura que desejava fazer, Sr. Presidente, para conhecimento da Casa. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. A Presidência tomara a iniciativa de transmitir
uma mensagem telegráfica ao Comandante do II Exército, louvando e aplaudindo o seu ges83
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to, em nome do povo rio-grandense.
Antes de suspender os trabalhos, desejo prestar um esclarecimento. Normalmente, durante o curso regular das sessões da Assembleia, o Regimento Interno da Casa não permite
que os assistentes se manifestem.
Todavia, nós estamos realizando uma sessão permanente de caráter excepcional, não estamos propriamente legislando, e a nossa posição talvez seja mais alta, porque estamos defendendo o direito de legislar em nome do povo. (Palmas do Plenário e das galerias)
Por isto, nesta hora, em que Deputados, povo e seus representantes se unem num movimento admirável, magnífico, exemplar, patriótico, não poderia esta Presidência deixar de
assistir às manifestações do povo, ouvindo e até louvando os seus aplausos que veem prestigiar
o seu Parlamento. (Palmas)
Concedo a palavra antes de suspender a sessão, ao nobre Deputado Milton Dutra.
O SR. MILTON DUTRA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Até este instante, nestes dias de intranquilidade, entreguei-me à tarefa, entreguei-me a
esforços redobrados no sentido do prestígio das instituições e me orgulho, Sr. Presidente,
de que esta Casa, pelas suas melhores expressões, tenha manifestado, de público, alto e bom
som,o pensamento do Rio Grande neste episódio histórico do Brasil. Tenho orgulho, Sr. Presidente, dos colegas que transformaram este Parlamento Estadual numa trincheira da democracia, tenho orgulho da consciência revelada e do acerto com que os dirigentes do legislativo
rio-grandense vêm conduzindo os trabalhos desta Casa neste instantes de tantas apreensões. E
se quebro o meu silêncio, Sr. Presidente, ao invés da ação, é para ocupar esta tribuna, a fim de
divulgar ao Rio Grande, neste Plenário democrático, o pensamento expressado hoje, segundo ainda esta noite me foi revelado por um jornalista chegado da velha Capital do Brasil, do
eminente Governador de Pernambuco, o Sr. Cid Sampaio, uma das mais legítimas expressões
do udenismo no Brasil. O jornalista não trazia consigo o texto do manifesto de Cid Sampaio,
mas, memorizando o documento, houve por bem de, com letra de seu próprio punho, transferir para o papel o pronunciamento que dignifica um homem público do Brasil, mormente
se se tiver em conta que ele, Cid Sampaio, pertence à corrente política que se constitui no mais
aguerrido adversário do ilustre Presidente da República, Dr. João Goulart.
Segundo o Jornalista, o manifesto de Cid Sampaio pode ser resumido em quatro itens
incisivos e definitivos em torno da questão que está empolgando o País inteiro. Cid Sampaio
afirma que em seu Estado não existem comunistas, udenista ou pessedístas, mas que existem
simplesmente pernambucanos e que estes reconhecem no Dr. João Goulart o Presidente da
República. E afirma que se João Goulart, de volta do exterior, fizer escala em Recife, será
recebido como Presidente da Nação e de todos os brasileiros. E afirma que não acredita que
alguém, neste País, de bom sendo, pense em outra solução que não seja a posso do Presidente
João Goulart. Por último, afirma enfaticamente que está vago o cargo de Vice-Presidente da
República, porque existe somente o Presidente João Goulart.
Sr. Presidente, este pronunciamento do Governador de Pernambuco, revestido da mais
alta coragem cívica e da mais acentuada imparcialidade, define em termos claros a posição do
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Poder Civil nesta Nação. O Poder Civil, aquele que tem a responsabilidade de administração dos
municípios, dos Estados e da própria União, está na sua extraordinária e confortante unidade
em favor da sucessão dentro dos termos rigorosos do que preceitua a Constituição Federal. E é
para um membro do Poder Civil, do Poder que é por excelência desarmado, do Poder Legislativo, é uma honra e uma satisfação ouvir neste Plenário de Representantes do Povo a leitura, há
instantes, da mensagem de uma das mais expressivas e das mais respeitadas unidades militares do
País, que é a 2ª Região, por cujo Comandante, em manifesto à Nação, se declara e se submete
aos preceitos constitucionais a ação do Exército brasileiro. E não poderia deixar de ser de outra
forma, Sr. Presidente, para um Exército que tem origens, que tem bases nitidamente populares.
Os soldados do Brasil são os nossos filhos, são os nossos irmãos, são os nossos parentes, são os
homens levados do povo para a caserna, a fim de aprenderem não só a amar a Pátria, como se
adestrarem no uso das armas, para defenderem a soberania do País quando ameaçada e, principalmente, para garantir a Constituição do País. Não posso compreender, Sr. Presidente, que
hoje ou amanhã, perante esta Casa constituída pelo voto soberano do Povo, estes nossos irmãos,
estes nossos filhos, estes nossos parentes viessem estender linha para negar a força, para sufocar
com o armamento o pensamento do povo, expressado pelos seus Representantes. E é por esta
razão, Sr. Presidente, que não me causou surpresa que uma Região Militar tenho, de forma
indiscutível, firmado, em proclamação ao País, a sua determinação de cumprir exatamente o seu
dever, que é o de tributar respeito à Constituição, à Lei Maior da República. Tenho certeza, Sr.
Presidente, de que o III Exército, este Exército tradicional do Rio Grande, com tantas e tão assinalados serviços ao nosso País, amanhã estará também afirmando, em nota pública, o seu propósito de cumprir, até às últimas consequências, o seu dever constitucional, e, quando isto acontecer, Sr. Presidente, tenho a certeza de que o Exército, que no instante se encontra divorciado
da opinião pública brasileira, receberá os aplausos da nossa gente, e a nossa juventude procurará
os portões dos nossos quartéis para se apresentar aos comandantes do Exército e afirma que está
disposta a defender a Constituição e a Democracia denossa Pátria. Hoje, Sr. Presidente, o nosso
Estado, Santa Catarina e Paraná têm um contingente ao derredor de oitenta mil soldados. Mas,
Sr. Presidente, se este III Exército disse ao povo que está determinado a cumprir a Constituição,
a fazer respeitar os preceitos da Lei Magna do País, eles podem multiplicar a potencialidade atual
do Exército por cinco ou seis vezes, que não levarão uma semana para completar tais quadros.
Meus patrícios, Srs. Deputados. Há poucos instantes, fazia uma ligação telefônica com um
Prefeito de um dos Municípios de tantos do Rio Grande e lhe aventava a possibilidade de oferecer soldados à causa da defesa da Constituição. E o Prefeito me autorizava a dizer perante as
autoridades militares disposta a defender a Constituição que seu Município, amanhã mesmo,
teria dois mil homens, duas mil criaturas dispostas a envergar o glorioso fardamento do Exército
Nacional, para defender e para acorrer aos bastiões da defesa da constitucionalidade brasileira.
(Palmas). E se tivermos em conta que o Rio Grande tem amis de cento e cinquenta municípios
e todos eles se alimentam os mesmos propósitos, não se tenha dúvida de que, numa semana, o
Rio Grande dará ao nosso Exército, para a ampliação dos seus quadros, trezentos mil gaúchos,
dispostos a defender a Constituição Brasileira. (Palmas)
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Que minha voz, Sr. Presidente, que a minha palavra, Srs. Deputados, chegue ao conhecimento dos generais que comandam a força militar do Rio Grande e que lhes leve a garantia
de que terão a mais ampla cobertura da opinião popular e a mais clara disposição de luta deste
povo, se se dispuserem e se se colocarem a serviço da boa causa que neste instante é só uma – a
defesa intransigente dos postulados constitucionais. (Palmas!)
Mas que também tenham eles a certeza, Sr. Presidente de que se contrariarem pelo “golpismo”, pelo ferimento frontal aos princípios que regem a vida brasileira, inscritos na sua
Constituição, eles estarão dentro da Nação sós, absolutamente sós. Contando com o repúdio
de todos os homens de dignidade, (Palmas) e não há Exército, não força militar que se possa
manter aliada um luta conflagrada contra a opinião pública, porque nas democracias o único
Exército verdadeiro e autêntico é o Exército do próprio povo, e o Exército brasileiroque é democrata, que é constituído pelos filhos do povo, não poderá negar as próprias origens, daí por
que, Sr. Presidente, alimento com carinho as melhores esperanças de que este Exército saberá
cumprir com o seu dever. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Antes de suspender os nossos trabalhos, desejo informar aos
Srs. Deputados que prosseguirá a sessão permanente da Assembleia, sempre com o mesmo
objetivo e o mesmo propósito: cooperarmos e contribuirmos por todos os modos ao nosso
alcance para que sejam defendidas a Constituição e a Democracia.
E ao povo que nos ouve quero declarar que, embora tenha perspectivas de vitória a tese
e o princípio da legitimidade dos atos com base na Constituição, ainda há caminhos a percorrer. A Constituição ainda está ameaçada e necessitamos, portanto, da vigília permanente
dos democratas e dos brasileiros. (Palmas) Vou suspender a sessão, podendo ser reaberta a
qualquer instante. Está suspensa a sessão.
(Suspende-se a sessão)
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O SR. PRESIDENTE – Estão reabertos os trabalhos da Sessão Permanente que a Assembleia realiza desde sexta-feira, ininterruptamente, em defesa e em vigilância dos princípios
constitucionais.
Desejo prestar aos meus eminentes Pares e ao povo do Rio Grande as últimas informações em torno dos acontecimentos que se desenvolvem dentro da crise política, crise gerada,
única e exclusivamente, pela incompreensão, pela falta de patriotismo, pelo desajustamento à
realidade brasileira e à consciência civil deste País dos Ministros Militares que, em Brasília, de
modo intolerante, insistiram em rasgar a Constituição. (Palmas prolongadas)
Ultimamente, após a mobilização de todas as forças que a legalidade constitucional contava no Rio Grande do Sul, lideradas pelo Governo do Estado, pela Assembleia Legislativa,
pelo estudantes, pelas classes trabalhadoras, pelos homens do campo, por todos os cidadãos
deste Estado, após esses acontecimentos tomou posição, de modo inequívoco e definitivo, o
III Exército, comjurisdição nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, e a
5ª Zona Aérea, com base em Gravataí com sede em Porto Alegre; a atitude dos soldados do
3º Exército, chefiados pelo patriótico General Machado Lopes (Palmas) (Aplausos da Assistência), e a atitude dos aviadores da 5ª Zona Aérea, comandados pelo Brigadeiro Aureliano
Passos (Palmas) (Aplausos prolongados da assistência), vem dar um reforço inestimável e uma
colaboração decisiva a todos aqueles que desejam de coração, de espírito e de consciência a
manutenção da Constituição, tal como ela existe, em seu texto puro e original (muito bem)
(palmas prolongadas da assistência), sem a deformação que o espírito golpista desejava introduzir na pureza de seu contexto.
Ao mesmo passo que estes acontecimentos ocorrem no Rio Grande do Sul, honrando
suas tradições admiráveis de civismo e de lealdade à ordem constitucional, eis que ainda, em
Brasília, os três Ministro Militares procuram, novamente enxovalhar o Poder Público, quando, bem ao contrário, deveriam estar à disposição do Poder Civil para o cumprimento da Lei
e da Constituição (Palmas) (aplausos prolongados da assistência) e procuram enxovalhar o
Poder Civil, porque pretendem intentar uma farsa, obrigando o Presidente Substituto, o Sr.
Ranieri Mazzilli, a enviar uma mensagem ao Congresso, que também está em sessão permanente, mensagem esta solicitando a aplicação do “impeachment” ao Sr. Presidente da República João Goulart.
Enquanto os Ministro Militares procuram assim ultrajar o Poder civil, com as coações já
conhecidas, toma posição o Rio Grande do Sul inteiro, pelo seu Governo, pela sua Assembleia, pelo seu povo, pelas Forças Armadas do Brasil e pela Força Pública do Rio Grande do
Sul, e toma posição definitiva, inarredável, em defesa da Constituição.
Perduram ainda muitas ameaças. Todavia é de se esperar, alimenta-se a mais firme fé, e
tem-se a mais absoluta confiança, que estes episódios, verificados no Rio Grande do Sul, modifiquem o panorama que se desenrola em Brasília, e, então, o Presidente Provisório da República possa ter um gesto definitivo de coragem cívica e lavrar o decreto de exoneração dos
três Ministro Militares (Palmas)
O SR. MILTON DUTRA – Cadeia!
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O SR. PRESIDENTE – Desejo informar ao Plenário e ao povo que, ontem pela madrugada, em dramática palestra telefônica com Líderes do Partido Social Democrático, dava
eu a posição pessoal que me assumira, ao mesmo tempo que dava, também, a posição que
assumira, como Presidente deste poder, e dizia que jamais poderia admitir que o Congresso
funcionasse em bases de farsa, que o Congresso funcionasse como força auxiliar do golpe,
que o Congresso funcionasse para caracterizar uma imposição. Jamais nós admitiríamos uma
figura caricata do Poder Legislativo Brasileiro, e que seria provável, então, que o Partido Social
Democrático, ali representado na pessoa do Sr. Hermes Pereira de Souza, Raimundo Chaves, Willy Frölich e Amaral Peixoto, fossem até o Presidente Ranieri Mazzilli e lhe pedisse,
definitivamente que tomasse a atitude, a atitude de levar à demissão os ministro que se insurgiram contra a Constituição e que se quisessem eles que assumissem a responsabilidade de
implantar a ditadura militar no Brasil e que também aguentassem com as consequências de
uma guerra civil que fatalmente se instalaria no território nacional (Apoiados gerais e palmas
prolongadas não só de todas as Bancadas como também da galeria)
Assim se passaram os fatos. As gestões continuaram e continuam até este momento. Os
Sr. Deputados Victor Issler e outros, acompanhados daquele valoroso Ministro que é o Sr.
Tancredo Neves (Palmas delirantes de toda a Casa) em contato, há poucos momentos com o
Sr. Governador do Estado, partiram também para o Palácio do Planalto, a fim de comunicar a
posição do Rio Grande do Sul, a posição de todos os cidadãos livres deste extremo sul e deste
País, para comunicar ao Presidente Provisório da República, ao Presidente Substituto, o Sr.
Ranieri Mazzilli, a situação do Rio Grande, de extremo sul deste País, das Forças Armadas,
insistindo para que o Presidente Substituto não remetesse ao Congresso a mensagem-farsa de
modificação da Constituição ou de decretação do“impeachment” do Sr. Presidente Constitucional, o Sr. João Goulart (Palmas).
Ao mesmo tempo se fazia um apelo para que o Congresso Nacional não se deixasse enxovalhar, humilhar-se e aviltar-se e, em tais circunstâncias, reagir, em caso de que a mensagem
fosse aceira, fosse devolvida com a declaração de que a Constituição seria mantida, na força de
seu texto ou então o Poder Civil não existiria e que as autoridades militares de Brasília assumissem a responsabilidade das consequências.
Assim se processaram os fatos. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul continuará em Sessão Permanente.
O SR. MÍLTON DUTRA – Muito bem!
O SR. PRESIDENTE – Ainda há resíduos de desejos condenáveis de que se pratique,
de que se lesione, de que se fira Constituição do Brasil. Neste instante deixaram o porto do
Rio Grande seis belonaves da Marinha da Guerra, que se encaminham, através da Lagoa dos
Patos, com destino a Porto Alegre. Não se sabe qual o destino que pode tomar este episódio;
não se pode prever ainda, o resultado, mas o resultado tem que ser um e, exclusivamente um,
agora que o Terceiro Exército e a Quinta Zona Aérea apoiam desta forma clara e definitiva,
tem que ser apenas um: os as Forças da Marinha unem-se às Forças da Legalidade Constitucional ou serão convidadas a se retirar das águas territoriais do Rio Grande do Sul. (Muito
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bem) (Palmas prolongadas do Plenário e das galerias)
Srs. Deputados. Os cansaços e as fadigas desta vigília – três noites completamente da vigilância desta Casa, os trabalhos diários, os contatos permanentes e constantes para colher, nas
melhores fontes, as melhores informações, a fim de dar o pensamento desta Casa e transmitir
o pensamento da Assembleia, por certo já começava a deixar sinais de fadiga física, porém
jamais fadiga espiritual. Estaremos sempre firmes com a nossa consciência devotada a lutar
com os métodos e meios ao nosso alcance, com a dignidade de quem sabe desempenhar o
mandato, pela valorização do Poder Civil, da Constituição, das Leis. Peço desculpas a todos se não me expressei de modo claro e preciso, mas estes foram os acontecimentos que eu
presenciei, protagonizei ou participei, e os transmito à Assembleia Legislativa, mostrando o
meuorgulho pessoal e a minha honra de poder, neste instante, presidir este Parlamento, de
admirável tradição, que tem dado ao Rio Grande do Sul, ao Brasil, nesta fase difícil da vida
constitucional, os mais notáveis exemplos de dedicação, de devotamento, de humildade e de
amor à Constituição da República. (Palmas)
Comunico, também, que o Sr. Governador do Estado manifestou desejo de vir, pessoalmente, prestar homenagens públicas ao Poder Legislativo.
Por nossa sugestão S. Exa. será convidada para participar de um novo período de reinicio
dos trabalhos, o que poderá ocorrer nestes próximos instantes.
Havia solicitado a palavra o nobre Deputado Adalmiro Moura. Concedo-lhe, assim, a
oportunidade de falar.
Com a palavra o nobre Deputado Adalmiro Moura.
O SR. ADALMIRO MOURA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ontem, vivemos à noite, nesta Casa, momentos altos do Legislativo rio-grandense. Aqui
ouvimos, na hora mais incerta, pronunciamentos firmes, de respeito à legalidade e aos princípios constitucionais.
Desde ontem para cá os acontecimentos que se sucederam ganharam em importância
e chegaram ao seu clímax perto do meio dia, quando pareceu a minutos que já tudo estava
perdido. E eu tive o orgulho, Sr. Presidente, de, ao lado de bravos colegas desta Assembleia,
termos a transformado a nossa palavra em ação e esquecendo diferenças políticas, nós nos
unimos ao Sr. Governador do Estado, na resistência pela legalidade e pelo direito.
(Muito bem!) (Palmas)
Já não éramos mais os políticos do Rio Grande porque sentíamos, no fundo do coração,
que estávamos interpretando a vontade do povo brasileiro. Nós estávamos, na hora difícil,
unidos pelo ideal de manutenção do sistema democrático.
Vi, Sr. Presidente, grandeza de alma, atrás daquelas portas do Palácio, vi jovens cheios
de denodo e coragem ao lado de homens que a idade já tinha feito os cabelos encarnarem,
parecendo também jovens na alegria triunfante de lutarem por uma causa que julgavam justa,
a causa que todos amparamos, neste Plenário, esquecidos das diferenças partidárias. Vi cenas
dramáticas, Sr. Presidente, a angústia retratada em cada face, vi o valor da nossa Brigada Militar, gloriosa...
90

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

(Muito bem) (Palmas)
... vi em cada militar da Brigada Militar, a tranquila coragem que merece do Rio Grande
homenagem autêntica, porque todos se revelaram fiéis às tradições que receberam dos antepassados, que honraram aquela corporação com a bravura do gaúcho, apenas se apoiando
com coragem, com dignidade de bandeira de um sistema jurídico que juramos, todos, preservar nesta Assembleia e que hoje já se encontra no coração do povo brasileiro. Vi a Guarda
Civil, a guarda de Trânsito, a Polícia Rodoviária – grandes corporações, que tinham apenas a
força moral para de antepor à ameaça brutal que todos sentiam existir. E mesmo assim foram
bravos, e mesmo assim estiveram atentos ao dever que lhes impunham a consciência, desde
que estavam lutando por uma causa nobre, lutando por uma causa justa! Vi espetáculos extraordinários, Sr. Presidente que temos, que uma etapa a mais desta crise amarga parece estar
vencida.
Deus queira, Deus permita que o senso dos homens que dispõem da força deste País, os
conduza a realizar a superação desta crise, dentro da legalidade. Deus permita que o Brasil
volte logo à tranquilidade e à calma. Mas, se não for assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
saiba o Brasil que nós, neste Parlamento, que os políticos do Rio Grande do Sul se realizam,
através da palavra, a pregação do civismo e da legalidade, realizarão através dos atos a defesa
deste sistema.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Novas etapas deverão ser vencidas nesta crise cruel, a que
foi lançado o nosso povo. A mim orgulha ter nascido no Rio Grande. É com verdadeira e
sincera emoção que vivo estes momentos históricos, sentindo na alma popular a vibração que
nós sentimos, sentindo que os jovens, os estudantes, os operários, os trabalhadores, enfim,
estão todos unidos, no mesmo sonho de recuperação da tranquilidade, mas decididos a lutar
pela legalidade. (Muito bem, muito bem).
Sr. Presidente e Srs. Deputados. É de justiça que se reconheça, nesta hora, em que mais
uma etapa foi vencida nesta crise árdua que se desenrola, que o capitão da vitória foi o Sr.
Leonel de Moura Brizola, Governador do Estado do Rio Grande do Sul. (Palmas) (Aplausos
prolongados da assistência)
S. Exa. foi inexcedível na bravura, (Muito bem, muito bem), S. Exa. se mostrou digno não
apenas das tradições do Rio Grande do ontem, mas digno de esperanças do Rio Grande e do
Brasil de amanhã. (Palmas!)
S. Exa. não se afastou um milímetro da linha que se traçou e eu que sou um dos insuspeitos para dizer, sou dos honestos para reconhecer. Este homem, recém vencida a crise, tendo
levado ao Quartel General o ilustre Comandante do III Exército, logo após não voltou a
Palácio. Veio para a Assembleia, para aqui participar aos Srs. Deputados, sobre a marcha dos
acontecimentos. Este é o zelo do antigo Deputado, hoje Governador, que compreende que o
Governo é a simbiose dos três Poderes do Estado. S. Exa., repito, cansado de mil vigílias, cansado de mil emoções, ainda assim veio à nossa Casa, para nos dar conta dos acontecimentos,
do respeito que tem ao povo rio-grandense que nós representamos.
O mínimo, Sr. Presidente, que nós podemos fazer em homenagem a V.Exa. o Sr. Gover91
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nador, que se dispõe a volta à Assembleia Legislativa do Estado para ornamentar com sua
presença mais uma sessão desta Casa, o mínimo que nós podemos fazer, Sr. Presidente, é irmos, numa Comissão interpartidária, buscá-lo no Palácio, para trazê-lo a este Plenário. (Muito bem! Palmas!)
Vamos trazê-lo, Sr. Presidente, vamos trazê-lo no simbolismo da nossa atitude, pretendendo dizer que é o Rio Grande que vai buscar S. Exa., no seu posto de luta, para dar, ele próprio,
informações por esta rádio a todo o Rio Grande do Sul, na Casa do povo Rio Grande do Sul.
Vamos buscá-lo, Sr. Presidente, porque S. Exa., na sua bravura, nas sias vigílias, na sua coragem, não foi apenas um defensor do Poder Executivo do Rio Grande, porque foi defensor
de todas as prerrogativas democráticas que nós representamos nesta Assembleia. (Palmas!)
E, se os afazerem do ilustre Chefe do III Exército, neste Estado, e de seu Estado Maior,
do Brigadeiro Comandante da 5ª Zona Aérea, se os afazeres desses ilustres militares que se
colocaram ao lado da legalidade, neste momento dramático da vida brasileira, se os afazerem
desses ilustres militares brasileiros permitirem, também eles sejam convidados a vir à Casa do
povo rio-grandense, para confraternizarem com os nossos ideais de civismo, com os nossos
ideias constitucionais. (Muito bem! Palmas!)
Aqui estou, Sr. Presidente, se comovido, também, firme na sua continuidade desta luta,
que já não mais pertence ao Rio Grande, que é uma luta de todo o Brasil, por todo Brasil.
Peço, Sr. Presidente, que V. Exa. considere, no momento oportuno, as duas preposições
que acabo de fazer. É o mínimo que o povo do Rio Grande pode fazer, neste instante, em
homenagem a S. Exa. o Sr. Governador do Estado e aos ilustres militares, em apoio à Constituição. (Palmas! Muito bem!)
Era o que queria dizer a V. Exa., Sr. Presidente e à Casa. (Muito bem! Palmas) (Discurso
revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados, a Presidência acolhe as duas proposições formuladas pelo nobre Deputado Adalmiro Moura e, no momento oportuno, constituirá as
comissões, para o cumprimento da missão de trazer ao recinto dos nossos trabalhos, agora, ou
noutra reunião do Plenário, essas autoridades.
(Das galerias se ouve: “Agora! Agora!)
Diante das manifestações que acabo de ouvir, mandarei consultar S. Exa., porque depende mais do Sr. Governador do que de nós, se S. Exa. e o General Machado Lopes e o Brigadeiro Passos estarão disponíveis para receber a visita dos Srs. Deputados que os convidarão a
comparecer a nossa reunião desta tarde.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra V. Exa.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Apenas para, também solicitar que seja convidado o
Sr. Arcebispo Metropolitano, que esteve solidário com a legalidade. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE – O adendo da nobre Deputada Suely de Oliveira é recebido pela
presidência oportuníssimo porque, em verdade, o Sr. Arcebispo Metropolitano foi, não somente exemplar na sua conduta de cidadão e de sacerdote mas, acima de tudo, de homem de
92

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

decisão e de coragem cívica (Palmas) e, a Presidência toma ainda a iniciativa de colocar, na
lista das autoridades a serem convidadas, o nome do Sr. Chefe do Poder Judiciário, porque é
o representante da ordem jurídica pela qual estamos lutando e é justo pois, que neste instante,
se convide o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado.
Determino ao Gabinete do Presidente da Assembleia que estabeleça imediatamente os
contatos com todas essas altas personalidades que acabamos de mencionar e que, após esses contatos fiquem desde logo convidados todos os Líderes de todas as Bancadas aos quais
formulo, neste instante, um apelo para esquecerem quaisquer e eventuais divergências, para
esquecerem que existem pessoas protagonistas deste episódio e, apenas considerar o episódio
em si como um saldo positivo na história do povo rio-grandense.
Ficam, portanto, convidados os Líderes de Bancadas para constituir uma comissão a fim
de se dirigem à presença dessas autoridades.
O SR. JAIRO BRUM – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jairo Brum.
O SR. JAIRO BRUM – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Retornei esta madrugada do Estado da Guanabara onde fui, para com a liderança do
Movimento Trabalhista Renovador, examinar a situação nacional diante da crise política que
estamos atravessando. Em todos os contatos que mantive, mesmo os de rua, fizeram com que
eu percebesse um desatino e uma angústia na alma popular que está percebendo que se manobra para distorcer e violentar a sua vontade livremente manifestada nas urnas. Ontem era a
pressão contra o Presidente da República e obrigaram à renúncia. Pressão que haveremos de
encontrar origem nos projetos que enviou e que estava estudando para remeter ao Congresso,
tais como o da reforma agrária o da Lei antitruste, de devolução aos lucros estrangeiros, o da
reforma bancária e o da exploração dos minérios. Aí, nestas leis que modificariam completamente a estrutura nacional, nós podemos sentir e prever os motivos desta crise que vem preocupando e se agravando em todo o território nacional. Agora há uma nova pressão contra o
Vice-Presidente da República, eleito também pelo sufrágio popular. Não apoiei S. Exa.
Liderei, aqui no Rio Grande do Sul a campanha do nobre Deputado Fernando Ferrari e
liderei porque acredito na Democracia, porque a amo e porque constantemente lhe rendo as
minhas homenagens. Mas a verdade é uma: o povo se manifestou e existe um cidadão neste
República que tem o direito de assumir a vaga deixada pela renúncia do Sr. Jânio Quadros à
Presidência da República.
O Movimento Trabalhista Renovador afirmou a sua fé na Democracia e vem aqui, pela
voz dos seu represente, nesta Casa, dizer que está com a legalidade e com a Constituição.
Quero, neste instante gravíssimo, Sr. Presidente, aproveitar esta tribuna do povo para ler
a mensagem do Deputado Fernando Ferrari aos seus companheiros e ao povo do Rio Grande
do Sul, que é a seguinte: (Lê)
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AO POVO DO RIO GRANDE
Do meu posto de luta, nesta hora de angústia e de incompreensão, envio aos
meus companheiros e ao Rio Grande, a reafirmação de minha fé na sobrevivências
do regime.
Envio-lhes, também, a reafirmação de que não faltarei ao juramento que fiz sobre a Lei Magna, ao ingressar no Congresso Nacional.
Estou ciente de que o primeiro dever do legislador é o de respeitar a Constituição.
Concito os rio-grandenses à defesa da legalidade pela qual estou lutando infatigavelmente, pois ela é, nesta hora desoladora, mais do que em qualquer outra, o
nosso catecismo de esperança.
As reformas fundamentais que tramitam no Congresso, algumas em vias de
aprovação, como a que diz respeito ao Projeto de amparo ao homem do campo,
já no Senado, a política séria de desenvolvimento iniciada por Vargas e continuada
por Jânio Quadros, em sintonia com os superiores interesses do povo brasileiro, não
podem ser obstadas por preço algum.
A Nação resistirá esta renuncia como suportou a resignação cruenta de Vargas,
mas tem o direito de saber e o Sr. Jânio Quadros o dever de denunciar quais são as
terríveis forças que o envolveram, OBRIGANDO-O a esse gesto.
As paixões e os ódios passam, a Pátria permanece.
Com as responsabilidades de representante do povo gaúcho no Congresso
Nacional, declaro-lhes que continuarei vigilante em defesa da Constituição e da
legalidade.
A democracia se revigora ao transpor essas fases difíceis com as quais tão amiudadamente as depara, pro força mesmo dos princípios de que se constitui, bastando
para isso que o povo saiba defende-la com toda a energia.
Nesta emergência o povo deve confiar serenamente nos seus representantes,
legítimos arautos de suas aspirações e que defenderão, intransigentemente os princípios contidos na Lei Maior, não aceitando imposições de qualquer espécie e de
qualquer origem.
Aos rio-grandenses, o meu abraço de solidariedade e a certeza de que não
faltarei à bravura do Rio Grande.
Rio de Janeiro, Guanabara, 27.8.61
Deputado Fernando Ferrari.

(Após a leitura)
Esta, Sr. Presidente, Srs. Deputados, e povo do Rio Grande do Sul, a mensagem que
Fenando Ferrari enviou aos gaúchos, assumindo uma posição clara, como já havia antes assumido, em defesa da legalidade e da Constituição. Nós estamos profundamente preocupados
com a ação Terrível das forças reacionárias que impeliram o Presidente da República a renúncia, queremos examinar os vícios que a maculam e a invalidam, tornando-a inconstitucional.
Penso que não poderemos mais continuar sendo joguetes da vontade de meia dúzia de oligarcas que constantemente defraudam o povo (Palmas) e roubam do povo o direito de eleger os
seus representantes.
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O SR. GUILHERME DO VALLE – (Interrompendo) Os trustes internacionais, Deputado!
O SR. JAIRO BRUM – Esta é a nossa orientação, contra grupos internacionais e contra grupos nacionais. (Palmas) Por que verdade o Presidente Jânio Quadros que poderia ter
remetido estas mensagens parceladamente preferiu remete-las englobadamente para que não
cometesse uma injustiça contra o povo que trabalhar e produz. Este é o aspecto que também
deve ser examinado, no momento em que estamos tomando uma posição firme e decisiva ao
redor da República.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Cândido Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados!
O que nos une? Por que nos unimos? Nós que temos divergido tanto, e que, seguramente, continuaremos a divergir pelo futuro, sempre que, em torno de problemas de interesse
coletivo, adotamos soluções e métodos diversos?
Parece-me que há uma palavra, neste instante, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que explica esta união, que diz a sua razão de ser. Esta palavra é a legalidade, é a constitucionalidade.
Cumpre, Sr. Presidente, penso eu, nesta hora, que é boa para meditação, examinar-se um
pouco o conteúdo do vocábulo, para que ele não tramite, para que ele não circule só, desprovido do que possui de melhor, do que contém de mais representativo, de mais valioso:
legalidade. É claro que a desejamos. Mas que legalidade? senão esta que se contém na Constituição a que se obrigam, especialmente, a defender os Parlamentares que, hoje, em Brasília,
afortunadamente, para nós, não de todos unidos, estão discutindo e interpretando, em alguns
casos pretendendo contornar.
Não quero, Sr. Presidente, nesta hora que a palavra ande a sós e que se perca a oportunidade de lembrar o que ela significa para nós. Quero, por isso mesmo, mencionar, reproduzir
o que se contém, em parte, o artigo 141 da Constituição: “Todos são iguais perante a Lei”.
É esta igualdade que estamos defendendo e é evidente que ela está muito acima de nomes de
pessoas, de indivíduos, de cidadãos.
Os nomes nos interessam apenas, Sr. Presidente, na medida em que representam esses
direitos escritos na Constituição.
Temos sido e continuaremos a ser implacáveis inimigos do culto da personalidade que
também não conduz à democracia mas que da democracia, por vezes, é a própria negação.
Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da
Lei. A Lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer noção do direito
individual.
É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um nos casos e na forma que a lei prescrever,
pelos abusos que cometer.
É o que disse e repito, para frisar, para marcar, Sr. Presidente, é livre a manifestação do
pensamento, sem que dependa de censura.
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São postulados tais, com outros de igual significação, que estamos neste instante defendendo. São direitos deste porte que nos levaram ainda hoje pela manhã a transpor os portões
do Palácio Piratini para com a nossa presença naquela Casa significar a nossa decisão de colocar muito acima de divergências políticas e até pessoais, se existirem, mais do que o dever – o
direito de lutar pela prevalência da Constituição em nosso País.
Ninguém mais do que nós, nesta Casa, tem divergido do Governo do Rio Grande do
Sul; ninguém, talvez tenha tentado acertar mais contas com a atual administração do Estado
do que este Deputado, que agora se encontra na tribuna e ninguém mais do que ele tem
compromissos de continuar a divergir e a pedir prestação de contas, no futuro, em torno
dos mesmo problemas até aqui aflorados. Mas ninguém também há de me superar na firme
decisão de lutar com todos, com o Governo do Rio Grande, com as Forças Armadas do Rio
Grande, especialmente com o povo do Rio Grande do Sul, em defesa de um patrimônio que
não pertence a um e nem é de um, nem de outro, mas que é de todos e que a todos cumpre
defender. (Muito bem!)
Quero nesta hora, Sr. Presidente, prestar uma homenagem sentida, sinceríssima, ao homem anônimo das ruas que, sem possuir os mesmo deveres e obrigações que a nós assistem,
que sem possuir os mesmo deveres que corresponde ao Governador do Estado,ao Comandante do 3º Exército, ao Comandante da 5ª Zona Aérea, ao titular do Poder Judiciário, ao homem que sem tais obrigações, Sr. Presidente, sem portar armas, veio trazer, com sua presença
na praça pública a afirmação do seu apego a uma Constituição da qual, diga-se de passagem,
não recebeu, até hoje, tudo quando devia receber, mas da qual, seguramente, tem o direito de
esperar muito e muito mais.
O SR. PRESIDENTE – Permita-me solicitar de V.Exa. que esta homenagem seja prestada não somente pelo nobre orador que ocupa a tribuna neste instante, mas também pela
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Gratíssimo, Sr. Presidente. A homenagem se impunha numa hora em que o descaminho se cruza com o homem de colarinho, em que o jovem
se irmana com o homem de cabeça branca, em que o estudante se confunde com o operário,
numa lição a muitos que, com grandes responsabilidades até aqui se omitiram, fingindo não
ver não ouvir e nem sentir.
Colho, portanto, o ensejo para, em uma hora que é excelente e própria para prestar esta
homenagem, estabelecer, também, um contraste que, pouco a pouco estou certo, há de se ir
apagando até o instante, que está próximo, em que o Rio Grande do Sul será, mais do que
nunca, indestrutível, oferecendo de novo a todo o País um exemplo e inscrevendo na História
uma página que já se esboça, que já começa a ser escrita e que começa a ser lida e entendida
pelos nossos patrícios dos quatro cantos do País.
A quem defendemos agora, Sr. Presidente? O que nos comprometemos a defender, cada
vez com mais empenho? A posse pura e simples do Vice-Presidente legitimamente eleito?
Sim e não. Porque não é apenas a posse que desejamos; é o exercício, sem restrições que não as
estabelecidas na Constituição do Brasil, a quem o poder, nesta hora, corresponde.
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Não queremos um Vice-Presidente transformado em Presidente. Que se renda sem luta,
que capitule sem protesto, que parta, sem maiores explicações, que não resista, que não combata; e menos ainda desejamos, Sr. Presidente, um Presidente que exerça o Governo com
seus poderes constitucionais limitados como também não desejamos, em nenhum instante, o
exercício do Poder por um homem que não está com a Constituição. Nem mais nem menos,
nem acima nem abaixo da Constituição, mas rigorosamente dentro da constituição e apenas
dentro da Constituição. Penso com isso, Sr. Presidente, deixar mais claro o sentido da nossa luta é profundamente honesta, parece-me, que não precisa que se explique mais. Nosso
passado, especialmente o nosso passado, afirma e reafirma a nossa fidelidade democrática.
Estamos lutando pela posse de um homem que combatemos ontem, contra o qual votamos
ainda há pouco. E assim procedemos é porque não confundimos a nossa vontade de todos e
sabemos nos render à vontade expressa pelo povo através das urnas (Palmas prolongadas de
toda a Casa).
É muito fácil, não raro muito conveniente, defender-se o direito daqueles que estão ao
nosso lado, daqueles que têm interesses comuns conosco. Difícil e, especialmente, nobre, é
fazer-se o contrário, sustentar os direitos daqueles que combatemos, daqueles a quem nos
opomos e é isso que estamos fazendo e o faremos sem vacilações e que faremos sem temores
até que se restabeleça por inteiro a verdade constitucional em nosso País.
Era, Sr. Presidente, neste instante, especialmente, o que desejávamos dizer, ao mesmo
tempo em que colhemos a oportunidade para dirigir daqui a todos os que nos ouçam no Rio
Grande do Sul e além de suas fronteiras, um veemente apelo para que superem todas as divergências e venham formar frente comum, frente única em defesa de todos os direitos que a
Constituição assegura a seu povo. A hora, Sr. Presidente, é esta, impõe esta providência, exige
esta decisão. O Rio Grande do Sul, se necessário for, já está dito, entendido e sentido por todos – irá, até mesmo, se transformar em campo de luta, e nesta hora, Sr. Presidente, convém,
impõe-se que o Rio Grande – como tudo indica já acontece – apresente-se um só.
Não vale, a esta altura, fingir que não se sabe o que acontece; não vale silenciar; não vale omitir-se; não vale dizer-se, por exemplo, que não se ouve rádio; não vale dizer que se não lê jornais; não
vale dizer que não se sente a alma popular. Sr. Presidente, a hora, como sabemos, é de restrições às
liberdades. Não é um todo o País que se lê jornais e que se ouve notícias de rádio, porque a censura
já começa a pesar, e a pesar durante, sobre a livre manifestação do pensamento.
O Sr. Guilherme do Valle – Certo.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Por isto, Sr. Presidente, e especialmente por isto,
que dei ênfase toda especial ao que se contém no Artigo 141 da Constituição, para dizer ao
povo, e especialmente ao povo, que se estamos lutando em defesa do direito de um homem
assumir uma função para a qual foi eleito, estamos lutando para assegurar os direitos de todos
nós (Muito bem, palmas); não apenas o direito de eleger um governante (Palmas) mas, especialmente, o direito de vigiar, de criticar os governantes. Não estamos nos rendendo, incondicionalmente, a pessoas nem a poderes, senão que estamos reclamando, incondicionalmente,
a pessoas nem a poderes, senão que estamos reclamando o direito de exercer os poderes que
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pertencem ao povo e que do povo e apenas do povo devem emanar. Não se confunda, portanto, em nenhum instante, a nossa luta como defesa de pessoas, de nomes, com dupla personalidade. A luta está iniciada e está desferida: a luta é pela Constituição, no que tem de melhor
(Muito bem) é pelo cumprimento da Constituição não apenas na parte em que manda que
se dê posse ao Vice-Presidente eleito, no caso de renúncia ou falta de presidente titular, pelo
cumprimento não apenas desta parte, mas em tudo que a Constituição possui de bem para o
povo e que até, por sinal, não foi cumprida. O direito ao trabalho e ao trabalho bem, remunerado e ao trabalho que não se traduza na exploração de homem pelo homem (Muito bem,
palmas). O condicionamento do interesse social ao uso da propriedade, que não pode ser
interpretada como exclusivo direito de alguns de deter tudo, enquanto que a grande maioria
é desprovida de tudo.
A luta, portanto, é esta e não para com a posse do Vice-Presidente eleito, continua e já
agora deve ganhar este sentido, inclusive, especialmente, para que o chefe do Executivo brasileiro possa, em nosso nome, fazer com que a Constituição seja cumprida na sua íntegra e que
não se lembre do povo apenas para pedir-lhe que faça valer o dispositivo que lhe assegura o
Governo.
Era Sr. Presidente, o que desejava e precisava dizer, no instante em que renovo a minha
disposição, o que não poderia deixar de ser feito, porque tenho e quero ter sempre sérios e
tradicionais compromissos com a legalidade.
Era o que entendia de que devesse ser dito e sentido por todos os rio-grandenses, na disposição de lutar pela legalidade tal como a entendemos, tal como a interpretamos, ainda que
de maneira breve nesta tribuna e nesta tarde, Sr. Presidente. Com tais intentos, com disposição tais e propósitos tais, aqui estamos, aplaudindo o Chefe do Executivo rio-grandense
que cumpriu com o seu dever, integrantes que são de um Poder desarmado, de lutar lado a
lado com os soldados do povo que integram o 3º Exército, com os soldados do ar e com esses
bravos integrantes da Brigada Militar que, embora em condições terrivelmente desfavoráveis,
do ponto de vista pessoal, esqueceram suas reivindicações e colocaram-se a serviço da coletiva,
atravessando noites sem dormir e oferecendo até suas vidas em defesa da Constituição. Eles
que até agora, também, me pareceu, Sr. Presidente, terem sido esquecidos pela própria Constituição.
Homenagens ao povo, Sr. Presidente, e reafirmamos do desejo de, com este mesmo povo,
com o Governo constituído do Rio Grande do Sul, com o Poder Legislativo, com o Judiciário, continuar na mesma luta, em favor não de um nome, mas de um conjunto de direitos que
se traduzem na Carta Constitucional de 1946.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – (Carlos Santos) - Com a palavra o nobre Deputado Getúlio
Marcantônio.
O SR. GETÚLIO MARCANTONIO – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Assisto, ainda perplexo, ao dramático e histórico momento que vive a Pátria nestes instantes de conturbação geral. Todavia, uma esperança e uma confirmação alvissareira chegam
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até nós, reveladas na tranquilidade do povo brasileiro, demonstrando assim que está amadurecendo para viver no regime democrático.
Esta demonstração dada pelo povo, quando já há alguns dias os gestos estão sendo cerceados, evidencia o pendor do brasileiro para a vivência do regime democrático.
Para mim, Sr. Presidente, é isto uma grande confirmação, a mim que tenho uma formação
jurídica, a mim que tenho amor à lei, a mim que ainda tenho ideal e confio neste País gigante, que
algum dia, no concerto das nações, há de afirmar toda a sua pujança e toda a sua força.
As notícias da imprensa cerceadas, não sabe o povo, como não sabemos nós, ainda, se
aquele Presidente, que assomou ao Poder com maior número de votos que já teve alguém neste País se aquele Presidente, que trazia consigo uma bagagem de administração coerente sábia
e que vinha levando o Brasil, no seio das nações, como um verdadeiro país, independente e
soberano, não sabemos nós, repito, Sr. Presidente, se o nosso Presidente deixou de segurar as
rédeas do poder e o abandonou porque quis-se assim fez, desiludiu, decepcionou, não correspondeu ao pleito memorável, à soma de votos de milhões de brasileiros – ou se S. Exa., por ato
de coação, abandonou o poder porque lhe puseram uma espada no peito.
Estamos ainda nesta dúvida; não sabemos, realmente, dos motivos pelos quais deixamos
de ter um Presidente eleito. Mas, entendo que o Sr. Jânio Quadros vai dar amplos e cabais
explicações à Nação. Deve dar. O povo assim o exige.
Tenho para mim, Sr. Presidente, que houve coação, mas é ima mera presunção, e, neste
momento angustiante da Pátria, uma coisa, porém, é certa: há uma Lei Maior que nos orienta
e nos dirige, à qual todas as outras são subordinadas. Esta Leo, a Carta Maior, a Constituição,
esta deve ser preservada, esta deve ser mantida, porque ela representa a estrutura jurídica do
País, porque ela representa a liberdade dos brasileiros, porque ela representa o espírito de um
povo livre, e deve ser respeitada.
Sr. Presidente, não sou dos que votam admiração ao Sr. João Goulart. Em diversas vezes
o critiquei, desta e de outras tribunas, mas, neste momento não se trata do Dr. João Goulart,
trata-se do Vice-Presidente da República, eleito em pleito memorável, em pleito livre, por
maioria dos brasileiros. E, se tratando do Vice-Presidente da República, deve ser empossado,
para respeito à estrutura jurídica do País, para respeito à nossa Constituição.
Este é o meu pensamento pessoal, e, neste momento, sinto orgulho do Rio Grande do
Sul, porque estamos, aqui, unidos, independentemente de correntes partidárias, com um só
pensamento: o de manter a Lei, o de manter a Constituição, para que o povo brasileiro possa
viver em regime de liberdade e posso este País prosperar e alcançar, no seu futuro, tudo aquilo
que desejamos: a prosperidade e a paz.
Eram apenas estas, Sr. Presidente, as palavras que desejava proferir, nesta oportunidade.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – A seguir, tem a palavra o nobre Deputado Ortiz
Borges.
O SR. ORTIZ BORGES – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Depois de dias tão sombrios,
em que a canseira já nos alcança o corpo, subimos esta tribuna do povo rio-grandense. Vive99
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mos nesta Casa momentos dramáticos, como jamais esperávamos poder viver. Dia e noite
em verdadeira convulsão, em pé de guerra. Os Deputados do Rio Grande do Sul, comandados pelo extraordinário Presidente que tivemos a honra de eleger, que é o Sr. Deputado
Hélio Carlomagno, viveram emocionantes momentos da história do Rio Grande e do Brasil.
Quanta madrugadas passamos neste Plenário, como se convencionou chamar, defendendo,
não pelo poder, pela força, mas defendendo, exclusivamente, pelo direito, pela Constituição
e pela Lei, as nossas instituições democráticas.
Aqui, ainda ontem à noite, nesta Assembleia e no Palácio do Governo, vivemos angustiantes momentos com o povo rio-grandense, e podemos dizer que, felizmente, a bravura de
um homem – impõe que se diga neste momento – a bravura cívica de homem, bravura que
só é própria dos grandes e dos heróis, que é a bravura do Sr. Leonel Brizola, nos salvou nesta
tremenda crise.
Realmente, não fossem as bravas atitudes que tomara e o momento de agora talvez fosse
o mais trágico da história rio-grandense. Lembramo-nos de anteontem à noite, quando ainda
ouvíamos, às 3,30 horas da madrugada o seu patético apelo pela paz, pela tranquilidade e pelo
respeito à Constituição, feito através das ondas da Rádio Farroupilha. E qual não foi a nossa
surpresa quando, logo após ter falado S. Exa., a Farroupilha e a Gaúcha saíram do ar, como
que evidenciando que uma força estranha estava prestes a nos esmagar. Não perdeu, entretanto, S. Exa. a calma necessária nos momentos difíceis e ordenou que as forças rio-grandense
ocupassem a Rádio Guaíba, que deveria ser, daquela hora em diante, instalada no Palácio
Piratini para ser, a partir daquele instante histórico, a “Rádio da Legalidade do Rio Grande
do Sul”, e nesse momento, Sr. Presidente, a sua bravura continuou a crescer ainda mais, pois
que quando muitos talvez esperassem que em virtude do esmagamento que estava prestes a
vir, que em face dos momentos cruciantes que estavam por vir, ele recuasse, na realidade, ele
não recuou. Pelo contrário, tornou-se ainda maior, tornou-se ainda mais bravo, tornou-se
extraordinariamente grande, extraordinariamente herói, porque veio para a “Rádio da Legalidade” e conclamou que as forças vivas do Rio Grande se unissem a ele, para que fosse mantido
o respeito à Constituição e às leis.
Devo dizer, Sr. Presidente, que V. Exa. foi, em meu entender, o segundo Marechal desta
Vitória (Muito bem, muito bem), porque V.Exa., Deputado Hélio Carlomagno, em nenhum
momento, nesta Casa ou no Palácio Piratini, onde V. Exa. esteve conosco até de revólver na
mão, V.Exa., Deputado Carlomagno, em nenhum momento desmentiu a bravura cívica do
povo-rio-grandense. (Muito bem! Palmas!).
Quero, Sr. Presidente, neste momento dizer que devemos agradecer a mobilização geral das forças populares e conclamar o povo dizendo-lhe que não esqueçam que ganhamos
apenas a primeira parte da batalha mas ainda não ganhamos a guerra, e, em realidade, aquele
instante de emoção que viveu o povo rio-grandense em frente desta Casa e do Palácio Piratini foram momentos memoráveis da nossa história marcados por homens do povo, por
trabalhadores e até mulheres e crianças que nós vimos ontem arredando os bancos da praça
e fazendo barricadas para defender a Lei e a Constituição. Isto nos emociona, isto nos dá
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coragem, e, sobretudo, nos impele para a frente para que seja salvaguarda a Constituição e
a Lei. Queremos render homenagem, neste instante, também, à grandeza das forças do Rio
Grande representada na bravura extraordinária dos soldados da Brigada Militar. Vimos dias
e dias os soldados da nossa Brigada dando, mais uma vez, ao Rio Grande e ao Brasil, a prova
de que são grandes soldados e de que são soldados rio-grandenses. Plantaram-se no Palácio e,
em todas as suas guarnições, ouviam a palavra de seus comandantes e, sobretudo, a daquele
que foi o grande herói desta batalha, que é Leonel de Moura Brizola, e não arredaram pé, em
nenhum momento, daquele local, porque ali estavam única e exclusivamente para manter a
democracia, a Constituição e as leis.
Nós sabemos, Sr. Presidente, que hoje estamos reforçados pelo III Exército e pela 5ª Zona
Aérea e podemos dizer que estes exércitos, formados de homens livres e valorosos, serão invencíveis e empossarão João Goulart na Presidência da República. (Palmas) (Palmas prolongadas da assistência).
Nós, rio-grandenses, não estamos pregando a posse de um homem; não queremos simplesmente que para a Presidência da República vá João Goulart; estamos, Sr. Presidente,
pregando o respeito à Constituição e às Leis e, sobretudo, queremos o poder não para nos
vangloriar, nem para dizer que temos o poder simplesmente, mas queremos o poder para
implantar tranquilidade à família brasileira e, para dar liberdade ao nosso povo.
O Sr. Guilherme do Valle – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Apenas para registar a colaboração imediata, o apoio incondicional emprestado por todas as Câmaras Municipais e Prefeitos do Rio Grande do Sul, em defesa da legalidade e da
Constituição.
O SR. ORTIZ BORGES – Muito agradecido a V. Exa.
Aliás, Sr. Presidente, ontem à noite, quando cerca de duas horas da madrugada estávamos
no Gabinete do Sr. Governador do Estado, tivemos oportunidade de ler um telegrama que
nos emocionou e que nos fez ter ainda mais coragem para luta. Esse telegrama era, nada mais,
nada menos, do que do Diretório do Partido Libertador de Espumoso, hipotecando irrestrita
solidariedade ao Sr. Leonel Brizola. Isto, felizmente, pudemos constatar! Não era o apoio
apenas dos trabalhistas, mas era o apoio, isto sim, de todas as forças políticas deste Estado e,
ainda mais, de todas as suas camadas populares. E quando lemos aquele telegrama, em alta
madrugada, até nos emocionamos. Ficamos cientes de que poderíamos ser esmagados pela
força bruta, mas que estaríamos dando um exemplo.
E, Sr. Presidente, eu poderia registrar dezenas e dezenas de outras mensagens que tive
a oportunidade de ler naquele instante. Mas devo, agora, fazer uma proposta a esta Casa,
proposta que faço não em meu nome pessoal, mas creio que posso dizer faço em nome desta
Casa, o que vale dizer: faço em nome do povo rio-grandense.
V. Exa., Deputado Hélio Carlomagno, na sua extraordinária interpretação dos fatos que
ocorreram de ontem para cá, mostrou a esta Casa os acontecimentos que se estavam passando
em Brasília e pode, mesmo, dizer que, nos contatos telefônicos que tivera com seus ilustres
correligionários, V. Exa. exigiu que o Sr. Presidente Ranieri Mazzili tomasse atitudes drásticas
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no sentido que fosse salvaguarda a Constituição e as leis.
Em face disso, Sr. Deputado Hélio Carlomagno, V. Exa., que deve ser apelidado de 2º
Marechal desta batalha vencida, V. Exa., Deputado Hélio Carlomagno, há de. Neste instante,
nesta Casa, submeter ao Plenário o telegrama seguinte, que passo a ler e creio, interpreta a
vontade absoluta do povo rio-grandense.
É o seguinte o texto do telegrama: (Lê)
“DEPUTADO RANIERI MAZZILI
PRESIDENTE DA REPÚBLICA EM EXERCÍCIO
PALÁCIO DO PLANALTO
BRASÍLIA
O RIO GRANDE DO SUL VG PELA PALAVRA DE SEU POVO EXPRESSADA NA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA VG EXIGE DE SUA CONSCIÊNCIA CÍVICA EH ESFERA
DE SUA CORAGEM DEMOCRÁTICA A IMEDIATA EXONERAÇÃO DOS MINISTROS
MILITARES VG SE ELES NÃO SOUBEREM OBEDECER VG GUARDAR EH HONRAR
A CONSTITUIÇÃO DO BRASIL VG NA PUREZA EH AUTENCIDADE DE SEU TEXTO
ATUAL P DEPUTADO NEY ORTIZ BORGES E OUTROS SENHORES DEPUTADOS”

(Após a leitura)
Era este, Sr. Presidente, o telegrama que creio, em nome da Casa, em nome do povo rio-grandense, deve ser passado ao Sr. Presidente da República. (Palmas) (Discurso não revisto
pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Se houver alguma voz discordante em torno de despacho telegráfico que foi proposto pelo eminente Deputado Ortiz Borges, que se levante agora. (Pausa)
Não havendo nenhuma voz discordante, a Assembleia transmitirá, por várias vias, o despacho
telegráfico que representará doravante a vontade do povo rio-grandense. (Palmas)
Com a palavra o nobre Deputado Ariosto Jaeger.
O SR. ARIOSTO JAEGGER – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
A Bancada do Partido Social Democrático, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio
Grande do Sul, desde o primeiro momento em que eclodiu a crise, quem sabe a mais grave
vivida pelo País, de natureza político-jurídico-constitucional, qual seja a resultante da renúncia do Sr. Presidente Jânio Quadros, se fez presente, e através da palavra de seu Vice-Líder em
exercício, de vez que estava ausente no momento em viagem pelo Interior do Estado, apanhado pelo imprevisto, como todos foram apanhados, a Bancada do Partido Social Democrático,
dizia eu, pela palavra do Líder em exercício, Deputado Hélvio Jobim, reafirmou a única posição compatível com o mandato de que somos portadores, com a qualidade de integrantes
de um Poder Legislativo, ou seja, de intransigente defesa dos princípios constitucionais, do
respeito à lei e das decisões dos órgãos de Justiça Eleitoral, no que diz respeito aos mandatos
obtidos pela votação popular.
Depois, Sr. Presidente, no decorrer destes dias tão plenos, tão cheio de preocupação e de
ansiedade, de intranquilidade e de insegurança, voltamos, então, por meu intermédio, a esta
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tribuna, reiterando os mesmos propósitos, a mesma intenção, a mesma posição, e, se mais não
dissemos, se muito não falamos, se pouco adjetivamos, é porque o que importa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é a posição assumida, é a coerência da posição assumida neste momento,
como em outros momentos que o antecederam e como, quem sabe, em momentos que estão
por vir.
Agora, Sr. Presidente, voltamos a esta tribuna para traduzirmos, em circunstâncias especiais, o pensamento da unanimidade dos membros da Bancada do Partido Social Democrático; e poderá parecer estranho que destaque esta palavra “unanimidade”, mas cumpre
que relembremos que o episódio é bem recente, e, por ocasião da última campanha eleitoral,
estivemos nós, os Deputados do Partido Social Democrático, em número de 14 nesta Assembleia, divididos em dois grupos: um grupo de 10 Deputados que lutavam pela eleição do
Sr. Jânio Quadros, e um grupo de quatro Deputados que lutavam pela eleição do Sr. Jânio
Quadros, e um grupo de quatro Deputados que lutavam pela eleição do Marechal Henrique
Teixeira Lott. Divididos também estávamos em relação à eleição do Vice-Presidente da República. Alguns votaram no Sr. Milton Campos; outros votaram – como votei eu próprio – no
Sr. Fernando Ferrari, e outros votaram, evidentemente, no Sr. Vice-Presidente da República,
Dr. João Goulart.
Se divididos estivemos, Sr. Presidente, no momento em que usávamos o direito que a
liberdade democrática assegura, que nossas convicções políticas determinavam em relação a
homens que concorriam ao mandato popular, aceitamos e acatamos a decisão soberana das
urnas, vimo nós, os integrantes da maioria nesta Bancada, consagrado Presidente da República com uma votação expressiva e maciça do povo brasileiro, o eminente brasileiro Sr. Jânio
Quadros. Vimos, de outra parte, eleito vice-Presidente o Sr. João Goulart, e como democratas,
como Representantes do Povo, tínhamos e temos como fato perfeito e acabado, sob o ponto
de vista jurídico-constitucional, a conquista do mandato por esses dois homens públicos.
Se renunciou o Sr. Presidente da República, em circunstâncias, é bem verdade, ainda
não bem conhecidas, mas que deverão ser esclarecidas, como satisfação aos milhões que o
elegeram, e entre os quais estivemos no momento das lutas eleitorais, se renunciou, evidentemente existe só uma substituição; a daquele a quem a maioria do povo concedeu o mandato
popular – o Vice-Presidente, Sr. João Goulart. Unidos estamos agora, não tanto em relação
ao homem, Sr. João Goulart, mas em relação às instituições que devem ser permanentes, em
relação à Constituição, que deve ser respeitada, em relação à ordem jurídica, em relação à lei.
Esta é, no momento, e esta será no futuro, e está já era, anteriormente, a nossa posição. No
momento em que as eleições se processam, em que elas são apuradas, apuradas e aprovadas
pela Justiça, cumpre a todos que as respeitem, sob pena de parecerem as próprias instituições
e de desaparecer o mecanismo democrático. (Muito bem!)
Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós, neste momento, nos pronunciamos e, coerentes
com este pronunciamento, haveremos de estar lado a lado com aqueles que lutam para que se
cumpra a lei e para que tenha uma solução o gravíssimo problema criado para o nosso País.
Nós nos submetemos, nós nos rendemos ao império da lei e à decisão do povo que elegeu
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um Presidente e o perde, confrangido, surpreso com o seu próprio afastamento; o povo elegeu um Vice-Presidente que deve substituir esse Presidente.
Apenas queremos, ao encerrarmos este pronunciamento, aproveitando este instante de
união entra homens que estão divididos e que, evidentemente, continuarão divididos no futuro, aproveitando a presença do próprio povo, queremos apenas lembrar que a Constituição
é um todo e que nenhum dos seus dispositivos, nem este, nem qualquer outro, pode ser violado por ninguém. E queira Deus que, quando necessário, quando eventualmente alguém, no
futuro, pretenda desrespeita ou violar outros dispositivos constitucionais, estejamos unidos,
como estamos agora, para o que for necessário, até o máximo sacrifício. (Palmas) (Aplausos
da assistência) (Discurso revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – A seguir, com a palavra o nobre Deputado Synval Guazzelli.
O SR. SYNVAL GUAZZELI – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Nesta hora, Sr. Presidente, de grandes apreensões para o povo brasileiro e para a República, novamente representando o pensamento da Bancada da União Democrática Nacional,
assomamos a esta tribuna.
Dois pronunciamentos já fizemos nesta Casa, na qualidade de Líder da nossa Bancada; e a
evolução dos acontecimentos de nenhuma forma pode alterar, em uma linha, em uma vírgula
sequer, o pensamento que externamos desde início a esta Casa e ao povo rio-grandense.
Nascido e criado o nosso Partido exatamente com o desejo e a vontade de trazer para o
povo brasileiro e para a Pátria a garantia das franquias democráticas, nós que, através da luta
e do esforço, pudemos legar ao Brasil e aos brasileiros um texto constitucional, garantindo a
vigência do sistema democrático, jamais poderíamos, nesta hora, desmentir as nossas lutas e
desmentir o nosso passado. Somos mais do que nunca pelo respeito aos dispositivos constitucionais. Queremos mais do que nunca, e em qualquer época, que a lei seja respeitada (Palmas
prolongadas), que a lei seja cumprida para que a nossa democracia não retroceda um passo
sequer, mas, antes, se firma e se confirme no concerto das nações.
Julgamos, entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que empossado o Vice-Presidente
da República, na forma do dispositivo constitucional, se impõe nessa hora, porque assim o
povo brasileiro o exige, que S. Exa., no alto cargo da Presidência da República, dedique todos
os seus esforços e toda a sua vontade no sentido de perquirir o fatos verdadeiros, as verdadeiras razões que levaram o Presidente Jânio Quadros ao extremo gesto da renúncia. Sem dúvida
alguma, se constitui num dever impostergável ao futuro Presidente, desde a primeira hora em
que for empossado, que procure, mesmo com sacrifício, mesmo que encontrando resistência
de certas camadas, investigar com profundidade, investigar com esforço e mesmo com sacrifício os verdadeiros motivos, as verdadeiras razões que levaram o Sr. Presidente Jânio Quadros
ao gesto extremo da renúncia.
Não queremos e não quer também o povo brasileiro que, vencida mais esta crise política
na sua história, volte amanhã a acontecer o mesmo episódio no futuro, venham novamente
a conspurcar a figura da nossa querida República. (Muito bem!) (Palmas) (Manifestação das
galerias)
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Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nada a retificar quanto aos nossos pronunciamentos anteriores; antes, os reiteramos, e os reiteramos para dizer que a União Democrática
Nacional, que sempre lutou pela conquista e, depois da conquista, pela garantia do sistema democrático e pela vivência das liberdades públicas desta Pátria, nesta hora, mais do que
nunca, se afirma perante a opinião pública do Rio Grande e do Brasil, ratificando os seus
comportamentos e dizendo ao povo rio-grandense e ao povo brasileiro que ela quer que a
Constituição seja cumprida e que ela quer, também, que toda e qualquer dúvida que possa
existir no pensamento do povo brasileiro seja dirimida, seja examinada e se perquirida, para
que então o nosso Rio Grande se afirme mais uma vez, não apenas no sentido de vencer uma
crise política transitória, mas sim, se afirme como uma carta de fé, como uma vocação imanente do coração de cada brasileiro, para que se perpetue através dos tempos, garantindo sempre
e dirigindo sempre, como uma bússola norteadora, os destinos desta grande Pátria. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Solicito aos Srs. Deputados que ocupem os seus lugares e, mais
uma vez, acentuo ao nobre Plenário e ao povo que nos ouve e nos prestigia com a sua presença, que a sessão da Assembleia tem caráter excepcional. É uma sessão permanente que não
obedece aos termos do Regimento, e esta Presidência, convicta de suas responsabilidades,
entende que aspectos formais e elementares não podem desnaturalizar o estilo de luta em defesa da democracia e da Constituição. (Muito bem! Muito bem!) (Manifestação das galerias)
Se aqui estiver alguém em desacordo com a ação e a medida da Presidência, que procura
honrar o mandato e a tradição deste Parlamento, eu asseguro o direito de fazê-lo, porque se
estamos lutando pela Constituição, pela liberdade e pela democracia, haveremos de manter,
em primeiro lugar, a liberdade aqui dentro desta Casa (Palmas. Muito bem!). A Assembleia
está lutando, a Assembleia está bravamente se manifestando ao lado da Constituição. A hora
ainda é incerta; nuvens pressagas são divisadas no horizonte e a liberdade, a Democracia, a
Constituição não podem estar correndo os riscos de detalhes insignificantes (Muito bem!
Palmas).
Concedo a palavra ao nobre Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Eu, com a minha responsabilidade de liderar a maioria desta Casa, renovo a V.Exa., Sr.
Presidente, os votos de confiança e de aplauso pela maneira firme, decidida, coerente, honesta
e dedicada com que V.Exa. tem sabido conduzir esta Casa, nos instantes difíceis por que passa
o Rio Grande e o Brasil (Muito bem, palmas); aplausos, ainda ontem à noite afirmávamos,
espontaneamente e sincero, porque representa apenas um ato de justiça dos Deputados rio-grandenses, que realmente têm encontrado no chefe desta Casa um líder verdadeiro, um
condutor seguro, firme, dedicado, disposto e intransigente com atitudes que não condigam
com a hora presente.
Sr. Presidente. Já declarei, neste Plenário, que sinto um certo orgulho, tenho, mesmo, um
orgulho sincero por pertencer a uma Assembleia Legislativa onde, até agora, não se levantou
uma única voz contra o respeito à ordem, à lei e à Constituição do País. (Palmas)
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Nem poderia ser de outra forma, Sr. Presidente. O que é afinal esta Casa? É a Casa do
Povo, é a Casa dos representantes do povo rio-grandense, e o povo aí está, está nas galerias
desta Casa, está nas ruas da cidade, está nas entidades estudantis, está nos sindicatos do Rio
Grande do Sul, está em toda a parte, mobilizando, expressando a sua consciência democrática, firme e inabalável, em defesa da lei e da Constituição.
Se não há, Sr. Presidente, no Rio Grande, nenhum prurido de golpismo, não admito
nesta Casa, pruridos de golpismo. E se assim não fosse, se assim não se procedesse, se estaria
atentando contra a aspiração, o pensamento e o sentimento popular. Quem quiser, entretanto, opor-se que tenha, Sr. Presidente, no mínimo, a dignidade do rio-grandense, e o faça aqui
e não nos corredores da Assembleia Legislativa. (Palmas)
O Sr. Guilherme do Valle – Que venha para a tribuna!
O SR. SERENHO CHAISE – Sr. Presidente. Confio, entretanto, que poderei continuar
alimentando aquele orgulho de rio-grandense, de proclamar que os Representantes do Povo,
em consonância com os sentimentos populares, aqui estão não só vigilantes mas, sobretudo,
unidos em torno desta aspiração que hoje é de todos os brasileiros: aspiração de reafirmação
democrática, de respeito à lei, de respeito sobretudo à Carta Magna deste País.
V. Exa., Sr. Presidente, continua e, estou certo, continuará a merecer o nosso respeito, a
nossa consideração e, especialmente, a nossa solidariedade pelo atos que tem praticado, atos
de lealdade, atos de coragem, atos de rio-grandense que está nesta hora firme e de pé, novamente, pelo Brasil.
Sr. Presidente, com a autoridade de quem ainda nesta última madrugada, quando eram
dramáticos os instantes que vivíamos, desta tribuna teceu as mais contundentes críticas ao
Sr. Ministro de Guerra que, exorbitando das suas atribuições, garroteava a Lei e a Constituição, confessando a intenção de prender o atual Presidente da República quando pisasse
o território nacional, com a autoridade, Sr. Presidente, de quem condenou, frontalmente, as
autoridades militares, pelo abuso cometido no fechamento das emissoras rio-grandenses, de
quem expressou a sua inconformidade com os atos de determinaram a prisão de membros
do Congresso Nacional, com a autoridade de quem tomou, publicamente, aquela posição,
naquele momento, desejo, também, agora, render a minha maior homenagem ao glorioso 3°
Exército, aos soldados do Rio Grande, que preferiram desrespeitar as ordens ali recebidas para
permanecer com a calma, com a tranquilidade e, sobretudo, com a Lei e com a Constituição.
O Exército, Sr. Presidente, e a Aeronáutica sediados no Rio Grande do Sul, realmente,
fizeram jus ao nosso apreço, ao nosso respeito, ao nosso aplauso.
O ilustre General Machado Lopes é, sem dúvida, nesta hora, uma das figuras mais queridas no coração de todos os rio-grandenses.
(Muito bem!) (Aplausos da assistência)
E na oportunidade, Sr. Presidente, destas considerações, com a minha franqueza, com a
minha coragem cívica, desejo, publicamente, desaprovar a manchete da nossa querida “Última Hora”, que diz: “3º Exército aderiu a Brizola”. No meu modo de entender, Sr. Presidente,
o 3° exército não aderiu a ninguém.
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(Muito bem!) (Aplausos da assistência)
Esta Casa, Sr. Presidente, por outro lado, já aplaudiu a atitude do meu eminente correligionário, Deputado Sérgio Magalhães, que ocupando a Presidência da Câmara dos Deputados, em Brasília, demonstrou a oposição clara, definida, irrevogável de não permitir que se
atente contra o texto atual da Carta Magna do Brasil.
Parece-me, Sr. Presidente, que deve ser reafirmado, nesta hora, que alguns militares da
cúpula do Comando das Forças Armadas, que hoje, de forma clara, visam o golpe do processo
democrático no Brasil, armados naquele dispositivo militar de cúpula, que não expressa os
sentimentos das tropas, parece-me, Sr. Presidente, que pressionam, nas últimas horas, o Sr.
Presidente provisório para que remeta ao Congresso mensagem alterando a Constituição. É
mais uma das manobras subterrâneas de alguns meio brasileiros que, há anos, tentam impor,
pelo golpe, um Governo de força, de exceção, neste País.
(Muito bem!)
Por isto, Sr. Presidente, eu vou sugerir a V. Exa. que se enderece ao ilustre atual Presidente
da Câmara dos Deputados, Sr. Sérgio Magalhães, um telegrama nos seguintes termos: (Lê)
Deputado Sérgio Magalhães
Presidente Câmara Deputados
Brasília – Urgente
A Assembleia Legislativa Rio Grande do Sul vg unanimemente vg confia em que
V. Exa. vg autêntico líder defesa da Constituição vigente vg permanecerá vg pelo
bem do Brasil vg irredutível sua patriótica posição não receber vg não encaminhar
vg nem despachar qualquer emenda que vg tentando alterar o texto constitucional vg esbulhará manifestação soberana povo brasileiro vg golpeando frontalmente
consciência democrática et constitucional povo rio-grandense pt

(Após a leitura)
É um despacho, Sr. Presidente, que, no meu modo de entender, os Representantes do
povo rio-grandense, reunidos em sessão permanente, devem endereçar, nesta hora, ao ilustre
Deputado Sérgio Magalhães, para que saiba que sua atitude firme e patriótica calou fundo no
coração dos verdadeiros democratas, para que saiba que atrás de si estão os Deputados do Rio
Grande do Sul que, em harmonia com o pensamento popular, não entendem oportuno o
momento para equação de alteração do texto constitucional. (Muito bem! Palmas!)
Encaminho, Sr. Presidente, a V. Exa. o texto desta mensagem, para que V. Exa. dê a ela
o destino que julgar conveniente. De nossa parte, Sr. Presidente, de parte dos Deputados
Trabalhistas com assento nesta Casa, continuamos, aqui, na mesma posição de vigilância permanente, posição definida, clara e intransigente ao lado do povo, pelo bem do Brasil, com as
leis e com a Constituição. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados.
Esta Casa tem sido um receptáculo da vontade do povo que permanece defronte do vetusto casarão da Rua Duque, onde funciona a Assembleia Legislativa do Estado. A hora é de
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congraçamento e congraçamento fraternal. A Presidência abre mão de todas as suas divergências, para somar em favor da defesa da Constituição e da ordem democrática no Brasil.
A Presidência, neste instante, conclama a todos os Deputados, ao povo em geral, para
que, unidos de modo fraternal, façamos aqui um voto de verdadeira coesão em favor da Constituição, em favor da legalidade democrática no Brasil (Palmas prolongadas da assistência).
Concedo a palavra ao nobre Deputado Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Desde o primeiro momento que o Rio Grande tomou conhecimento da situação política
criada com o fato da renúncia do Sr. Presidente da República, esta Casa tomou uma posição
que não poderia ser outra: a posição que resulta de sua própria natureza, da sua origem, da
sua finalidade, da sua razão de ser. Aqui e daqui foi dito que ela não acreditava em nenhuma
outra solução que não fosse segundo a Democracia, com a Democracia, pela Democracia. O
que depois disto foi dito e foi feito, mais não é do que a reafirmação desta tese; mais não é do
que o desdobramento analítico deste gesto; mais não é do que a glosa variada, policrômica
desta mesma posição. Não houve variação, não houve mudança, não houve recuo. Houve
apenas variações em torno do mesmo tema, de uma só ideia. Variações, sempre no sentido da
sua reafirmação.
Ocorre que, se não houve mudanças no nosso gesto, na atitude, na posição, no comportamento da Assembleia, houve mudança nos fatos. E aquilo que era uma limitada crise política
passou a ser algo maior, infelizmente mais amplo e mais profundo; evoluiu de uma simples
crise política para uma crise institucional. Esta, infelizmente, a verdade; infelizmente, porque
mil vezes ficasse ela no que era e apenas no que era, já não era pouco.
Certos fatos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, continuam agora tão obscuros, ou quase
tão obscuros como a nós se apresentavam há setenta e duas horas, quando eles acabavam de
acontecer, quando eles estavam ainda quentes. Um deles, sem dúvida o principal, sem dúvida
o primeiro, cronológica e substancialmente, ainda dá margem a controvérsias, ainda enseja
divergências, ainda abre espaço a contraditórias interpretações. É o relativo à renúncia do Sr.
Jânio Quadros. Desde que dela tomei conhecimento que me interrogo, que procuro apalpar,
com todos os sentidos, com todas as faculdades, para compreendê-la. Leio e releio o documento divulgado, como de autoria do Sr. Jânio Quadros, e ele não me satisfaz; e ele não me
tranquiliza; e ele não aplaca minhas interrogações; e ele, ao contrário, sugere e levanta dúvidas
e inquietações.
Sempre pensei que o homem que exerce atividade política deve ser rigorosamente honesto. Na posição que eu tenho, na posição que tem o meu partido, conhecida, notória, pública, indeclinável, histórica, fácil seria extrair deste documento muitas ilações. Creio que não
me exprimo bem dizendo ilações; bastaria pôr em realce o que nele não está contido, o que
nele está implícito, porque nele está expresso, porque nele está explicito: a renúncia forçada,
imposta, pressionada. Mas, devo dizer, porque tal é o meu sentimento, tal é a minha compreensão: o que nele se contém não explica a renúncia. Poderia, nesta hora, ser conveniente
dar interpretações tendentes a justificar atitudes vantajosas sob este ou aquele ponto de vista
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política. Não seria, entretanto, honesto dizer aqui o que, certa ou erradamente, não estou a
pensar. E eu penso, Sr. Presidente, que o Presidente da República, Sr. Jânio Quadros, efetivamente renunciou, embora este documento que tenho diante dos olhos divulgado como
seu não me ajude a compreender a renúncia. Amanhã, da posse de outros elementos, poderei
mudar de opinião.
Esta, entretanto, é a minha opinião hoje, é o juízo que resulta de tudo quanto sei até agora, de tudo quanto conheço a respeito deste episódio que, deploravelmente, é muito mais da
Nação Brasileira do que do ex-Presidente Jânio Quadros, que é muito mais do povo brasileiro
do que nosso, num sentido restrito da palavra. E porque penso que, efetivamente, ele renunciou – e quando digo “efetivamente” renunciou “digo livremente, espontaneamente” – e por
que efetivamente renunciou o Sr. Presidente da República – muito embora volta dizer, insisto em dizer que este documento, divulgado como renúncia, não me ajuda a compreendê-lo,
bem ao contrário, me dificulta a compreensão, me embaraça a compreensão, me embarga a
compreensão, mas pensando como penso, que o meu candidato, que o candidato do meu
Partido, que o candidato escolhido pela imensa maioria do povo brasileiro, renunciou, o que
se verifica, Srs. Deputados, é algo muito simples, extremamente simples – sou forçado a, outra vez, recorrer ao pleonasmo para carregar na ideia: simplesmente simples; o que ocorrei foi
a vaga do cargo de Presidente da República. Se isto é certo, como certo parece que é, e se a
lei não é algo que deve vigorar as vezes, se a lei não é algo que deva ser aplicado quando nos
convém, se a lei é algo que não deva ser obedecido intermitentemente, mas invariavelmente e
com religioso respeito, se a lei é o que simboliza o regime pelo qual temos lutado sempre - não
agora, mas sempre – então este problema simples tem uma solução igualmente simples: basta
cumprir a lei.
Num país civilizado, num país democrático, num país de instituições definidas, boas ou
más, mas definidas; num país que seja regido, não por homens, mas, por leis, é simples, é fácil,
é tranquila a solução.
O que me espanta, o que me confrange, o que me perturba, o que me abate, o que me
deixa perplexo e triste é que se ponha em dúvida a lei e a solução legal. A lei que iguala os
desiguais, a lei que impera sobre aqueles que se não igualam, é a única garantia que tem o
indivíduo desarmado, só inerme. No dia em que a lei não proteger um homem, nenhum
homem tem garantia.
Ocorre-me um frase de Ruy Barbosa, das muitas que poderiam ser escritas em bronze,
para durar sempre: “Quando a Lei cessa de proteger aos nossos inimigos, virtualmente cessa
de proteger-nos”.
Quem deve assumir a Presidência da República? Ignoro-lhe o nome, porque não se trata
de nomes. Deve assumir a Presidência da República a autoridade que a lei determina. E só,
e nada mais. Dir-se-á, Sr. Presidente, que no caso concreto, isto representa uma contradição,
um paradoxo, uma antinomia com a vontade popular. Deploravelmente, é verdade. Infelizmente, é exato. Porque a imensa maioria do povo brasileiro, a 3 de outubro de 1960, optou,
escolheu uma política, uma orientação, uma mentalidade diferente, muito diferente, profun109
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damente diversa, substancialmente distinta, sob todos os aspectos contraditória com a que
prevalecerá com a assunção à Presidência da República do vice-Presidente. Por isso disse que
era um absurdo, um paradoxo, uma contradição. A nação vai ser entregue a quem não teve a
maioria da Nação. Certa ou errada, porém – e os Srs. Deputados sabem que para mim erradamente – é a solução legal. Se estamos em um regime de leis e não de homens, se o regime legal
é o que prepondera, deve ele ser observado. Se a solução for má, como me parece, seja ela modificada legalmente. Enquanto não modificada, enquanto vigorar, deve vigorar de verdade.
Fatos semelhantes aos que hoje vivemos em novembro de 1955. Os nomes eram outros.
Como a política para nós não é um jogo de nomes próprios, nós não mudamos. Outros mudaram. Como lembrou o deputado Cândido Norberto me seu grande discurso pronunciado
à noite de sábado, os que golpearam o Presidente Carlos Luz e o Presidente Café Filho são
os que hoje apresentam como defensores da legalidade. Os que cobriam de louvores, de ditirambos, os militares insurrectos de novembro de 1955, são hoje os que se insurgem contra a
propalada intervenção militar no setor político. É preciso ser coerente, como manda a honestidade política.
Eu continuo a pensar que a Constituição deve ser cumprida sempre. A favor dos nossos
interesses partidários ou contra os nossos interesses partidários. Mas a Constituição que temos está a mostrar que ela não é boa em tudo e por isso precisa ser reformada, de modo que
corresponda às necessidades do país. A reforma é urgente. Aí estão os fatos a demonstrá-lo. A
reforma deve ser feita, terá de ser feita. Ou não teremos democracia por muito tempo.
Não é de hoje, toda gente sabe, que pregamos a reforma constitucional. Enquanto ela
não for feita entretanto, é preciso cumprir a Constituição que temos, inclusive nas suas partes
más, para que se torne mais evidente a necessidade da sua reforma. A crise atual, mais grave do
que parece, está a mostrar a necessidade da existência da existência de um poder moderador,
arbitral, para exercer a sua função nos momentos de desequilíbrio, da choques.
De qualquer sorte, continuo a pensar, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que verdadeira é a
assertiva de Rui Barbosa: “num País que se diz constitucional, não se deve indagar se tem uma
Constituição, mas se pratica a que tem.”
Gostaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, de fazer outras considerações, mas estou sendo
advertido, inclusive por V.Exa., que devo encerrar. Vou fazê-lo, dizendo, antes, entretanto,
o que os Senhores Deputados sabem, é que estamos atravessando mais uma crise do regime
presidencial, que não é a primeira e que, seguramente, não será a última, se ele for mantido.
Por isso entendemos que esta crise deve servir aos homens de responsabilidade, aos políticos e aos Partidos, como mais uma lição, mais uma advertência, acerca da necessidade da
reforma das nossas intuições, no sentido da adoção do regime parlamentarista, o único efetivamente democrático e suficientemente maleável, plástico, dúctil, capaz de reagir adequadamente dentro da Lei, com soluções legais para as crises políticas. Insisto em dizer que a
reforma constitucional, no sentido da adoção do regime parlamentarista, vai ser feita ou a
democracia deixará de existir no Brasil. Este é o dilema, queira ou não queiram.
Pessoalmente, Sr. Presidente, quero deixar registradas as minhas preensões relativamente
110

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

aos fatos que estamos vivendo. Não estou tranquilo, não estou seguro, não estou satisfeito.
Muito ao contrário, estou intranquilo, estou inseguro, estou insatisfeito. E, para mais não
demorar-me na tribuna, lembro apenas o que o velho e sábio Assis Brasil costumava dizer, na
sua linguagem tão pitoresca: “Revolução da em cacho, não vem um só.” E nestes tempo, mais
do que em quaisquer outros, isto é muito mau. A máxima, o preceito, a sentença do sábio e
imortal Assis Brasil, deve ser lembrada e refletida pelos Srs. Deputados, por aqueles que têm
responsabilidade política, pelos partidos condutores da opinião nacional.
Era isto, Sr. Presidente, nas contingências do momento, o que entendi de meu dever lembrar e dizer. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) - Srs. Deputados, estou recebendo comunicação
de que o Sr. General Comandante do 3º Exército aguarda, no Quartel General, a visita da
Comissão de Deputados que se irá avistar com S. Exa.
Vou passar a Presidência ao nobre Deputado Egon, 2º Vice-Presidente da Casa e convido
os Srs. Líderes de Bancada para, imediatamente, nos dirigirmos ao QG do 3º Exército.
(Assume a Presidência o Sr. Egon Renner)
O SR. PRESIDENTE (Egon Renner) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Gudbem Castanheira.
O SR. GUDBEM CASTANHEIRA- Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ainda permanecemos perplexos, duvidosos diante da inesperada renúncia, verificada há
poucos dias, de S. Exa. O Dr. Jânio da Silva Quadros.
Realmente, Sr. Presidente o gesto de S. Exa. Não poderia deixar de causar perplexidade
profunda no seio da opinião pública nacional.
Não sabemos ao certo quais as forças, quais os motivos que o impulsionaram a tomar tão
drástica atitude. Mas, por certo, num porvir não remoto, a nossa Pátria terá os motivos que o
impeliram a assumir tão grave atitude.
Sr. Presidente, no meio da perplexidade que nos invadira, uma coisa é certa, real e verídica: é que a sua atitude já foi concretizada mediante a lei, é que seu gesto já está completamente
consumado perante os poderes competentes. O que cabe, agora, é unicamente o Congresso
Nacional cumprir a norma legal que tanta celeuma está trazendo à opinião pública. A verdade, Sr. Presidente, é que a Lei deve ser cumprida, é que as normas constitucionais capituladas
na Magna Carta da República devem ser respeitadas, a qualquer preço. Por que, se vivemos
dentro da Lei, se a nossa forma de Governo é inspirada sob a égide da legalidade, por que
tamanho alvoroço para cumprir um dispositivo constitucional emanado pelos Constituintes
de 1964?
Sr. Presidente, exemplo dignificante está dando o Parlamento rio-grandense, ao ficar em
vigília permanente, para a concretização das normas constitucionais, para que seja, realmente,
cumprido o preceito legal, a norma jurídica, porque o Rio Grande do Sul, nesta frase histórica por que a Nação está vivendo, está reiterando e ratificando aquilo que dele sabemos, que
constitui, realmente, um Estado amadurecido politicamente e que está em condições de ditar
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normas e citar preceitos para as demais unidades da Federação no que concerne à Democracia.
Não se poderia esperar, Sr. Presidente, outra atitude dos legisladores rio-grandenses e do
povo gaúcho numa emergência como esta.
V. Exa. Bem o sabe, como também os meus ilustres Pares, de divergência ideológica que
divide a minha Bancada e eu do Sr. Vice-Presidente da República, Sr. João Goulart. Mas neste
momento, acima das paixões político-partidárias, acima das diferenças ideológicas deve pairar,
unicamente, a norma legal e o preceito constitucional.
Aprendi, já ao entrar na Faculdade de Direito, já nos primórdios da vida acadêmica, que a
Lei deverá ser respeitada custe o que custar, e não seria agora, impulsionado pela paixão político-partidária, alicerçada por um facciosismo ou espírito de separatista, que viria divorciar-me
daquelas normas que, com tanto zelo, e carinho, me foram ministradas pelos meus mestres de
Direito. Não seria agora que, como representante do povo rio-grandense no seu Parlamento,
deixaria de cumprir aquele juramento solene e sagrado que aqui prestamos, por ocasião da
nossa posse, de respeitarmos a Constituição e respeitarmos as leis que norteiam as formas de
Governo e que constituem os princípios norteadores da nossa República.
Para mim, não está em jogo a pessoa, não está em jogo o elemento humano, que este é
transitório, passageiro, fugaz. Está em jogo a norma legal, que é eterna, que deve presidir os
destinos democráticos da nossa Pátria. (Palmas)
Desta forma, Sr. Presidente, estando acidentalmente em viagem para o Interior do meu
Estado, quando tomei conhecimento desta crise que se estendeu pela república brasileira,
em seguida retornei à Capital para, juntamente com meus ilustres e dignos companheiros
de Assembleia, tomarmos uma posição. Digo “companheiros de Assembleia” porque, neste
momento, julgo que não há divergências político-partidária, que não há diferenciação, que
embora tendo atitudes heterogêneas em muitos pontos, com relação às leis devemos sempre
estar de acordo, agir com homogeneidade. (Palmas) para fazer valer a sua força, para fazer valer
o seu respeito. (Palmas)
Assim, Sr. Presidente, que aqui me encontro, ao lado dos meus nobres colegas, para fazermos valer o preceito constitucional, juntamente com o povo do Rio Grande do Sul, este povo
que em épocas passadas já deu demonstrações eloquentes do seu civismo, da sua bravura.
Não será hoje, que nosso Estado está metido numa das pugnas mais simpáticas e carinhosas e carinhosas que nós dá notícias a história democrática do Rio Grande, que iremos
decepcionar o nosso povo. Ao contrário, aqui estaremos, juntamente com os elementos do
Poder Legislativo, aliados do Poder Executivo, ao poder Judiciário, às forças vivas do Estado,
às forças vivas da nacionalidade, para fazer imperar o preceito legal, dando-se posse àquele que
está vinculado à Lei que, no caso, é o Vice-Presidente da República, Dr. João Goulart. Sejam
quais forem os destinos que estão à nossa espera, sejam quais forem eles, os Deputados do
Rio Grande do Sul, neste momento decisivo da nacionalidade e da história republicana, não
podem recuar um só milímetro no cumprimento do seu dever e seu dever é lutar pela preservação da ordem, pela vigência das normas constitucionais. Devo, neste momento, emprestar
a minha indefectível solidariedade, a minha homenagem festiva à atitude sobranceira hoje
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tomada pelo III Exército, com sede nesta Capital. O III Exército veio ratificar aquelas passagens luminares recheadas de civismo, repletas de patriotismo que os nossos antepassados,
que os nossos avoengos nos legaram na sustentação da ordem e preservação das instituições
democráticas, vieram ratificar aquelas lições formidáveis, aqueles episódios em que as nossas
Forças Armadas se viram envolvidas por ocasião da última guerra, em que o sangue jovem e
generoso dos nossos irmãos foi derramado, para a sustentação da democracia, nos campos do
velho mundo. E não seria hoje que esta força periclitaria? E não seria hoje que as Forças Armadas iriam fugir ao cumprimento do dever, desrespeitando a memória daqueles que tombaram
para a salvação do regime democrático.
Espero que a atitude do III Exército seja também imitada pelas demais unidades militares
da nossa pátria, como uma homenagem ao nosso povo, a este povo que jamais será escravo de
quem quer que seja. O povo, que está tendo o exemplo dos seus irmãos que já derramaram
o seu sangue em defesa das instituições democráticas, está em condições de seguir o mesmo
exemplo, se as nossas instituições porventura forem abaladas pela força que quer deturpar o
regime democrático.
Nestas condições retiro-me desta Tribuna lançando um apelo a todos os nossos patrícios
para que tenham calma, para que se portem de acordo com a Lei. Mas a Lei, Sr. Presidente,
não é batalha; a Lei não é geladeira; a Lei não é círculo neutro onde todos nós podemos nos
encontrar para defender as nossas instituições, sejam quais forem as cores partidárias. (Palmas
prolongadas da assistência).
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Retiro-me desta tribuna na certeza inabalável, e na certeza inquebrantável de que a democracia do Brasil sairá vencedora, triunfante deste episódio,
porque temos elementos capazes para sustenta-la, quer do ponto de vista material, quer do
ponto de vista espiritual. Retiro-me confiante nas nossas Forças Armadas, que não vão desmentir o seu glorioso passado, a sua heroica tradição; retiro-me confiante nas Forças Democráticas do nosso País, nos Partidos que compõem a democracia brasileira, que não se devem
deixar levar pelas paixões momentâneas e sim pensar na família brasileira, nos seus filhos que
precisam receber o ensino dos seus antepassados, a fim de alevantar bem alto o nome do Brasil
perante as potências do mundo. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. Antes de conceder a palavra ao próximo orador
inscrito, desejo informar à Assembleia Legislativa que a presença, no curso dos nossos trabalhos, das mais altas autoridades civis e militares, a presença do Sr. Governador Leonel Brizola,
do Gen. Machado Lopes, do Brigadeiro Passos e do Arcebispo Metropolitano, depende de
uma oportunidade em que as autoridades civis e militares, os chefes civis e militares, poderão
dispor, ainda completamente absorvido pelos trabalhos, pelos afazeres, pelas responsabilidades e pela necessidade de permanecerem em seus postos, nesta hora ainda grave para os destinos da Democracia brasileira.
Após concluirmos a lista de oradores, iremos suspender os trabalhos de Plenário para
continuarmos em Sessão Permanente e reabriremos estes trabalhos às 21 horas, quando então
traremos as informações da possibilidade da vinda e da hora em que poderão estar conosco,
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comungando na verdadeira confraternização democrática, com essas autoridades a que me
referi.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Guilherme do Valle.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Regressando de
uma longa viagem que realizei à República de Cuba e viajando para a cidade de Caxias do
Sul, Município que tenho a honra de representar nesta Casa do povo rio-grandense, tomei
conhecimento, através da Rádio, da renúncia de S. Exa., o Sr. Jânio Quadros.
Não é necessário dizer, Sr. Presidente, de como fiquei estarrecido, naquele instante, sobretudo quando tomava conhecimento da carta-manifesto que o Sr. Jânio Quadros dirigiu ao
povo brasileiro, cujos períodos iniciais têm o mesmo significado da carta testamento deixada
pelo grande mártir da nacionalidade, o saudoso presidente Getúlio Vargas.
E fiquei a pensar, e fiquei a imaginar do que valeu o voto dado pelo povo brasileiro, voto
soberano e livre, nas urnas de 3 de outubro de 1960, àquele Presidente que em 7 meses renuncia ao alto posto de primeiro magistrado da Nação e alega na sua carta que foi vencido pela
reação, que foi vencido por grupos internos e, inclusive, do Exterior.
Sr. Presidente, regressei imediatamente a esta Capital, a fim de assumir meu posto, nesta
Casa, para onde me conduziu o povo, para aqui estar ao lado de todos os meus colegas e ao
lado do Governador que ajudei a eleger, a fim de defender a Constituição da República.
Ontem à noite, Sr. Presidente, numa das sessões desta vigília permanente, desta vigília
democrática que vem realizando a Assembleia rio-grandense, ouvi emocionado o oportuno
discurso proferido pelo meu eminente colega e amigo, o Deputado Adalmiro Moura, quando s. Exa. Pedia desta tribuna que o Sr. Jânio Quadros explicasse à Nação brasileira que razão
foi essa, que grupos são esses que levaram o Presidente ao extremo gesto da renúncia. Seis
milhões de brasileiros votaram em S. Exa., deram a vitória a S. Exa. e, empossado que foi na
Chefia da Nação, setenta milhões de brasileiros quere, exigem que S. Exa., ao menos num
gesto de consideração com os votos que recebeu, explique ao povo, denuncie ao povo quem
provocou a sua renúncia. (Palmas) Não é possível o povo brasileiro continuar sofrendo esta
farsa. Elege-se um Presidente, e o outro Presidente lança um manifesto e suicida-se; elege-se
outro Presidente, e outro Presidente lança manifesto e renúncia. Que ocorre neste País? O
povo precisa saber o que se passa. Que venha o Sr. Jânio Quadros antes de viajar para a Europa, que venha dizer ao povo quem são essas forças que impeliram a renunciar porque o povo,
inclusive, conhecendo as causa, estará ao lado de S. Exa. (Palmas).
Sr. Presidente. Para mim e para o povo que está nas ruas, para o povo que está aqui nas
galerias do Poder Legislativo do Rio Grande, tenho a convicção de que não há dúvida alguma
sobre as forças que agiram contra o Presidente Vargas (Palmas), e é preciso que se diga, que se
proclame, desta tribuna do povo rio-grandense, que estas forças são os trustes internacionais
(Palmas). Estas forças, Sr. Presidente, são as mesmas forças que derrubaram o grande herói
do México, Lourenço Cárdenas, o líder do povo cubano, Fidel Castro, são as mesmas forças,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que estão aliadas no Governo da Ditadura Strossner do Paraguai; são forças conhecidas do truste internacional, dos monopólios, dos carteis, forças eco114
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nômicas que não querem que os povos sejam libres, que os povos sejam independentes, que
os povos escolham, pela sua livre e soberana vontade, os seus governantes, os seus administradores. Mas, agora, o povo disse: basta! basta de interferência nos destinos da Nação Brasileira.
Aí está o líder máximo deste movimento, que eu chamaria de revolução pacífica em favor
da legalidade e da Constituição, este homem bravo, corajoso e democrata que é Leonel Brizola
(Palmas). E, ao lado dele, V. Exa., Sr. Presidente, Deputado Hélio Carlomagno. (Palmas) Ao
lado dele os Deputados que já se manifestaram nesta Casa, os Deputados das mais diferentes
bancadas do parlamento rio-grandense. Ao lado dele os engenheiros, os advogados, os magistrados, os estudantes, os operários, as mulheres, as donas de casa, que estão todos lutando pela
mesma causa, a causa da Justiça e da ordem jurídica, da Constituição, da posse do Vice-Presidente João Goulart. (Palmas).
Sr. Presidente. Eminentes colegas já analisaram com maior profundidade a situação dramática que vive o povo brasileiro.
Precisamos, agora, conclamar todos à união, porque só unidos como estamos, só nos conservando unidos assim – povo, Deputados, Governador, III Exército, Quinta Zona Aérea – é
que conseguiremos impor aos prepotentes o respeito à lei e à Constituição da República (Palmas), porque essa Constituição, Sr. Presidente, não foi feita somente para nós respeitarmos.
Essa Constituição também foi feita para o Ministro Odílio Denys obedecer. (Muito bem; palmas); esta Constituição foi feita para o Ministro Sylvio Hecker obedecer; esta Constituição
não pode mais ser desrespeitada e nem rasgada, como querem esses homens que representam,
talvez, como afirmei, instrumento daquelas forças ocultas que estão conspirando contra o
Brasil, forças que através dos trustes e dos monopólios, estão espoliando o povo brasileiro.
Uma homenagem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a estes bravos homens, a estes bravos
soldados que integram a Milícia estadual, aos bravos soldados da Brigada Militar (Palmas),
que, embora empunhando armas antiquadas, imediatamente se colocaram ao lado da lei,
para defender a Constituição com o sacrifício da própria vida (muito bem); homenagem aos
aeroviários, à Guarda Civil, à toda a polícia, que está ao nosso lado, ao lado da causa justa e
defendendo os preceitos constitucionais.
Sr. Presidente e Srs. Deputados.
A hora é de posições. A hora é de definições. Com estas palavras, ditadas, também, pela
emoção que nos domina neste instante histórico da vida nacional, queremos, aqui, Sr. Presidente, pedir, conclamar, apelas para este povo que honra com sua presença o Parlamento
rio-grandense, que aqui está solidário conosco, a este povo que continue firme em suas posições. Não chegamos, ainda, à vitória final. Muitas lutas, talvez tremendas lutas tenhamos de
enfrentar, mas somente unidos é que será possível alcançar o triunfo da nossa causa com a
posse legítima, legal e constitucional do Sr. João Goulart. (Palmas)
Sou portador, Sr. Presidente, à Assembleia do Estado, a V. Exa., a todos os Srs. Deputados, ao Governador Leonel Brizola, ao Comando do 3º Exército, ao Comando da 5ª Zona
Aérea, a todas as entidades, a todo o povo que está unido, de uma mensagem de solidariedade
dos sindicatos dos trabalhadores, das entidades estudantis, da Câmara de Vereadores e do
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Prefeito de Caxias do Sul. (Palmas)
E, agora, Sr. Presidente, há algo que vem nos impressionar e nos emocionar. Há poucos
momentos, altas expressões da cultura rio-grandense, do teatro, do rádio, da televisão, das
artes, altas expressões da inteligência gaúcha, fizeram entrega ao Sr. Governador, comandante
máximo da rebeldia pela legalidade, engenheiro Leonel Brizola, de um manifesto que, com
a devida permissão de V. Exa., Sr. Presidente, vou dar conhecimento ao respeitável Plenário:
(Lê)
” Artistas e intelectuais, pertencentes aos vários setores das artes plásticas, literatura, teatro, jornalismo, radialistas, autores musicais, teleatores e funcionários de
rádio e televisão, arquitetos, revoltados com o comportamento atentatório à legalidade, que ameaça a ordem constitucional e jurídica do País, procurando negar o
direito de investidura à presidência da República a seu legítimo magistrado, colocam-se desde este instante ao lado dos que resistem ao golpe e contra ele lutam,
tão bem representados pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul, terceiro
Exército, Quinta Zona Aérea, Forças Policiais, operários, estudantes, povo em geral.
Ao mesmo tempo, fazem, nesta hora grave da nacionalidade, um apelo veemente a todos os artistas e intelectuais do Brasil, para que se unam em defesa da
ordem constitucional da nossa Pátria.
Francisco Stockinger, artes plásticas; Dionélio Machado, escritor; Milton Mattos,
teatro; Adroaldo Guerra, jornalista; Darcy Fagundes, radialista; Demóstenes Gonzalez, autores musicais; Jorcely Marques, televisão; Francisco R. de Macedo, por
Miguel Pereira, pelos arquitetos; Maria de Lourdes Colares, movimento feminino;
Lara de Lemos, movimento feminino e Alberto de Los Santos, teatro do Julinho.”

(Após a leitura)
Este é o manifesto, Sr. Presidente, dos homens de cultura do Rio Grande do Sul, integrando-se neste movimento em defesa da Constituição, em defesa dos preceitos constitucionais; documento que vou entregar a V. Exa., como um testemunho, como prova de que os
homens, em todos os ramos da cultura estão cientes e conscientes da situação que vivem e,
por isso, se colocam ao lado de todos nós, que estamos lutando aqui, nesta vigília democrática, em defesa daquela carta constitucional promulgada em 1946. (Palmas)
Sr. Presidente e Srs. Deputados, encerro esta intervenção, dirigindo o meu caloroso apelo
a todos os meus irmãos do povo que se comprimem nas galerias deste augusto Plenário Legislativo rio-grandense, apelo que estendo a todos os homens que se encontra reunidos pelas
ruas, nas praças públicas, nas sedes de sindicatos de todas as entidades de casse, para que estejam unidos, firmes e decididos, inclusive, a chegar ao último extremo do sacrifício pessoal e
humano, para fazer respeitas a vontade soberana do povo, para que seja empossado, como lhe
compete, como determina a Lei, na Presidência da República, o Sr. João Goulart. (Palmas)
(Manifestação das galerias) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Athayde Pacheco.
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O SR. ATHAYDE PACHECO – Sr. Presidente e Sr. Deputados.
Desnecessário seria cansar o Plenário e a assistência com a minha humilde palavra, depois
que já ouvimos tão brilhantes oradores.
Depois, Sr. Presidente, do dia 25 do corrente, quando a Nação Brasileira mergulhou
numa grande crise em virtude da inesperada renúncia do Sr. Presidente da República, ainda
nos deparamos com as forças reacionárias do País que não querem e que procuram, por todos
os meios, aproveitar a oportunidade para que a Constituição da República seja rasgada. Por
todas estas razões é que digo ser esta uma crise sem precedentes.
Alegou S. Exa. e Sr. Presidente e Jânio Quadros que renunciou em razão da interferência
de forças estranhas, nacionais e internacionais. Cabe, agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
ao renunciante trazer a público as verdadeiras razões da sua renúncia, para que a Nação brasileira possa descobrir que forças são essas, forças que já fizeram sucumbir um presidente e que
se não forem descobertas e extirpadas, por certo, hão de trazer mais intranquilidade à nossa
Nação.
Portanto, Sr. Presidente, há necessidade que o Sr. Jânio Quadros não fique calado, possa,
informar à Nação, tenha a coragem suficiente, como brasileiro, de denunciar as referidas forças que tantos males vêm causando ao Brasil. Não é possível, Sr. Presidente, que depois de sete
meses, apenas, de ter sido empossado Presidente da República, estejamos mergulhados numa
crise desta natureza e sujeito o povo a uma guerra sangrenta, sem saber por que.
Acho que é hora de se clarear os horizontes; acho que é hora de, esta meia dúzia de homens brasileiros, traidores da sua Pátria, serem exonerados dos seus cargos. Acho que está na
hora de S. Exa., o Sr. Presidente da República, provisório, tomar medidas acauteladoras.
(Palmas da assistência)
Se isso tivesse sido feito, talvez não estivéssemos aqui, passando noite e noites sem dormir,
sem tranquilidade, para trazer o conforto ao povo e solicitar justiça daqueles que têm o Poder
nas mãos.
Espero, Sr. Presidente, que não seja mais necessário o sacrifício do povo nas ruas, das
assembleias reunidas em sessão permanente. Nós, os homens, haveremos de resistir com as
forças ao nosso alcance a fim de fazer prevalecer a nossa Carta Magna, para que este mesmo
povo tenha tranquilidade e possa viver em harmonia.
Eu, Sr. Presidente, posso dizer que estou na metade da vida e pouco me importa ela. O
que me importa, sim, é honrar manter o meu passado de dignidade. Isto importa mais que a
vida e é por esta razão que me ponho ao lado desta causa, sem medir sacrifícios, sem mesmo
pensar na própria vida, porque esta vale menos que a vida de todos os brasileiros de nossa
querida Pátria!
Quero neste instante, saudar a nossa Brigada Militar, a nossa Polícia Civil, a Guarda Civil
e todas a autoridades, o povo em geral, os cidadãos de todas as camadas, que estão, nesta hora,
ao lado da legalidade, que estão, nesta hora amarga, ao lado do Marechal da Liberdade e do
respeito à lei, o Sr. Leonel Brizola! (Palmas da Assistência).
Não me importa o que possa acontecer no futuro. O que queremos, os Parlamentares, o
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Governo do Rio Grande, e agora o 3º Exército e a 5ª Zona Aérea, é o respeito à lei e para isto,
ainda concitamos o povo para que, unidos e coesos, na Assembleia e no Governo, nas ruas,
nas fábricas, nas próprias casa, não meçamos sacrifícios, para que a lei seja respeitada. Vamos
para a frente! É preferível sucumbir com honra a dignidade do que deixar um nome ultrajado!
Esses que se acomodam às situações em primeiro lugar, são anti-humanos, não se lembram dos seus semelhantes, não se lembram daqueles que sofrem e almejam um dia melhor.
Esses que se acomodam, de brasilidade, de patriotismo não têm nada.Em benefício próprio,
fazem sociedade até com estrangeiros, com trustes internacionais.
Portanto, meus amigos, espero que, até o fim desta jornada, estejamos juntos, coesos para
resistir aos golpistas.
Dizem por aí que devem chegar ao porto de Rio Grande forças da Marinha para nos
atacar. Espero que esses marinheiros, ao chegar aqui, se transformem em amigos nossos, passando a colaborar conosco.
Entretanto, se se demonstrarem nossos inimigos, encontrarão a resistência do Governo,
desta Assembleia, das nossas autoridades e do povo em geral, já que estamos dispostos a cumprir a Constituição.
(Palmas)
Ou voltarão derrotados ou, então, ficarão tomando banho no Guaíba. Esta será a resposta que daremos a quem quer atacar a cidade de Porto Alegre, traindo o Rio Grande e a sua
própria Pátria.
Entretanto, tenho a certeza de que haveremos de contar com a colaboração, como até
agora, de todas as autoridades e do povo, em geral. Não adiantará, portanto, que venham
navios de guerra, que venham marinheiros, já que, aqui, não encontrarão covardes e sim homens corajosos que irão derrota-los. Ao saírem daqui êsses marinheiros derrotados, irão ao
Sr. Ministro exigir que o mesmo abandone o seu posto porque não merece mais a confiança
do povo brasileiro.
Era isto o que queria dizer à Assembleia e ao povo em geral, convém pedir e sem pesar
sacrifícios, mesmo que seja da própria vida, porque mais vale a morte digna do que a vida
desmoralizada para nós, brasileiros e gaúchos do Rio Grande do Sul. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Porcínio Pinto.
O SR. PORCÍNIO PINTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Todo o Rio Grande é testemunha de que, por ocasião das pugnas eleitorais, estribado na
Constituição e nas leis, percorri nosso Estado, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, pregando e
defendendo democraticamente os candidatos aos quais deveria dar o meu voto e meu apoio.
Daquela jornada cívica, apenas saiu vitoriosa a Democracia, a liberdade que tanto pregamos
e defendemos.
Pelo espaço de longos anos, tenho permanecido nesta Casa, trazido pela vontade soberana do povo rio-grandense. Sempre preguei, sempre defendi, sempre preconizei a defesa rígida da nossa Constituição e das nossas leis. E não seria agora, Sr. Presidente, nestes instantes
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históricos por que passa o Rio Grande e a nossa Pátria, que eu, que em todas as épocas e em
todas as circunstâncias, tenho condenado a violência e pregado a defesa da Constituição, deveria trair, inclusive, o próprio juramento que prestei perante Deus, perante a Pátria, perante
a nossa própria consciência de democrata, de sustentar e defender a Constituição e as leis.
Não seria agora, Sr. Presidente, neste momento histórico, que eu deveria me omitir, como
quem não deseja assumir a responsabilidade dos seus atos e das suas palavras. Não seria agora
que eu deveria acovardar-me e deixar de dizer ao nobre e altivo povo rio-grandense que agora,
como no passado, estou fiel aos meus princípios e às minhas tradições de democrata. Por isto,
Sr. Presidente, no momento em que o Sr. Presidente da República renúncia, como renunciou
à mais alta magistratura da Nação, aos homens sobre cujos ombros cai e pesa a grave responsabilidade de defender as Leis e mantes a Constituição, único regime compatível com a índole
do povo brasileiro, especialmente do povo rio-grandense, nesta hora, Sr. Presidente, só vejo
um caminho se abrir para todos os homens de bem deste país: dar posse imediatamente ao
substituto legal do Sr. Presidente da República, o Dr. João Goulart.
Todos estão lembrados de que no campo raso da pugna eleitoral, alicerçado na nossa
renascente Democracia, pregava e defendia uma outra candidatura; mas agora, devemos estar
a postos na defesa da Constituição e da Justiça, exigindo que esta defesa seja feita com a posse
daquele que foi o mais votado pelo povo brasileiro (Palmas). Como poderemos resguardar a
autoridade se, em vez de dizer esta verdade, fugíssemos à responsabilidade perante o eleitorado rio-grandense? (Palmas) (Muito bem)
Esta tribuna, que o povo me concedeu, Sr. Presidente, é para exercitar a verdadeira Democracia e como poderíamos exigir que esta Democracia fosse exercitada se no momento em
que a vontade do povo está ameaçada de ser violada, no momento em que a Constituição
brasileira está ameaçada de ser arranhada ou rasgada, silenciássemos a nossa voz? Creio, Sr.
Presidente, que a este modesto representante do povo gaúcho não falta autoridade, porque
no passado, em todas as oportunidades, inclusive neste tribuna, condenei atos de violência
como o que se pretende praticar, neste instante. Por estas razões todas, Sr. Presidente, lado
a lado, como disse o meu eminente Líder, nós aqui estamos para dizer ao Rio Grande que
jamais poderíamos concordar com as violências que se pretender praticar contra o povo brasileiro, especialmente contra o povo gaúcho.
Feitas estas declarações, Sr. Presidente, apenas para caracterizar a posição que assumimos
– porque o nosso passado, o meu passado de homem público e de democrático a isso me tem
levado e a isto me autoriza – e mais que isto, Sr. Presidente, o meu passado de democrata não
poderia ser desmerecido nesta hora difícil da nacionalidade, em que sentimos o desejo do nosso povo de viver em liberdade, o desejo de evitar que se pratique mais um ato de violência no
solo rio-grandense, no solo brasileiro. Outros oradores que por aqui passaram disseram e repetiram que o povo brasileiro já adquiriu a sua maturidade política; então, eu pergunto, neste
instante, o que prevalecer, Sr. Presidente, a vontade do povo ou a vontade de alguns que não
estão satisfeitos, de alguns que não querem curvar-se à vontade deste mesmo povo? Dei porque quero fazer minhas as palavras do Sr. Fernando Ferrari, que declarou textualmente: “Não
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peço, é a Constituição que exige que seja empossado, imediatamente, o Vice-Presidente, hoje
Presidente da República, eleito pela vontade soberana do povo brasileiro.” Eu aqui estarei
na minha tribuna para apoiar todos os atos que S. Exa. praticar em benefício do povo e para
criticar aqueles que atentam contra as liberdades que defendemos. Assim, Sr. Presidente, é
que interpreto a verdade democrática, não essa que se pretende pregar por aí, de sufocar consciências. Defendemos, isso sim a democracia, que pretende evitar que a vontade soberana do
povo brasileiro seja esbulhado. A época do colonialismo já passou, à época, hoje, é outra, os
homens públicos se moldam pelo desejo do povo que representam (Palmas da assistência).
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Desejo informar aos nobres Senhores Deputados que as altas
autoridades civis e militares, no momento, estarão impossibilitados de se afastarem de seus
postos de trabalho. Como consequência, ficará para outra oportunidade a nossa homenagem
à Lei e à Constituição simbolizadas nas pessoas destes altos chefes do Poder Civil e estas altas
autoridades militares.
Desejo, antes de suspender novamente os trabalhos plenários da Sessão Permanente, agradecer as manifestações dos nobres senhores Deputados que se sucederam na tribuna com
relação à atitude e à conduta desta Presidência; desejo não só agradecer a manifestação dos
senhores Deputados, mas ainda até de senhores Deputados suplentes, de homens que têm
vindo a esta Presidência, na espontaneidade de suas expressões, solidarizarem-se com o modo,
com a conduta e a forma de luta que instituímos em defesa da Constituição e da legalidade democrática. Desejo agradecer, ainda, as manifestações que constantemente continuam a chegar ao conhecimento da Presidência através de despacho telegráfico, através de moções, todas
elas uniformemente objetivando a manutenção da nossa ação, em favor da Constituição da
República, em favor da legalidade democrática.
Desejo, finalmente, agradecer a presença do povo no recinto dos nossos trabalhos, presença que prestigia este Parlamento, que incentiva e estimula e, ao mesmo tempo, nos dá notícia
cabal e definitiva da alta consciência cívica e da maturidade democrática do povo rio-grandense e do povo brasileiro.
Vou suspender os trabalhos desta Sessão Permanente para declará-los reiniciados às 21,00
horas, quando continuaremos na nossa vigília democrática até que, de modo concreto, amplo inequívoco, fique claro que a Constituição do Brasil não foi maculada, não foi ferida; foi
respeitada, prestigiada e defendida. Estão suspensos os trabalhos.
(Suspende-se a sessão)
(Reabre-se a sessão)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Declaro reaberto os trabalhos da sessão permanente da Assembleia Legislativa do Estado. O Sr. Secretário vai proceder à leitura de mensagens que vêm chegando ao Poder Legislativo.
O SR. SECRETÁRIO – (Lê)
Srs. Deputados. Com as mensagens que acabam de ser lidas, já sobem a mais de duas
centenas as comunicações recebidas pela Assembleia Legislativa de Câmaras Municipais, Pre120
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feitos Municipais e entidades de classe, manifestando sua adesão aos princípios da legalidade
constitucional.
Tenho a honra e a satisfação de transmitir ao Plenário e à assistência que o Palácio Piratini
recebeu comunicação oficial de ter sido rejeitada, por unanimidade, a mensagem que pretendia solicitar o impedimento do Presidente João Goulart. Ao ser anunciada a votação, 300
Deputados que compareceram à sessão da Câmara Federal aclamaram o resultado de pé, com
uma prolongada salva de palmas. (Palmas prolongadas dos Srs. Deputados e da assistência)
Concedo a palavra ao nobre Deputado José Zachia, Líder do Partido Democrata Cristão.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Pouco teríamos a acrescentar
àquilo que na noite de ontem, desta tribuna, tivemos a oportunidade de dizer, mas, Sr. Presidente, à medida que o tempo passa, que acontecimentos se desenrolam, mais e mais a opinião
do Rio Grande, mobilizada neste instante difícil de sua história, está sendo convocada para,
de uma maneira unânime, defenda apenas numa trincheira aquilo que é efetivamente o bem
maior para o homem – o respeito à liberdade.
Não nos parece lógico que a cada eleição que transcorre, a cada pleito que se realiza,
vamos nós, homens públicos, à praça para solicitar desse povo seu sufrágio aos candidatos
apoiados pelas forças partidárias a que pertencemos, quando esses candidatos, mais tarde,
eleitos pela manifestação da maioria, se veem na contingência de não assumir seus cargos, por
determinação de forças cujas origens, muitas vezes, desconhecemos.
Essa situação de maneira especial nos entristece. O regime que proclamamos ser por excelência o melhor, em nosso País, nos últimos tempos, tende a madurecer, por consagrar-se
como aquele que para o povo é o desejado.
Diariamente, é pela Mesa dado conhecimento ao Plenário de dezenas de manifestações de
todos os setores de nosso País, de operários, de Câmaras de Vereadores, enfim, do que há de
mais representativo da sociedade gaúcha, manifestações de aplauso à atitude que este Poder
vem tomando, de respeito ao Poder Constituído, à ordem constitucional.
Tivemos nós o prazer de sermos solicitado por um grupo de estudantes que nos pediu
que fôssemos o seu intérprete em dar conhecimento a este Plenário de uma manifestação de
solidariedade aos poderes constituídos do Estado. Com este objetivo é que aqui estamos, Sr.
Presidente, para ler uma manifestação de um grupo de jovens estudantes dos mais diversos
graus de ensino do nosso Estado, o que nos empolga, pois vemos que os nossos jovens procuram ter uma formação cívica para o exercício pleno do regime democrático, vemos que esses
jovens já se preocupam com assuntos sérios e que não recebem com indiferença os crimes que
contra a lei se praticam. Protestam contra tais crimes. Esses nossos moços, Sr. Presidente, os
homens públicos de amanhã, já vêm demonstrando que forjam a sua mentalidade, que forjam a sua consciência nos embates, nas lutas políticas, tão preocupado pelo destinos da nossa
Pátria quanto nós mesmo. Assim, Sr. Presidente, para que conste dos nossos Anais, que ler
este manifesto. É o seguinte: (Lê)
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MANIFESTO DA ASSOCIAÇÃO CULTURA ESTUDANTIL
Neste momento, em que a Democracia vê-se ameaçada pelas forças obscurantista da reação, o Rio Grande do Sul mais uma vez está de pé pela Legalidade e pelo
Brasil. Em um momento de tão graves decisões, a Associação Cultural estudantis,
órgão que congrega estudantes de todos os graus de ensino, não poderia deixar
de manifestar-se.
Conclamamos aos nossos colegas para que cerrem fileiras em torno das autoridades constituídas de nosso Estado, a fim de que, unidos em torno do mesmo ideal,
possamos fazer frente àqueles que conspiram contra a Carta Magna, símbolo real e
único das aspirações do povo brasileiro.
Dessa maneira, a Diretoria e o Conselho Deliberativo da Associação Cultural
Estudantil vêm à presença das autoridades constituídas, hipotecar sua solidariedade
ao Governo do Estado e a todos aqueles que lutam pela defesa da Constituição e
da legalidade.
Porto Alegre, 28 de agosto de 1961
Carlos Augusto SouzaPaulo Jandir Silveira
Presidente da A.C.Ep/ Conselho Deliberativo

(Após a leitura)
Este manifesto, Sr. Presidente, talvez para muitos - repetimos – represente muito pouco,
represente o pensamento de um número limitado de jovens, mas para nós, Sr. Presidente,
tem um significado bem maior: ele representa a consciência cívica de nossos estudantes, que,
irmanados com outros brasileiros, esposam o mesmo pensamento: o respeito aos princípios
constitucionais de nossa Pátria. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Antes de conceder a palavra ao seguinte orador
inscrito, o Sr. Secretário vai proceder à leitura de mais uma mensagem que chegou à Presidência da Assembleia.
O SR. SECRETÁRIO – (Lê) (Mensagem da Câmara Municipal de Vacaria)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado José
Vecchio.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Há momentos em que mais vale o nosso silêncio de que a própria manifestação pela palavra. Embora alcançado pelo cansaço, pela preocupação que atinge a todos nós, no cumprimento do meu dever e acatando as determinações de Líder de minha Bancada, assome à
tribuna da Assembleia Legislativa do Estado para dizer ao Rio Grande do Sul que não sei as
razões que levaram o Presidente da República à renúncia.
Mas, preocupação maior ainda tenho pelo fato de estarmos em pé de guerra, aguardando,
a todo o momento, acontecimentos violentos.
Será, Sr. Presidente, que as ameaças, que exigiram a renúncia do Sr. Jânio Quadros, não
serão as mesmas que levaram o Presidente Vargas ao suicídio? São, Sr. Presidente. Apenas se
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modificam os rótulos mas os métodos são os mesmos.
Cerceiam a liberdade do povo, ameaçam o fechamento do Congresso e, ainda não satisfeitos com estas medidas violentas, hoje, às 12 horas, ameaçavam de bombardeiro o Palácio do
Piratini e a Assembleia Legislativa do Estado.
Este povo do Rio Grande do Sul, habituando a se defender, que não admite ameaças, mas
fatos concretos, por certo, no dia de amanhã, dará posse ao Vice-Presidente da república, Dr.
João Goulart. Com isso não teremos uma solução definitiva, porque se é como disseram os
que me antecederam nesta tribuna, que as forças golpistas estão a soldo do capital estrangeiro,
elas por certo não concordarão também que assuma a Presidência da República o substituto
legal eleito pelo povo do Brasil.
Sr. Presidente, aos 52 anos de idade, já assisti a muitas revoluções, mas isso que aí está
ainda não é nada, é apenas brincadeira. Somos da legalidade e não vejo a legalidade onde está.
Vejo, sim, homens que se apoderam do mando e que desejam fazer prevalecer os seus pontos
de vista pessoais. Para esses só há um caminho: é usar uma corda e enforca-los, ou, para não
inutilizar a corda, cortar lhes a cabeça fora.
Se todos forem unidos como estão, teremos que, se legislávamos para o futuro, dando à
nossa Polícia Civil o pouco que poderíamos dar, se estávamos legislando o futuro com relação
à nossa Brigada Militar, teremos que, repito, amanhã legislar por gratidão e por dever.
A quantas manifestações assistimos, neste Plenário, contrárias a essas forças estaduais, e
são os integrantes da Brigada Militar e da nossa Polícia Civil os primeiros a lutar para manter
a ordem e a legalidade no Estado do Rio Grande do Sul.
O Sr. Tásis González – Muito bem!
O SR. JOSÉ VECCHIO – Não acredito, Sr. Presidente e Sr. Deputados, que possamos
resolver este problema tão grave, nesta hora, apenas com os nossos discurso. Mas, temos que
aqui permanecer até que o povo compreenda que os seus Representantes não estão nessa
Casa tão-somente para falar, e sim aguardando determinações e ordens para tomada de posição na defesa da Constituição do País.
Para todos os lados que volvemos os nossos olhares verificamos o entusiasmo da população, o destemor da mulher gaúcha e o preparo da nossa rapaziada, que, embora ameaçado o
Rio Grande de invasão, permanecem como uma só pessoa, aguardando a hora decisiva para a
solução deste problema.
Confesso, Sr. Presidente, que também estou apreensivo, mas, jamais tive um momento
de fraqueza e um só minuto de dúvidas quanto à posição que seria tomada pelo alto Comando do 3º Exército Nacional.
Hoje, quando ouvi um colega, preocupado, dizendo que os Deputados seriam presos esta
tarde, que o 3º Exército havia recebido esta determinação de S. Exa. o Ministro da Guerra, respondi aos meus colegas: “Prisão para mim não adianta, porque já moro na cadeia”. O que me
interessa é uma solução imediata e definitiva, para que o povo saia desta dúvida permanente
e saiba contra quem estamos lutando, quais são estas forças reacionárias que não aparecem,
senão através da imprensa e do rádio, e o Rio Grande aguarda, serenamente, que os seus fi123
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lhos, na hora aprazada, possam dar uma demonstração de que o gaúcho ainda vive, ainda faz
prevalecer os seus direitos, porque, graças a Deus, no cenário da República, o Rio Grande
não está incapacitado física e moralmente. Sou um homem que está pronto para tudo o que
vier, mas que deseja que, em nossos lares, nossas mães, nossos filhos e nossas companheiras
compreendam que o momento é para posições e não comporta dúvidas na decisões. O que
desejo tão-somente, não como Deputado, mas como rio-grandense, é a solução imediata de
“oito ou oitenta”, porque já estamos cansados de ouvir tanta promessa e tanta conversa, sem
que saibamos qual o destino a tomar.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou deixar a minha tribuna, esperando que outro colega
com mais brilho me venha substituir, mas que venha melhormente orientado que o Deputado José Vecchio.
O SR. MÁRIO MONDINO – Não apoiado!
O SR. JOSÉ VECCHIO – O que devemos fazer para que a população do Rio Grande,
principalmente esta que anda pelas ruas da Capital, principalmente esta que anda pelas ruas
da Capital, fique tranquilizada, é tomar uma atitude definida, resolvendo o problema como
melhor Deus desejar. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Srs. Deputados, com muita satisfação e com
muita honra desejo registrar a presença, nas galerias deste Plenário, de uma numerosa representação dos Centros de Tradições Gaúchas da Capital e de cidades vizinhas, que vêm, com o
seu gesto e com a visita a esta Assembleia, manifestar a sua solidariedade às lutas que se travam
pela legalidade e pelo respeito à Constituição da República. Não estranhamos o gesto dos
componentes da representação que ora nos visita. São, hoje, os Centros de Tradições um poderoso fator do desenvolvimento cultural e do espírito cívico da gente rio-grandense. São recebidos, os nossos ilustres visitantes, com salvas de palmas, pois esta Casa, realmente, é a Casa
dos gaúchos, é a Casa do povo rio-grandense. (Palmas) (Aplausos prolongados da assistência).
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Antes de conceder a palavra ao seguinte orador
inscrito, o Sr. Secretário vai proceder à leitura de novas mensagens que vêm chegando à Presidência da Assembleia.
O Sr. Secretário – (Lê mensagens de Lagoa Vermelha, do Diretório Municipal do PTB,
PSD, PL, PRP, PSP, PDC, UDN e de Getúlio Vargas – duas mensagens)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o Sr. Deputado Moab Caldas.
O SR. MOAB CALDAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Logo após a meia-noite de
ontem, quando as nuvens escuras toldavam o céu do nosso Brasil, mas aqui em baixo, na alma
dos brasileiros, a luz do patriotismo a tudo iluminava, fizemos uso da palavra na convicção
sincera de que havia necessidade de uma definição pública, de uma tomada frontal de posição.
A omissão seria imperdoável.
Vínhamos de uma vigília constante, de um plantão permanente, de um posto de sentinela contínuo, mas descansado, indormido, eis que passáramos longas horas no recinto deste
Parlamento e no interior do Palácio do Governo, que a decisão impávida de um homem transformara em “Cidadela da Legalidade”, “Bastilha do Direito e da Verdade Política”.
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Com o corpo cansado ainda, poderemos repetir aqui as palavras do Condestável de Bourbon, quando afirmava: “Carcaça, mais tremerias se soubesses para onde vou te levar”. Porque,
Srs. Deputados, enquanto forças nos restarem, aqui estaremos, no nosso posto, dando, com a
nossa palavra e com a nossa presença, testemunho pleno de que estamos disposto a qualquer
luta.
Vimos a esta tribuna porque estamos absolutamente convencidos de que os Deputados
devem rezar-se constantemente, como se revezam os circunstantes que superlotam as galerias,
para reafirmarem ao povo que representam que estão na trincheira, cumprindo seus obrigações sem desfalecimentos, dispostos a perder a vida, se for o caso, porém sempre na vigília, na
defesa dos sagrados interesses da nacionalidade do espiritual sobre o corpo biológico; esta tenacidade do espiritual sobre o fisiológico , foi precisamente a causa primária das organizações
que ainda existem em lugares de difícil acesso, nas quais muitos se internam, para sempre,
homens e mulheres que tentam, através da superação dos instintos, de autocontrole absoluto,
a liberação. Estávamos sentado em nossa cadeira, há instantes, assistindo ao desfilar de colegas
por esta tribuna e nos propusemos também a falar, com ontem falamos, como sempre falamos, como uma satisfação pública de nosso ponto de vista, de como entendemos a situação.
Recordamos que aquelas organizações drásticas que controlam muitas almas, geralmente conhecidas pela dominação de Ordens, são quase sempre devotas do silencia, que só o Mago
pode verdadeiramente entender, Na Ordem dos Cartuxos de Parma, os homens, afastados
da civilização. Tentam no autodomínio a própria santificação. Rememoramos, todavia, que
superior em disciplina está a Ordem dos Trapistas, que permite a seus adeptos falar apenas
uma vez por dia e apenas numa saudação cabalística: “Irmão, vais morrer”, enquanto cavam,
eles próprios, demoradamente, a própria cova onde serão sepultados ao falecerem.
Todavia, existem Ordens mais rigorosas ainda, como por exemplo, as da Ioga, muitas sediadas no Tibet., nas fímbrias, nas faldas geladas do Himalaia – onde o internando não tem o
direito sequer de falar, porque todas as suas expressões devem ser manifestadas através das excelências da mente, que tem poderes desconhecidos para a quase totalidade da humanidade.
Se quiséssemos, poderíamos falar de certas peculiaridade da Índia, da China, do Japão, e
ninguém poderia nos contestar ou dizer sua impropriedade uma vez que nós temos absoluta
convicção de estarmos falando para uma plateia de homens cultos e livres, de mulheres independentes e estudiosas que honram nosso panorama social.
Poderíamos aproveitar este momento para abordar estes assuntos metafísicos ou transcendentais – chamemo-los como quisermos – mas sempre são oportunos, em quaisquer circunstâncias, mormente quando se fala numa Assembleia Legislativa, que representa o fulcro
da cultura, o ponto de conexão de todas as expressões da dinâmica estatal, mesmo nesta hora
que, é inegável, registra a luta do homem que pretende fugir do estado de barbárie, mesmo
porque, como afirmava Augusto Comte: “O homem se agita e a humanidade o conduz”;e,
como afirmava ainda aquele espírito ínclito, que estabeleceu as bases pétreas do Positivismo:
“Os vivos são sempre e cada vez mais e necessariamente dominados pelos mortos”, - porque
dentro do processo da Sociologia, dentro da História, da Filosofia, da Tradição, dentro das
125

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

formas básicas que lastreiam todos os aperfeiçoamentos, o Homem, realmente, recebe de seus
ancestrais, quer estejam aqui na terra vivos, quer tenham deixado o exemplo, quer, ainda,
se encontrem no chamado mundo dos espíritos (mundo real e super comprovado) – recebem dos mortos um comando superior, aquelas normas que lhe servirão de bússola, na busca
constante, quais novos bandeirantes, quais novos batedores de outo, luta sempre em crescendo, tenaz, contínua, perseverante, de aperfeiçoamento, que se chama – Evolução!
O Homem, que vem lutando desde suas primícias; p Homem anterior ao registro da
Ciência; o Homem que antecedeu ao Pitecantropus Herectus; ao Homem de Neandertal
ou Java; o próprio Homem da Caverna à beira mar – cuja origem ninguém realmente pode
descobrir; esse Homem que tem provocado o encanecimento dos cientistas, quer da Paleontologia, da Geologia, da Arqueologia, da própria Mitologia, Religião Comparada ou Tradição Oral – da Ciência Puta, da Ciência Natural; esse Homem, como disse o Dr. Alex Carrel
– Esse Desconhecido, é que é o responsável pelas mutações sociais e que se adonou da terra
pelos faróis da sua inteligência, pelo poder catalizante de seu cérebro.
O homem de Descartes; o Homem Cartesiano (nome que melhor assenta) – provocando
discussões acadêmicas, confabulações que se multiplicam; o Homem de Darwin, na seleção
da espécie, que enormes e tétricas polêmicas e convulsões provocou no seio da Igreja; não
sei, Srs. Deputados, quais destes Homens vieram a encontrar-se com Freud, na infra, para
comprovar a assertiva do psicanalista; ou se foi seu irmão super, de Nietsche. Fico duvidando
do Homem de Platão e prefiro o depoimento de Sócrates, com o frontispício do Templo de
Delfos: “Homem! Conhece-te a ti mesmo! ...”
Este é um problema complexa e de difícil solução, que tem progressão geométrica e que
tem escapado, na maioria das vezes, a análise comum, muito embora Pietro Ubaldi tente uma
pescaria, no oceano da Grande Síntese.
Este Homem, isolado ou coletivamente, tem provocado o advento de civilizações e sua
destruição. Tem sido vulcão e vento alísio. Uma hora tem como símbolo a cruz, para mais tarde substituí-la pela espada. Às vezes chama-se Dante e doutras Napoleão. Mas, em quaisquer
condições, encontramo-lo sempre tentando a sublimação da espécie, ainda que inconscientemente.
Já se congraçaram na Europa e nos outros continente. Escreveram com tinta rubra o Alcorão e já grafaram à eternidade, os versos Áureos de Pitágoras.
Depois dos conflitos, muitos até de religião, que verificamos? Encontramo-lo nas barricadas de França quando, condicionado pelos acordes da Marselhesa, cantava também: “Liberté;
Egalité; Fraternité” ou “Le jour de gloire est arrivé! ...” e essa bandeira tricolor, que foi o pavilhão das liberdades individuais e coletivas, símbolo dos enciclopedistas de 79, representou
o resultado de lutas titânicas do povo das ruas contra a Oligarquia, sobretudo contra o alto
clero e refletiu um estágio superior da humanidade quando ela, reencontrando-se num sopro
de inspiração, verificou que a Deusa Razão era mais Poderosa que as Imagens de barro que
sempre venerara.
Não menos acendrado é o espírito de luta que encontramos no Brasil, nas suas lutas in126
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testinas, onde tantos bravos pereceram e muitos – é bom consignar-se – no anonimato, desde
o Descobrimento, lutam pela independência política e, sobretudo, econômica. Lutas pelos
ciclos que vingaram e se obscureceram, desde 1500. Lutas com o selvagem. Luta da terra
hostil. Luta com o nosso índio. Luta e sofrimento com o homem da raça negra que para aqui
fora trazido como besta de carga, cuja nódoa ainda não apagamos. Negro que influenciou
decisivamente nossa gente e que caracterizou de forma espetacular a eclosão da Umbanda,
doutrina gloriosa na qual vivo de coração, dando margem a que seja principalmente a sua corrente poderosa, de Pretos Velhos, evocada constantemente. E por isso mesmo é que, falando
nesta oportunidade, representamos o pensamento da União de Umbanda do Rio Grande
do Sul, de todas as organizações de nossa Lei, eis que temos recebido dezenas de cartas e telegramas pedindo o nosso pronunciamento a respeito, o que ora fazemos. E temos até, aqui
mesmo, uma mensagem da Tenda Pai Xico da Vila Vargas, pequenina é verdade, mas sincera,
como sinceras todas as outras que vibram nesta hora dramática, pela paz no Brasil e pela manutenção nos Poderes Constituídos, daquele que o povo legalmente elegeu. São telegramas
como este: “Passo Fundo. Democratas passo-fundenses solidários seu pronunciamento público defesa Constituição. Louvamos vossa posição de defesa riquezas nacionais. Imperialismo jamais governará Brasil. Solicitamos transcrição discurso. Afetuosamente. Raul Langaro,
Ruyter Carraro, Éden Pedroso, Jesuíno Davila, Carlos Annes, José Kafruni, Hudson Abreu,
Antônio Menezes, Ivo Riffel, Ebrain Coredeiro, Paulo Duarte, Solon Silva, Luíz Nunes, Peri
Severo Zola Brum, João Freitas, Favio e Silva, Frederico Woltz, João Rodrigues e José Pacheco”. São dezenas de documentos que deixamos de ler e pedir inscrição para poupança da Taquigrafia, mesmo porque todos sabem que os espiritualistas estão com a legalidade, dispostos
a lutarem por ela.
No nossa raça verificamos o caldeamento social na miscigenação cultural, produto da
fusão de povos tristes.
O branco ou ativo.
O amarelo ou especulativo.
O negro ou afetivo.
Desta mistura saiu um tipo brasílio, que tem expoentes que fazem resplandecer os documentários de nossa estirpe, figuras que nos são legadas desde os avós e que nos servem de
incentivo e moralização.
Aquelas lutas primeiras da nossa emancipação, que moralizaram as nossas Forças Armadas.
Aquelas lutas administrativas e políticas que tiveram na qualidade de Rio Branco e na
têmpera de Ruy Barbosa verdadeiros condores, capazes de produzir – como produziram – reflexos encantadores em quaisquer pátrias civilizadas. E é depois dessas lutas dantescas que nós
verificamos que o Brasil, no concerto das nações, não tem ainda aquela posição respeitosa que
merece, pelas dificuldades de sua moeda e, sobretudo, pelo estado de analfabetismo em que se
encontra a sua gente, a quase totalidade de sua gente. E não adianta a palavra do orador, se ela
não estiver estribada em fatos reais e tanto que muita gente não aceita que falemos português
vivendo como vivemos, como uma ilha, em meio ao oceano das línguas espanholas. Talvez
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este processo de desenvolvimento que se vai aperfeiçoando gradativamente, vai traduzindo
um desdobramento de nossa consciência e verificamos, então, um esforço de auto expressão
que se desdobra dentro de todos os quadrantes.
Algures criticamos que ensinemos inglês, francês e latim em nossas escolas, em detrimento da língua de Cervantes, o que nos coloca em posição ridícula, nas fronteiras.
O Brasil não se define, não pode ser definido, como já afirmamos, como um País subdesenvolvido. É uma Pátria mal desenvolvida, pois vamos encontrar em Recife, em Salvador, na
Guanabara, em São Paulo, aqui em Porto Alegre, - expressões lídimas da inteligência e cultura, que podem nivelar-se com as mais altas e excelsas da Europa e Ásia.
Mas é indubitável que há poucos minutos desses Centros Culturais, encontramos os
marginais nordestinos; o plantador de cana, de Pernambuco; o homem do algodão, de Alagoas; o homem da cera da carnaúba, da Paraíba, igual ao seringueiro ou ao garimpeiro do
Oeste, em situação de incrível miserabilidade.
Ombreiam eles com os infelizes párias da velha Índia.
Lendo os nosso jornais e revistas encontramos muitas vezes processos nefandos de escravidão, ainda em nossos dias. Mas ninguém nega que existe no Brasil um desejo extraordinário
de progresso e aperfeiçoamento. Ninguém pode negar que, apesar da demagogia de muita
gente, existem, realmente, muitos indivíduos com desejo sincero de reconstrução, e este desejo de reconstrução, este espírito de trabalho, esta alma cheia de independência, vamos encontra-la, sobretudo, é triste afirmá-lo, não na maioria daqueles que têm os cabelos encanecidos
e que deveriam merecer o respeito da posterioridade. Vamos encontrar, na maioria das vezes,
um espírito de trabalho de pureza de intenção, precisamente nos quadros da mocidade que
desperta para a vida e que, felizmente, ainda não se prostituiu, não está subjugada por grupos
nem por interesses escusos. Quando há perigo, vamos encontrar a estudantada no meio da
rua, dando a primeira clarinada. Têm grande sensibilidade e acordam cedo para a Verdade!
Quando foi da construção de Brasília, milhares de discussões se travaram e nós, oriundo
do Nordeste, que conhecemos palmo a palmo o Brasil, pelo menos na sua estrutura exterior,
nós que, pelo menos, temos a pretensão de conhece-lo superficialmente e sabemos que a miséria do Nordeste, que as secas do Nordeste foram propositais, causadas pelas roubalheiras
e pela falta de hombridade e honestidade, nós vimos em Brasília, apesar das dificuldades da
sua construção, uma oportunidade de dinamização do Centro-Oeste para reafirmar a nossa
convicção, no que tínhamos afirmado várias vezes, aliás, coisa que é comum no Nordeste,
que aquele que quisesse dirigir a Nação teria que fazê-lo com as costas voltadas para o mar,
precisamente porque não era possível que as melhores terras da nossa Pátria, os Estados mais
extensos, as riquezas minerais, e vegetais ,mais poderosas nós tivéssemos num processo de
franco desenvolvimento, se os Estados plantadores continuassem milenarmente, como nos
primeiros dias. Não admitiríamos que a chamada civilização brasileira circunscrevesse apenas
a orla marítima, em detrimento daqueles Estados que se esforçavam pela sua emancipação e
que vivem num processo de aniquilamento. E por isso, quando foi da inauguração de Brasília,
nós sentimos que um novo Grito de Independência ou Morte, um novo Brado do Ipiranga
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estava a eclodir no Planalto Central de Goiás para caracterizar aquela frase escrita pelo Sr.
Juscelino Kubistchek num mural do Palácio da Alvorada. Um dia o homem dessas bandas
há de compreender a oportunidade daquela construção e a alta significação que representou
aquela advertência a todo o País.
Mas, Srs. Deputados, dentro da exaltação de meu discurso, sei que estou me tornando
prolixo...
O Sr. Gudbem Castanheira – Não apoiado! Grande discurso!
O SR. MOAB CALDAS –... e por certo, para os espíritos mais cultos, mais esclarecidos,
mais envernizados, não temos trazido nada de novo. Mas, os Srs. Hão de compreender: esta é
uma tribuna do povo...
O Sr. Gudbem Castanheira – Muito bem!
O SR. MOAB CALDAS –... e o homem que foi a ela guindado livremente precisa ter a
coragem de expressar a sua opinião, sem quaisquer preocupações...
O Sr. Gudbem Castanheira – Muito bem!
O SR. MOAB CALDAS –... deve falar livremente sobre aquilo que achar conveniente,
porque não é possível o condicionamento, os protocolos, as limitações face à inteligência humana.
Cada um dá o que tem e cada um deve falar dentro dos seus princípios, sem preocupação
de agradar ou desagradar, porque todo o homem que é leal, sincero, compreende que a liberdade de expressão, como todas as liberdades, precisa ser mantida, custe o que custar.
O Sr. Gudbem Castanheira – Muito bem!
O SR. MOAB CALDAS – Quando Voltaire, com o seu riso satânico, proclamava o direito de expressão do pensamento, reafirmava uma verdade que a muitos não convém e que
os traumatizados, que os inimigos, que os mentalmente atrasados não querem compreender,
porque numa pátria onde não há liberdade de expressão, não existe, realmente, liberdade.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, Moisés nos deu o Pentateuco, Jesus nos deu o Evangelho,
Maomé nos dei o Alcorão e a Índia nos deu Bagavad Gitá. Mas o “Evangelho da Civilização” se chama Constituição, e se aqueles Evangelhos, se aqueles livros sagrados são reverenciados de geração a geração, o “Evangelho da Civilização” precisa também ser proclamado,
resguardado e defendido por todas as formas, porque o “Evangelho da Civilização” se chama
Constituição. Neste momento o que é que se verifica no Brasil? Meia dúzia de energúmenos
pretendem, com o império da força bruta, rasgar a nossa Carta Magna que é, precisamente, o
documento que propicia o respeito e a consideração da nossa terra, em relação a outras terras.
Nestas horas confusas que estamos vivendo, quando os capitalistas já são tão conhecidos
no Brasil; quando surgiu os espoliadores da Liberdade, elementos que não têm moral nem
dignidade; quando os abutres pretendem ferir a nossa Lei Áurea, nós verificamos, com profundo respeito e satisfação, que, aqui no Rio Grande do Sul, avançada desta Pátria magnífica,
que no Rio Grande do Sul, através do seu Governo, através do seu Palácio que se transformou
na “Cidadela da Legalidade” – isso nos enche de respeito e de alegria – verificamos que aqui
no Rio Grande como, de resto, em muitos lugares da nossa terra, ainda existem homens como
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Leonel Brizola, que, emboranão sendo do meu Partido, merece o meu respeito porque, realmente, se tornou digno da consideração de todo o Brasil pela posição que tomou nesta hora
de graves responsabilidades para a nossa terra. Há, meus senhores, muita gente mascarada no
nosso meio, já covardes, há muito medroso que não fala muito embora esteja intimamente
vivendo uma hora de carnaval. Nós conhecemos alguns ...
O Sr. Gudbem Castanheira – Cita alguns.
O SR. MOAB CALDAS –... mas a verdade é que eles se multiplicam às socapa, escondidos, e no momento augusto como este, e no momento grave das definições, em vez de usarem
todas as suas formas de expressão, da sua coragem e da sua dignidade para demonstrar seus
pontos de vista, encrustados na própria covardia, no próprio medo, recolhem-se aos subterrâneos do silêncio.
O Sr. Gudbem Castanheira – É verdade.
O SR. MOAB CALDAS – Quando todos deveriam lutar em praça pública, dentro da
Assembleia, usando todos os recursos que lhes fossem possíveis, usando todos os recursos que
possuíssem para dinamizar as forças populares, mostrando que, nesta hora, se a sociedade não
fosse chamada às praças públicas, se não houvessem oradores livres que acordassem a alma
popular, se não tivesse se desdobrado em todo o nosso Estado este movimento no seio da
opinião pública, é certo que os golpista já teriam tomado outras providências.
Por isso, nesta hora augusta, todos devem estar unidos, dispostos ao sacrifício. Se isto for
necessário é justo que o indivíduo saia da sua posição de palhaço, da sua posição de covarde
mental e venha lutar como homem da rua, como trabalhador, como intelectual, mas que
venha agitar-se na órbita coletiva, para que tome posição nesta luta que se descortina na nossa
frente e que, por certo, não será uma luta fácil. Não podemos menosprezar o inimigo.
O Sr. Gudbem Castanheira – É uma barbada, Deputado! (Risos)
O SR. MOAB CALDAS – Aproveitando este aparte de escanteio, mas que não levo a
mal porque considero o Deputado Gudbem Castanheira uma pessoa de responsabilidade, já
que fala em barbado...
O Sr. Gudbem Castanheira – Não falei em barbado, Deputado, falei em barbada, simples, acho que V. Exa. me entende.
O SR. MOAB CALDAS – Barbada ou barbado não é o caso! A verdade é esta: há muito
homem que tem barba na cara e todas as mulheres não a têm, mas há mulheres que valem
muito mais que certos homem que pensam que são homem, apenas porque usam calças. Mas
não o são! ... (Palmas) Mas, aproveitando o mote, esta palavra que V. Exa. acabou de pronunciar serve-me, agora, para recordar que foi Fidel Castro quem disse:
“Pátria o muerte! Venceremos!”
(Palmas)
Dentro de poucos minutos deixarei esta tribuna, Sr. Presidente e Srs. Deputados, porque
outros pretendem falar e devem falar. Quero, todavia, informar que o que está acontecendo
se deve à forma indecente das nossas eleições, que não permite que a grande maioria de nosso
povo, por ser analfabeto, venha às urnas, embora tenha responsabilidades criminais e fiscais.
130

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

Verificamos que um pequeno grupo, sem significação, é que decide dos destinos da Pátria
comum e muitos desses grupos, como o caso das freiras, por exemplo, estão comandados pela
mais fina reação. Mas graça a Deus, homem pelo qual estamos lutando, representa os trabalhadores, os operários, os homens mais espoliados, e por isso mesmo deixa agora de ser um
simples homem, para ser um símbolo.
Não fosse este o processo de nossa eleição, e não veríamos os embusteiros profissionais
como Lacerda, Mazzili (o leucêmico), Denys, o esclerótico com o pé no túmulo, e outras
grandes nulidades, línguas viperinas, cheios de peçonha e sem espírito de humanidade, em
postos de relevo.
Queremos ressaltar, neste epílogo, o papel admirável da nossa querida Brigada Miliar, que
com fome de Barriga; fome de Armamento; e Fome de Dinheiro – não perdeu a Vergonha e
mostrou a sua fibra, sua raça, seu brasão, seu sangue, seu valor, minuto a minuto, desempenhando as tarefas piores nas piores condições, mesmo quando sabia que, frente aos tanques
(pois o Exército ainda não havia falado), só havia o recurso da baioneta. Erar Esparta contra
Grécia. David e Golias.
E foi esta fibra que serviu de inspiração
E foi a palavra ardente do Governador que inflamou as massa e comandou a reação. Leonel Brizola teve muitos pecados, muitos defeitos, muitos erros. Mas a sua posição o redimiu.
Nos momentos mais graves, quando parecia que o Palácio seria destruído, ele se manteve
firme em seu posto e foi um exemplo de dignidade, patriotismo e honestidade. Reencarnou
os princípios gloriosos do Rio Grande. Nossas palavras são fracas para exaltá-lo, porém o Rio
Grande saberá ser reconhecido a quem não teve medo, a quem não fugiu na trincheira.
Nossa palavra à Polícia Civil, Rodoviária, de Trânsito, à Guarda Civil, enfim a todas as
corporações policiais do Estado e a todas as organizações que se aliaram na luta comum da
Democracia.
Nosso apoio às mulheres e aos jovens que permanecem de prontidão. Aos sindicatos,
organizações estudantis, enfim, a todos os que se aliaram na luta comum da defesa da Constituição.
V. Exa., Deputado Gudbem Castanheira, está dizendo em voz alto que estou com o espírito de Fidel Castro. Talvez seja verdade. Aprendi com ele a amar mais a minha Pátria, sobretudo a lutar para dela afastar os corvos, polvos e vampiros, como ele fez, porque Cuba não é o
que dizem certas vozes da imprensa. Cuba está firme em sua posição; o povo é feliz e ninguém
será capaz de destruir a Revolução que a está redimindo e fazendo respeitada e progressista.
Ela tem o direito de autodeterminar-se, e, sendo o primeiro Território Livre da América, deve
merecer o respeito de todo o Continente, como já merece de quase todo o mundo. Só os países que são cabresteados e que não têm maior significação podem condená-la. De minha parte
estou com ela e com a sua revolução, e o seu caminho é o caminho do Brasil, gostem ou não.
Não queremos interferência dos Estados Unidos aqui, como não queremos, é bom esclarecer
a interferência da Rússia. Queremos um Brasil livre, Brasil dos Brasileiros, mas que tenha o
direito de comerciar ou de manter relações com quiser, pois não somos capacho de ninguém
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e precisamos ter a nossa própria voz.
O Presidente Jânio afastou-se do poder. Não sei as razões.
A verdade é que nesta hora não é mais o Presidente. Se ficar provado que foi expulso do
Alvorada, todas as forças deveram reunir-se para recoloca-lo na cadeira que o povo lhe confiou. Se foi uma renúncia simples, é o caso atual, temos nos conformarmos. O certo é que,
agora, neste instante, o Presidente é o Dr. João Goulart, que forças opressoras, reacionárias,
golpistas, querem afastar.
Não há como tergiversar. Não podemos aceitar conciliábulos, por medos da guerra civil
ou da força bruta. Não podemos admitir que medidas de última hora venham a ser postas
em ação, com aspetos de legalidade, visando afastá-lo do poder. Se isto acontecesse ficaríamos
desmoralizados perante a opinião do mundo e não poderíamos hastear, nunca mais, a nossa
bandeira. O nosso Presidente é João Goulart e todas as forças vivas da Nação devem estar com
ele, lutar por ele, porque assim o quiseram as urnas, assim o quis o Brasil, livre e soberano.
Retiro-me da tribuna dizendo, Sr. Presidente: PATRIA OU MORTE – VENCEREMOS! (Palmas) (Discurso revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – O Sr. Secretário vai proceder à leitura de novas
mensagens.
O Sr. Secretário – (Lê mensagem de Venâncio Aires, assinada por alguns Vereadores)
(Lê mensagem da Câmara de Vereadores de Sobradinho, assinada pelo Presidente)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Não há mais oradores inscritos. A Assembleia
continua em sessão permanente, eis que nem todas as dificuldades foram vencidas. Ainda há
forças que se opõem à posse do Presidente João Goulart. O momento, embora com a definição do 3º Exército e da 5ª Zona Aérea, ainda é de apreensões. A Assembleia Legislativa renova
seu apelo ao Rio Grande, especialmente ao povo de Porto Alegre, aos estudantes, às classes
trabalhadoras, aos intelectuais, ás classes trabalhadoras, aos intelectuais, às classe produtoras,
aos Srs. Vereadores da Capital, a todos, enfim, para continuarem vigilantes até que seja cumprida integralmente a Constituição Federal.
Solicito aos Srs. Deputados que, suspensa a sessão, permaneçam atentos, pois, a qualquer momento, a sessão poderá ser reaberta. Caso, entretanto, não sejam notificados os Srs.
Deputados ainda esta noite, ou dentro das próximas horas, para reunirem-se, ficam desde já
convocados para o reinício dos trabalhos amanhã, às nove horas. Estando em sessão permanente, esta Casa continuará aberta, com os Srs. Deputados que permanecerem no Gabinete
da Presidência.
Estão suspensos os trabalhos. (Suspende-se a sessão)
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O SR. PRESIDENTE – Estão reabertos os trabalhos da Sessão Permanente que esta Assembleia vem realizando em defesa dos princípios democráticos.
Esta Assembleia vem liderando, junto à opinião pública, uma campanha de legalidade,
que se estabeleceu também no Palácio Piratini e que encontra apoio na consciência e na opinião pública de todos os rio-grandenses, independentemente de matizes.
O Rio Grande do Sul está, assim, unido, inabalavelmente coeso para defender a Constituição e a ordem legal brasileira.
Vou solicitar ao ilustre Secretário convidado, nobre Deputado Onil Xavier, que proceda
à leitura do novo volumoso expediente, contendo manifestações de tôdas as naturezas, de
todos os setores da opinião pública, numa unanimidade comovente da consciência cívica e
autoridade política do povo rio-grandense.
O Sr. Secretário – (Lê expediente)
(*Não há expediente anexado às notas taquigráficas originais.)
O SR. PRESIDENTE (Egon Renner) Era o que constava do expediente.
Com a palavra o primeiro orador inscrito, nobre Deputado Mário Mondino.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputados.
Ao iniciar estas palavras, quero que as primeiras sejam de saudação à União Caxiense
de Estudantes Secundários, que se encontra representada nesta Casa, onde veio trazer sua
solidariedade ao movimento nacional de defesa da legalidade e da Constituição, incorporando assim a juventude estudantil caxiense a este grande movimento de afirmação da vontade
popular.
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Há poucos dias, na Sessão noturna do último domingo, tínhamos a oportunidade de
definir, desta tribuna, a nossa posição em face da agitada conjuntura política nacional, e de
definir o nosso entendimento de legalidade, o nosso entendimento de defesa da Constituição,
para a ele nos incorporamos de uma forma clara e precisa, de sorte a esclarecer o nosso povo e
a nossa gente, diante daquilo que poderíamos designar como o perfil autêntico e legítimo da
legalidade e da ordem constitucional.
Dizíamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a legalidade e a Constituição não se podem defender por partes, porque a legalidade e a ordem constitucional são indivisíveis, são
impartíveis, são incindíveis, e diante de duas ilegalidades, impõe a coerência que se assuma
uma mesma atitude, repudiando os dois atos, repudiando de uma só vez as duas ações que as
concretizaram. E até afirmava, no campo prático, no campo realista do momento que estamos vivendo, que seria incoerência defender a legalidade e a ordem constitucional, resumindo-a apenar na defesa da posse do Sr. Vice-Presidente da República, efetuada sob constrangimento, também fosse reparada. Dizia-me convicto, pelo próprio texto da carta de renúncia
do Presidente Jânio Quadros, que a sua renúncia fora consumada sob pressão, sob constrangimento e esta coação que levaram o Presidente Jânio Quadros também era e também é uma
ilegalidade; também era e também é uma lesão à ordem constitucional (Muito bem); também
era e também é ofensa à Constituição da República (Muito bem).
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E, sendo integral e global o conceito de legalidade e de ordem constitucional, deveremos
defender a legalidade e a ordem constitucional em todos os planos, neste movimento, quando
e onde tiverem sido feridas. E, para termos autoridade, força moral, e substância democrática
no combate aos golpista ao defendermos o direito de o Vice-Presidente assumir o comando da
nação, nesta hora, deveríamos concomitantemente defender o direito de o Presidente da República, eleito pelo povo, reassumir a sua função, retornar. A prova de que tanto o Sr. Jânio
Quadros como o Sr. João Goulart, tanto o Presidente como o Vice-Presidente da República,
são duas vítimas de um mesmo processo golpista, a prova de que o processo é sim só para
atingir as instituições, para ferir as instituições democráticas, eliminando os dois homens dos
postos para os quais o povo os elegeu, essa prova está na renúncia do Presidente e na força que
se desencadeia contra a posse do Sr. João Goulart.
Eu não creio que exista neste país e nem creio que exista ainda no meio do povo brasileiro, alguém que tenha dúvida, qualquer dúvida, de que nós estamos em face de um processo
golpista que visa a atingir as duas mais altas autoridades da República.
O SR. SERENO CHAISE – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Ilustre Deputado, só há uma maneira de investigarmos esta questão, que julgo, também,
de alta importância. Essa única maneira é a manutenção do regime com a posse do Sr. Vice-Presidente, com a manutenção das liberdades públicas, com as garantias constitucionais que
o Congresso sancionou. Se tal ocorrer, V.Exa. tem o nosso compromisso de honra de lutar
pela volta do Presidente Jânio Quadros. Não desejamos esbulhar a quem quer que seja; desejamos, apenas, a salvação do regime democrático no nosso País.
O Sr. Adalmiro Moura – V.Exa. permite? (Assentimento do orador)
Na mesma posição em que se encontra V.Exa. e o nobre Líder do Partido Trabalhista,
lembro a V.Exa., também estive eu desde a primeira hora, lutando exatamente por essas coisas.
Se hoje reivindicamos a posse do Vice-Presidente João Goulart é justamente para podermos
alcançar o clima de tranquilidade necessária à verificação das exatas causas que levaram o Presidente Jânio Quadros à renúncia, ocasião em que, reconhecendo a coação, estaremos a seu
lado para o repor no lugar em que o povo brasileiro o colocou.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sou muito grato por ambos os apartes, que elucidaram
perfeitamente a questão.
O Sr. Sereno Chaise – Reponha-se, então, o Dr. João Goulart na Vice-Presidência da
República.
O SR. MÁRIO MONDINO – Exatamente, o que cumpre assegurar é a sobrevivência
do regime, das instituições democráticas, das liberdades públicas e da ordem constitucional,
dentro de cujo quadro está precisamente, e na cúpula e no alto, a garantia do exercício dos
mandatos que o povo livremente concede nas urnas, porque, sem a garantia da liberdade
do exercício dos mandatos que o povo confere nas urnas, não já democracia, não há regime
democrático, não há ordem constitucional. Aliás, os apartes dos eminentes Deputados Adalmiro Moura e Sereno Chaise não são mais do que a reafirmação de uma posição, posição esta
que já no primeiro dia tomava o próprio Governador do Estado.
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Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que é preciso é proclamar isto; o que é preciso é
tornar público isto; o que é necessário é que se dê ao povo consciência disso, que se diga, que
se proclame e que se repita esta posição; que se reafirme, que se reitere esta disposição, informando o povo, dando-lhe a exata noção, e preciso entendimento do que é a legalidade nesta
hora. E satisfaz-me muito que a cadeia de rádios da legalidade no Rio Grande do Sul, esta manhã, tenha proclamado que o Sr. Jânio Quadros, realmente, foi deposto do Poder, foi deposto
da Presidência ad República. E se tivéssemos qualquer dúvida ainda sobre as condições em
que o Sr. Jânio Quadros deixou a Presidência da República, bastaria que nos detivéssemos sobre as circunstâncias em que ele deixa o País. Segundo informa a imprensa matutina de hoje,
e várias emissoras noticiaram ontem, ao tomar o navio que o levaria para o estrangeiro e que
talvez nestas horas já tenha partido da cidade de Santos, o Sr. Jânio Quadros declarava: “Estou
sendo deportado da minha Pátria.”
As forças da reação e o grupo de golpistas que dominam o poder nacional nesta hora, temendo a presença do Presidente deposto, em território nacional, deporta-o, expulsando-o do
País, com a mesma intenção e com a mesma preocupação com que tenta impedir que regresse
ao País o Vice-Presidente da República. Esta é a única verdade, é a síntese da ilegalidade total,
da ilegalidade global, em todo este processo golpista que se desfechou contra as instituições
democráticas.
Então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, há duas legalidades a serem removidas, há duas
ofensas à ordem constitucional, a sem sanadas, há duas lesões à Constituição, a serem reparadas: uma, é a que constrangeu o Presidente da República a renunciar e que, agora, o expulsa
do País, o que se será reparado com o seu retorno e a sua reposição na Presidência da República, onde o povo o colocou pelo voto livre e soberano de seis milhões de brasileiros; e a outra
é a que impede ao Vice-Presidente da República o seu regresso ao País e o pleno exercício das
funções para as quais foi eleito, inclusive, se for o caso, na parte que corresponde ao seu direito
de sucessão.
O Presidente Jânio Quadros é constrangido à renúncia, constrangido a abandonar a Pátria. Deporta-se o Presidente e ao Vice-Presidente se impede de voltar ao País, de exercer livremente o seu mandato político, para qual foi eleito, dentro da ordem constitucional. É que as
forças de reação querem ver os dois longe do território nacional. E é diante desse quadro, e é
diante desse panorama que nós deveremos considerar o esquema da defesa da legalidade, da
defesa da ordem constitucional e da defesa da Constituição.
Dizíamos, ainda, na noite de domingo, nesta mesma Casa, que a Constituição deve ser
defendida. E aqui é preciso situar a posição certa, exata, correta, democrática.
Felizmente, já passada a estupefação, recuperando o povo de surpresa, do impacto da surpresa, do impacto da surpresa que lhe causou a renúncia do Presidente da República e alertado, ainda, pela agressão que se desenvolve contra os direitos do Vice-Presidente da República,
começa a tomar pé na situação. O povo começa a situar-se diante dessa conjuntura política.
Já pudemos ouvir, por exemplo, a voz do Governador de Goiás, Sr. Mauro Borges, proclamando que a legalidade está na defesa dos mandatos de Jânio Quadros e João Goulart; do
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Governador do Paraná, com uma posição mesmo sentido, do retorno do Presidente deposto
e do regresso do Vice-Presidente constrangido a permanecer no exterior. E, assim, vai se estendendo, por todo o território nacional, precisamente este movimento que, no meu entender,
encarna o verdadeiro sentido da legalidade, em defesa da ordem constitucional, em defesa da
Constituição.
Se o Sr. Presidente renunciante, Sr. Jânio Quadros, conclamado pelo povo e pelas autoridades do país a reassumir as suas funções, não o quiser faze-lo, não quiser retornar à Presidência da República, não quiser voltar ao posto que o povo lhe confiou a 3 de outubro, se o
Sr. Jânio Quadros entender que o fato para ele está consumado, então cabe a todos nós, ainda
na defesa integral da legalidade, ainda na defesa integral da Constituição, garantir e assegurar
a posse do seu legítimo sucessor, o Vice-Presidente Sr. João Goulart, na Presidência da República.
Estou convencido de que, feliz ou infelizmente, isso só se fará com o povo nas ruas. Só se
assegurará a legalidade, só se assegurará a ordem constitucional, só se assegurará a Constituição com o povo nas ruas, empenhados todos os setores da vida nacional no movimento de
larga e profunda envergadura, não só para vencer esta etapa difícil, que não é a primeira com
que nos defrontamos, mas para prevenir qualquer tentativa golpista, no futuro.
Não é desejável e nem agradável que o povo, nessas contingências, tenha que correr todos os riscos, inclusive o da subversão da ordem, para ver assegurados os seus mais legítimos
direitos dentro de uma ordem democrática, mas os imponderáveis da história, muitas vezes,
vem provar que estes direitos só são assegurados quando o povo exerce o seu desesperado
direito de sublevar-se. É o ônus e é o sacrifício da conquista definitiva dos próprios direitos de
reivindicar. Felizmente, dizia eu na alternativa, porque podemos sentir, em horas angustiantes como estas, que o povo conserva a plena consciência dos seus direitos, e que o povo não
perdeu a confiança em si mesmo, e não perdeu a esperança de traçar os seus próprios rumos.
Não se iluda ninguém. Estamos vivendo, neste País, horas muito dramáticas e talvez decisivas. As consequências do que se está passando nesta hora são imprevisíveis e transcendem
ao plano meramente político. E na agitação popular, sublevação, se ela vier, talvez se avance
um pouco mais do que a simples eliminação do superficialismo que caracteriza o esquema
golpista que tanto tem ferido a Nação.
E a responsabilidade do brasil, nesta hora, e a responsabilidade dos brasileiros, neste momento não está na medida dos seus limites ou nas suas limitações territoriais, porque conforme – chegar ao seu termo esta crise, se não se conseguir resolvê-la em termos pacíficos, ela
haverá de se estender por toda a América Latina, pois esta crise de um continente. Só quem
não se apercebe das realidades políticas, sociais e econômicas da América Latina...
O Sr. Guilherme do Valle – Muito bem.
O SR. MÁRIO MONDINO –... é que pode acanhar-se dentro de horizontes meramente nacionais diante de um processo que corrói o próprio sistema dominante no continente.
E é para este aspecto, é neste sentido que os homens de responsabilidade nesta República
deveriam voltar os seus olhos, a fim de não tumultuar a evolução no desenvolvimento destas
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nações no plano político, no plano social e no plano econômico, para não conturbar o cenário
nacional com estes golpes das minorias reacionárias...
O Sr. Guilherme do Valle – Muito bem.
O SR. MÁRIO MONDINO –... que pensam que, depondo um presidente e impedindo
a posse de um vice-presidente, pela força, estão resolvendo, em definitivo, um problema nacional. As consequências deste gesto golpista são muito mais graves, são muito mais profundas, tem dimensões muito mais largas, têm horizontes muito mais dilatados. O País marchava
em paz. A Nação desenvolvia-se pacificamente sob a presidência do Sr. Jânio Quadros e os
atritos que se processavam eram normais e comuns numa democracia, porque democracia é
divergência, porque democracia é controvérsia, porque democracia é diálogo, é debate, é confronto de ideias, é liberdade – e é daí que resultam estes atritos naturais. Mas, o país marchava
pacificamente, com uma política nova, tomando ciência não só da seriedade dos problemas
internos, como também dos problemas internacionais; e quando isto se desenvolvia pacificamente, eis que se interrompe o processo desse desenvolvimento, eis que se corta a evolução
pacífica, eis que se verifica um traumatismo no próprio sistema democrático com a comoção
das suas instituições fundamentais. Em verdade, os homens que isto fizeram e que isto estão
fazendo, não pensaram nas consequências mais profundas, mais remotas a que isto poderia
chegar.
De resto, os golpistas sempre foram e o são imediatistas, homens de vistas curtas, que
não olham as dimensões do horizonte que os circunda, e a gravidade está precisamente nestes
dois pontos. É que o Presidente Jânio Quadros era o ponto de equilíbrio desta nova política
nacional, de uma renovação dos quadros políticos nacionais, da afirmação de novos rumos na
política nacional; e, sob seu Governo, era o Brasil o ponto de equilíbrio na América Latina,
de segurança do sistema e do regime democrático continental. É na quebra desse equilíbrio
político e institucional de ordem interna, que se processou com a deposição do Presidente
e que prossegue se processando com a resistência à posse do Vice-Presidente, é uma ruptura desse equilíbrio de política interna institucional que se vai romper, também, o equilíbrio
do regime dentro da própria América Latina. Aliás, está aí o reflexo em todos os países latino-americanos, rompido o equilíbrio da política interna que era sustentado pelo Presidente
deposto, está-se rompendo o equilíbrio da própria política continental: as agitações que se
processam e que se desenvolvem na Argentina, Uruguai, Chile, Paraguai, Peru, Bolívia, e em
todos os países da América Latina. É Diante desse panorama que mais cresce, que se agiganta
a nossa responsabilidade e que mais contundente deve ser a nossa condenação aos golpistas
que truncaram esta evolução pacífica do processo político, social e econômico do nosso País
e do nosso Continente.
Precisamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ter esta larga visão dos acontecimentos, dentro do País. Nós precisamos ter o senso de responsabilidade, em face desta conjuntura que
não é só nacional, mas também continental. Não podemos deixar-nos arrastar, levar e conduzir por apetites ou por conveniências pessoais ou partidárias, de grupos. Devemos agir com o
alto sentido de patriotismo e com uma mentalidade continental, porque, de há muito, que
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este problema perdeu a estreita vinculação dos limites territoriais, para se tornar um problema do Continente. É evitando a nossa subordinação ao subalterno, pensar na retomada do
espírito constitucional e político da Nação. É por aqui que temos que dar o teor do nosso
entendimento de legalidade, a base da nossa compreensão de ordem constitucional, o colorido da defesa da Constituição, para afirmar que a anulação da ação golpista, que se desfechou
contra a Democracia brasileira, só é possível com a reparação total do sistema da legalidade,
com a reparação global das lesões causadas à Constituição. E, para isto, temos que restaurar
o ponto de equilíbrio da política institucional interna, fazendo retornar, repito, o Presidente
deposto, o Sr. Jânio Quadros, à Presidência da República e assegurando ao Vice-Presidente o
livre exercício do mandato que a Constituição lhe resguarda, daí, da retomada desta posição
para a restauração do equilíbrio, da tranquilidade e da segurança de segurança de desenvolvimento pacífico, dentro das garantias democráticas para todas as Nações da América Latina;
porque o dia que este País cair na anarquia toda a América Latina estará convulsionada. São
estas as responsabilidades que nos cabem preservar. Devemos ter presento o justo conceito de
ordem constitucional, a consciência do que é a Constituição, para que o povo saiba o que é
a legalidade e como é a legalidade que deve defender; o que é a ordem constitucional e como
é a ordem constitucional; o que é a Constituição e como é a Constituição que vai defender.
Temo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que a conturbação destas horas não permita que
esses rumos claros e positivos possam ser tomados, e que enveredemos, precisamente, pelos
caminhos mais perigosos e que são os mais nocivos aos interesses nacionais. Mas, ainda sobra
esperança, e resta-me a confiança de que o povo, chamado a compreender estas circunstâncias e esta conjuntura, haverá de defender os seus direitos, de defender a legalidade, a ordem
constitucional e a Constituição, precisamente nestes termos, os termos da justiça, que decorre
precisamente de toda essa dramática conjuntura que estamos vivendo.
O que é preciso é falar ao povo assim, é dizer ao povo, neste tom, é dizer ao povo estas
verdades, porque o povo que está nas ruas, nestas horas, não anda, nada mais nada menos,
do que à procura da verdade, para traçar, com a bondade do seu coração, os bons rumos, os
melhores rumos nesta dura crise nacional. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Egon Renner) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado Guilherme do Valle.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Sr. Presidente e Srs. Deputados!
Há cerca de noventa e seis horas que os Deputados do Rio Grande do Sul, fiéis à democracia autêntica, fiéis à letra maior da Constituição da República, fiéis às tradições do povo
rio-grandense, se encontram em plena vigília, sem descansar, sem dormir, preocupando-se,
unicamente, com o andamento dos acontecimentos no País, na defesa legítima, no respeito legítimo ao voto popular. Há cerca de noventa e seis horas que a Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul se encontra em Sessão Permanente. Aqui estão os Srs. Deputados de todos os
Partidos Políticos, defendendo a mesma tese, o mesmo ponto de vista, que é o ponto de vista
do povo, que é o ponto de vista dos brasileiros, que estão contra o golpe, contra a ditadura, a
favor da legalidade, a favor da Constituição.
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Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a calmaria é sintomática. O que é que se passa nas
altas esferas Federais? Os Ministros Militares continuam exercitando o golpe. Neste momento, todos os jornais e todas as rádios do Estado de São Paulo estão censurados. E não somente de São Paulo. A Polícia de Lacerda está levando um regime de terror ao povo do Estado
da Guanabara; onde as famílias vivem na maior das apreensões; onde os trabalhadores estão
proibidos de se reunir nos sindicatos; onde a União Nacional dos Estudantes está lacrada pela
Polícia de Lacerda; onde outros órgãos de classe também sofrem a mesma violência do golpe
ditatorial que cresce e que apavora. Por que tudo isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados? Por
que tudo isto, povo do Rio Grande do, que veio a estas galerias traduzir o seu sentimento e
a sua solidariedade manifesta ao Poder autêntico do povo rio-grandense, que é o Poder Legislativo? Por que tudo isto?Porque, de fato, um terrível golpe ditatorial está às vésperas de
enxovalhar a Constituição, de denegrir as tradições mais legítimas e mais autênticas do povo
heroico do Brasil, que se levanta no Rio Grande, através da coragem cívica, patriótica e democrática do Sr. Governador, que teve e que recebeu de imediato o apoio das forças militares do
Rio Grande do Sul, o apoio dos sindicatos dos trabalhadores, o apoio da arte, da cultura e do
pensamento rio-grandense; o apoio das donas de casa, o apoio dos estudantes, o apoio de todos os legislativos municipais; o apoio de todos os prefeitos do Interior do Rio Grande do Sul.
Sr. Presidente, falta liberdade de imprensa no País, menos no Rio Grande do Sul. Os
nossos irmãos do resto do Brasil não estão tomando conhecimento exato do que se passa no
Rio Grande do Sul, cujo Governo, Povo e Exército estão unidos em defesa do Texto constitucional. Notícias falsas estão sendo distribuídas pelas agências noticiosas em São Paulo, Rio,
Minas Gerais e outros estados da Federação. E que agências noticiosas são estas, Sr. Presidente? Associated Press, United Press International, duas agências pertencentes a “trustes” internacionais, que procuram trazer o povo na ignorância. E, quando não, como acontece agora:
mentir ao povo; ludibriar o povo; iludir o povo; não revelar a verdade ao povo. Agências que
de há muito, funcionam neste País, que há muito vêm envenenando a Nação Brasileira. Mas
o Rio Grande, sempre altivo e altaneiro, sempre fiel às suas mais caras legítimas autênticas
tradições do povo vanguardeiro das liberdades públicas, o Rio Grande do Sul levanta-se e,
através do seu Governo e através de uma medida de seu corajoso Governador, requisita uma
emissor, a Rádio Guaíba, a simpática Rádio Guaíba de Porto Alegre, que desde logo passou
a ser chamada “A Voz da Legalidade” e que, nesta altura, comanda uma cadeia de mais de 90
emissoras no Estado e no país, com a cadeia radiofônica da legalidade, levando a verdade ao
povo, aos nossos irmãos de São Paulo, aos nossos irmãos do Paraná, de Santa Catarina, Rio
de Janeiro, do Estado da Guanabara; aos nossos irmãos do Amazonas, aos nossos irmãos de
Pernambuco, dando conhecimento a esses patrícios, do que se passo por aqui, dizendo que
os rio-grandenses, que os homens de todas as categorias profissionais, de todas as atividades,
que os homens públicos, que as Forças Armadas, sediadas em nosso Estado, estão de pé, pelo
Brasil, na defesa legítima da sua Constituição, que manda empossar o Vice-presidente da República, em face da trágica renúncia do Presidente Jânio Quadros.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, noticia-se que viajou, hoje, com destino à Europa,
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o Sr. Jânio Quadros, e noticia-se que S. Exa. declarou à imprensa, antes de embarcar, que foi
deposto, que estava sendo expulso do Brasil e que como Getúlio Vargas, voltaria.
Mas, o que se passa, Sr. Presidente e Srs. Deputados? Que é que há nisso tudo? Porque
é que o Presidente soube enviar um manifesto ao povo brasileiro, uma carta, e ao mesmo
tempo, não disse ao povo o que o impeliu a renunciar à Presidência da Nação? Porque é que
o Sr. Jânio Quadros não disse ao povo brasileiro os motivos que levaram S. Exa. a deixar a Presidência da República? Disse que foi vencido por grupos do interior e inclusive do exterior.
Que Grupos são esses, Srs. Deputados?
O Sr. Mário Mondino – Foram as mesmas forças que depuseram Getúlio Vargas.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Adiantou-me o nobre Líder do PDC, meu particular amigo, Deputado Mário Mondino, que são os mesmo grupos que depuseram e que
assassinaram o Presidente Getúlio Vargas.
Mas que grupos são esses, Deputados Mário Mondino? Que reacionários são esses? Do
interior e do exterior?
O Sr. Mário Mondino – Que os tem lá e cá.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Correto, Sr. Presidente, tanto estão aqui como
estão lá. Mas é preciso que se diga ao povo: são os grupos econômicos internacionais...
O Sr. Mário Mondino –.... E nacionais.
O SR. GUILHERME DO VALLE –... e nacionais, ligados a maus brasileiros, a maus patriotas que, com interesse exclusivo do dinheiro, do lucro, da ganância, do bem-estar próprio,
vendem a nação brasileira e não titubeiam um instante, Sr. Presidente, inclusive em vender
por trinta dinheiros o Presidente que foi legitimamente eleito pelo povo, por seis milhões de
brasileiros. Estes são os homens, estes são os grupos, esta é a reação que venceu o Presidente
Jânio Quadros. S. Exa. renunciou. E agora, que manda a Constituição? Que manda, que
determina a lei básica do País? Que se emposse o Vice-presidente da República. Não interessa
quem seja o Vice-presidente da República, como muito bem disse ontem o nobre Deputado
Cândido Norberto.
O Sr. Cândido Norberto – Mesmo que seja o Sr. João Goulart!
O SR. GUILHERME DO VALLE – Interessa que o Vice-presidente deve tomar posse
da Presidência da República, e, nesta altura, nós consideramos o Sr. João Goulart o Presidente constitucional do Brasil. Dormiram as forças da reação? Recolheram-se as aves de rapina?
Deixaram de agir, de conspirar, de trair, de interferir, os golpistas, os reacionários?
Os vendilhões da pátria brasileira silenciaram? Não, Sr. Presidente. Não, Srs. Deputados.
Estão eles agindo e estão mancomunados, esses grupos, contra os mesmo grupos nacionais
reacionários, fascistas e traidores dos interesses do povo brasileiro. Eles têm até governadores,
de quem se servem para conspirar dentro deste País; têm até militares, maus brasileiros que
vestem a gloriosa farda verde-oliva do Exército Brasileiro, como este Ministro Odílio Denys,
cujo dever, cuja obrigação é respeitar o texto da Constituição da República e não se insurgir
contra a letra constitucional. E, depois, S. Exa. ainda tem a petulância de vir dizer ao País que
quer manter a ordem, a paz, a tranquilidade do povo brasileiro. Este povo, Sr. Presidente,
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“não mais será escravo de ninguém”. Não morreu em vão o Presidente Vargas, como
acredito que não renunciou em vão o Presidente Jânio Quadros. Mas basta, basta de
fazerem o povo brasileiro de palhaço. O povo que é chamado para cumprir o dever cívico do voto, o povo que vai às urnas, que escolhe o seu candidato preferido e vê o seu
candidato empossado, vitorioso, para logo depois ver esse mesmo candidato deposto.
Mas o que é isto, Sr. Presidente, que afronta é esta ao povo brasileiro? Rasgam os títulos
Eleitorais, fraudam as liberdades públicas e violam o sagrado direito do povo de escolher
o seu governante.
É chegado o fim. A “Cidadela da Legalidade”, o Palácio Piratini, unida com o Poder
Legislativo, com o III Exército, com todo o povo, enfim, está dizendo ao Brasil, através
da “cadeia radiofônica da legalidade”, comandada por essa grande emissora que é a Rádio
Guaíba, está dizendo ao Brasil, aos nosso irmãos do povo, de todos os Estados do Brasil, o
que é que nós queremos. Não é muito, Sr. Presidente e nós queremos um direito pequeníssimo; é o respeito à Lei e que seja empossado o Sr. João Goulart no cargo de Presidente
da República. Somente isto, mas contra isto levantam-se os Ministro Militares – Ministro Militares que são, apenas, um instante do poder civil. Não foram eleitos para exercer
aquelas funções. São homens que têm de cumprir leis emanadas do Congresso Nacional.
Entretanto, Srs. Deputados, fazem-se donos da República; fazem-se de donos da Lei,
Leis ditadas em seus gabinetes para explicar ao povo, para tirar a liberdade do povo, para
silenciar as emissoras, para fechar os jornais, para prender os jornalistas, para explicar aos
operários, para levar o medo, Sr. Presidente, aos modestos lares da família da Guanabara,
governada tristemente por aquele homem tresloucado que se chama Carlos de Lacerda.
Mas o povo rio-grandense está de pé, os homens e as mulheres do Rio Grande do Sul
estão unidos, perfeitamente unidos, integrados, para defender a ordem constitucional.
O SR. MOAB CALDAS – V. Exa. permite? (Assentimento do orador) Lacerda e
outros do seu quilate só têm um lugar que merecem. Este lugar é o “paredão”.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Exato, nobre Deputado.
(Palmas das galerias)
Este, de fato, é o caminho dos traidores do povo. O povo não quer mais ser logrado,
o povo não quer mais ser roubado nos seus legítimos direitos; o povo, Sr. Presidente, o
que quer o seu Líder máximo, aí na “cidadela da legalidade”, está dizendo para o Brasil o
que o povo quer.
Sabemos o quanto de sacrifício isto vai importar a todos nós. Mas é muito lindo, é
muito belo, é muito grande, é muito soberbo derramar o seu sangue e perder a sua vida
em defesa da liberdade constitucional, em defesa dos legítimos direitos populares. E a
isto estamos dispostos. Sr. Presidente.
Há 96 horas que não se sai desse Palácio, aguardando os acontecimentos e trabalhando junto ao povo, para que este povo se levante, se erga forte como sempre, como no
passado! Que este povo, seguindo a história do Rio Grande, volte às páginas do passado
e veja o heroísmo que ergueu os Farroupilhas!
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É isto que se faz para defender o mais legítimo, o mais alto, o mais nobre de todos os direitos dos homens que é direito de ser livre. E livre é o povo que elege o seu governante.
Que queremos nós, Sr. Presidente? Nós queremos que o Brasil tenha mais progresso, nós
queremos que o Brasil tenha paz absoluta. Mas não a paz dos cemitérios, a paz dos túmulos,
como disse o Governador Brizola: Nós queremos a paz alicerçada na lei, na Constituição: nós
queremos a legalidade; nós queremos a liberdade!
E nós somos contra o quê Srs. Deputados? Povo do Rio Grande, nós somos contra o quê?
Nós somos contra a fome; somos contra a miséria; somos contra a ditadura; somos contra os
trustes internacionais e somos contra toda e qualquer nação estrangeira que queira interferir
nos destinos da Nação Brasileira!
Nossos louvores, Sr. Presidente, à briosa Brigada Militar do Estado, soldados que estão
firmes, decididos e corajosos, onde devem estar, honrado as tradições do Rio Grande, firmes
ao lado da legalidade, ao lado do seu chefe, ao lado do seu Governador, para defender a posse
do Presidente da República.
Louvores à Polícia Civil do Estado! Louvores a todo o povo do Rio Grande, aos Professores, aos Vereadores, aos Delegados de Polícia, aos Presidente Sindicais, aos Presidentes das
entidades estudantis, aos homens da cultura, aos homens das religiões; a todo o povo que está
firme e decidido ao lado da legalidade.
O Sr. Moab Caldas – V. Exa. permite? (Com assentimento do orador) Louvores, também, e especialmente, aos sargentos e suboficiais da Aeronáutica, que se negaram a carregar
com bombas os aviões a jato que deveriam, por uma ordem infame, bombardear a Cidadela
da Legalidade, o Palácio Piratini.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Recebo com satisfação o aparte do meu eminente
colega e amigo à intervenção que, nesta hora dramática que vive o povo brasileiro, faço neste
momento, na minha Casa, na Casa do Povo Rio-Grandense.
Mas, louvores também a uma outra força que se está organizando, força magnifica, força
de bravura, força de desprendimento. Referimo-nos, Sr. Presidente, ao Comité da Resistência Democrática, da resistência pela legalidade. Nesta hora, mais de 52.000 pessoas já se inscreveram ali na Avenida Borges de Medeiros, no Mata-Borrão, onde está instalado esse Comité
em defesa da legalidade, para pegarem em armas em defesa do Rio Grande do Sul, se a Carta
constitucional não for cumprida. Este é o povo do Rio Grande que nunca traiu as suas memoráveis e gloriosas tradições.
O povo está firme e isto nos empolga, nos estimula, nos ajuda a continuar levantando a
nossa voz na defesa das instituições democráticas.
Mas, Sr. Presidente, o que está ocorrendo no Brasil? Duas hipóteses podemos, de início
analisar.
O Sr. Ranieri Mazzilli é legalmente o Presidente da República, provisoriamente o Presidente desta República, ou não? Senão vejamos: como Presidente da Câmara Federal, na
ausência eventual do Vice-Presidente João Goulart, que se encontrava viajando pelo Exterior
no momento da renúncia do Presidente Jânio Quadros, o Sr. Ranieri Mazzilli foi convocado
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por determinação constitucional, para assumir a Chefia da Nação, e assumiu. Pois bem, o
que competia ao Sr. Ranieri Mazzilli? Tomar naturalmente, sem maiores preocupações, as
providências exigíveis para a posse do Vice-Presidente. Mas, o que fez ele? Pressionado ou não
– não sabemos – enviou mensagem ao Congresso Nacional declarando o “impeachment”
do Presidente constitucional do Brasil, nesta hora, que é o Sr. João Goulart. O que fez o Sr.
Ranieri Mazzilli foi espontâneo? Se foi, então o Presidente provisório está a favor do golpe,
está ao lado dos Ministro Militares. Mas, Sr. Presidente, se não foi espontâneo, e se não está
ele aliado aos golpistas, porque enviou a mensagem?
Admitimos a hipóteses de pressão militar do General Odílio Denys e Cia. De militares
reacionários e fascistas. Pressionaram o Sr. Ranieri Mazzilli – na hipótese que estamos formulando – e ele solicitou o “impeachment” para o Sr. João Goulart.
O Rio Grande tem conhecimento do fato. A Assembleia Legislativa do Rio Grande, inclusive, telegrafou ao Sr. Ranieri Mazzili, pedindo a demissão dos ministros reacionários, dos
ministros – golpistas. Por que S. Exa. não atende? A cadeia radiofônica – da legalidade pede
a todo instante ao Congresso Nacional que se uma, firme, em defesa da Constituição e diz
que será garantido pelo III Exército, que são as forças do Extremo Sul do Brasil. Será que o
Sr. Ranieri Mazzilli é surdo? Será que não lê? Será que não sabe? Nesta altura, Sr. Presidente,
acredito fielmente que S. Exa. está integrado no movimento golpista que quer rasgar, definitivamente, a Constituição Brasileira.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, alongo-me nestas considerações porque vive o Rio Grande um momento dramático, como vive o Brasil; e esta calmaria, Sr. Presidente, é um mau
prenúncio. Talvez estejamos, nesta hora, realizando a última sessão da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul, mas vamos aproveitar os últimos instantes que temos para nos unirmos, povo, Governo e Deputados, para pegarmos em armas já, agora, se for preciso... (Muito
bem, muito bem) (Aplausos prolongados da assistência) Para assaltar a quem, Sr. Presidente?
Para golpear as intuições, Sr. Presidente? Não, Sr. Presidente. Para defender aquilo que nós
aqui, dentro desta Casa, juramos cumprir, que é a Constituição da República, que são as leis
maiores do País em defesa deste mesmo, com o sacrifício da própria vida.
Sr. Presidente. Sei que outros eminentes Deputados estão inscritos para falar. Outras
considerações desejaria formular nesta hora terrível em que vive o povo brasileiro, outras considerações em torno do que ocorre neste País, neste instante. Deveria fazer outras referências
mas quero também permitir que outros Deputados tão firmes e decididos que estão, desde
o primeiro momento, em defesa da legalidade, possam também se expressar desta tribuna do
povo do Rio Grande do Sul. Quero apenas fazer uma referência carinhosa sobre este corajoso
órgão de imprensa rio-grandense, que é a “Última Hora”, que tão bem vem interpretando o
modo de sentir da alma rio-grandense.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quero registrar duas ou três notícias, da “Última Hora”,
para que fiquem consignadas nos nossos Anais. A Primeira notícia, Sr. Presidente, diz o seguinte: “Para o serviço de abastecimento das tropas da legalidade.”
A outra, Sr. Presidente, nesta hora dramática do povo brasileiro, é a notícia que mais
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ainda nos dá forças e alento para enfrentarmos os tiranos que querem conspurcar a liberdade
pública. Notícia comovente Sr. Presidente, notícia de perplexar, mas não de duvidar, porque
nós conhecemos. Trata-se da mulher heroica do Rio Grande do Sul, de gesto extraordinário
da mulher valorosa do Rio Grande, que sempre se coloca, nos momentos mais difíceis da
vida nacional e da vida do Estado, na defesa da liberdade, das leis, do amor, do respeito e da
dignidade humana.
Veja, Sr. Presidente, esta notícia de hoje que nos traz a simpática e querida “Última Hora”:
(Lê)
MÃES (COM FILHOS AO COLO) PROTEGERÃO VIDA DE JANGO!
Centenas de mães porto-alegrenses, com seus filhos ao colo, vão formar guarda de
honra para o Presidente João Goulart, caso Jango venha para esta Capital. Em vibrante
memorial, enviado ao Governador Leonel Brizola, com as assinaturas de centenas de
senhoras, foi comunicada a heroica decisão:
“MORREREMOS COM NOSSOS FILHOS AO COLO”
- “Morreremos, se for preciso, com nossos filhos ao colo, mas ao lado de Jango,
que é o verdadeiro Presidente do Brasil. V. Exa. Sr. Governador, pode dispor de nossas
vidas, a qualquer momento. Assim que o Presidente João Goulart anuncie sua vida a
Porto Alegre, nosso exército voluntário estará no aeroporto, para proteger, com nosso
protesto, a vida do Presidente.”
Este é um dos tópicos do significativo memorial.
- “Queremos ver se aqueles que querem transformar a democracia em ditadura têm
coragem de bombardear nossos filhinhos” – diz o documento a certa altura.

(Após a leitura)
Aí está, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a decisão heroica da mulher rio-grandense que,
neste momento dramático da vida nacional, não falta às tradições do nosso povo e vêm para a
luta, inclusive com os filhos ao colo para proteger o Presidente constitucional do Brasil, que,
a qualquer custo, a qualquer preço, será empossado. (Muito bem! Palmas!) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Egon Renner) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado
Athayde Pacheco.
O SR. ATHAYDE PACHECO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Quero aproveitar, talvez as últimas horas em que se possa falar de uma tribuna do povo,
falar dentro da Lei que nos ampara e nos dá imunidade. Porque, da maneira como se têm sucedido os últimos acontecimentos, quero crer que dentro de poucas horas, só possamos falar
com armas nas mãos. Serpa a única solução.
Examinando-se os fatos, chega-se à conclusão de que a renúncia do Sr. Presidente eleito
não está, até agora, bem esclarecida. Também a sua saída do País deixa-nos muitas dúvidas. É
grave a mensagem do Presidente provisório ao Congresso Nacional, pedindo a aprovação do
impedimento do substituto legal, Dr. João Goulart, de assumir a Presidência da República. E
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o que é mais grave ainda, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é a justificativa de S. Exa. o Sr. Presidente da República ao Congresso, as razões invocadas, para que se declare o impedimento
do Presidente que deve assumir as rédeas do Governo.
A maior justificativa é dizer que os Ministros Militares não o querem. Pergunto agora,
Sr. Presidente, em que País nós estamos, em que regime estamos vivendo se os Ministros
Militares já dão ordem ao Presidente da República. Não recebem ordens, dão ordens. E já se
invoca o impedimento de um Presidente eleito que deve substituir, deve assumir as rédeas do
Governo.
Ora, Sr. Presidente, perguntaria: estamos vivendo num regime democrático? Estamos
obedecendo à hierarquia dos Poderes? Não. Não estamos vivendo o regime democrático, não
estamos obedecendo a hierarquia porque a esta hora até o Presidente da República recebe
ordem dos Ministros Militares. Se recebe ordem dos Ministros ele não pode dar ordem aos
Ministros. Tudo que pretendem fazer terá que ser aprovados pelos Ministros.
Aonde está este Presidente da República? O que representa? Já devia ter ido para casa
descansar, já devia estar em casa. Pois, Sr. Presidente, este Presidente da República que lá está
não tem mais autoridade para governar o País: não tem mais autoridade, nem para voltar para
o Congresso Nacional como Presidente. Perdeu toda a autoridade moral, perdeu tudo o que
há de mais brilhante no ser humano. Eu vejo, Sr. Presidente, cousas muito piores do que vi
há dias: a morosidade, a calma, a falta de pronunciamentos claros, daqueles que deveriam se
pronunciar.
O III Exército, Sr. Presidente e Srs. Deputados, - e satisfeitos e honrados nos sentimos em
dizer – está com a causa da legalidade. Eu perguntaria a qualquer um dos Srs. Deputados ou
a qualquer um dos conterrâneos aí nas ruas: Se o Ministro está contra a legalidade, contra a
posse do homem eleito para o cargo de Presidente da República, e um seu subordinado está
contra isto, não devemos ficar satisfeitos?
Em tantas ocasiões, assistimos o fato de que, quando os militares se pronunciam contrariamente aos seus chefes, imediatamente são substituídos. Até agora não se viu nada. Está
satisfeito o Ministro com o seu comando, o da 3ª Região Militar, ou seja da 5ª Zona Aérea.
Isto, Sr. Presidente, nos deixa, a nós e ao povo, numa preocupação tremenda.
A 5ª Zona Aérea está com a legalidade. No entanto, os jornais publicam que graças aos
valorosos sargentos da Aeronáutica não foi bombardeado ontem o Palácio Piratini. Como se
explica isso?
Quero crer que a hora é de definições, claras definições. Não é que eu seja um revolucionário, um sanguinário que não tenha filhos para criar.
Tenho; tenho mulher e sete filhos. Portanto, tenho responsabilidade. Não pode ser eu
quem vá querer uma luta, querer uma guerra ou uma revolução sangrenta. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nesta altura dos acontecimentos, precisamos saber o que é que espera;
se é nos cansar para, depois de bem cansados, nos matarem, ou se vão resolver logo acabar
com essa história. Pois, Sr. Presidente, eu sou de parecer que essas autoridades devem toma
posição. Se tivermos que ir para o campo de lute, que vamos já. (Palmas das galerias) Se tiver146
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mos que morrer nas coxilhas, nas tuas das nossas cidades, nos campos, que não seja amanhã,
quando já cansados, que seja hoje, que seja agora. (Palmas.) Mas, Sr. Presidente, que sejam
claros, positivos, sinceros para com a sua Pátria. Não podemos mais, Sr. Presidente, não é
mais possível suportar isso, e quero crer que está na hora da decisão. Sou até de parecer que
o Vice-Presidente João Goulart já deveria estar aqui, (Palmas gerais) como Presidente da República ou como preso político, não interessa. Deveria estar aqui para que o povo não fosse
ludibriado. Que cada um arque com o sacrifício que deve arcar. Eu sei de um velho ditado
que diz: “Água parada; o poço é fundo.”
E é este poço que eu estou enxergando. E, parece-me que é fundo. Parece-me, Sr. Presidente, que, diante dos fatos que se têm passado, está claro, estamos em plena ditadura; estamos com o País entregue aos ditadores, aos perversos, aos traidores de sua própria Pátria,
como sejam estes três Ministros Militares.
Eu quero crer, Sr. Presidente, que, diante desta situação, não pode um Brasil como este
estar entregue aos facciosos, aos criminosos, aos traidores da sua Pátria e deu povo. Não pode
estar com as rédeas na mão de um Presidente provisório, para acatar e obedecer ordens dos
Ministros Militares.
Não é mais possível, Sr. Presidente! Deposto um Presidente e quase deposto o seu substituto, pois não aceitam o Presidente nem o Vice-Presidente, eleitos pelo voto soberano do
povo, é de se pensar, então, que estes três Ministros Militares pensam mais, pensam melhor,
pensam mais certo que milhões de eleitores do País? Isto é um absurdo; isto é um disparate.
É por esta razão, Sr. Presidente, que eu acho que estamos esperando demais. Os covardes,
os traidores da Pátria, estes que estão com as rédeas na mão, que tenham hombridade suficiente, pelo mínimo, para dizer ao povo brasileiro que, nesta Pátria, só eles é que têm o direito
de mandar, e se, o povo, tem que suportar mais, que sejam breves, que nos digam, que nos
massacrem com a sua pertinácia – se puderem – porque, quase desarmados, quase sem forças,
haveremos de resistir até o último sacrifício, até a última gota de sangue.
Não é mais possível esperar tanto. Quero crer, repito, que devemos tomar atitudes enérgicas, para que os donos do Brasil se apresentem, cometam seus banditismos, façam suas traições à própria Pátria, às leis do País, mas que façam logo, que não esperem tanto, que não
façam o povo cansar de esperar pela morte, por sacrifício de qualquer natureza. Porque me
conformo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que há tantos dias estejamos à espera. Mas, à espera de que? A espera de que os inimigos do Brasil, de que os inimigos do povo brasileiro,
venham nos massacrar. Acho que devem ser mais breves. Espero que todos aqueles amigos do
Brasil, patriotas, que estejam com a nossa causa, a causa da legalidade, se apresentem claros,
tomem posições, cometam atos que provem que estão na legalidade, e que querem fazer com
que o País entre na legalidade, e que a tranquilidade surja para que esta Pátria não pare, para
que o povo não sofra prejuízos e que a Pátria progrida.
É isso que esperamos, Sr. Presidente, e é isso que queremos: que haja pronunciamentos
claros e definidos.
Espero, Sr. Presidente, que o nosso Presidente da República se apresente o mais rápido
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possível. E se apresente para que? Para vermos em que estrada estamos andando; apresente-se
para assumir seu alto posto, ou então, para que os inimigos da Democracia, para que os inimigos da Pátria possam se apresentar. E então resolveremos, o mais rápido possível, esta situação
angustiante.
Vamos fazer com que venha; vamos pagar para ver; vamos trazer; vamos resolver de imediato. Se tivermos que morrer amanhã, não importa que se morra hoje. Mais um dia menos
um dia de vida não adianta. Então, vamos para a luta, se tivermos que ir; vamos para as coxilhas, para as ruas, mas vamos morrer com dignidade; morrer com consciência cívica; morrer,
provando a esta Pátria e a nossa gente que aqui defendemos os direitos de uma coletividade,
defendemos sua pátria, defendemos a lei que rege seus destinos. E é isso que nós queremos, Sr.
Presidente, e assim deixo aqui o meu pronunciamento de intranquilidade, de dúvidas de toda
a ordem. Querem que se faça uma ditadura, mas vamos saber se há revolução ou não; não precisamos saber de mais nada. É necessário dispensar os três Ministros que estão mandando no
País e que deviam estar presos, deviam estar na cadeia (Palmas da galeria). Porque Ministros
Militares nestas condições só há um lugar para eles: CADEIA com eles (Palmas da galeria). O
melhor é a cadeia para deixarem o povo brasileiro trabalhar e dirigir os destinos de sua Pátria.
Deixem o povo brasileiro viver em paz.
Assim, Sr. Presidente, encerro, deixando nesta Casa as minhas dúvidas, achando que a
tranquilidade, a posse, a garantia das nossas leis, está correndo risco, Eu estou, hoje com mais
dúvidas do que ontem. Estou duvidando mais do que nunca. Acho que há uma morosidade
demais, que há uma camaradagem demais. É preciso se tomar um rumo para se resolver esta
situação. Se eles ficam com as rédeas do poder, com a tirania nas mãos, ou então, se volta a
legalidade, se volta a democracia e eles vão para o lugar que merecem.
Era isso Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Deve ter chamado a atenção do nobre povo que se encontra nas
galerias, assistindo aos nossos trabalhos, a falta ocasional de muitos dos Srs. Deputados, o que
é perfeitamente justificável, porque a Assembleia se encontra em Sessão Permanente há cerca
de noventa e seis horas. Muitos dos Srs. Deputados estão abatidos fisicamente, porém não espiritualmente, todos eles disposto a se sacrificaram em defesa da Constituição e da legalidade.
Convoco todos os Srs. Deputados Líderes de Bancada para uma importante reunião, a
realizar-se no gabinete da Presidência. Neste momento, vou suspender a sessão marcando a
reabertura da mesma para as vinte e uma horas.
A Assembleia continuará em Sessão Permanente até que a liberdade constitucional seja
totalmente restabelecida no País.
Está suspensa a Sessão.
(Suspendem-se a sessão)
(Reabre-se a sessão)
O SR. PRESIDENTE – Está reaberta a Sessão Permanente. Para constar dos Anais da
Assembleia Legislativa, vou ler a íntegra do rádio passado pelo General do Exército Machado
Lopes, Comandante do III Exército, aos Generais Comandantes do I, II e IV Exércitos: (Lê)
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“RADIO 262 E2 DE 29 AGO 61 PARTICIPO PREZADO AMIGO III EXÉRCITO PERFEITAMENTE COESO EM TORNO SEUS CEHFES RESOLVEU COMO SEU DEVER
APOIAR INTEGRAMENTE CONSTITUIÇÃO VIGENTE NÃO PODENDO ACEITAR
SOLUÇÃO ATUAL SENÃO NELA APOIOADA PT GEN DE EXÉRCITO MACHADO
LOPES CMT III EX”

(Após a leitura)
Esta comunicação, Srs. Deputados, da maior gravidade, complementa a atitude decidida,
a definição ontem tomada pelo ilustre militar que chefia o III Exército, com jurisdição nos
Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Certamente, Sr. Deputados, esta decisão de maior relevância e de maior gravidade há de fazer voltar o juízo aos homens da nossa
vida pública, especialmente os chefes militares, pois que, doravante, o movimento iniciado
no Rio Grande do Sul não é apenas um movimento de caráter popular como também, para
o seu respaldo, a sua garantia, a sua vitória, dos homens gloriosos do III Exército Brasileiro.
(Palmas)
A palavra está à disposição dos Srs. Deputados. (Pausa) Com a palavra o nobre Deputado
Milton Dutra.
O SR. MILTON DUTRA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
E esta é a segunda vez que ocupo a tribuna deste Parlamento, nesses dias de crise mas,
de esperanças e de atos de coragem, e volto, dentro do mesmo Parlamento, hoje, a confirmar
nossas esperanças que, daqui, manifestei em torno do comportamento do III Exército de
nosso País.
Dias atrás, Sr. Presidente, comentando os sucessos que vêm empolgando a Nação, afirmei
que o Exército Brasileiro, especialmente os contingentes do III Exército se originam dali, de
onde todos nós temos origem, do Governo, ou seja do povo.
É privilégio do Brasil ter o seu Exército assente na contribuição humana, que se renova
constantemente, através do serviço militar obrigatório. Este fato, das características singulares, mas democráticas, da constituição do Exército Brasileiro não permite, assim, criarem-se
as chamadas classes privilegiadas que a exemplo da velha Prússia, dominavam, inteiramente o
Império e davam ao próprio Império as características próprias de sua formação militar.
O Exército Brasileiro, nos seus efetivos, conta com o filho do povo, que ali vai cumprir
anualmente, ao chamado dever militar, e tem a sorte de permitir, na constituição de seus comandados, na formação de seu oficialato, a chance para qualquer do povo que, ingressando
nas escolas militares, alcance tal oficialato, em virtude de leis e regulamentos especiais que
provém dessa categoria do sargento.
Ora, Sr. Presidente, um chefe militar, que tem sensibilidade para viver os dramas e apreensões de seus comandados, e para apreender as melhores aspirações do povo, não surpreender
que, num instante destes, como ocorreu com o General do Exército Machado Lopes, se alie à
maior causa do povo brasileiro, que é a da intangibilidade de sua Constituição, porque ela – a
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Lei Maior do País – reflete, nos seus artigos e nos seus dispositivos, os anseios daquela geração
que a tenha produzido.
É certo, Sr. Presidente, que as Constituições não podem ser imutáveis, que elas se devem
ajustar à evolução constante, principalmente no campo político, social e econômico, e, por
isso, admite o Texto Constitucional a reforma, a modificação, que, entretanto, não pode se
operar e condições excepcionalíssimas, como esta que, neste instante, está marcando a vida
da Nação.
O telegrama, o despacho que acaba de ser trazido ao conhecimento nesta Assembleia,
pelo que contém de coerente, pelo que contém de acertado e pelo que contém de oportuno,
é um documento que honra o seu signatário, que, assim fazendo, se credencia à admiração de
quantos, neste País, entronizam a legalidade como condição indispensável para a evolução e
para o progresso da Nação.
Por isto, Sr. Presidente, quis somar a minha palavra ao registro oportuno que S. Exa.
houve por bem fazer neste documento, que vai engalanar os anais da Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul como um verdadeiro marco, num instante de tantas incerteza. Eu tenho certeza também, agora, Sr. Presidente, de que este despacho vai, decisivamente, provocar
a reflexão dos outros comandos militares do País, e formar, por sem dúvida, a posição do II
Exército de respeito à Constituição, e dos demais quadros em que se divide a Força Nacional.
Lá nos outros Estados, como aqui no sul, é o Exército constituído de soldados vindos do povo
e de oficiais provenientes também do povo, e todos eles, preservando a ordem, darão prioridade ao respeito aos preceitos constitucionais vigentes.
Cabe-me, por último, Sr. Presidente, registrar a minha congratulação pessoal por este
acontecimento e assinalar a coincidência desta manifestação com a forma como hoje se ouviu
a “Hora do Brasil” nos aparelhos radiofônicos, noticiando fatos ocorridos no Congresso Nacional e manifestações de muitas áreas do País, em prol e em defesa da legalidade.
Tenho a impressão, Sr. Presidente, que já se começa a sentir os efeitos desta memorável
campanha que está liderando o Rio Grande do Sul, no Brasil, em prol do respeito aos preceitos constitucionais. Ontem, era a imprensa unânime do País; hoje, já são vozes de todos os
setores da opinião pública nacional, inclusive dos líderes espirituais desta Nação, porque está
se criando a consciência, Sr. Presidente, de que fora da ordem constitucional, estranho o país
à legalidade os extremos e retiram-se toda a autoridade de quem quer que seja para exaltar a
democracia que praticamos, como a forma mais exata, mais certa e mais humana da exteriorização dos sentimentos de todo um povo e da execução dos ideias que se alcançam através das
representações populares.
Se, acaso, nesta emergência, se, acaso, nesta passagem da Pátria, for rasgada a Constituição, num daqueles pontos em que ela tem de mais decisivo e mais sagrado, então, Sr. Presidente, será de se afirmar que a democracia do Brasil, tal qual a concebemos, cristão e progressista,
não poderá substituir.
Eu interpreto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as manifestações das mais altas expressões
do clero brasileiro como uma palavra de alertamento, como o traço de um rumo para o texto
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constitucional não seja rasgado. Esses pronunciamentos, deve, por certo, merecer a meditação
daqueles que, neste instante, têm sob os seus ombros a responsabilidade de cumprir e fazer
cumprir a Constituição brasileira.
O Rio Grande do Sul, Sr. Presidente, pelo seu Parlamento, pelo seu Governo, pelo povo
em geral, nestes dias, tem dado as mais positivas provas da sua determinação inabalável de
defender e de fazer respeitar a Constituição.
O Rio Grande, portanto, Sr. Presidente, está cumprindo o seu dever. Agora são os soldados de Caxias, do III Exército, que também, de público, através do seu comandante, que
vêm dizer à Nação que este é o caminho a ser seguido. Por isso eu acredito, sinceramente estou
convencido de que as outras grandes unidades do Exército Brasileiro seguirão esta mesma
trilha e, em breve, a Nação estará restabelecida deste pesadelo momentâneo, para retomar a
caminhada que a conduzirá para o progresso e que a tornará uma das mais altas expressões de
desenvolvimento do mundo e uma nação especialmente respeitada, porque soube praticar a
democracia escrita em sua Carta Maior.
Era o que desejava dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A palavra continua à disposição dos Srs. Deputados.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Tem a palavra a nobre Deputada.
A SRA. SUELY DE OLIVEIRA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Há momentos na vida de um povo que servem para definir a estrutura moral e cívica de
sua organização, e é sempre a adversidade que serve para medir a excelência das nossas qualidades. Um povo que sabe resistir com altivez, com bravura, com patriotismo, com civismo, com
inteligência, com equilíbrio os momentos difíceis de sua vida, é um povo, Sr. Presidente, que
jamais será vencido, um povo que sempre será livre e soberano. O povo do Rio Grande do Sul,
pleno de idealismo, de bravura, de tradições, de patriotismo, não poderia, de maneira alguma,
ficar indiferente nesta hora grave e sombria que atravessa a nossa Pátria. Neste momento,
em que o Governo do Rio Grande do Sul, representado pelo seus três Poderes legalmente
constituídos, e pelas poderosas Forças do III Exército, iniciam uma das mais belas páginas da
nossa história, é que nós temos a certeza, a convicção, de que esta página será concluída pelos
demais Estados da Federação. Neste momento, Sr. Presidente, decisivo para os destinos da
nacionalidade, o povo do Rio Grande do Sul se articula, se mobiliza, se organiza para defender a causa da legalidade. De todos os recantos do nosso Estado temos recebido mensagens
de apoio, de solidariedade e de integral aplauso aos efeitos do nosso insigne Governador do
Estado. Pelotas, Sr. Presidente, pioneira de tantos feitos gloriosos, não poderia faltar, neste
momento. O seu povo, pelo que ele tem de mais representativo, está ao lado da causa da legalidade. Prefeito, Vereadores, estudantes, trabalhadores, intelectuais, todos se movimentam,
todos se articulam no sentido de colaborar da maneira mais eficiente para a vitória da nossa
causa. O povo rio-grandino, não menos altivo, não menos corajoso, segundo informações
que recebi telefonicamente está organizando todas as forças vivas com os mesmo objetivos
151

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

que, neste momento, todos os rio-grandenses, povo, Governo e Forças Armadas, almejam
neste grande movimento, nesta grande jornada que se inicia e que só terminará no dia que for
cortado definitivamente do solo pátrio este mal estar, para que possamos viver sob o império
da liberdade, sob o império da justiça e sob o império do direito. E em nossa Capital todos
os cidadãos que formam a sociedade porto-alegrense também se organizaram para colocar-se
ao lado do Governo do Rio Grande do Sul. Hoje mesmo, Sr. Presidente, tive o prazer de receber uma comunicação de que será desfraldado um grande movimento que abrangerá todo
o Estado no sentido de conclamar a mulher rio-grandense para esta grande luta. Quero dizer,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, que este movimento, que nos comove, é uma demonstração
viva de que realmente estamos com a boa causa, porque contamos com a grandeza e o valor
da alma e do espírito da mulher rio-grandense. Esta manifestação tem neste momento o meu
apoio e a minha incondicional solidariedade.
Esperamos, Sr. Presidente, que neste momento difícil possamos congraçar todas as nossas forças pela luta em prol da Pátria e da democracia. (Muito bem, palmas) (Discurso não
revisto pela oradora)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Ouvimos com especial agrado o discurso da
nobre Deputada Suely de Oliveira que, além de ser uma das mais legítimas Representantes do
povo gaúcho nesta Casa, é também, a representação do valor e da nobreza da mulher gaúcha
sempre presente em todas as grandes lutas da história rio-grandense e da história brasileira.
(Palmas)
Antes de conceder a palavra ao seguinte orador inscrito, desejo comunicar aos Srs. Deputados que, neste momento, está se realizando na residência do Sr. Governador, no Palácio Piratini, uma reunião presidida pela Senhora Neusa Brizola, a que compareceram mais de cem
senhoras damas da nossa Capital, esposas de Deputados, Vereadores, de todos os Partidos
Políticos, com o objetivo de organizar o movimento feminino que apoiará o grande movimento de opinião que se faz no Rio Grande pela democracia e pelo respeito à Constituição da
República. Quero comunicar, ainda, aos senhores Deputados, que o Governador Leonel Brizola recebeu, às primeiras horas da noite de hoje, despacho telegráfico do Governador Juracy
Magalhães, da Bahia, comunicando o seu integral apoio à posse do Presidente constitucional
do Brasil, Dr. João Goulart. Por se tratar de fato do maior significado, desejo transmitir aos
senhores Deputados e à assistência a notícia, chegada há poucos momentos e cuja confirmação se está obtendo neste instante, de que o Sr. Arcebispo de Brasília, Dom José Nilton de
Almeida Batista, ex-bispo de Uruguaiana, ofereceu-se na tarde de hoje, ao Presidente interino
da República, Deputado Ranieri Mazzilli, para viajar à Europa a fim de trazer o Presidente
João Goulart para a posse e o exercício da Presidência da República.
O SR MARCÍRIO LOUREIRO – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck)–Com a palavra o nobre Deputado Maucírio Loureiro.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Acabo de tomar conhecimento, através de um editorial do grande órgão da imprensa
bandeirante, “O Estado de São Paulo”, de uma mensagem que teria sido enviada ao Congres152
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so Nacional pelo Exmo. Sr. Presidente da República, na eventualidade o Deputado Ranieri
Mazzili. Essa mensagem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, consubstancia um pronunciamento militar, um pronunciamento dos três Ministros Militares, dizendo, em síntese, que não
permitiriam o regresso ao Brasil do Exmo. Sr. Vice-Presidente da República e atual Presidente, Dr. João Goulart, porque sua volta ao Brasil não representa os interesses nacionais, por
julgarem a volta de S. Exa., à nossa Pátria, desvantajosa aos interesses da nacionalidade.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, diante do espírito militarista arbitrário de certos comandos das Forças Militares, não me causa estranheza que esta nota tenha sido redigida ao Sr.
Presidente da República, pelos atuais detentores dos Ministérios Militares. O que me causa
estranheza é que o Sr. Mazzili, eleito pelo povo brasileiro, numa manifestação da soberania, da
vontade popular, tivesse se curvado à prepotência desses Generais, ao ponto de encaminhar
à consideração do Congresso está verdadeira ignomínia contra a Constituição e o Regime.
(Muito bem! Palmas!)
Todas as maneiras têm sido adotadas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, pelos chefes militares de nossa Pátria para burlar a soberania da vontade popular, para rasgar a nossa Constituição e eleger dentro da nossa Pátria, o arbítrio da violência e da tirania, da prepotência das
forças militares, que eles supõem terem sob seu jugo mas que, efetivamente participam dessa
ânsia libertária do povo brasileiro e que não se subordina à orientação tirânica desses que,
eventualmente, ocupam suas Pastas militares.
Desejo registrar, nesta oportunidade, Sr. Presidente, o magnífico discurso pronunciado
no Congresso, logo após a entrega da mensagem, por uma das figuras mais insuspeitas para
tal pronunciamento, que é o do Deputado da UDN, grande tribuno, grande lutador pelas
liberdades constitucionais, Adauto Lúcio Cardoso.
Disse S. Exa. ao Congresso Nacional que esta note, esta mensagem encaminhada ao Congresso pelo Sr. Ranieri Mazzilli era uma mensagem silenciosa, uma mensagem que atenta contra a própria essência do regime democrático. Disse mais o Deputado Dauto Lúcio Cardoso,
que tamanha era a monstruosidade cometida contra o regime democrático, nos termos dessa
mensagem, que ela nem sequer deveria ser examinada pelo Congresso Nacional e se constitui
num documento contra o regime e as liberdades constitucionais.
Eu utilizo a minha tribuna, nesta oportunidade, coerente com as posições que tenho assumido em outras oportunidades, nesta Casa, para registar, em primeiro lugar, o meu protesto veemente contra aatitude dos chefes militares que eventualmente ocupam poder de mando das Forças Armadas brasileiras, contra a insistência e o descaramento com que investem
contra os princípios constitucionais brasileiros, e para no meio de inúmeros protestos que se
têm registrado nesta Casa e nesta tribuna, registrar o meu aplauso entusiasta, o meu aplauso
de rio-grandense consciente das tradições libertárias do Rio Grande do Sul, o meu aplauso
veemente às palavras magistrais deste grande Representante do Povo no Congresso Nacional
que é o Sr. Deputado Adauto Lúcio Cardoso. (Palmas)
Sr. Presidente, estas as considerações que queria deixar registradas nos Anais da Assembleia.
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Muito grato a V. Exa. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o Sr. Deputado Ortiz Borges.
O SR. ORTIZ BORGES – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Venho a minha tribuna para expressar a minha admiração, o meu apreço e sobretudo o
meu agradecimento, e o agradecimento do povo rio-grandense, ao Gal. Machado Lopes. E
o faço, Sr. Presidente e Srs. Deputados, convido, porque, depois de tantos boatos surgidos
no Rio Grande, podemos proclamar que a voz daquele chefe militar não e simplesmente
a voz de um soldado, mas é, sobretudo, a voz do Rio Grande em defesa da Constituição e
da legalidade. O rádio, que passou S. Exa. aos Comandantes do I, II e IV Exércitos, disse
aquilo que nós desejávamos que fosse dito em nome da população rio-grandense. S. Exa.
não se limita a dizer que quer o cumprimento da Constituição; mais longe vai, pois participa
aos seus colegas e aos seus amigos que o III Exército, perfeitamente coeso em torno de seus
chefes, resolveu como seu dever, apoiar integralmente a Constituição vigente, para empossar
João Goulart na Presidência da República (Palmas. Muito bem). E isto, Sr. Presidente, para
nós, é motivo de orgulho, porque enxergamos, agora, no General Machado Lopes, o grande
comandante das Forças vitoriosas que hão de fazer cumprir a Constituição neste País.
A sua palavra de ordem se estende, agora, não simplesmente aos seus camaradas do Rio
Grande, do Paraná e de Santa Catarina, mas aos seus colegas do I, II, e IV Exército, dizendo-lhes que resolveu o Terceiro Exército, como não poderia deixar de ser, imanados todos os
seus chefes, cumprir a Constituição vigente, empossando João Goulart.
Nós queremos, Sr. Presidente, dizer que, como na voz de D. Vicente Scherer, nós completamos aquilo que desejávamos para desmascarar os alarmistas, para desmascarar aqueles
que não se cansam em lança a confusão entre o povo, para desmascarar aqueles que, em todos
os momentos, quando vêm perdidas as suas batalhas, apelam para a confusão, a fim de verem
se encontram uma tábua na qual se possam salvar.
Refiro-me, Sr. Presidente, às notas que tem expedido o Governador da Guanabara, Sr.
Carlos Lacerda, através algumas rádios da Cidade do Rio de Janeiro, dizendo que se instalou
no Rio Grande do Sul uma revolução comunista; e isto, Sr. Presidente, ele faz, sabendo que
a revolução não é comunista, porque se fosse uma revolução comunista, não teria como um
dos seus primeiros chefes este extraordinário sacerdote que é Dom Vicente Scherer (Aplausos da Assistência). Mas, Sr. Presidente, ele o faz, para lançar a confusão e para verificar se
o povo tem medo do comunismo. O povo, entretanto, sabe a quem deve seguir, sabe com
quem está a boa causa e com quem está a má causa; o povo sabe interpretar seus anseios e, por
isso, sabe seguir os líderes que lutam para fazer deste País um grande País.
Queremos dizer que, neste instante, quando se mobilizam todas as forças rio-grandenses,
quando, nas ruas, o homem de mobiliza, formando um voluntariado,- voluntariado este que
o homem da rua já denominou como “Voluntariado da Libertação” – para formar a resistência democrática, quando o homem da rua assim se mobiliza, quando o Exército, formado por
homens libre e valorosos como é o III Exército, formado por homens livres e valorosos como
é o III Exército, quando uma Brigada Militar se mobiliza, junto com os homens e com o III
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Exército, quando uma Polícia, uma valorosa Polícia Civil se movimenta com estes militares,
disposta também a lutar por uma causa justa, pela Constituição e pela Democracia, eu poderia dizer, como digo, que não já quem nos possa vencer; nós ganharemos está parada. (Palmas.
Muito bem! De toda a Casa, inclusive das galreias) porque, sobretudo estamos amparados na
divindade da Lei e da Constituição.
E, dizendo essas palavras, Sr. Presidente, quero mais uma vez prestar a minha homenagem
sincera ao General Machado Lopes que, ainda hoje à tarde, nós sabemos, passou momentos
difíceis; mas, nem por isso, a sua fibra de soldado baqueou diante daqueles que querem desrespeitar a Constituição e a Lei.
Queremos, Sr. Presidente, neste instante, dizer que a nossa homenagem se estende não
simplesmente ao General Machado Lopes mas, a toda a oficialidade; a todos os soldados, desde o Coronel, o Tenente-Coronel, o Major, o Capitão, o Tenente, o Subtenente, o Sargento
valoroso do nosso Exército e aos soldados que são os filhos do povo que o integra para a defesa
da nossa Constituição.
Daremos a nossa solidariedade e temos certeza de que na realidade, venceremos esta batalha com o Exército, com a Brigada, com a Polícia Civil e, sobretudo, com o povo que, nas ruas,
está formando o “voluntariado da libertação” para a resistência democrática.
Venceremos, portanto, sobretudo quando vejo no bilhete, que me trazem, a notícia extraordinária que os funcionários da Importadora Americana, os humildes funcionários da
Importadora Americana, colheram seus parcos níqueis, formando a importância Cr$30
000,00 (trinta mil cruzeiros) para entregar ao Governo do Estado a fim de que possamos implantar, neste País, a democracia e o respeito à Constituição e às leis. (Palmas)
(Manifestação das galerias)
Quando o povo assim se mobiliza, formando um exército de homens livres e valorosos,
eu repito, mais uma vez: não se perda a batalha, ganha-se sempre! (Palmas) (Muito bem!)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Srs. Deputados, antes de conceder a palavra ao
seguinte orador inscrito, aproveito para comunicar aos Srs. Deputados e à assistência que o
voluntariado, aberto nos 150 municípios, já se aproxima a 100.000 homens (Palmas) e todos
já se puseram à disposição do III Exército, para qualquer eventualidade, a serviço da Pátria e
da dignidade do Brasil. (Palmas)
Confirmo, também, Srs. Deputados, a notícia já transmitida de que foi anunciado, na
Câmara de Brasília, que o Sr. Arcebispo de Brasília ofereceu-se para ir a Paris buscar, sob o
manto protetor da Igreja, o Sr. João Goulart, para que este possa assumir as suas elevadas
funções. (Palmas)
Esta manifestação, Sr. Deputados, do chefe da Igreja na Capital Federal, somada à atitude
realmente admirável do Arcebispo de Porto Alegre e ainda à dos Cardeais do Rio de Janeiro e
de São Paulo, serve para desmentir as intrigas e os boatos, lançados na ex-capital da República,
de que se prepararia no Rio Grande do Sul um movimento comunista.
Vou ler, novamente para conhecimento daqueles que não estavam, no início da Sessão,
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nos honrando com a sua presença, o despacho do General Machado Lopes, dirigido aos demais comandantes de Exército do Brasil. Para o esclarecimento da assistência, devo dizer que
o Exército Nacional está dividido em quatro Exércitos: o I Exército, com sede no Rio de
Janeiro; o II Exército, com sede em São Paulo, o III Exército com sede em Porto Alegre e o IV
Exército com sede em Recife.
É o seguinte o despacho datado de hoje, de número 262: (Lê)
“Participo, prezado amigo, III Exército, perfeitamente coeso torno seu chefe, resolveu
de seu dever apoiar integralmente Constituição vigente, não podendo aceitar solução crise
atual, senão nela apoiada. (a) General do Exército José Machado Lopes, Comandante do III
Exército.”
Com a palavra o nobre Deputado Onil Xavier.
O SR. ONIL XAVIER – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Distinta assistência.
A Bancada de que faço parte, não poderia deixar de vir a tribuna, pela pessoa do seu mais
modesto integrante (não apoiados), para, neste momento, registrar, com toda a ênfase e com
toda a lealdade uma homenagem ao Exmo. Sr. General de Exército, José Machado Lopes, a
esta altura já consagrado como herói rio-grandense pelas atitudes que vem tomando, face à
grave crise nacional que atravessamos.
O despacho que hoje dirigiu o ilustre militar aos seus colegas comandantes dos I, II e IV
Exércitos, não só significa uma demonstração de seu civismo e de seu patriotismo, mas esta
mensagem, Sr. Presidente, é, também, acima de tudo, um exemplo e uma chamada de atenção aqueles que, em matéria de Constituição, ainda não se alfabetizaram no Brasil, (Muito
bem!) e que em matéria de ordem, de civismo e de patriotismo muito têm de aprender.
Sr. Presidente e Srs. Deputados, com estas palavras é que faço o registro nos Anais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, da homenagem que presta, esta noite, nesta casa,
a minha Bancada ao ilustre herói, ao patriota General José Machado Lopes, Comandante do
III Exército.
Agora, Sr. Presidente, quero confessar a V. Exa., aos meus nobres Pares e à distinta assistência, que a oração há pouco proferida, desta tribuna, pelo Exmo. Deputado Marcírio Loureiro causou estarrecimento. Estarrecimento, face ao que transmitiu ao Rio Grande o ilustre
Deputado Federal da UDN, Sr. Adauto Lúcio Cardoso. Disse o eminente Representante da
UDN na Câmara de Deputados que a mensagem encaminhada àquele Poder Legislativo não
era mais do que a tradução, pura e simples, dos interesses dos Ministros Militares, atualmente integrando o Governo Provisório da República, E mais, Sr. Presidente, transmitiu-nos
o ilustre Deputado Marcírio Loureiro que as razões invocadas por aqueles que se opõem à
posse do Sr. João Goulart são de que o eminente Vice-Presidente, transmitiu-nos o ilustre
Deputado Marcírio Loureiro que as razões invocadas por aqueles que se opõem à posse do
Sr. João Goulart são de que o eminente Vice-Presidente eleito pela maioria do povo brasileiro
não representa, não significa, não corresponde à confiança dos seus patrícios. Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quem sufragou o nome de João Goulart nas urnas, em 3 de outubro?
Foi ou não foi, Sr. Presidente, a maioria do povo brasileiro? (Muito bem!) Que interferência
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é esta, Sr. Presidente, da parte dos Srs. Ministro Militares, de que o Sr. João Goulart não é
conveniente aos interesses da Nação Brasileira? Se o Sr. João Goulart, depois de devidamente
empossado como o mais alto Magistrado da Nação, não corresponder aos interesses do povo
brasileiro, a culpa, Sr. Presidente, será nossa, será do povo que o elegeu, a soberana vontade da
maioria dos brasileiros, e não de meia dúzia que, ao invés de zelar, de prestigiar, de resguardar
e conservar os preceitos constitucionais, são os primeiros a espezinhar, a todo instante, a Carta Magna da União, Sr. Presidente.(Muito bem!) (Palmas)
É inegável, ninguém a esta altura pode se considerar com autoridade suficiente para impedir a posse daquele que a maioria do povo brasileiro consagrou nas urnas como o seu Vice-Presidente.
Eu já ouvi dizer, nas ruas, Sr. Presidente, no meio do povo, que se aflige diante desta situação: O que adiantará votarmos, amanhã ou depois? Se votamos num Presidente, ele renúncia;
se votamos e elegemos o Vice-Presidente, esse é impedido de assumir o cargo para o qual foi
eleito. E têm razão, Sr. Presidente, aqueles que assim comentam, porque se a maioria do povo
elege o seu Vice-Presidente, o que vale dizer que foi consagrado como substituto do titular da
Presidência, este é natural que assuma no impedimento do titular eleito.
Que coragem, que tranquilidade teremos nós, os políticos, para amanhã ou depois irmos
à praça pública propugnar pelo nome desse ou daquele para administrar o nosso País, se o
povo já está dizendo, nas ruas, isto que relatei há pouco, aqui nesta tribuna: que não adianta
mais votar, porque se elege o Presidente e este renúncia, impedem a posse do seu substituto
legal. Com que tranquilidade, com que coragem irão os políticos, perante a opinião pública
das ruas, propugnar pelos nomes daqueles que, eleitos, passarão a ser os responsáveis pela
administração brasileira?
Sr. Presidente e Srs. Deputados, acho que o Sr. Jânio Quadros, em renunciando à Presidência da República para a qual fora eleito e empossado, não fez a justificativa necessária e
precisa ao povo brasileiro, dando ao povo que o consagrou, nas urnas, pelos menos a satisfação porque tomara aquela atitude. Já li e reli, Sr. Presidente, a carta-renúncia do Sr. Jânio
Quadros, mas confesso a V. Exa., à Casa e à distinta assistência que minha capacidade de
raciocínio não foi suficiente para encontrar as razões invocadas naquela carta-renúncia do Sr.
Jânio Quadros. A sua carta, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não é só pobre de justificativa
mas, também, é contraditória.
Como podemos justificar a renúncia do mais alto magistrado do país? O Sr. Jânio Quadros diz que deixava a Presidência da República em razão de coações, mas Sr. Presidente, não
detalha, não esclarece quem são os verdadeiros responsáveis por sua renúncia. A contradição
de sua carta-renúncia, se evidencia quando ele diz que sai do Governo em paz com as Forças
Armadas, e, no Congresso S. Exa. não fala. Ora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a renúncia
por coação de um Presidente da República e Srs. Deputados, a renúncia por coação de um
Presidente da República só é compreensível quando esta coação parte das Forças Armadas
ou do Congresso, ou dos dois. Mas há um ponto que deve ser esclarecido, e não apenas esclarecido mas exigido: é aquele em que S. Exa. diz que havia coação estranha. Pois o Sr. Jânio
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Quadros, não como Presidente mas como brasileiro, deve-nos esta explicação, deve-nos os
motivos que originaram a sua renúncia. O que S. Exa. diga quem são essas forças ocultas. Este
ato, este gesto, esta preocupação do Sr. Jânio Quadros está a exigir da sua condição de brasileiro, de patrício nosso, que deixou o mais alto cargo do país, uma explicação. Sr. Presidente e
Srs. Deputados, saiba o Sr. Jânio Quadros que desejamos conhecer, desejamos saber quem são
essas forças, porque nós precisamos e devemos combatê-las. Diga S. Exa. quem são essas forças
que o coagiram, ao ponto de ter que deixar a Pátria. Desse dever S. Exa. não pode fugir; dessa
obrigação o ex-Presidente da República não pode escapar. Ele não é mais o Presidente da Nação, mas é ainda um brasileiro, é ainda um filho desta Pátria Brasileira e deve apontar – e até
me atrevo a dizer – deve apontar dentro de um curto prazo, o mais cedo possível, aqueles que
acusa como coatores. Que venham estes a ser conhecidos pelas autoridades brasileiras para
que a Pátria, para que o seu substituto legal fiquem conhecendo quem são estes ou aqueles
que motivaram a renúncia inesperada do mais alto magistrado da República Brasileira.
Sr. Presidente. Estamos em Sessão Permanente, em vigília democrática, como já ficou
intitulada a nossa posição nesta Assembleia, não nos afastando daqui um minuto sequer.
Deixo esta Tribuna, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Satisfeito, feliz e honrado por saber
que o Exmo. Sr. Comandante do III Exército fez um comunicado aos seus colegas de comando, aos seus dignos colegas de farda. Vê-se, ao mesmo tempo, por esta quatro ou cinco linhas
do radiograma que aquele ilustre militar deu uma prova provada a colegas seus, no País, que
não se alfabetizaram ainda, em matéria de Constituição e de Leis.
Refiro-me, é evidente, àqueles que estão querendo embargar a posse do ilustre Vice-Presidente João Goulart.
E aos ilustres Generais Comandantes do I, II e IV Exércitos, que foram merecedores da
comunicação do Sr. General Machado Lopes, faço votos e apelos, no sentido de que formem
na linha de defesa da Constituição Federal.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, apenas esta linha que diz: “resolveu, como seu
dever, apoiar integralmente a Constituição vigente”. “Integralmente”, Sr. Presidente, o que
quer dizer que a Constituição não deve ser riscada numa vírgula sequer, deve ser mantida,
deve ser cumprida, deve ser resguardada pelas Forças Armadas, o dever não de riscar e modificar a Constituição Brasileira, como pretendem alguns, mas de zelar por ela, para que permaneça inatingível, integral, para a sobrevivência da Democracia do povo brasileiro. (Palmas)
(Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A seguir, com a palavra, por permuta de tempo
com o Sr. Deputado Paulo Couto, o Sr. Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O ilustre Deputado Marcírio Loureiro já comentou, desta tribuna, a mensagem enviada
pelo Presidente Provisório da República, Deputado Ranieri Mazzilli, ao Congresso Nacional.
Tomei, Sr. Presidente, a deliberação de ler, para que conste nos Anais da Assembleia Legislativa, o texto deste documento. Quero crer, Sr. Presidente, que jamais, em qualquer período da História Brasileira, quer no Império ou na República, o Congresso Nacional recebeu
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documento desta natureza e nestas condições. Simples ofício, curto e lacônico, tem, entretanto, Sr. Presidente, aspectos verdadeiramente assombrosos. Vou ler, através das páginas do
grande vespertino carioca “O Globo”, para comentá-lo após, especialmente para que figure,
na íntegra, nos Anais da Assembleia Legislativa.
Diz o Sr. Ranieri Mazzilli: (Lê)
Proclamação do Presidente Ranieri Mazzilli a Nação.
- Comunicação ao Congresso do Pensamento Dos Chefes Militares Sobre aInconveniência do Regresso do Sr. João Goulart.
- Sentir-se-á Incompatibilizado para o Exercício Efetivo da Presidência se Forem
Reconhecidos os Motivos Invocados Pelos Ministros Militares.
Declarações do Presidente do Presidente do Senado.
Brasília, 29 (Especial para O GLOBO) – O Presidente da República, Sr. Ranieri
Mazzili, encaminhou ao Congresso Nacional o seguinte ofício: “Tenho a honra de
comunicar a V. Exa. que, na apreciação da atual situação política, criada pela renúncia do Presidente Jânio Quadros, os ministros militares, na qualidade de chefes
das Forças Armadas, responsáveis pela ordem interna, me manifestaram a absoluta
inconveniência, por motivos de segurança nacional, do regresso ao País, do Vice-Presidente da República, Sr. João Marques Goulart”.

(Após a leitura)
Nestas poucas palavras, Sr. Presidente, está contida esta famigerada mensagem ao Congresso Nacional, e, como disse e repito, não tenho conhecimento de que haja precedente desta
natureza, desta gravidade. Creio mesmo, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Ranieri Mazzilli
conspurcou o Congresso Nacional. S. Exa. exerce a Presidência da República por força da
Constituição, como Presidente da Câmara dos Deputados. E, encaminhando esta mensagem,
concordou com o ponto de vista dos Ministros Militares, com relação ao Sr. Vice Presidente
da República que, por força da Constituição não só é o substituto legal do Sr. Presidente da
República como o Presidente do Congresso Nacional.
Ora, se não pode o próprio Presidente do Congresso Nacional exercer a Presidência da
República, como pode exercê-la o Sr. Presidente da Câmara dos Deputados?
Tenho, Sr. Presidente, para comigo, essa convicção. O Sr. Deputado Ranieri Mazzilli deslustrou o Parlamento Nacional, conspurcou as melhores tradições do Congresso brasileiro e
não tem, a esta altura da sua vida pública, outro caminho a não ser a renúncia à Câmara dos
Deputados, quando para lá voltar, dentro de poucas horas.
Em primeiro lugar, desta mensagem decorre uma grande conclusão: é a confissão pública
e oficial do processo golpista, instaurado neste país, a partir de sexta-feira. Ninguém pode,
agora, negar a existência de um processo golpista que visa garrotear a Constituição brasileira.
É o próprio Presidente provisório que, em mensagem oficial ao Congresso confessa a existência desse processo.
Por outro lado, Sr. Presidente, o Sr. Ranieri Mazzili que, repito, no meu modo de entender, conspurcou o Congresso Nacional, realmente, como desfibrado, como incapaz do
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exercício do mandato popular, omitiu-se também numa de suas mais altas atribuições constitucionais. S. Exa. diz, na mensagem: “Os Ministros Militares, na qualidade de Chefes das
Forças Armadas...” Sr. Presidente, o colega de V.Exa., só que em mais alto grau, sem que
deseje desmerecer com isto a V. Exa., o Presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, por
dispositivo constitucional segundo substituto do Sr. Presidente da República, ignora, Sr. Presidente, que, a teor do Artigo nº 87, inciso 11º, da Constituição, compete privativamente ao
Presidente da República exercer o comando supremo das Forças Armadas, administrando-as
por intermédio dos órgãos competentes. Diz S. Exa., na mensagem, “os ministros Militares,
na qualidade de Chefes das Forças Armadas”, mas ele, Sr. Presidente, ele, o Sr. Ranieri Mazzili, por força da Constituição, é o Chefe supremo das Forças Armadas do Brasil.
Agora, Sr. Presidente, a segunda conclusão, depois desta do reconhecimento da ignorância sobre uma das mais altas atribuições do Presidente da República, segunda conclusão, Sr.
Presidente, que é pessoal: Esta mensagem é fruto, primeiro, da ambição política desmedida, e
segundo, da ingenuidade política. Acho eu, Sr. Presidente, que o Sr. Deputado Ranieri Mazzilli pensou, pura e simplesmente e, que, em manifestando ao Congresso Nacional a oposição
das classe armadas à posse do Sr. João Goulart, e constituindo – como está – um ministério
à base dos Deputados Federais – criando condições, no Congresso, para a aceitação de manifestações desta ordem – creio que, pensou o Sr. Deputado Ranieri Mazzilli que, diante da
possibilidade do impedimento do Vice-Presidente, ficaria ele, como Presidente Câmara dos
Deputados, no exercício da Presidência da República.
Por isto digo: a segunda conclusão, para mim, é a de que se trata de um Deputado Federal,
Presidente da Câmara dos Deputados, que, além de ter conspurcado aquele que é o mais alto
Parlamento do Brasil, procedeu desta maneira por ingenuidade e desmedida ambição política, crendo que poderia ficar na Presidência da República.
Ora, Sr. Presidente, outros aspectos também dever sem analisados. Por exemplo a conduta do Sr. Marechal Odílio Denys, Ministro da Guerra, militar – que a mim jamais enganou
– autoridade das mais altas do País, e, por isso mesmo, com largas responsabilidades, homem
cuja atividade pública está sujeita ao exame e à crítica dos políticos deste País, isto é, à democracia, - e talvez por isto S. Exa. não deseje a democracia. Não era, por acaso, Sr. Presidente, a
segunda pessoa, no Exército, o Marechal Odílio Denys, no Governo Juscelino Kubitscheck,
quando Ministro da Guerra o Sr. Marechal Henrique Teixeira Lott? Era a segunda pessoa.
Não é, Sr. Presidente, público e notório que o Sr. Marechal Teixeira Lott depositava integral
confiança no Marechal Denys? Não é exato que os dois tinham comunicação direta mesmo
nos aposentos mais reservados? Não é exato que os dois de consultavam a qualquer hora do
dia ou da noite sobre qualquer medida? Não é exato que, deixando o Ministério para candidatar-se à Presidência da República, o Marechal Teixeira Lott indicou o Marechal Odílio Denys
para substituí-lo no Ministério? Não é exato que foi nomeado? Tudo é exato. Não é exato que
já antes das eleições e dias após, publicamente, hostilizava, não mais o Ministro, mas o candidato Teixeira Lott? Não é exato que foi o único dos Srs. Ministros da República que, ostensivamente, se negou a comparecer ao almoço oferecido ao Marechal Teixeira Lott, às vésperas
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da eleição, pelo Sr. Juscelino Kubitscheck, Presidente da República, na Cidade de Brasília?
Não é exato, não é público, não é notório que o Marechal Denys, que esposava as mesmas
ideias do Exército liderado pelo Marechal Lott, já nas vésperas do pleito, declarou sua simpatia pelo Sr. Jânio Quadros, talvez através dessa manifestação permanecendo no Ministério da
Guerra? Tudo é exato. Absolutamente exato. E, no meu modo de entender, tudo isso serve
para definir a personalidade deste homem que praticou tantas incoerências, que orientou sua
vida pública por uma linha em ziguezague, comandado, também, pela sua ambição pessoal.
O Sr. Paulo Couto – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
O Sr. Marechal Odílio Denys tinha caído na compulsória...
O SR. SERENO CHAISE – Isto é um aspecto importante.
O SR. PAULO COUTO – e, por isso, como o General Lott...
O SR. SERENO CHAISE – Por isso o Presidente da República fez um apelo para que
fosse dilatado o prazo e fosse votada uma lei especial que permitisse ao Marechal Odílio Denys
permanecer na ativa, não caindo na compulsória...
O Sr. Milton Dutra – Em 24 horas.
O SR. SERENO CHAISE – Vejam V. Exas., esta é a personalidade deste homem público
do nosso País, que comete, agora, essas arbitrariedades e essas violências inomináveis de determinar a prisão de membros do congresso Nacional, de determinar o bombardeio em sedes de
Governos estaduais.
E, infelizmente, Sr. Presidente, ao que tudo indica é o homem que está no comando daquele processo a que referi, do processo golpista que avassala o nosso país, nesta hora.
Sr. Presidente, Deus há de ser grande. Este País não pode cair nas mãos sedentas, ambiciosas e sanguinárias de um homem desta estirpe. Mas Sr. Presidente, outras considerações
ainda precisam ser feitas. No Governo anterior, no Governo Juscelino Kubitschek, que era
o Vice-Presidente da República? Era o Sr. João Goulart. Depois, isto serviu para o Marechal
Denys, que era Ministro detentor de cargo de confiança. Reeleito o Sr. João Goulart, foi empossado, quando exercia o Ministério da Guerra o Marechal Denys. O candidato à Vice-Presidência serviu para o Ministro Marechal Denys e foi empossado. Hoje, não serve, e por que Sr.
Presidente? Porque o próprio Presidente provisório da República, oficialmente confessa esta
circunstância. Hoje, o Sr. João Goulart é inconveniente para os Ministros Militares, inclusive,
para o próprio Marechal Denys. Mas, então, pergunto eu, Sr. Presidente: em que mudou o Sr.
João Goulart que há pouco tempo serviu como Vice-Presidente para o Sr. Marechal Odílio?
A mim, me parece, que o Sr. João Goulart não mudou em nada; apenas, mudou o rumo daquela linha em ziguezague seguida pelo Marechal Denys. Ou será, Sr. Presidente, que hoje a
condenação recaiu sobre o Sr. João Goulart pelo apoio que vem dando à política do exterior
do Sr. Jânio Quadros? Política corajosa, patriótica, capaz realmente de conduzir este País aos
seus grandes destinos. Será que é isso? Então a felonia é ainda mais ignominiosa, inqualificável. E aí, Sr. Presidente, chegamos às raias daquela grande nuvem de dúvida, de incerteza,
de desconhecimento; nuvem que diz respeito à renúncia do Presidente Jânio Quadros: Se
renunciou sob coação, compelido, ou espontaneamente. E eu confesso, Sr. Presidente, que já
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concebi a renúncia como consequência da coação; já concebi, depois disso, a renúncia como
realmente livre e espontânea, e volto, nesta hora, àquelas dúvidas que já há três ou quatro dias
me assaltaram. O ex-Presidente, ao embarcar, disse que está sendo deportado do País; disse,
não se sabe a quem. Alguns jornais publicam essa notícia, mas sabe-se que quem afirmou
horas antes a 15 jornalistas – que, inclusive, aparecem em fotografias tiradas na casa de amigos do Sr. ex-Presidente Jânio Quadros – que saía do País livre e espontaneamente para não
decepcionar os que nele acreditavam.
O ilustre, valoroso e intrépido Sr. Walter Peracchi de Barcellos voltou de suas andanças
em São Paulo e disse que, pelo que viu e pelo que pôde observar, a renúncia foi espontânea,
livre etc. Para mim, Sr. Presidente, permanece esta dúvida, mas o que é certo, o que me parece
indiscutível é esta circunstância de que o Sr. João Goulart não mudou em nada nestes 15 anos
que exerce a vida pública, prestando assinalados serviços ao rio Grande e especialmente ao
povo e aos trabalhadores do Brasil. Se algum crime cometeu, para que hoje não sirva mais para
o Marechal Denys, então foi este – única explicação plausível que o encontro – de ter dado,
em seu nome e em nome do seu Partido, a mais decidida colaboração e o mais sincero apoio
à política exterior do Presidente Jânio Quadros, executada de forma brilhante pelo chanceler
Afonso Arinos.
O Sr. Gudbem Castanheira – V. Exa. Permite? (Assentimento do orador) Devo dizer a V.
Exa. o seguinte: V. Exa. é testemunha do esforço que fiz em torno da candidatura do Sr. Jânio
Quadros. Isto quer dizer que posso falar de cabeça erguida e de camarote: Se S. Exa. renunciou espontaneamente, ele perdoe-me a ausência, ele assinou a carta de uma grande covarde
que não estava em condições, realmente, de exercer a suprema magistratura da Nação.
O SR. SERENO CHAISE – Aliás, Sr. Presidente, sobre este problema e esta mensagem
ao congresso Nacional, pronunciou, na última madrugada, um brilhante discurso na Câmara
dos Deputados e ilustre Deputado Adauto Lúcio Cardoso, conceituado jurista do Estado da
Guanabara, homem brilhantes, e de cuja capacidade intelectual eu, como poucos deste Estado, tive oportunidade de sentir o peso, quando fui me defrontar com S. Exa. num debate na
TV desta capital. Trata-se, realmente, de uma figura empolgante, cheia de simpatia e, sobretudo, que faz jus ao renome que tem neste País como homem de apreciável intelectualidade.
Pois o ilustre Deputado Adauto Lúcio Cardoso, uma das figuras mais marcantes nos meio
jurídicos deste País, afirmou hoje que no seu modo de entender o Presidente provisório e os
Ministros Militares estão incursos em crime de responsabilidade. E não ficou na afirmativa,
já endereçou ao Supremo Tribunal Federal uma representação nesse sentido, provando, arrolando testemunhas, citando fatos, textos constitucionais, para concluir de forma inquestionável, irretorquível, que o Deputado Ranieri Mazzilli conspurcou o Congresso Nacional, bem
como os Srs. Ministros Militares incorreram em crime de responsabilidade.
Estas questões, Sr. Presidente, no meu modo de entender, devem ser debatidas, e debatidas com franqueza, no meio do povo. Este País, realmente, já amadureceu para o regime, para
a Democracia, e entende que não pode mais, com seus setenta milhões de habitantes permanecer como fantoche, como joguete de oito ou dez marechais mal intencionados.
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Mas, fiz estas referências ao pronunciamento do ilustre Deputado Adauto Lúcio Cardoso para enviar a S. Exa., daqui, o meu mais vibrante aplauso pela sua intervenção corajosa,
indo, inclusive, ao Supremo Tribunal para comprovar, perante o Poder Judiciário, o crime de
responsabilidade em que incorreram aquelas autoridades da República.
Sr. Presidente, logo que se resolva a crise que hoje avassala o Brasil, tão pronto esteja
assegurada a manutenção da nossa Constituição, vou dirigir um telegrama ao Sr. Deputado
Ranieri Mazzilli, ou mesmo um cartãozinho, encaminhando cópia, um dos mais humildes
Deputados do Rio Grande do Sul entende que S. Exa. conspurco o Congresso Nacional e
que só lhe resta um caminho a seguir, como participante ou condizente com esse processo
golpista, que é o da renúncia, pois S. Exa. não tem condições, não está à altura, não tem coragem cívica e nem tem a dignidade necessária para exercer posição de tamanho relevo como
esta, de Presidente da Câmara de Deputados de Brasília.
Sr. Presidente, mais uma referência. Soube que os ilustres Líderes das Bancadas chamados oposicionistas – chamadas no passado, e renovo, hoje aquela consideração de um certo
orgulho por pertencer a uma Casa Legislativa que está, nessa crise, unanimemente a favor da
legalidade da Constituição vigente – soube que esse Líderes reuniram-se hoje e adotaram uma
nova orientação. Não, nobre Deputado Mário Mondino, V. Exa. não é da antiga Oposição, V.
Exa. é do glorioso Partido Democrata Cristão.
O Sr. Mário Mondino – Registro a passagem.
O Sr. José Zachia – Com Satisfação nós ouvimos, Sr. Presidente.
O SR. SERENO CHAISE – Glorioso porque mandou para esta Casa duas das mais
expressivas figuras da política rio-grandense, que são V. Exas.
Mas, Sr. Presidente, soube que os Líderes dessas Bancadas reuniram-se e fixaram uma
nova posição, que não diz muito com a legalidade, uma posição que visa apenas defender a
voltado Sr. Jânio Quadros ao Governo da República, a tese e a posição do Governador Ney
Braga, do Estado do Paraná.
O Sr. Milton Dutra – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Isso é um contato político ou apenas conversa?
O SR. SERENO CHAISE – Tenho apenas informações do fato de ter se realizado a
reunião e do que foi nela tratado, mas não tenho informação da decisão final e lamento a
ausência dos ilustres Líderes oposicionistas neste momento. Mas, ao ensejo do fato, desejo
fazer algumas declarações, tecer algumas considerações. Primeiro, a minha convicção sincera
de que a decisão não significará uma manobra que busque distrair parte da representação
desta Assembleia da luta maior que é a luta pela legalidade, pela defesa da Constituição; que
não seja esta posição um aparatoso artifício, espécie de cortina de fumaça, para dividir o pensamento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Em segundo lugar, uma consideração de nossa parte: nós estamos, repito, sinceramente empenhados é na defesa da legalidade e
da Constituição. Esta a nossa posição. A nossa posição não é aquela de gaiatos que, na crista
da onda da rebelião popular, buscam pescar o posto de Presidente da República. Não. A
nossa posição é pela legalidade. Inclusive, Sr. Presidente, vou defender junto ao meu Partido,
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entre os Deputados da minha Bancada, - que tão pronto seja empossado o Sr. João Goulart
na Presidência da República, um dos seus primeiros gestos seja o de convocar o Sr. Jânio Quadros para que, perante o povo brasileiro, perante os poderes constituídos deste País, preste
mais um serviço à Nação, levantando a ponta do véu que encobre essas forças ocultas referidas
por S. Exa., apenas referidas. Vou defender, Sr. Presidente, este ponto de vista, de que o Sr.
João Goulart convoque o Sr. Jânio Quadros para, através de depoimento e esclarecimento,
presta mais esse serviço ao Brasil.
A nós não interessa garantir o poder hoje para, amanhã ou depois, sermos vítimas da mesma ânsia dessas aves de rapina que precisam ser localizadas para serem destruídas em benefício
da tranquilidade do futuro deste País.(Muito bem!) (Palmas)
Sr. Presidente, acho que a nossa sorte é uma só, neste momento: (Muito bem!) se o Sr.
Jânio Quadros foi coagido e seu ato não foi livre, eu também acho que é nulo e deve, portanto, S. Exa. voltar ao Governo. Para isto ocorrer há uma forma, uma preliminar: a manutenção
do regime e o regime só poderá ser mantido se fôr empossado o substituto legal do Sr. Jânio
Quadros, que é o Sr. João Goulart. Acho que a primeira etapa é garantir a plenitude da Constituição, pela posse, pela investidura do Sr. João Goulart. E depois, em benefício do próprio
Sr. João Goulart, em benefício do Brasil, o chamamento do Sr. Jânio Quadros para esclarecer
definitivamente problema dessa gravidade. (Muito bem!) (Palmas) Eu ouvi, há poucos dias,
esta tese sendo expedida pelo Deputado Mário Mondino.
O Sr. Mário Mondino – Exatamente!
O SR. SERENO CHAISE – Eu digo aqui, para que conste nos Anais, e assumo o compromisso de homem de bem, que sou...
O Sr. Mário Mondino – V. Exa. já o disse
O SR. SERENO CHAISE –... assumo o compromisso, repito, público e solene, de que o
farei o possível para que essa tese, que é certa, seja discutida.
Espero, Sr. Presidente, que essa posição adotada por algumas bancadas, não seja pretexto
para, atrás de uma cortina de fumaça, provocar a quebra da unanimidade da Assembleia Legislativa do Estado.
Sei que contarei com a colaboração de V. Exa., nobre Deputado Mário Mondino, para
evitar que isso ocorra. Não afirmo que esteja por ocorrer, mas a eventualidade desse acontecimento está a chamar a nossa preocupação.
O Sr. Mário Mondino – V. Exa. permite? (Assentimento do orador) A nossa posição,
nesse sentido, já foi adotada na noite de sexta-feira, no primeiro dia da crise deflagrada no
País. Foi reafirmada no domingo, à noite, nesta Casa, pelo nobre Líder da minha Bancada,
Deputado José Zachia. Permanece ainda e permanecerá até o fim, porque é, realmente, o
único caminho para assegurar a sobrevivência do regime, dentro do qual se faz, claramente
necessário, perante a Nação...
O Sr. Marcírio Loureiro – V. Exa. permite?
O SR. SERENO CHAISE – Com muito Prazer.
O Sr. Marcírio Loureiro – Quero dizer a V. Exa., na oportunidade em que pronuncia seu
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brilhante discurso a esta Casa, que me orgulho, profundamente, de ter afirmado, em meu
modesto discurso de poucos dias atrás, nesta Casa, logo após a renúncia do Sr. Presidente da
República, que era indispensável uma averiguação mais criteriosa, uma análise mais profunda
a respeito das graves acusações contidas no ato de renúncia do Sr. Jânio Quadros. E quando
V. Exa. diz que logo que seja empossado o Sr. João Goulart, vai se ensejar uma convocação ao
Sr. Jânio Quadros para que preste esclarecimentos à Pátria, quero dizer que esta legalidade há
de permitir que após a posse do Sr. João Goulart, o Sr. Jânio Quadros tenho ampla liberdade
constitucional de expor ao povo brasileiro as razões verdadeiras de sua renúncia. Era este o
aparte que desejava dar a V. Exa.
O SR. SERENO CHAISE – Agradecemos o aparte de V. Exa. V. Exa. fala pouco, fala
raramente, mas quando fala só diz coisas de fundamento. Mas, Sr. Presidente, parece que, no
momento, quase que o País inteiro não sabe o que ocorre no Rio Grande, porque há censura
nas rádios do resto do País, favorecendo este processo golpista. Mas, Sr. Presidente, haveremos
de vencer estas barreiras. Estas ameaças não haverão de intimidar o nosso Estado nem estes
boletins, espalhados pela Rádio da Marinha, em Santa Catarina, sobre tropas navais e de aviação que se deslocam do nordeste e se dirigem para o Rio Grande. O Rio Grande está disposto
a dar mais uma vez um pouco do seu sangue generoso para que no futuro os nossos filhos
possam ter o orgulho de pertencer à mesma pátria brasileira que há de repudiar altaneira os
inconformados, a meia dúzia de generais e marechais inconformados. Nós queremos, Sr. Presidente – e ainda hoje lia isto num memorial de operários, de trabalhadores – nós queremos
Leis que governem os homens e não homens que governem as leis.
Estas eram, Sr. Presidente, as considerações que desejava fazer hoje em condições diferentes daquelas de ontem. Hoje o Rio Grande é uma unidade, não só pelo seu povo mas, também, pelas entidades de classe, pelas Forças Armadas, pelos trabalhadores, pelos estudantes,
pelos homens e mulheres de todos os matizes políticos. Aqui, Sr. Presidente, a meia dúzia de
golpistas que existia, felizmente já deixaram os ares do Rio Grande. O Rio Grande é hoje uma
união civil e militar em torno de que, Sr. Presidente? Em torno de conquistas? Não, em torno
apenas do direito da justiça e da lei e, ainda, da Constituição Brasileira. (Palmas) (Discurso
não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A seguir, com a palavra, o nobre Deputado
Paulo Couto.
O SR. PAULO COUTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Não podia ficar insensível a estes acontecimentos que tão velozmente vem se desenvolvendo em nossa Pátria. Agora mesmo o ilustre Deputado Sereno Chaise discutiu longamente, o processo que está sendo elaborado perante o Congresso Nacional. O Congresso Nacional que não desapontará o povo brasileiro, pois que é no Congresso Nacional que se estão
levantando vozes contra o estado de coisas criado no Brasil pela ambição de determinado
grupo sob o comando dos Ministros Militares. Os Ministros Militares, que são auxiliares da
Presidência, do Poder Executivo, eles, ao invés de estarem às ordens do Poder Executivo, subverteram o processo e passaram a julgar o Poder Executivo. Segundo o que consta, a renúncia
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do Presidente Jânio Quadros já foi consequência da insubordinação dos Ministros Militares
e, não satisfeitos com esta medida altamente criminosa, requintadamente criminosa, eles ainda estão conspurcando os “bordados” que a Pátria lhes outorgou, estão ensaiando, através do
Presidente provisório. Que é uma figura que surgiu com a ausência do titular da Presidência
da República que se demitira, impedir que o Vice-Presidente da República que se demitira,
impedir que o Vice-Presidente da República, que automaticamente é o Presidente da República e que se encontrava viajando a serviço da Pátria, assuma a Presidência da República.
Os Ministros Militares, pois, levaram o Presidente provisório, o eventual Poder Executivo, a
apresentar ao Congresso Nacional mensagem que é um documento que constitui e constituirá uma mancha negra do sistema político brasileiro. Chegaram, através do seu instrumento,
a propor ao Congresso o impedimento do Presidente da República, o Dr. João Goulart, alegando a inconveniência de S. Exa. exercer a suprema Magistratura da Nação pois que aos interesses deles não convinha. Isso é o que vem ocorrendo. O Deputado Adauto Lúcio Cardoso
apresentou ao Congresso Nacional um requerimento, pedindo para que fossem chamados à
responsabilidade o Presidente da República e os Ministros Militares. O Presidente, porque
perdeu a autoridade sobre seus subalternos, e os Ministros Militares porque procuram destruir o sistema vigente na República. É uma calamidade o impatriotíssimo desses Ministros,
levando a nossa Pátria ao verdadeiro caos, arruinando todos os setores da economia brasileira,
pelos seus caprichos e ambições, pelos seus desmandos.O Sr. Jairo Brum – V. Exa. Permite?
(Assentimento do orador)
Quero registrar, aqui, a falta de compostura do Deputado Ranieri Mazzilli que se prestou
a este ato indecoroso que macula a honra de qualquer cidadão representante do povo.
O SR. PAULO COUTO – Nobre Deputados, aceito integralmente as palavras de V. Exa.
É lamentável que um Deputado já por quatro Legislaturas, como o Deputado Ranieri Mazzilli, identificado com a vida pública nacional, investido na função de Presidente provisório,
se prestasse para ser um títere, um polichinelo nas mãos dos seus auxiliares.
Aqui já o Deputado Sereno Chaise traçou a biografia do Sr. Marechal Ministro da Guerra, a sua vida e a sua atuação e, agora, apresentou o seu caráter, pois, apenas investido de alta
função, entendeu que é o dono da Nação, que é o dono do Brasil, que tudo estava nas suas
mãos, no pressuposto de que as Forças Armadas fossem títeres nas suas mãos, como tem sido
o Sr. Ranieri Mazzilli.
Ele está profundamente iludido, um homem que já alcançou o acaso da vida, como o Sr.
Denys, está criando casos e problemas para todos os seus amigos, durante sua atuação.
O próprio Marechal Henrique Teixeira Lott, quando Ministro de Guerra, teve que enfrentar desgostos dos seus amigos, porque entendi necessária e conveniente a permanência
do Sr. Denys no exercício, como oficial efetivo. Eu mesmo fui abordado, no Rio de Janeiro, e
diziam aqueles elementos graduados do Exército: “por que o General Lott – naquele tempo
era só general – insiste em manter o Sr. Denys na ativa?” Dizia para mim um paisano: “Quando nós temos oficiais superiores com muito mais qualidades do que ele, por que o General
insiste?”
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Eu, alheio aos assuntos militares, apenas declarava que a minha confiança estava no Sr.
Ministro de Guerra, que tão relevantes serviços vinha prestando à Pátria e, portanto, me omitia na opinião. Pois agora, o Sr. Ministro Odílio Denys, quando deveria estar retirado, em
casa, pelo menos rezando pelo bem de sua Pátria, está aí, empunhando sua espada para cortar
a cabeça da liberdade da República.
O Sr. Mário Mondino – (Interrompendo) Muito bem!
O SR. PAULO COUTO – Vejamos o que é o Marechal Odílio Denys. É um homem
que deveria estar em repouso. Mas, Sr. Presidente, não, ele quer estar de dono do Brasil, e
encontrou elementos que o servem perfeitamente. Lamentavelmente, eu tenho que ocupar a
minha tribuna sempre para censurar estes fatos. Quando tive a honra de ser Deputado Federal
e o meu eminente e saudoso presidente Getúlio Vargas foi destruído pela força da reação, também ocupei a tribuna lá para protestar contra aquela intervenção de grupos alheios à política
na administração pública, pois que o Presidente desaparecia, pela força de elementos da reação. Para mim, não há dúvidas sobre a destituição do Sr. Jânio Quadros. A mim não precisa
de ninguém explicar nada porque eu tenho certeza de que ela foi circunstância das medidas
altamente patrióticas que ele encaminhara ao congresso Nacional.
Ele encaminhava proposições fecundas ao Congresso. Uma delas era a limitação de lucros
de empresas internacionais, aninhadas no Brasil, para o exterior. Só esta lei, se fosse cumprida,
traria para o Brasil, carrearia para o povo brasileiro uma soma de recursos tão grandes que
daria para fazer, sem sacrifício do povo, uma Brasília por ano. Só esta medida, se aprovada no
Congresso Nacional, representaria a recuperação da comunidade brasileira. As forças, então
interessadas, os grupos internacionais assistiam impassíveis, aparentemente, aliás, com passividade dos abutres (o abutre, aquela figura triste, morosa, calma mas sempre pronta para dar
o bote) e eles, através destes grupos, que estão no exercício de altas funções, deram o bote contra o Presidente Jânio Quadros. E, hoje, estamos nesta situação: vago o cargo de Presidente da
República. Enquanto não se apurar a verdade dos fatos, o cargo estará vago. Compete ao Vice-Presidente, Presidente do Senado, o exercício do Poder Executivo. Está viajando o Sr. João
Goulart. Não pode assumir, porque, segundo me informaram, os donos do Brasil proibiram
que os aviões o transportassem ao território brasileiro, sob pena de grave sanção às empresas.
Vejam a que ponto chegou o despudor dos poderosos do momento! O Sr. João Goulart
tem que assumir o seu cargo, mas está proibido, porque lhe negam os meios de transporte; e
o povo brasileiro continua passando estas horas dramáticas; e a economia brasileira se debilitando; e o crédito nacional sendo eliminado, somente pela vaidade daqueles que deveriam ser
os primeiros a cumprir a Constituição, o preceito legal, mas que são os primeiros a violar o
Texto que juraram cumprir e obedecer. A que ponto chegamos, Sr. Presidente, em nossa Pátria! Ficamos preocupados, como preocupado está o povo brasileiro. Em todo canto do Brasil
há uma apreensão, uma angústia, por causa da conduta desse “Principado” que dirigiu sua
pressão para o Rio Grande do Sul, desse “Principado” que está maquinando uma forma de
jugular o nosso Rio Grande. Eles presumem que jugulando o Rio Grande do Sul, eliminarão
as aspirações do povo brasileiro. Ninguém conseguiu, ainda, eliminar o Rio Grande do Sul,
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o Rio Grande do Sul que não tem estas vaidades de ser só rio-grandense. Os homens do Rio
Grande, acima de tudo, são brasileiros.
E o que pretendem esses cavalheiros? Amordaçar o Rio Grande do Sul. Não poderão
fazê-lo. A história prova que não é possível destruir um povo vigoroso como é o povo rio-grandense.
Nós, estudando a História do mundo, observamos que havia um grande império, o Império Romano, com sede em Roma, dono do mundo conhecido à época. Este Império estendia suas redes em todos os setores; penetrava na incandescente África e mergulhava nas
florestas frias dos povos germânicos. Aquela organização estatal dominava todos os povos.
E é tão simples, todos os Srs. Deputados conhecem, o sistema do Império Romano. Jesus
Cristo, nascido sob o Império Romano, ficava impressionado e torturado com o terror que
as legiões exerciam em todos os povos dominados. Jesus Cristo, quando chegou à cidade de
Tio, ficou impressionadíssimo, verteu lagrimas de dor pelo sofrimento daqueles povos que
eram arrastados da Gália, das florestas nórdicas, levados como mercadorias. Ali lhes furavam
os olhos para que fossem trabalhar nos moinhos romanos. Pois, o povo germânico foi reduzido à escravidão, foi mutilado, assistiu seus filhos serem esmagados e suas mulheres vendidas como escrava. E o povo romano levantou-se e levantou-se constantemente. Só na Gália
aproximadamente três milhões de seres foram mortos da forma mais selvagem da época e de
qualquer época. Quando não tinham facões e espadas para decapitar, reuniam as crianças e
as mulheres, jogavam-nos dentro das grutas e obstruíam a entrada para que ali perecessem à
mingua. Pois o povo germânico levantou-se e levanta-se constantemente; e tantas instruções
fez que o Império Romano desapareceu, deixando só os monumentos para nós admirarmos
como obras de arte, sem examinar quanto elas representam de dor, de sofrimento e de sangue.
Pois Sr. Presidente, o povo do Rio Grande do Sul repetirá a história dos povos germânicos,
porque, se o povo do Rio Grande tem parte de origem lusitana, nós podemos ver, também
que um grande contingente do povo rio-grandense é de origem açoriana, e os Açores foram
povoados por flamengos, por italianos e por lusitanos, tanto que, se nós formos examinar o
ano de 1432, mais ou menos, quando foi descoberto esse jardim no meio do oceano, que é a
Ilha de Madeira, o que encontraremos lá? Uma placa escrita pelos italianos que chamavam
“Lagagno” e que os portugueses chamavam “Madeira”. Ali, então, o Infante D. Henrique,
conseguiu que flamengos, bretões, celtas – todos eles – se aglutinassem, para formar aquele
jardim no meio do Atlântico. Dali foram eles, depois, transportados para as campanhas do
Rio Grande, depois deles vindo, então, os germanos e os italianos. E este povo do Rio Grande,
forjado, amalgamado com esta origem, não teme a guerra nem a luta; não teme os sacrifícios
nem a dor e não transforma o seu sangue em dinheiro; quer, em primeiro lugar, a sua dignidade, a altivez, a honra. Este é o povo do Rio Grande! Podem bombardear o Rio Grande
porque ainda há de sobrar remanescentes para, mais tarde, empunhar a bandeira da liberdade
e conduzi-la a todo o território brasileiro e, quem sabe, a toda a América Latina.
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. PAULO COUTO – O homem do Rio Grande não teme e não se assusta, o que
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agora mesmo tive oportunidade de verificar. Eu resido aqui numa cidade, bem perto de Porto
Alegre, que é a sede da colônia alemã de São Leopoldo, hoje cidade de São Leopoldo. E ali,
quando se fixou um quadro modesto, como modesto é o povo do Rio Grande, convocando
todos aqueles que desejassem alistar-se no Comité de Defesa da Democracia, o que é que
nós assistimos? O gaúcho de todas as origens correndo para dar a sua assinatura, o seu apoio,
empenhando a sua vida e a sua honra pelo Rio Grande e pela liberdade. Eu fiquei satisfeito
porque a análise que eu fazia, do povo do Rio Grande, está perfeitamente apreciada. Não
há distinção no Rio Grande; todos são filhos das coxilhas do Rio Grande: tenham nascido
nos pantanais, tenham nascidos na serra, tenham nascido na campanha, todos vibram pela
grandeza da sua terra. E nós vimos na nossa história aqui no Rio Grande, quando se lutava
para dividir a nossa fronteira, apareceu um germânico um prussiano de 1780 que veio com
o seu Estado Maior Germânico defender as fronteiras do Rio Grande. Depois, encontramos
um Garibaldi, italiano, defendendo a integridade do Rio Grande pela República Federativa. Isto é o que em encontramos neste Estado e que repetir-se-á tantas vezes quantas forem
necessárias. Se os germânicos conseguiram sublevar e organizar os seus Estados mesmo com
a destruição do Império Romano, o Rio Grande também imporá a democracia e o respeito
à Constituição votada pelos seus constituintes, toda a vez que for necessário. Não é porque
esteja em jogo o Sr. João Goulart, não, é a violação frontal da soberania, o sufrágio, que o Rio
Grande quer que seja respeitado. Se foi eleito o Sr. João Goulart, deverá exercer o cargo para
o qual foi eleito. Não podemos, em hipótese alguma, transigir. No Rio Grande do Sul não
se leva em consideração o fator idade. Hão de dizer, assim: aquele que está na tribuna, é um
velhinho, não poderá fazer nada numa batalha. É uma suposição, porque neste Estado, não há
velhos nem moços, há gaúchos cheios de ideais, desejosos do respeito à Lei Básica, de contribuir para a defesa do Rio Grande e para a defesa das instituições. Não serão esses cavalheiros,
que exercem cargos de confiança que vão impor ao povo brasileiro as suas vaidades.
O Sr. João Goulart não pode presidir o Brasil? Por que? Porque não é do agrado dos senhores Ministros, que estão dando o pior exemplo aos seus comandados. O exemplo deles é
uma mancha negra na História Brasileira. Deve ser apagada para que os jovens não a leiam. É
uma página triste; é uma página de dor.
Mas, Sr. Presidente, eu sei que sou exaustivo na minha arenga...
O Sr. José Vecchio – Não Apoiado!
O SR. PAULO COUTO – Eu vim à tribuna para ler o nome das pessoas que estão encarregadas de recrutar, no Município de São Leopoldo, recrutar para a paz, pela ordem e pela
Constituição. Eu vou ler os nomes, para que fiquem contando nos anais desta Casa: (Lê)
COMITÊ DE DEFESA DEMOCRÁTICA
LEOPOLDELNSE! Alista-te, neste COMITÊ que estarás contribuindo
para a manutenção da LEGALIDADE no PAIZ.
Comando Geral: Rua Independência nº 346 – fone 175
SÃO LEOPOLDO
Encarregados:
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Brasil Comoretto Gall
General MÁRIO FONSECA

(Interrompendo a leitura)
E eu quero fazer referência a uma cena que assisti. O General Mário Fonseca é filho do
Coronel Teodomiro Porto da Fonseca, que foi intendente e depois prefeito de São Leopoldo,
durante muitos anos, e depois foi Deputado à Constituinte, à Constituinte que elaborou a
Constituição de 1946. Eu assisti esse homem, já no ocaso da vida, no Palácio do Governo,
dizendo que, como constituinte que ajudara a elaborar a Constituição em vigor, tinha de
estar de armas na mão para defender aquele documento, para o bem geral, para a felicidade
do povo brasileiro, por isso que o Sr. Governador do Estado havia tomado uma atitude clara
e decisiva pela defesa da legalidade no País. E o Gal. Mário Fonseca, que sempre foi um lutador pela causa da ordem e da Lei, está novamente ao lado do povo, pelo Rio Grande e pelo
Brasil. (Lê)
– General MÁRIO MALTA – General CIRO SOARES
Carlos Guilherme Bier – Presidente da Câmara de Vereadores.
Honório Silva – Dr. Olímpio Albrecht – Volmi de Almeida Reis –
Manoel Luiz Nunes – João Flores da Rosa – João Batista de Oliveira
Hugo Henck – Arnaldo Pieto – Dietrcht Hilbts – Renato Karnal
Aloisio Boll

(Interrompendo a leitura)
Esses são os Vereadores que estão dando todo o apoio à causa, estão ajudando, estão
organizando os grupos para, num caso de alarme, estarem à disposição do Rio Grande para
defender as instituições.
Na relação figuram, ainda: (Lê)
ALFREDO NOGUEIRA TINOCO
Waldemar Pinto – Geraldo Gregiorio da Silva (Horto Florestal)
Salis Fontoura – Adelfo Pinto – bairro do Rio dos Sinos
Bairro Fião Manoel Luiz Nunes e Sezerdelo Luiz Correa
Bairro Rio Branco: Dr. Olímpio Albrecht – Euzébio Chaves – João Pedro da Silva
Sapucaia: João Batista e Oliveira – Edmundo Felix Nunes
Intersindical: Aristides Baroni, Paulo Santana, Adalberto Stumpff, José Guariente.
União de Estudantes (ULES) Remi Rolim, Atos Carlos Bergen, Natalino Maccari,
Oniram Rodrigues. Rodrigues.
Walmedrio Pinto Filho, Ary Marzun Matter, Ciro José Bernardo, Argemiro Schimidt,
Serafim Gelme de Oliveira, João Jori Martins, Walter Silva, Oscar da Silva Flores, Mário
Gomes, Lourival da Silva Flores, Olmiro J. da Rosa, Valério J, Gonçalves, Aldo Rossi.
Pessoas convocadas até esta data: 1.200.
São Leopoldo, 29 de agosto de 1.961
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(Após a leitura)
Nós pretendíamos citar o nome de um por um, pois que até este momento já estão organizados, à disposição do Rio Grande e do seu Governo, aproximadamente 1.400 pessoas em
idade de servir, em condições de servir, em condições de prestar relevantes serviços à nossa
causa, à causa rio-grandense, à causa do Brasil.
Sr. Presidente e nobre Deputados, devemos exigir que o Congresso Nacional, ao invés de
apreciar o processo de impedimento do Sr. João Goulart, início o processo de impedimento
do Sr. Ranieri Mazzilli e dos seus três Ministros Militares. Só assim a Nação estará tranquila
porque será assegurado o direito da posse de um Representante do Povo e o exercício do
Poder Executivo da República pelo Sr. João Goulart, filho do Rio Grande e honra do Brasil.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Antes de conceder a palavra ao Nobre Deputado Gudbem Castanheira, o Sr. Secretário vai proceder à leitura de algumas mensagens que
chegaram à Mesa.
O SR. SECRETÁRIO - (Lê)
29 /08/61
of. nº255/61
Deputado Sereno Chaise
Palácio Piratini
PORTO ALEGRE
SENHOR DEPUTADO:
Em anexo estamos remetendo a V. Exa. textos de dois radiogramas que tentamos passar para a Capital do Estado, sem que o conseguíssemos.
Assim, rogamos a V. Exa. a gentileza de dar aos mesmo a conveniente divulgação.
Sem mais, reiteramos nossos protestos de alta estima e particular amizade.
PELA CONSTITUIÇÃO, PELA LEGALIDADE E PELO BRIO DO POVO GAÚCHO.
Raul José de Campos – Prefeito, Chefe do Comando de Resistência Civil pela
Legalidade.
***
29/8/1961
RADIOGRAMA S/N:
Deputado Sereno Chaise
Palácio Piratini
PORTO ALEGRE
Comunico estamos em movimento civil de resistência organizado desde sábado ao meio dia com município alertado para mobilização pt Comando civil designou
comissão formada prefeito Raul Campos vg promotores Otávio Cardozo e Clóvis
Ponzi para ligação vos senhoria receber instruções pt Temos escuta permanente da
Delegacia Polícia local e ligação telefônica capital – saudações
Raul Campos – Prefeito Municipal
***
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NOTA DO MUNICÍPIO DE LAGOA VERMELHA
Desde a noite de 26 para 27 de agosto que o Prefeito Raul José de Campos,
o Delegado Armindo Raymundi, os Promotores de Justiça Clovis Ponzi e Octávio
Omar Cardoso e o Comandante do Destacamento da Brigada Militar Lucindo Dutra Cezar, juntamente com funcionários policiais estão cerrando fileira em favor da
Legalidade.
Dia 27, estas autoridades convocaram os cidadãos lagoenses e foi constituído
o COMANDO DE RESISTÊNCIA CIVIL PELA LEGALDIADE, que imediatamente enviou emissários para o interior com a finalidade de arregimentar elementos humanos para a luta armada, em caso de necessidade.
O Comando de Resistência Civil pela Legalidade é constituído pelos seguinte
nomes:
Raul José de Campos – Prefeito Municipal
Armindo Raymundi – Delegado de Polícia
Clovis Goulart Ponzi – Promotor de Justiça
Octávio Omar Cardoso – Promotor de Justiça
Tte. Lucindo Cezar – Comte. Destacamento B. Militar
Dr. Érico Alves Lourenço de Lima – advogado
Cel. João de Paula e Silva –advogado
Cel. Libório Pimentel
Nelson Berthier – funcionário municipal
Manoel Mendes de Araújo – funcionário municipal
Lauro Pimentel – funcionário municipal

(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE (José Vecchio) – Com a palavra o nobre Deputado Gudbem Castanheira.
O SR. GUDBEM CASTANHEIRA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Acabo, com grande prazer e com grande satisfação, de receber uma honrosa incumbência
de um ilustre amigo e correligionário, General Cassal Martins Brum, elemento de destaque
da sociedade rio-grandense, verdadeiro líder do Movimento Cívico e Patriótico por que a
nossa Nação vem passando ultimamente. Verdadeira reserva moral do Partido Libertador,
o General Cassa Brum, vem, neste instante, Sr. Presidente, aliar-se de maneira inequívoca e
destemida à causa da legalidade, à causa da Constituição. Não poderia esperar outro pronunciamento de S. Exa. o General Cassal Brum que, não obstante, hoje encontrar-se na Reserva
do glorioso Exército, sempre soube honrar os compromissos assumidos perante a sua Pátria e
sempre lutou pela permanência e pela sobrevivência do regime democrático no Brasil. Nesta
hora decisiva em que a nossa Pátria está solicitando o amparo, o apoio, a solidariedade, a abnegação e o esforço de todos os seus filhos, o General Cassal Brum não poderia desquitar-se
e divorciar-se deste apoio.
O Sr. Jairo Brum – V. Exa. permite?
O SR. GUDBEM CASTANHEIRA – Com prazer.
O Sr. Jairo Brum – Quero, nesta hora, como antigo oficial subalterno de S. Exa. o Gene-
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ral Cassal Brum que possui uma das mais belas folhas de serviço no Exército, oficial bravo e
destemido, dizer que a causa do Rio Grande do Sul e a causa da Constituição recebeu com a
sua adesão uma extraordinária colaboração.
O SR. GUDBEM CASTANHEIRA – Agradeço o aparte do ilustre amigo e Colega,
Deputado Jairo Brum, e o incorporo ao meu humilde pronunciamento. (Não apoiado!)
Sr. Presidente, como disse, teria imensa satisfação em trazer ao conhecimento do Plenário, fazendo registrar nos Anais desta Assembleia, neste momento histórico por que passa
a terra rio-grandense e a nossa Pátria, o pronunciamento destemido, patriótico, repleto de
civismo e repleto de coragem, externado pelo General Cassal Brum.
Com esta manifestação do General Cassa Brum e com o ato do Exmo. Sr. General Comandante do III Exército, está o Rio Grande do Sul a demonstrar àqueles que, apesar, também, de serem Generais, ainda não tiveram a noção e a consciência do dever sagrado e do
respeito à Constituição do Brasil.
O SR. GUDBEM CASTANHEIRA – (Lê)
“Como simples cidadão brasileiro, coerente acima de tudo com meu passado,
quer político, quer militar, em todas as horas difíceis e amargas da política nacional,
venho expressar a essa autêntica Assembleia dos representantes do povo, neste
momento dramático, os meus cívicos cumprimentos, com as congratulações pela
sua atitude unânime e desassombrada na defesa intransigente dos inalienáveis princípios constitucionais da nossa septuagenária República, ao lado de Sua Exa. o Sr.
Governador do Estado, bravo e destemido; e agora – secundados pela dignidade
do ato ponderado e firme do Exmo. Sr. General Comandante do III Exército – que
acaba de mostrar que a honra de Caxias jamais será tocada, para salvaguardar da
honra do escrutínio das urnas eleitorais – em nome da vontade soberana do povo e
do respeito à justiça.
Sente-se que ninguém pode ficar indiferente a esse gravíssimo momento histórico, em que estamos colocados diante de duas alternativas: ou salvamos a nossa Constituição e os princípios democráticos que a sustentam, vencendo a batalha
tenebrosa contra os renitentes golpistas; ou então, nos amortalhados nos seus escombros, nos seus destroços irreversíveis. E o Brasil desaparecerá para sempre, devorado pelo caos implacável da dissolução. Só a legalidade manterá o Brasil de pé!
Mas, confiados ainda na alta compreensão e no indesmentível patriotismo das
Forças Armadas, é chegada a hora decisiva dos brasileiros interromperem, de banirem o processo histórico da “democracia militar tutelada”, que vindo de longa
data tem adquirido infelizmente, nos últimos tempos sua maior evidência e confusas
colorações, a serviço de grupos internos e externos.
Para nossa maior desilusão decepcionante, isto está acontecendo, justamente
quando atingimos, diante da profunda evolução que vimos sofrendo, apesar dos
descalabros existentes, a nossa plena maturidade política, ao lado de um progresso
sem precedentes, em busca da nossa independência econômica, da nossa liberdade, isto é, do nosso direito de viver como nação livre e civilizada – dona por inteiro
do seu destino democrático e cristão.
Nesta altura de sua idade madura, uma mudança de regime com desprezo da

173

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

Carta Magna, diríamos que o Brasil não pode voltar a usar calças curtas de infância
dos tempos coloniais. Por outro lado nascemos República e não republiqueta. Tal
mudança seria a degradação, a concordância pela covardia.
Basta de tutelas – venham donde vierem sejam quais forem!
Ao findar, presto neste ensejo, de público toda a minha solidariedade ao grande
Presidente Jânio Quadros.
Porto Alegre, 29 de agosto de 1961.
Cassal Martins Brum - General da Reserva.

(Após a leitura)
Eis, Sr. Presidente, um dos pronunciamentos que ficará, juntamente com outras mensagens de solidariedade externadas por todas as classes sociais, gravadas em letras de ouro nos
Anais da Casa do povo rio-grandense. Receba pois, ilustre correligionário, suplente à Deputação estadual, General Cassal Martin Brum, a minha solidariedade, o meu aplauso sincero por
esta atitude destemida e corajosa. Realmente, o Partido Libertador, desta natureza, externadas por um valoroso correligionário, por um grande e destemido companheiro político. Desta
forma, Sr. Presidente, desejo, neste instante, antes de encerrar o meu pronunciamento, também desta tribuna, cumprimentar os meus valorosos companheiros do Município de Espumoso que, em mensagem também destemida e valorosa, externaram ao povo rio-grandense,
por intermédio desta Casa, a sua solidariedade indefectível, o seu aplauso festivo à legalidade,
ao respeito à Constituição. O Partido Libertador, realmente, num momento decisivo como
este, de forma nenhuma poderia desmentir as suas tradições, esquecer as suas gloriosas lutas
em prol da Democracia na nossa Terra. (Palmas)
Sr. Presidente, encerro a minha humilde oração na certeza inabalável e na convicção sincera de que, dentro em breve, a nossa Pátria varrerá para sempre estes elementos golpistas que,
desde há muito, vêm tentando enegrecer o nosso passado, vêm tentando difamar, caluniar e
injuriar a Pátria que os farroupilhas defenderam, e cujas fronteiras traçaram com lanças, para
demonstrar o nosso equilíbrio, para fazer com que a nossa Pátria e, principalmente, o Rio
Grande do Sul fosse um Estado que garantisse, como verdadeira sentinela da Pátria, a nossa
gloriosa tradição, o nosso civismo e a nossa posição de um povo livre e soberano. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – (José Vecchio) – Esgotado a lista de inscrição dos Srs. Deputados...
O Sr. Antônio Bresolin – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O Sr. Mário Mondino – Sr. Presidente, cedo a minha inscrição ao nobre Deputado Antônio Bresolin.
O SR. PRESIDENTE – (José Vecchio) - Com a palavra o nobre Deputado Antônio Bresolin.
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Primeiramente, devo agradecer o gesto generoso do meu eminente amigo, o nobre Deputado
Mário Mondino.
Aqui estou para fazer um rápido registro, porém de profunda significação para as tradições do Rio Grande.
Aqui, nesta Casa do povo, temos recebido manifestações de todos os quadrantes do nos174
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so Estado, de Prefeitos, das Câmaras de Vereadores, das associações estudantis, de elementos
dos CTG, enfim de pessoas de todas as condições sociais e econômicas, homens que pertencem aos mais diferentes partidos políticos. Outra coisa não temos observado com a referência
ao eminente Governador do Estado que, a todo instante, tem recebido mensagens de solidariedade do Interior.
Essa madrugada, Sr. Presidente, e hoje, durante o dia, tive a oportunidade de sentir o calor que vai na gente do Interior, em favor da legalidade. Essa madrugada já passando da meia
noite, quando passava pela Cidade de Cruz Alta, a Câmara de Vereadores estava realizando
um comício, desfilando pela tribuna oradores estudantes de sadio civismo e patriotismo, que
se manifestavam em favor da Constituição e do direito assegurada ao povo.
Hoje, na Cidade de Ijuí, senti este mesmo entusiasmo, esta mesma fibra, esta mesma vontade, este mesmo desejo da população do Interior, tantas vezes sentido através de mensagens
que têm chegado a esta Casa. Lá comanda a campana da legalidade a grande Rádio Progresso,
que foi a primeira emissora do Interior do nosso Estado que se solidarizou com a campanha
legalista. E lá, hoje, também aderi a este movimento outra rádio, a Rádio Repórter. O Prefeito, a Câmara de Vereadores, a Delegacia de Polícia, a Força Pública, todos os elementos da
sociedade de Ijuí estão solidários com esta cruzada.
Hoje mesmo, sabendo de minha presença na “Capital do Trabalho”, compareceu em minha residência o velho gaúcho Medeiros, o fundador do primeiro Centro de Tradições do
Rio Grande do Sul, e lá compareceu para levar-me em mão, para que em mão eu entregasse ao
Governo do Estado a mensagem de solidariedade do CTG da Colmeia do Trabalho.
E mais do que isso, durante a minha permanência naquela cidade, justamente com elementos do interior, juntamente com esses guascas, largados da fronteira também compareceram para solicitar que o transmitisse o seu apelo, a sua comunicação ao Governo do Estado.
Diziam que estavam com o seu piquete pronto para defender a Constituição brasileira e, lá
através da grande e simpática Rádio Progresso, hoje, também tive oportunidade de ouvir inúmeras mensagens de entusiasmo de uma mulher cruz-altense. Num movimento realizado em
poucas horas, mais de três mil mulheres aderiram ao movimento, levando o seu entusiasmo
e seu incentivo não só àquela região como à todo o Rio Grande do Sul. Este movimento está
tomando corpo, e nós sabemos que, quando as mulheres participam, é porque a causa é justa
e nobre. Porque as mulheres, através dos tempos, têm sido as grandes condutoras não apenas
dos grandes ideias mas dos grandes benefícios para a coletividade e, poderíamos dizer mais da
própria humanidade, através dos séculos.
Era este o registro que desejava fazer. Sinto-me orgulhoso de ser Representante daquela
região, de uma região que não é apenas produtora que não é apenas a região do trabalho, mas
que é uma região de cidadãos valentes que lutam pela grandeza nacional, da liberdade fundamental da criatura humana. Muito obrigado. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – (José Vecchio) – Esgotado o prazo regimental da presente Sessão, vamos suspendê-la, dando cumprimento ao requerimento dos Srs. Líderes de Bancada,
marcando nova Sessão para amanhã às 20 horas. (Suspende-se a sessão)
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O apoio da Brigada Militar foi decisivo para o êxito do Movimento da Legalidade. Nas fotos acima, o Governador
Brizola acompanha pessoalmente o sistema de defesa montado para guarnecer o Palácio. Graças à proteção da Brigada,
os transmissores da Rádio Guaíba foram mantidos operando. A Companhia de Guarda do Exército recebeu ordem
para tirá-la do ar.
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Memorial do Legislativo do RS

O movimento da Legalidade ganha força com a adesão do III Exército: “O III Exército, sob meu comando, resolveu,
como é de seu dever, apoiar integralmente a Constituição vigente, não podendo aceitar solução para a crise atual senão
nela apoiada”, proclama o General Machado Lopes.
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Memorial do Legislativo do RS

Movimento Tradicionalista Gaúcho, Sindicatos, órgãos de classe e a população em geral, aderiu ao Movimento
tomando conta das ruas. Militares e civis, homens e mulheres, pessoas de todas as idades e classes sociais, somaram-se
com entusiasmo na luta pela Legalidade
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_
30 de
agosto
de 1961
Manifestação pública na Praça Mal. Deodoro, em frente ao Palácio Piratini, em apoio à Legalidade.
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O SR. PRESIDENTE – Srs. Deputados. Estão reabertos os trabalhos da Sessão Permanente.
Desejo comunicar, nesta primeira oportunidade, que durante a manhã de hoje, ficou
resolvido que viajará à Brasília uma grande Comissão de Parlamentares, composta de Deputados de todos os Partidos políticos, demonstrando a nossa união de pontos-de-vista na
defesa intransigente da Constituição e da legalidade democrática em nossa Pátria. A grande
Comissão de Deputados viajou para Brasília, também com o sentido de prestar um depoimento perante o Congresso Nacional que, neste instante, se reúne em Brasília sob a coação
e a truculência de Chefes Militares que traem a consciência cívica do povo brasileiro. Este
homens, que estão mergulhando a Nação no obscurantismo de perseguições e de violências,
um dia haverão de pagar pelos seus crimes contra a Constituição, contra o povo e contra as
liberdades individuais. Aguardamos, a todo o instante, notícias da Capital Federal que nos
deem informações sobre o desenvolvimento da missão dos Deputados rio-grandenses.
Desejo ainda informar à Casa que, dentre as centenas e centenas de manifestações de
solidariedade à atitude da Assembleia legislativa do Rio Grande do Sul, que mais do que
nunca está em vigília por estes princípios e por estes postulados, manifestações que têm sido
permanente, de todos os setores da opinião pública, dentre elas, repito, desejo registrar a presença em nosso Gabinete do Pastor Carl Gothschold, Presidente da Igreja Evangélica do Rio
Grande do Sul e do Sínodo Rio-Grandense.
Veio esse religioso trazer, também, a sua solidariedade, a solidariedade de todos os fiéis
de seu credo religioso, à atitude firme e decidida da Assembleia Legislativa do nosso Estado,
que se coloca na posição que, aliás, lhe competia: na defesa intransigente dos princípios e dos
postulados constitucionais e da democracia brasileira.
Prosseguindo na leitura de tais manifestações de apoio, o Sr. Secretário convidado, o nobre Deputado Onil Xavier, vai divulgar os textos das aludidas mensagens, que, já em número
crescidíssimo, formam um impressionante documentário da alta consciência cívica do povo
rio-grandense. (Palmas)
O Sr. Secretario – (Lê)
São Leopoldo, 29 de agosto de 1961.
Exmo. Sr.
Dr. Leonel de Moura Brizola
DD. Governador do Estado do Rio Grande do Sul
Porto Alegre
MANIFESTO AOS IRMÃOS PAULISTAS DE TODO O BRASIL
Os paulistas desta terra de São Leopoldo onde a “Tradição é a alma de um povo”
lançam um brado de alerta aos irmãos da terra quatrocentona em forma deste manifesto, palanque de glória na história do futuro.
1º) Os Gaúchos com seu brio e fibras simbólica dos Farrapos de “35”, mostram hoje
que permanece viva e vibrante à luta pela defesa da ordem e de Constituinte.
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2º) Paulistas que somos de origem e cultuamos também que: “É melhor morrer do
que viver como escravos” aderimos a esta causa nobre e histórica.
3º) Paulistas e Gaúchos unidos concitam à vós Irmãos Centenários a se unirem pela
defesa da Constituinte
4º) III Exército e Forças Aéreas conosco solidarizaram um exemplo de profundo
patriotismo.
5º) Lutai Paulistas pela liberdade, e a liberdade só pode ser conseguida pela posse
de João Goulart, para apurarmos se Jânio Quadros renunciou ou foi deposto.
Paulistas: Heroicos de nascimento, bravos por natureza segue o exemplo do grande
Paes Leme e lutai pela liberdade do Brasil contra o Golpe dos traidores.
Pelo Contingentes Paulistas sediados em São Leopoldo, Caixa Postal, 53, assinam-se;
Caetano Miguel Sagula
Germano Argente
Ângelo Capalbo Filho
Saverio de Andrade Lima

(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE – São constantes as manifestações de todos os recantos do Estado
à Assembleia Legislativa. Reitero os agradecimentos. A cada instante chegam novos despachos, novas exteriorações que muito sensibilizam os Srs. Deputados.
Vou conceder a palavra ao nobre Deputado Mariano Beck.
O SR. PAULO COUTO – Sr. Presidente. Se V.Exa. permitir, lerei dois ofícios recebidos.
O SR. PRESIDENTE – Perfeitamente, nobre Deputado, enquanto não chegar o orador
a quem concedi a palavra, que, tenho certeza, se encontra na Casa.
O SR. PAULO COUTO – Agradeço a generosidade do eminente Presidente desta Casa
que me dá oportunidade de ler mensagens partidas do Município de São Leopoldo. Agora,
lerei dois ofícios, aguardando uma nova oportunidade para a leitura dos demais, pois que a
população de São Leopoldo está toda mobilizada pela causa da legalidade e da legitimidade.
Não há ninguém naquele Município e em seus arredores que esteja indiferente ao problema
que o Rio Grande do Sul e a Nação estão enfrentando. Assim que, temos certeza, a mobilização espiritual será só espiritual se, espiritualmente, for resolvido o problema; do contrário, o
povo da Região do Vale do Rio dos Sinos está disposto a acompanhar a grande campanha da
legalidade, tão necessária à tranquilidade do povo brasileiro.
Vou ler aqui estas duas mensagens que me foram entregues hoje pela manhã. Foram endereçadas ao eminente Governador do Estado, Dr. Leonel Brizola. (Lê)
Of. nº 4/61 – Patrão
São Leopoldo, 29 de agosto de 1961
Exmo. Sr.
Dr. Leonel de Moura Brizola
DD. Governador do Estado
Porto Alegre
O Centro de Tradições Gaúchas “TIO LAUTÉRIO”, pela sua Diretoria e Conselho de
Vaqueanos, após tomar conhecimento através da cadeia de Emissoras da “LEGALIDA-
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DE”, do vandalismo praticado pela polícia do Estado da Guanabara, por determinação
do Seu Governador, de farejar a Procuradoria do Rio Grande do Sul naquele Estado,
coloca-se ao inteiro dispor de V.Exa. para tomar qualquer posição que vos julgar necessário e determinar, em represália a tão grave ato de falta de responsabilidade.
Reiterando a V. Exa. nossa irrestrita solidariedade à causa da Legalidade e do Regime Constitucional, despedimo-nos com nosso lema:
“TRADIÇÃO ALMA DE UM POVO”
(a.) Aquici A. Georg
Romeo Rodrigues Pereira
***
FONOGRAMA
DEP. HÉLIO CARLOMAGNO DD PRESIDENTE
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PALEGRE
GIRUA SM 68 74 28. 1600HS
A CAMARA MUNICIAL DE VEREADORES REUNIDA EM SESSAO PERMANENTE DESTA FASE DIFICIL PORQUE PASSAMOS VEM TRAZER A V. EXCIA. A MAIS
IRRESTRITA SOLIDARIEDADE DO POVO GIRUAENSE FACE ATITUDE ASSUMIDA
EM DEFESA NOSSA MAIS SAGRADAS INSTITUIÇOES DEMOCRATICAS VG SEM
CUJO PRESERVAÇÃO TORNARIAMOS NOS CIDADAOS SEM LIBERDADE CONDENADOS A UMA SOBREVIVENCIA SEM DIGNIDADDE E SEM RAZÃO DE SER PT.
DORIVAL DE MELO PRESIDENTE

(Após a leitura)
Sr. Presidente, nobres Deputados. Estas mensagens simples representam a grandeza da
alma do povo gaúcho por uma causa tão nobre como esta que estamos enfrentando, e quero
deixar, aqui, o meu reparo ao ambiente de terro que está reinando no Estado da Guanabara,
onde está a figura teratológica que, por um acidente, foi eleita Governador daquele infortunado pedaço do Brasil (Risos). Eu só posso classificá-lo como “figura teratológica”, porque o
procedimento do Sr. Carlos Lacerda é simplesmente alarmante, é a prova de que os alucinados ainda não estão recolhidos todos ao manicômio. (Risos)
(Manifestação das galerias)
Ele devia estar em camisa de força, para a segurança da coletividade, e não à frente do
Poder Executivo do Estado da Belacap, que a cidade do Rio de Janeiro.
Quero, assim, deixar o meu protesto contra o vandalismo do Sr. Carlos Lacerda, que
não só detém os estudantes como também está se viciando em encarcerar mulheres, líderes
operários e humildes trabalhadores, em cadeias devidamente preparadas pela sua alma negra e
trágica. Entendo, Sr. Presidente, que não podemos recuar, não podemos transigir; temos que
lutar pela salvação do Brasil e pela limpeza. O Sr. Jânio Quadros iniciou o processo da vassoura e nós vamos começar o processo da lavagem (Palmas), vamos lavar o Brasil.
(Manifestação das galerias)
Sr. Presidente, nobres Deputados. Este é o reparo que eu faço, este é o meu protesto
veemente contra a figura perigosa, temível e fadado a praticar os maiores desatinos aqui na
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Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Hélio Carlomagno (PSD) falando na cadeia da Legalidade.

nossa terra. E ainda pretende esse indivíduo candidatar-se à Presidente da República! ... Isto
não é possível. O povo brasileiro já alcançou a sua maturidade. Se ele foi eleito no Estado da
Guanabara, foi um erro do povo e é um erro que este povo pôde praticar, porque este povo foi
enganado no pressuposto de que ele, assumindo a responsabilidade do cargo executivo, fosse
realizar no Governo aquilo que ele dizia que representava, que era o direito e a liberdade. Hoje
o povo da Guanabara está pagando o preço do seu erro, mas se Deus quiser, dentro de 8 dias, a
bandeira da liberdade, a Bandeira do Brasil voltará a tremular em todos os céus da República.
(Palmas). (Discurso não revisto pelo orador).
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O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o primeiro orador inscrito,
o nobre Deputado Mariano Beck. (Pausa) Achando-se ausente S. Exa., com a palavra o nobre
Deputado Cândido Norberto, por troca de tempo com o nobre Deputado Athayde Pacheco.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente, realmente, quero agradecer, de início, ao Deputado Athayde Pacheco por ter concordado em alterar a ordem de inscrição. Quero, efetivamente, me adiantar, Sr. Presidente, para poder depois me afastar desta Casa, para
atender e contornar os problemas de família. Ao assumir a tribuna, Sr. Presidente, mais uma
vez, nesta fase agitada e especialmente confusa da vida brasileira, quero, ainda que de maneira
breve, não apenas ratificar uma posição legalista, uma posição de absoluta fidelidade à Constituição, mas quero, especialmente, na medida de minhas possibilidades, alinhar algumas das
razões que explicam, a meu ver, Este crescente movimento popular em defesa da Constituição.
Cumpre-me, desde logo, registrar, com satisfação, e ver o povo nas ruas, finalmente, defendendo a Constituição. Pela primeira vez registro, destaco, pela primeira vez, Sr. Presidente,
vejo realmente, o povo nas ruas, defendendo a Constituição. É o aspecto mais positivo, a meu
ver, desta campanha. Reflete maturidade política, reflete o melhor entendimento popular em
torno da importância da vida sob uma Constituição que, ao menos, do ponto de vista estritamente político – e tal é o caso da nossa – seja uma Constituição democrática.
O nosso País, com efeito, durante largo período foi um indigente em matéria de respeito
às franquias democráticas, aos direitos dos cidadãos. Atravessamos fases negras, Sr. Presidente, vivemos nos subterrâneos da ditadura; suportamos repetidos golpes, os mais governantes
legitimamente eleitos e, muitas vezes, assistimos golpes, os mais duros, os mais injustificáveis,
de braços cruzados, de um gesto de reação, sem uma palavra de protesto. Agora, já não há mais
lugar, tudo indica, para isso. Ao primeiro indício de que se procura derrubar a Constituição,
o povo ganha as ruas e protesta e luta até, se necessário for, Eis, como disse, a meu ver, o aspecto mais positivo do grande movimento de opinião que estamos assistindo e do qual estamos
participando, movimento, Sr. Presidente, que desejamos que cresça, que se amplie, que ganhe
cada vez maior impulso, novas forças, que não se limite, Sr. Presidente, a reivindicar, apenas,
o cumprimento de um artigo da Constituição.
Tenho dito por esta Tribuna, mais de uma vez e quero repetir, ainda hoje, que o movimento não se contém à aplicação rigorosa, que se impõe que seja, de apenas um artigo da
Constituição, mas que cuida de fazer com que todos os artigos da mesma, que interessam ao
povo, também, sejam levados à prática.
De passagem, recordo, Sr. Presidente, vários dispositivos da Constituição até hoje dependentes de regulamentação, sem que isto houvesse sido feito. Sobre a nossa Constituição tem-se dito muito, de que ela precisa ser modificada, para que o bem público possa ser realizado.
Embora admita que alguns e poucos comportem numa alternação, numa modificação,
acredito, firmemente, que, no seu conjunto, a Constituição de 1946 é ótima, é excelente,
serve-nos e pode ser instrumento, ainda, de grandes melhorias nas condições de vida do povo
brasileiro.
191

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

Por isto penso que, a nossa Constituição de 1946, a qual agora estamos defendendo, já
houvesse sido, realmente, cumprida, como se impõe que seja, teríamos uma Nação mais próspera, um povo mais tranquilo e mais feliz. Este é um ponto-de-vista pacífico e penso que não
existem muitas objeções a serem lançadas contra este meu ponto-de-vista.
Há muito, ainda, na Constituição de 1946, que estamos defendendo, para ser transformado em realidade que se contém em princípios, em normas de ação para os que detém o
poder político e que, não obstante, até agora, tem sido esquecido, tem sido silenciado.
Alguns poderão dizer, Sr. Presidente, já tenho escutado estas manifestações, que o momento talvez não seja para considerações desta ordem. O que nos cumpre fazer, agora, é dizer
apenas que exigimos o cumprimento da Constituição e que se dê posse ao Vice-Presidente,

30/08/1961 - Manifestação pública na Praça Mal. Deodoro, em frente ao Palácio Piratini, em apoio à Legalidade.
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Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

30/08/1961 - Manifestação pública na Praça Mal. Deodoro, em frente ao Palácio Piratini, em apoio à Legalidade.

que sucessor legítimo do Presidente que renunciou. Eu penso que este ponto é realmente
importante e que se tornou mesmo o centro vital de nossas atividades, por que o seu não
cumprimento implicaria num golpe de terríveis consequências para a maneira de viver do
povo brasileiro, para a estrutura democrática do nosso País. Mas entendo, insisto, reitero que
também se deve aproveitar esta hora em que o povo está atento para Constituição para cuidar de outros aspectos, especialmente para, dentro das possibilidades de cada Deputado,- e
as minhas, neste particular, são limitadíssimas – cuidar de explicar, de interpretar o que é a
legalidade, salientando que não é apenas a posse dos eleitos, embora a posse dos eleitos reflita
legalidade num país democrático.
Legalidade é muito mais. Legalidade é governo limpo, é governo correto, é governo que
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trate bem da coisa pública, é governo que cuide realmente dos seus deveres, é governo inteiramente dedicado à causa pública, ao povo, porque sabemos e é acaciano estar repetindo isto,
mas parece que importa agora, porque sabemos, porque conhecemos, porque temos vivido
dentro de uma legalidade comprometida por mais de uma vez, de uma legalidade meramente
formal, de uma legalidade que existe apenas na aparência, na fachada, uma legalidade mal
usada, uma legalidade até mesmo utilizada como instrumento para justificar o anaço em dinheiro públicos, a brutalidade, a opressão, o desrespeito inclusive aos direitos dos cidadãos.
Esta legalidade que estamos defendendo agora importa porque ela, realmente, nos interessa,
porque ela é boa para todos, Esta legalidade que se traduz, no momento, que se simboliza, que
se representa na posse do Vice-Presidente da República, interessa-nos, Sr. Presidente, especialmente porque na sua base está o nosso direito de eleger livremente os nossos governantes
e por ela lutamos e com ela estamos, mas queremo-la mais viva, mas atuante, mais pura, mais
útil para o povo, ao longo de todas as administrações, de todos os governos e queremo-la, especialmente porque na sua base está o nosso direito de eleger livremente os nossos governantes e por ela lutamos e com ela estamos, mas queremo-la mais viva, mais atuante, mais pura,
mais útil para o povo, ao longo de todas as administrações, de todos os governos e queremo-la,
especialmente bem exercida, bem vivida, bem compreendida pelos governantes. Queremos
que aqueles que dela se utilizam para chegar ao poder, respeitam-na quando o poder chegar e
que, em seu nome, proíbam que se bata a carteira do povo, que se assalte as instituições, que
se faça do contrabando uma instituição rendosa para alguns, que se faça do Banco do Brasil,
Sr. Presidente, um instrumento de negociatas.
Assim desejamos a legalidade e é por esta legalidade que estamos lutando, agora e fazemos
no momento mesmo em que estamos, de maneira evidentemente clamorosa, gritante, perturbados, doídos, massacrados pelo impacto que nos causou a renúncia do Sr. Jânio Quadros, renúncia que não esperávamos, que não tínhamos sequer o desejo de esperar, que não tínhamos
sequer a possibilidade de vislumbrar. Se nos perguntassem, Sr. Presidente, se admitíamos,
antes, a possibilidade de um homem como o Sr. Jânio Quadros vir a ser deposto, responderíamos afirmativamente. Claro que admitíamos esta possibilidade.
Mas o que excluímos, o que tínhamos o direito e o dever de excluir era a da renúncia. E
até agora o que sabemos realmente é que houve uma renúncia. E isto explica e isto justifica
o nosso estarrecimento nesta hora. Ainda continuamos sem as explicações necessárias para o
ato do Presidente da República. E é claro que as desejamos e é claro que estamos empenhados em lutar pelo esclarecimento de todos os fatos. Não nos contentamos com que os que
desertam do seu posto, deixando apenas uma carta, sem explicar sequer o sentido de suas próprias denúncias. Estamos lutando por estes esclarecimentos e contamos que eles possam vir
em tempo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, permitindo-nos que julguemos inclusive aquele
homem pelo qual lutamos na última campanha eleitoral e cujo governo acompanhamos com
entusiasmo, por isto que estávamos e estamos ainda agora convencidos de que realmente o
Governo tão breve do Sr. Jânio Quadros foi um excelente Governo. Não nos arrependemos,
é evidente, de lhe termos dado o nosso voto. Não estamos convencido de que nos enganamos
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com o candidato quanto à sua capacidade administrativo. Ao contrário, estes sete meses e
meio de governo do Sr. Jânio Quadros foram mais do que suficientes para justificar as nossas
esperanças no administrador Jânio Quadros. Ficamos realmente contentes com ele. E é isto
que nos dói mais profundamente neste instante, o termos perdido um grande presidente,
sem termo agora o direito, a possibilidade, Sr. Presidente, de julgar na sua extensão e na sua
profundidade o seu gesto. Quando Sr. Presidente, e temos feito isto com sinceridade – e não
entendo como se possa falar neste assunto desprovido de sinceridade quando, dentro das
conjecturas a que estamos todos submetidos nesta hora de incerteza e confissão, quando admito que o Sr. Jânio quadros tenha simplesmente renunciado, apavorado com a grandeza dos
problemas que tinha pela frente.
Eu não nego que me irrito, que me decepciono com a atitude do Sr. Jânio Quadros, preferia vê-lo, realmente, na condição de deposto, e não na de autor de renúncia. Mas quando
lembro o que foram esses sete meses e meio de governo do Sr. Jânio Quadros, dói-me a alma
perder, como perdemos, como tudo indica, um grande Presidente, um homem que restabeleceu o prestígio da autoridade neste País, um homem que, realmente, pôs em funcionamento
a vassoura, com o qual contratamos, em 3 de outubro, uma grande obra de justiça nacional.
Foi um homem que abriu inquéritos neste Brasil, e estava com muitos gatos postos na cadeia,
já tinha agarrado pela gola muitos “angorás” da política e da administração nacional.
Eu era um homem tranquilo, feliz com o Governo que estávamos tendo, Sr. Presidente,
e de uma felicidade, de uma alegria, de uma tranquilidade sem mácula, porque desde que o
Sr. Jânio Quadros chegou ao Governo nunca mais lhe dirigi sequer uma palavra, nunca lhe
solicitei um favor, a ele ou a uma pessoa do seu governo. Nunca lhe pedi um emprego, nada.
Depois de eleito assumi o compromisso de esperá-lo cinco anos depois, com aplausos ou com
apupos, pois que dele queria apenas um bom governo.
Quero significar apenas, com estas minhas considerações Sr. Presidente, - já que meu tempo está limitado, já que começamos a falar que na luta em que eu também me empenho, pela
legalidade, pela vigência da Constituição, se encontra a preocupação de aferir, especialmente,
as razões pelas quais ele deixou o Governo, se o deixou coagido, cumpre-nos restabelecer a
verdade, a legalidade, o império da Constituição. Se não o fez, no entendo, sob coação, cumpre-nos reconhecer a verdade e proclamar que, ao invés de um gigante, elegemos um pigmeu.
Isto tem importância, Sr. Presidente, para que o povo não mantenha um falso líder, que a
ilusão da distância não gere a criação de um ídolo de barro. Quero conhecer, também, Sr.
Presidente, a verdade a respeito deste assunto, deste aspecto do problema, e confio – que o
Sr. João Goulart, uma vez empossado – e assim há de ser – entendendo a nossa preocupação,
em respeito à nossa vontade, tome a iniciativa de apreciar, devidamente, os fatos que levaram
à renúncia o Sr. Jânio Quadros.
E para terminar, Sr. Presidente, um apelo, um apelo sentido, um veemente apelo, o mais
bem intencionado dos apelos àqueles que pelas suas posições, pelos cargos que ocupam e pelo
poder que detêm, se acham na primeira linha desta luta: não personalizem o movimento, não
caiam no outro lado daquilo que estamos defendendo, não monopolizam a luta, não per195
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mitiam o culto do personalismo, e franqueiam, Sr. Presidente, permitam que as instituições
de divulgações, as instituições de comunicações com o povo, fiquem ao alcance de todos os
que estão na luta e que não caiam sob a forma de monopólio. Porque, Sr. Presidente, estas
providências, estas precauções, só poderiam torna-los mais caros ainda ao corações do povo
e, especialmente, só poderiam agitar muito em que se obtenha a vitória pela qual estamos
lutando no momento e que se traduz, em resumo, na posse do Vice-Presidente da República
eleito, no cargo de Presidente, no caso, na posse do Sr. João Goulart.
Era, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que deveria dizer nesta hora embora, sobre o assunto, muito ainda poderia dizer e muito mais ainda deve ser dito. (Palmas da assistência)
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costas) – A seguir, com a palavra, o nobre Deputado
Mariano Beck
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Talvez possa parecer estranho, Sr. Presidente, que em meio a agitação que estamos vivendo, apresente eu a proposição que vou apresentar. Talvez, Sr. Presidente, pudesse deixar
para mais tarde à medida que vou propor à consideração desta Casa agora, entretanto, resolvi
fazê-lo já, apenas, porque ela será a concretização, em lei, de um sentimento que está no coração do povo. Resolvi fazê-lo nesta oportunidade Sr. Presidente, porque as vezes um gesto
romântico, quando o ambiente transpira preocupação, quando todos estão com a atenção
voltada para problemas graves, serve de espairecimento a quem propõe e, certamente, Sr. Presidente, de estímulo e de estímulo e de conforto, em horas de angústia, a quem é ela endereçada. Resolvi fazê-lo agora, Sr. Presidente, inclusive porque não sei, de poderei fazê-lo agora, Sr.
Presidente, inclusive porque não sei, dadas as incertezas do momento que estamos vivendo,
não sei, se poderei fazê-lo amanhã.
A proposição, Sr. Presidente, que vou à Assembleia Legislativa e que neste instante entregarei a V. Exa., é um Projeto de lei concedendo o título de cidadão rio-grandense e assim
concebido:
“Art. 1º- É concebido o título de cidadão rio-grandense ao General de Exército
José Machado Lopes.
Art. 2º- Esta Lei entrará em vigor a partir de 28 de agosto de 1961.
Sala das Sessões, em 30 de agosto de 1961.”

(Após a leitura)
Justifico, Sr. Presidente, a proposição, nos seguintes termos:
A concessão de título de cidadão de um determinado Estado de Federação a personalidade que se distinguem em virtude de serviços prestados a tais Estados ou ao País, ou ainda por
atitudes que tomam em determinados momentos da vida nacional, é um costume já consagrado pelo uso em diversas Assembleias Legislativas dos Estados.
São recentes os exemplos de São Paulo, para citar apenas um caso, concedendo esta honra-
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ria ao ex-Presidente Juscelino Kubitschek e ao nosso ilustre conterrâneo Rubem Berta, Diretor Presidente da VARIG, inclusive as nossa Câmaras de Vereadores, frequentemente, usam
tal processo quando desejam distinguir pessoas que se destacam pela sua conduta, pelos seus
predicados ou pela sua dedicação aos interesses da coletividade.
O General José Machado Lopes, filho do grande Estado do Ceará, casado com uma gaúcha, nascida no Alegrete, tornou-se, sem dúvida alguma, credor da gratidão e do respeito do
povo gaúcho. Seu gesto, de dimensões históricas, colocando as tropas sob seu comando, a
serviço da legalidade em obediência às normas constitucionais, tornou-o uma figura ímpar
entre os grandes nomes da nossa vida pública.
Sua altivez, sua decisão, seu decidido acatamento à ordem jurídica estabelecida, seu sendo
de responsabilidade, faz de sua pessoa um símbolo dos novos tempos da democracia brasileira
e restabelece a confiança do povo no glorioso Exército de Caixas.
Diz o art. 177 da Constituição Federal: “Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e garantir os poderes constitucionais, a lei e a ordem”.
A clareza meridiana desse dispositivo da Lei Maior da República dispensa qualquer interpretação ou comentário. Agindo como agiu o nobre soldado Comandante do III Exército
mostrou compreender a sua missão, revelou que a sua vocação militar é autêntica, alimentada
pelo ideal de servir à Pátria e aos brasileiros. Aliás sua coragem e sua bravura já eram conhecidas dos brasileiros e revelaram-se não em golpes ou em pronunciamentos armados, mas sim
nos campos de batalha da velha Europa, lutando e comandando forças que colaboraram para
a sobrevivência da democracia e da civilização.
Nada mais, Sr. Presidente, necessito acrescentar para justificar este Projeto de Lei que –
me é licito afirmar – foi também aprovado, antecipadamente, pela imensa multidão que hoje,
há poucas horas, aclamou o nome do General José Machado Lopes, no comício realizado em
frente à Praça da Matriz. (Palmas prolongadas)
Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Palmas prolongadas)
[Anexado o Projeto de Lei em questão]
PROJETO DE LEI Nº .............../61
Concede título de Cidadão Rio-grandense.
Artigo 1° - É concedido o título de Cidadão Rio-grandense ao General do Exército José
Machado Lopes.
Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor a partir de 28 de agosto de 1.961.
Sala das sessões, 30 de agosto de 1.961.
Deputado Mariano Beck
Justificativa: da Tribuna
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A Presidência, congratulando-se com o orador
e a sua iniciativa, encaminhará o Projeto às Comissões competentes.
A seguir, com a palavra o nobre Deputado Synval Guazzelli.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Enquanto uma comissão de Deputados, representando esta Assembleia Legislativa, via197
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jou para a Capital da República, a fim de levar aos altos comandos federais o pensamento
unânime dos Representantes do povo rio-grandense, nós, aqui, continuamos, Sr. Presidente,
nesta vigília intermitente, em defesa da Lei e em defesa da Constituição.
Poder-se-ia, de uma forma menos avisada, entender que o País, nesta hora, vive aqui uma
crise política, uma crise essencialmente política e que, encontrando a solução mesmo dentro
das disposições constitucionais vigentes, tudo voltaria à paz, à calma e voltaria a tranquilidade
a imperar no seio da família brasileira.
Temos para nós, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que, vencida a crise política para a qual
nós queremos e pretendemos a solução mais justa, dentro dos dispositivos constitucionais,
de um lado a posse do Vice-Presidente da República eleito, se motivos de força maior não
determinaram, sob a forma de coação e de pressão, a renúncia do Presidente, e, de outro lado,
se tais motivos existiram e se descoberto for que houve pressão e coação contra a pessoa do
Presidente, então também, obedecendo ao critério da legalidade e das inspirações constitucionais, queremos o retorno de S. Exa. à Presidência da República.
Creia, entretanto, o povo rio-grandense, como deve crer o povo brasileiro, que a crise
maior, que a grande crise não é a crise essencial e imediatamente política, mas uma séria e
grave crise de ordem econômico-social que se verifica nesta hora, neste instante, em nossa
Pátria, como de resto, se verifica em todo o mundo, em todas as nações subdesenvolvidas que
se angustiam e se debatem nessa tarefa difícil mas fatal de todo o povo que queira e procure a
sua emancipação econômica.
Não se iluda o povo rio-grandense, como não se deverá iludir o povo brasileiro: horas
sérias, seríssimas, e momentos graves teremos que viver, mesmo alcançada a solução legal e
constitucional que nós todos procuramos, para debelar esta crise política.
O Brasil, nesta hora, e neste instante, não significa apenas um caso isolado no mundo. É
a América Latina toda, com alguns países, inclusive, adotando o sistema revolucionário pelas
armas, que buscam e procuram a sua emancipação.
São as colônias do velho “Continente Negro”, da África, que, a final de contas, procuram
a sua independência política, não apenas no sentimentalismo patriótico de querer ser um
povo independente, mas porque lá também se reflete, como se reflete no Brasil e se reflete em
todos os países subdesenvolvidos e nas colônias, a vontade de um povo de fazer o seu destino,
a vontade de um povo de ser mais feliz, de ser mais autodeterminado, de ser mais independente. E, ao deparar-se com esses graves problemas que se debatem por todo o mundo, e dos
quais estão tomando consciência todos os povos, não quer dizer com isso que devamos olhar
o futuro da nossa Pátria com pessimismo, mas o que convém que aconteça, e deve acontecer,
e haverá de acontecer, é que o povo brasileiro tome consciência desses problemas, haverá de
encontrar o caminho certo e seguro, penoso, certamente, mas seguro e firme, de sua emancipação e de sua liberdade, porque liberdade, no seu conceito mais profundo e mais autêntico,
significa muito mais, significa o direito que tem cada cidadão do povo, pertença a este ou
àquele país da face da terra, de poder satisfazer as suas necessidades mais imediatas, de poder
alcançar para si e para a sua família, e para os seus filhos, um tal padrão de vida e de dignidade
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que lhe justifique as condições de ser humano, e que lhe dê as perspectivas de alcançar um
mundo mais feliz aqui mesmo na terra.
O Sr. Carlos Santos – (Interrompendo) Muito bem!
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Em nenhuma das grandes doutrinas que norteiam o
campo do pensamento poderiam negar este conceito de liberdade.
Tomando-se os grandes pensadores da história, aceitando-se, de um lado, a teoria e conceito sobre a verdade e sobre a filosofia da vida das agnósticos, e, de outro lado, tomando-se
o conceito espiritualista da vida, mesmo que em cada uma das correntes de pensamento que
definem cada uma das religiões, em toda a parte, em todo o lugar, fatalmente, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, nós encontraríamos consagrado o preceito de que é dado a todo o cidadão, de
qualquer povo e de qualquer Nação, o direito inegável de lutar e de alcançar uma condição de
vida e de existência, que lhe possa dar o conceito da dignidade, e, por isso, é necessário que o
povo rio-grandense, e que o povo brasileiro tenham os seus olhos voltados e a sua consciência
clara.
Não pensem os senhores que estão nos ouvindo nesta hora, na Casa do Povo Rio-grandense, que, apenas, com a ascensão, ao poder, de um homem que tenha sido escolhido e preferido num pleito livre, signifique o fato, de per si só, a vitória da liberdade de um povo. O que
acontece conosco é que nós estamos despertando, como despertando está a América Latina,
como despertando, como estão os outros povos, numa tomada de consciência do valor da
dignidade humana, numa tomada de consciência de que o mundo é uma casa aberta e ampla,
de que todos os homens são irmãos, quer queiram, quer não queiram, e que, por isso mesmo,
todos os homens têm o mesmo direito a todas as oportunidades. As grandes, as enormes dificuldades surgirão para o Brasil neste processo que alguém definiu como um parto doloroso,
num País que não quer mais ser subdesenvolvido, mas que quer alcançar o desenvolvimento,
que quer crescer, de um povo que quer viver melhor, de um povo que quer ser, inclusive,
mais digno da vida e da existência de um povo que não mais quer ser colônia, de um povo que
quer ser soberano e independente. Mas não apenas soberano e independente na concepção
essencialmente lírica da lei. Mais do que isto – quer ser independente e soberano no campo
econômico e no campo social.
Penso que assim devemos entender os graves e grandes problemas que nesta hora se abatem não apenas sobre nós, mas que se abatem de uma forma geral sobre a maioria dos pequenos países, sobre a maioria das colônias e sobre a maioria dos países subdesenvolvidos que,
afinal de contas, estão naquela transição, procurando a todo o custo, numa tomada de consciência impressionante em toda a humanidade, em toda a terra, a liberdade naquele conceito
autêntico que aqui disse e que aqui defini.
O Sr. Carlos Santos – E que não e a liberdade de morrer de fome.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Diz bem V.Exa.
Luta, Sr. Presidente, que por certo não cessará antes que os grandes objetivos sejam alcançados e queira Deus, e praza a Deus que para nós, no Brasil, não haja necessidade do derramamento de sangue e da morte de irmãos por irmãos. Queira Deusa que o Brasil possa alcançar
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a sua verdadeira independência no sentido autêntico e amplo de independência nos tempos
modernos, em base apenas no debate, apenas no estudo, apenas no trabalho continuado e
persistente. Mas é necessário, por isso mesmo, que o povo tome consciência desta realidade. O
povo não pode esperar, calado e frio, que apenas as autoridades investidas nas altas funções de
mando deste País façam a mutação necessária para levar o nosso País à sua verdadeira e autêntica libertação. É preciso que o povo, que escolhe seus representantes, tome a si estes estudos e
esta meditação; procure ele, povo, com sua influência que é a influência das avalanchas, que é
a influência irresistível dos vendavais e das tempestades, ele, povo, numa consciência coletiva
e total, procure impulsionar este País, levar este País à conquista autêntica e verdadeira, sem
a qual, Srs. Deputados e meus Srs., liberdade não é liberdade: é farsa; independência não é
independência: é farsa. Só se compreende a verdadeira liberdade, a verdadeira independência
num país, quando, afinal de contas, num país tão grande, tão rico e tão poderoso, mas tão
empobrecido, tão miserável, possa cada patrício, possa cada irmão, possa cada cidadão brasileiro ter o mínimo que lhe permita viver com decência e tranquilidade e assim, neste caso,
com independência. Enquanto não houver tranquilidade, enquanto não houver decência no
viver, enquanto não houver decência no viver, enquanto não houver condições humanas em
seu exato sentido para a vida, pergunto-lhes: que liberdade é esta? Por esta liberdade teremos
de lutar, Sr. Presidente, e haveremos de lutar, e haveremos de estar sempre na primeira trincheira desta luta. E temos mesmo a impressão, Sr. Presidente, que o povo brasileiro começa
a tomar consciência deste problema. É bem possível que nas próximas pregações políticas, os
homens que haverão de disputar a preferência popular, haverão de ter também eles tomado
esta consciência para debater com o povo estes problemas.
Temos, no Brasil, de combater esta infraestrutura que nos esmaga, que nos vilipendia;
precisamos, no Brasil, de reformas substanciais, reformas de estilos, reformas de rumos, de
nova direção, essas reformas autênticas de base, porque a que temos está corroída e mais do
que isso, está superada, porque não permite a atividade, não permite a tranquilidade e não
permite a independência. E quando um povo não tem esses requisitos mínimos, poderá ser
tudo, mas jamais um povo livre.
Deus queira, Sr. Presidente, que tudo isso se possa fazer em nossa pátria, sem que o sangue seja derramado entre irmãos. Deus queira, Sr. Presidente! E, para isso, é preciso que o
povo tenha consciência, que o povo veja e verifique, nesta hora, que acima de tudo, esta crise
é uma crise de ideias superadas, inclusive, de muitas leis superadas e que devem ser renovadas
para que se possa iniciar uma nova jornada, consciente, clara, objetiva, vislumbrando-se à
nossa frente o panorama de um Brasil novo em que todos possam viver com a decência, com
a dignidade e com soberania. E, para isso, é necessário que sejam quebrados muitos grilhões,
porque muitos homens de bem, bem intencionados, têm chegado ao poder, com a melhor
das intenções e ficam manietados, ficam amarrados, sem a possibilidade de dar um passo sequer um dentro de um sistema velho, corrompido, com grilhões que lhes prendem a iniciativa, que os deixam inertes e que proíbem o avanço e a caminhada deste país.
Sr. Presidente, o povo precisa tomar consciência nítida e clara de que graves problemas
200

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

estão, especialmente, ligados à infraestrutura superada desta pátria.
Assim, Sr. Presidente, é que mais uma vez deixamos a tribuna, não sem antes dizer, Sr.
Presidente, que por todos os demais Deputados desta Casa, nós somos pela lei, somos pela
legalidade, somos pela Constituição, mas, que uma vez superada esta crise de ordem política,
Sr. Presidente, se revise, neste País, a leis e esta Constituição e, especialmente, se façam as
novas leis, tão necessárias e imperativas para que o Brasil seja, de fato, um País de liberdade e,
sobretudo, um País soberano. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – com a palavra, a seguir, o nobre Deputado
Athayde Pacheco.
O SR. ATHAYDE PACHECO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. A situação reinante,
seis dias após a renúncia do Sr. Jânio Quadros, dá a entender que não foram tomadas medidas
prevendo morte, renúncia ou impedimento do Presidente. Os debates referentes à sucessão
presidencial envolvem duas correntes: a dos que entendem que o Sr. João Goulart é o legítimo
sucessor do Sr. Jânio Quadros e os que entendem de forma contrária.
Ontem, Sr. Presidente, ocupei esta tribuna para dizer da minha preocupação por ver
muita gente que se dizia ao lado da Constituição, ao lado da legalidade, mas não se via um
ato sequer, não se via uma medida concreta que provasse que estavam com a legalidade, que
estavam com a Lei. Hoje, porém, já podemos dizer que alguém já se pronunciou. O grande
General Comandante do 3º Exército já tomou sua posição de legalista, de cumpridor das leis
do País, e determinando que se cumpram as mesmas leis, adotando medidas e declarando que
não obedece mais às ordens do Ministro da Guerra. Talvez haja quem afirme que esse general
é insubordinado. Mas vejamos vem quem é o insubordinado, se o bravo General Machado
Lopes, que tomou atitude corajosa em defesa da legalidade, em defesa da própria Lei do País,
ou se o Ministro da Guerra, que se prevalece do cargo que ocupa para trair a própria Lei deste
País e o povo brasileiro? Ou ainda, se aqueles Ministros que, acobertados pela força do mando
– e ainda contando com um Governo provisório que apenas executa suas ordens – querem escravizar o povo, entendendo que o povo tem que obedecer aos seus caprichos, aos seus ódios
e aos seus rancores? Não há dúvida que são estes últimos os traidores do povo. Há pouco, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, a Rádio Nacional anunciava o Comandante do 3º Exército estava foragido e que Luís Carlos Prestes andava nas ruas de Porto Alegre. Eu pergunto, agora,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, se esse Governo instalado em Brasília é aquele que procura
cumprir com o seu dever e que não tendo outras razões para apresentar à Nação, censura as
rádios para mistificar, dizendo que o Comandante do III Exército está foragido e que Luiz
Carlos Prestes anda nas ruas de Porto Alegre, como quem diz claramente que o Rio Grande
do Sul é comunista e, por isso, eles têm que impor a sua força. Talvez seja por essa razão que
nenhum gaúcho pode viajar daqui para o Rio de Janeiro ou Brasília, porque, ao chegar lá,
é preso pelos homens do célebre Galeão, como se fossem criminosos. Por isso censuram as
comunicações para que ninguém possa dizer o que está se passando aqui e povo ignore qual
é a posição do Rio Grande.
São esses homens, três ministros militares, um Presidente da República provisório, fra201
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cassado, desmoralizado, e um cervo no Rio de Janeiro, que se chama Carlos de Lacerda, no
governo da Guanabara, os donos do País, os homens que querem fazer com que o resto da
Nação se curve diante deles.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Lamentavelmente, já se lutou até aqui para resolver pacificamente a questão, procurando, por todos os meios, fazer com que não surja a revolta do
próprio povo e do nosso Exército.
Mas, nesta altura dos acontecimentos, Sr. Presidente, quero crer que a força dos caudilhos, que lá se encontram, só será derrotada por uma outra força maior e que está nas mãos
do nosso 3º Exército, do povo gaúcho e de outros Estados que nos acompanham nessa luta.
Enquanto isto não acontecer, todos os que para lá se dirigirem serão presos, ficarão à disposição de S. Exas., e nós, aqui, tachados de comunistas e sob as ordens de Prestes. Penso que
chega de tanta humilhação
Se aqui estamos mobilizados, se estamos nos prevenindo, não é para fazer uma revolução
de banditismo, mas sim para fazer cessar o banditismo, o caudilhismo que há em nossa terra
e para que exista, isto sim, um espírito mais humano e para que o povo tenha mais liberdade.
Os homens que lá estão querem impor ao povo brasileiro o jugo, os caprichos, os ódio e
a vingança.
Por isso eu me congratulo com os Comandantes do III Exército e da 5ª Zona Aérea, que
não aceitam mais substitutos mandados por um Ministro faccioso, por um Ministro ambicioso, por um governo que não é governo, por um governo de brinquedo, por um governo
que se deixa levar por três Ministros caudilhescos, vingativos e ambiciosos.
Esta é a situação de nossa Pátria, Sr. Presidente. É desta maneira que estamos sendo comandados, administrados, neste país. E é por isso que se vê a reação que está aí, a reação de
parte do Governador do Estado, do Comando do 3º Exército e da 5ª Zona Aérea, bem como
da massa popular que aí está nas ruas, apresentando-se voluntariamente, não apenas para bater palmas a oradores, mas, também pronta a entrar até no campo da luta, se assim for necessário. Parece-me, Sr. Presidente, que os caudilhos da República querem nos levar ao cansaço.
Mais um dia, mais algumas horas e assim levando, para ver se nos entregamos. Mas eu tenho
esperança de que o povo gaúcho, assim como os demais brasileiros de todos os quadrantes
da Pátria, ainda que cansados estejam, hão de ter força, hão de ter ânimo, hão de ter coragem
para seguir adiante, até à vitória final, afim de libertar a nossa Pátria, afastando aqueles que
não prestam, punindo de acordo com o crime que tiverem cometido, para que possamos ter
liberdade, para que possamos ter um governo à altura e que o povo tenha liberdade de trabalhar, de agir e não estar coagido por 3 Ministros militares caudilhescos e por um Governo
fracassado.
Quero crer, Sr. Presidente, que o Sr. Ranieri Mazzilli, quando deixar à Presidência da
República, renuncie ao cargo de Presidente do Congresso, já que não tem mais idoneidade
moral para ocupar tão elevada função. S. Exa. já se desmoralizou, já demonstrou que apenas
está usando a fantasia de Presidente da República porque, na realidade, a Presidência está
sendo exercida por 3 Ministros criminosos e facciosos.
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Assim, Sr. Presidente, termino aqui o meu pronunciamento, esperando que seja encontrada uma solução satisfatória para esta crise; entretanto, se esta não for encontrada, devemos
ir até ao fim para corrigir erros e prender os criminosos desta Pátria que não merece ser tão
aviltada. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado José
Vecchio.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Após ouvirmos, da nossa tribuna, o brilhante discurso pronunciado pelo nobre e honrado Deputado Synval Guazzelli, discurso que considero uma joia...
O Sr. Synval Guazzelli – Obrigado a V. Exa.
O SR. JOSÉ VECCHIO –... falando mais ao povo do que aos seus próprios Representantes no Parlamento do Rio Grande...
O Sr. Synval Guazzelli – V. Exa. é muito generoso.
O SR. JOSÉ VECCHIO – A generosidade deste Deputado, nobre Deputado Synval
Guazzelli, é mínima, quando procura fazer justiça ao seu colega.
O Sr. Synval Guazzelli – Muito obrigado a V. Exa.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Viemos à tribuna porque nestes dias conturbados que atravessa o Rio Grande os Deputados estão falando diretamente para o povo que nos honra com
a sua presença na sua própria Casa. E viemos, Sr. Presidente, fazer aqui a leitura do art. 177 da
Constituição do País, Constituição promulgada em 178 de setembro de 1946, Constituição
que mesmo antes de ser promulgada já sentia o corvejar nojento dos reacionários, dos que se
dizem democratas, mas em realidade revelam profundo descaso pelas próprias leis que promulgam. O Art. 177 da Constituição diz:
“Destinam-se as Forças Armadas a defender a Pátria e garantir os poderes constitucionais,
a lei e a ordem”.
Sr. Presidente, pelo que se verificou nestes poucos dias de inquietação, somente o Terceiro Exército reconhece estar em vigor o Art. 177 de Constituição do País. O povo que acreditava nas garantias de liberdade, está verificando agora que periclita a liberdade de seus próprios
Representantes, porque numa República eivada de elementos discricionários, para não dizer
pior, de nada adianta uma reforma de base, conforme preconizou, em seu brilhante discurso,
o nobre Deputado Synval Guazzelli, enquanto vida tiverem aqueles que hoje estão provocando a ira do Rio Grande, e a revolta do seu povo.
Nobre Deputado Synval Guazzelli, eu também aceito a tese de V.Exa.
O Sr. Synval Guazzelli – É uma honra para mim.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Mas, somente nela poderei ficar crente quando daqui pudermos partir e agarrar todos aqueles que estão sendo os responsáveis pelo nosso sofrimento,
e não dar-lhes a prisão, porque ela não é castigo que merecem, mas levarmos uma faca bem
cega e arrancar-lhes a cabeça, largando-a a três quilômetros de distância do corpo. Desta forma o povo terá a sua liberdade pregada por um Carlos Lacerda, pelo corvo do lavradio, o
responsável pela morte do mais ilustre líder do Rio Grande, que foi o Dr. Getúlio Vargas, e o
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responsável, agora, pelo desrespeito à Constituição do País. Somente com a morte poderá o
povo sentir-se livre de tão má ave de rapina.
Para que o povo que nos escuta, que nos honra, tenha ciência das razões da nossa luta,
vamos comentar, com os nossos poucos conhecimentos, a parte da nossa Constituição, rasgada e desmoralizada por Carlos Lacerda e seus asseclas, porque outro qualificativo, Srs. Deputados, não merece um homem que carrega as condecorações do nosso honrado e glorioso
Exército, o Ministro de guerra, que as submete às imposições de Carlos Lacerda. (Lê)
“Capítulo 3º, o Poder Executivo. Secção 1a., do Presidente e do Vice-presidente da
República.”
“Art. 78 – O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República.
“Art. 79 – Substitui o Presidente, em caso de impedimento, e sucede-lhe, no de
vaga, o Vice-Presidente da República.
“§ 1º - Em caso do impedimento ou de vaga do Presidente e do Vice-Presidente da
República, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o Presidente da
Câmara dos Deputados, o Presidente do Senado Federal e o Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
§ 2º - Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da República, far-se-á
eleição sessenta dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda
metade do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias
depois da última vaga, pelo Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em
qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores.”
“Art. 177 – Destinam-se as forças armadas a defender a Pátria e garantir os poderes
constitucionais, a lei e a ordem.”

(Após a leitura)
Sr. Presidente e Srs. Deputados, se o Presidente da República, Sr. Jânio Quadros, renunciou a seu mandato, é porque sérias razões o levaram a isto. Nós mesmos, Deputados, até agora não tivemos o direito de saber os motivos que os levaram a este gesto, mas pelo que temos
observado, há razões de sobra para responsabilizarmos ainda mais aqueles que, acastelados
no poder, agora, não contentes em forçar a renúncia do Presidente da República, legalmente
eleito, se opõem a que venha para a sua Pátria o brasileiro Dr. João Goulart, para tomar posse
no cargo de Presidente da República, conforme estabelece a própria Constituição do País.
O Sr. Synval Guazzelli – V. Exa. permite?
O SR. JOSÉ VECCHIO – Com todo o prazer.
O Sr. Synval Guazzelli – V. Exa. deve ter recebido com muito constrangimento a notícia
da renúncia do Presidente Jânio Quadros. Lembro-me de V. Exa. ter-se pronunciado, de sua
tribuna, confessando-se encantando com o grande plano quinquenal de obras, lançado pelo
Sr. Jânio Quadros.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Perfeitamente. V. Exa. tem toda a razão.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não sei mais a que ponto poderemos chegar, Aqui nes-
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ta Casa vivemos permanentemente legislando e exigindo que se cumpra e se respeite as leis
por nós promulgadas. Como pode povo brasileiro ser tão infeliz, elegendo para a Câmara
Federal, sua maior representação parlamentar, um fantoche com Ranieri Mazzilli que, sendo
Presidente da Câmara de Deputados, foi assumir a Presidência do País e, esquecendo a sua
autoridade, não se anima a demitir os ministros que estão desrespeitando a Constituição do
País. Ou este cidadão é mal intencionado e deseja permanecer num posto para o qual não tem
capacidade e talvez nem qualidades morais para exercê-lo e ali se encontra à custa de conluios
com Lacerda e sua camarilha internacional, mentindo para o povo, fazendo constar que o
País está em calma, em franca Democracia. Esta é a Democracia de Franco na Espanha; essas
são as outras democracias que por outras repúblicas aí andam, em que o povo escolhe os seus
mandatários, mas os mandatários são os que mandam menos, porque eles pensam que estão
pensando, mas quem realmente pensa são os Ministros Militares! O povo saiu para as ruas
manifestando livremente o seu pensamento e coragem não lhes falta para defender as suas
liberdades. O que nós não desejamos é defender uma liberdade duvidosa porque, acima de
tudo, está, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o nosso patriotismo. Povo que sofre, como o povo
brasileiro, ainda tem ânimo, tem força, tem coragem para exigir dos seus governantes que
respeitem a Constituição do País e que se faça valer a Lei Magna do seu País e da sua Pátria, o
nosso amado Brasil.
Estamos esperando demais, Sr. Presidente, já era hora de sairmos daqui, para irmos ao
encontro daqueles que não pensam como nós, porque se eu daqui partir e não voltar, Deus
há de ter pena pelo menos da minha alma, mas este País há de ficar bom para os que sobreviverem.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Meu dever é permanecer na Assembleia Legislativa do
Estado e aqui tenho permanecido com os demais colegas. Não faço exibicionismo e não admito que se o faço. Estamos cônscios das nossas responsabilidades, mas a minha paciência, como
as demais, está se esgotando! E tempo de tomarmos uma atitude, já que eles não querem vir a
nós, vamos nós ao encontro deles, porque é preferível morrer lutando do que esperar eternamente na dúvida e no sofrimento. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costas) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado
Marcírio Loureiro.
O SR MARCÍRIO LOUREIRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Não fora a fato de que a palavra de esclarecimento popular devesse ser repetida constantement5e, para conhecimento do povo, não fora esta característica que dá a tonalidade do
momento que vivemos, no Rio Grande do Sul, e, por certo, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
não estaria eu ocupando a minha tribuna, para repisar conceitos emitidos de forma brilhante
e eloquente, por todos Srs. Deputados, Representantes do povo rio-grandense, nesta tribuna.
Entretanto, é imbuído do dever, que me está a indicar a minha consciência de brasileiro,
que retorno, e retornarei constantemente, a esta tribuna, para repetir conceitos, para repisar
ideias, embora de forma pálida e descolorida, mas que, estou certo, Sr. Presidente, hão de
servir de alfo na formação de uma consciência esclarecida do povo rio-grandense e na cristali205
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zação do povo rio-grandense e na cristalização definitiva no espírito de nosso povo da necessidade de que saibamos, com todas as nossas forças, manter esse patrimônio da liberdade que
nos legaram, à custa de seu próprio sangue, os nossos antepassados.
Desejo, Sr. Presidente e Srs. Deputados, tecer algumas considerações sobre aquilo que
conceituamos como verdadeira liberdade, como verdadeira democracia e, entra os aspectos
fundamentais dessa conceituação, eu considero o livre acesso, pelo povo, ao conhecimento
dos fatos que dizem respeito aos verdadeiros interesses desse povo.
E isso, Sr. Presidente, nós estamos vendo de forma clara. Eis o ambiente nacional: o povo
brasileiro já não tem direito de conhecer os fatos relevantes que dizem com seus verdadeiros
interesses, porque as notícias são sonegadas; a imprensa, antes libre, é julgada e o direito da
palavra, o direito de expressar livremente o pensamento está extirpado do ambiente pátrio.
Esta madrugada que passou trouxe-nos o depoimento real e objetivo da coação que se
exerce contra os próprios parlamentares, representantes do povo no Congresso Nacional.
Chegaram, ontem, a nossa Cidade, dois representantes do povo brasileiro no Congresso,
o nosso estimado amigo, o brilhante parlamentar gaúcho, Deputado Temperani Pereira, e o
grande lutador do Estado do Rio de Janeiro, representante daquele povo livre, o nobre e brilhante Deputado Bocaiuva Cunha. O objetivo desses dois representantes do povo brasileiro,
ao aportarem no Rio Grande do Sul, era o de conhecerem os acontecimentos que nós aqui
estamos vivendo, tomarem conhecimentos das nuances da vida rio-grandense neste momento, para transmitir esses fato ao Congresso Nacional que, pelo seu desfibramento paulatino,
a esta altura já não mais acredita nos representantes do Rio Grande do Sul lá na Câmara da
República, e considera os pronunciamentos veementes do Deputado Ruy Ramos, arrebatado como todo o bom patriota que lá comparece e traça em pinceladas vivas e coloridas o
verdadeiro drama que está vivendo o povo rio-grandense, considera as palavras eloquentes do
Deputado Ruy Ramos como uma decorrência da formação emocional do povo rio-grandense, como decorrência desse fogo emanante do coração de todo gaúcho, em defesa da ordem
e da liberdade. E, Sr. Presidente, se lhe reconheceu os méritos da eloquência, negam-lhe os
fundamentos da veracidade. Por essa razão, em se tratando de representantes do quilate de
Bocaiuva Cunha e de Temperani Pereira, resolveu o Congresso enviá-los ao nosso Estado para
que eles daqui, voltando, relatassem realmente o que acontecia no Rio Grande do Sul, eis que
as notícias que lá chegam, controladas pelos manipuladores da ditadura em que vive o País
neste momento, chegam lá deturpadas e completamente destinadas da realidade. Dizem eles
as congressistas que o Terceiro Exército está, apenas, ao lado da legalidade, como, de resto,
está todo o Exército Nacional, legalidade essa, na conceituação daqueles que detêm, eventualmente, o poder, e meus patrícios, meus concidadãos, Srs. Deputados, já quando se dirigiam
para cá estes dois Representantes gaúchos no Congresso Nacional, tinham a sua liberdade
cerceada. Quando chegaram no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em trânsito para esta
capital, naquela oportunidade, o Deputado Temperani Pereira foi policiado, de perto, por
um oficial da Aeronáutica armado, e tamanha foi a consciência de pressão de falta de garantia
do Deputado Temperani Pereira, que ele nem seque quis regressar à Brasília, hoje, em compa206
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nhia dos Parlamentares rio-grandenses e do ilustre Representante guanabarino no Congresso
Nacional, em companhia do Deputado Bocaiuva Cunha, que regressava à Brasília.
Seguiram diversos Representantes desta Casa, componentes das mais diversas Bancadas
que têm assento neste Legislativo. Até agora, ainda não temos conhecimento de qual tenha
sido o tratamento por parte das autoridades que, eventualmente, dirigem o destino da Pátria
a estes dignos Representantes do povo rio-grandense. Esperamos que a liberdade de nossos
Representantes seja respeitada. Esperamos que eles tenham o acolhimento que a consciência
nacional está a exigir das autoridades que detêm o poder, na oportunidade.
Entretanto, meus caros Pares, ilustres Representantes rio-grandense, se isto não acontecer, eles hão de receber não só desta Casa como de todo o povo o repúdio mais veemente.
Ninguém mais deve àqueles que, a esta altura, já são considerados verdadeiros algozes da República.
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Dizia o brilhante parlamentar udenista, Deputado
Synval Guazzelli, há poucos momentos, nesta mesmo tribuna, que formulava os melhores e
mais sentidos votos de que a liberdade para o povo brasileiro fosse reconquistada em paz, a
fim de que os lares nacionais não se enlutassem com o derramamento de sangue entre irmãos.
Louvo entusiasticamente a formulação do pensamento desse brilhante parlamentar udenista. Temo, entretanto, Srs. Representantes, que isto não seja possível, porque através da
História temos podido verificar que o preço da reconquista da liberdade dos povos tem sido,
invariavelmente, o sangue de seus filhos, o sangue generoso e vibrante de seus filhos. Quero
fazer esta advertência, Srs. Deputados, para que o povo esteja preparado para pior, mas que
significa na dramaticidade deste aspecto a verdadeira e definitiva libertação do povo brasileiro.
Se, para reconquistar as liberdades e as franquias democráticas; se, para restabelecer em
nossa Pátria um ambiente de tranquilidade e paz para a família brasileira, for necessário darmos o nosso sangue em holocausto, estou certo de que os gaúchos, fiéis aos seus ancestrais
farroupilhas, saberão honrar suas tradições e marchar para o campo da luta com a convicção
de que se vive com honra ou não se vive.
O Sr. Paulo Couto – Muito bem!
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Temos verificado, através dos tempos, num rápido
retrospecto na História da República, que perturbações periódicas têm invalidado os direitos
garantidos pela Constituição brasileira, que a ordem tem sido conturbada periodicamente
pelos mesmo fatores, que a continuidade do regime tem sido constantemente sacudida por
golpes e por quarteladas, representadas nas diversas épocas por determinados indivíduos que,
a meu ver, não representam ideias isoladas, mas são representantes de interesses escusos, de
interesses que são permanentes, porque os agentes da perturbação passam e se sucedem, mas
as causas das perturbações da ordem, as causas da destruição das liberdades e do direito, da
soberania do povo brasileiro têm sido constantes, pois as causas que levaram ao supremo sacrifício o grande Presidente Getúlio Vargas são as mesmas que provocaram a renúncia de um
Presidente e manobras tendenciosas, manobras criminosas no sentido de impedir a posse de
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um outro legitimamente eleito pelo povo, que deverá assumir na forma do art. 79 da Constituição Federal.
É preciso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que o povo brasileiro conheça, na profundida
necessária, as causas determinantes desses constantes convulsionamentos da ordem nacional.
Getúlio Vargas, ao morrer, fez referência a interesses de grupos capitalistas internacionais
com ramificações no país. O Sr. Jânio Quadros, ao renunciar, referiu-se da mesma forma a
interesses estranhos ao interesse do povo brasileiro. Pois bem, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
vamos rasgar essa cortina de mistério que envolve os fatores de perturbações da ordem pública, porque não adianta, Srs. Deputados, que o povo renova o poder da República, que eleja,
soberana e livremente, seus Presidentes, para depois, os entregar ao destino tétrico que teve
Getúlio Vargas ou ao destino inglório que, há poucos dias, teve o ilustre patriota, Dr. Jânio
da Silva Quadros. E, para que restabeleçamos a ordem, a tranquilidade e a liberdade nesta
República, mister se faz que os brasileiros que agora se dispõem a lutar pela sua libertação,
desvendem, definitivamente, essas razões mesquinhas e ocultas que minam a própria consciência cívica do povo brasileiro.
Sugeriu-me, o nobre colega e impetuoso Deputado José Vecchio, que se liquidasse com
os agentes da perturbação da ordem pública. Não discordo de S. Exa. porque se isso for necessário para a tranquilidade da família brasileira, não devemos vacilar em assim proceder, mas
reafirmo, nesta oportunidade, que isso não será suficiente, Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Tenhamos coragem cívica de rasgar essa cortina de mistério e sombras que enodoa a tradição
e o conceito do povo brasileiro. Não se justifica que interesses de outros povos estejam a ditar
normas aos legítimos mandatários do Brasil.
Eram estas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as considerações que desejava tecer nesta
oportunidade. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
(Manifestações das galerias).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado Antônio Bresolin.
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Volto hoje a esta tribuna empolgado com as manifestações que continuam se repetindo em todos os quadrantes
do Rio Grande do Sul, em favor da causa da legalidade. O Rio Grande, a exemplo de outras
épocas, de quando daqui partiu o saudoso e imortal Presidente Vargas, une-se nesta jornada
histórica, nesta jornada cívica em torno de um só ideal, em torno de um objetivo comum: o
respeito à Constituição. Isso prova que o gaúcho é a sentinela avançada da Pátria, aqui nos
pagos do Rio Grande; este gaúcho destemido, que em outros tempos escreveu páginas de
heroísmo na história do Rio Grande; este gaúcho que ocupa lugar de destaque no cenário
político do País; este gaúcho que em todos os tempo demonstrou bravura, aqui está, mais
uma vez, corajoso, destemido, leal e, acima dos interesses políticos, fora e acima dos interesses
de grupos, fora e acima de questões de toda a ordem, os supremos interesses da Pátria.
Aqui está o gaúcho unido em torno de um objetivo comum, esquecido das divisões partidárias, esquecido das divisões de ordem econômicas, esquecido de seus lares, mesmo, unido
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em torno de uma causa, para fazer sentir aos seus irmãos de todos os recantos do Brasil que os
filhos destes pagos sabem cumprir com o seu dever e estão ao lado de uma causa não personificada no homem, que seria o Sr. João Goulart, mas numa causa comum, que é o respeito à
constituição Brasileira. Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, como bem já fora abordado desta
tribuna, eu também sou daqueles que – e isto digo aqui, como já o fiz em outros tempos –
proclamaram, inúmeras vezes, desta tribuna, que não só neste momento devemos falar em
respeito à Constituição. Se nós, no Brasil, tivéssemos, através de todos os tempos, procurado cumprir aquilo que a Constituição estabelece, positivamente, não estaríamos assistindo,
hoje, a este drama que está, por assim dizer, hipnotizando a opinião pública de todo o País.
E ainda, Sr. Presidente, Sr. Deputados, por certo, não haveriam as diferenças de ordem social
e econômica tão chocantes e tão brutais, como nós observamos a casa passo, bem como não
assistiríamos à esse drama tremendo existente nos centros urbanos, onde se vê o dono de
arranha-céus ao lado do miserável, daquele que vive debaixo de um cortiço, ou dentro de
um barco podre nas margens do Guaíba. Evidentemente, não assistiríamos a esse espetáculo
vergonhoso, que tantas vezes tenho denunciado desta tribuna, apesar quase sempre incompreendido nesta Casa, que é o tubarão da terra, que tem léguas e léguas de campo e o filho
do agricultor que não tem um palmo de terra para cultivar, para construir seu lar, para criar
e educar seus filhos e para cooperar na batalha da produção. Não teríamos ainda, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esse tremendo desnível social que se verifica no País, pelo seu baixo
poder aquisitivo e pelo seu também não menos baixo índice de produção, entre os países mais
atrasados do mundo. Se nós cumprirmos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que estabelece o
Artigo 5º da Constituição Federal, da Ordem Econômica e Social, artigos 145, 146, 147 e 148,
possivelmente esses generais que aí estão, esses generais que estão à testa das Forças Armadas
não estariam realizando essa aventura, porque os trabalhadores das fábricas, o nosso agricultor, o nosso homem que labuta nos mais diferentes setores da atividade humana, que tem um
padrão de vida melhor, e tendo melhor instrução e por isso mesmo estando mais preparado
para enfrentar a vida, não seria um elemento tão difícil para ser subjugado e o império da Lei
mais facilmente se faria sentir em toda parte. Daí, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o império
da Lei mais facilmente e se faria sentir em todo o País.
Não venho, pois, aqui, Sr. Presidente, proclamar uma coisa que nunca tenha falado nesta
Casa do Povo. Sabem os Srs. Deputados quantos e quantas vezes tenho repetido estas palavras aqui, principalmente em relação à terra. Vivemos num país com 8.500.000 km² e mais
de 95% da população brasileira não tem um palmo de terra. Daí a necessidade de, numa hora
como esta, quando estamos defendendo uma causa justa, quando lutamos pela posse de um
homem que representa a legalidade – a figura eminente do chefe e amigo Dr. João Goulart
– devemos também fazer sentir, principalmente ao detentores do poder econômico e aos detentores de grandes áreas de terra, que é chegado o momento de pensar com mais objetividade
e de fazer com que seja cumprido não apenas o artigo 79 da Constituição como também o
capítulo da ordem econômica e social. E quando faço esta intervenção, nesta tribuna, desejo
repetir aquilo que disse muitas vezes nesta Casa: não sou contra aqueles que têm grandes áreas
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de terra, pelo contrário, mas o que é necessário é que essas terras cumpram a sua finalidade social, de acordo com o que preceitua a doutrina da Igreja e a Constituição Federal. Se criarmos
novas condições de vida para os nossos homens do Interior, que constituem o sustentáculo
da nossa grandeza econômica, nós criaremos, consequentemente, melhores condições de vida
para o homem que vive nas cidades. Desta maneira fortaleceremos a consciência nacional e
numa hora como a que estamos vivendo, jamais o nosso povo de dobrará pela prepotência
dos que detém o poder das armas.
Era este o registro que desejava fazer, com a minha passagem pela tribuna, neste histórico momento da vida nacional, na certeza de que estas palavras, juntamente com todos os
discursos que tenho pronunciado nesta Casa sobre este mesmo assunto, hão de encontrar,
um dia, penetração na mente dos nossos Líderes, dos homens que comandam os destinos do
Rio Grande e do Brasil, no sentido de fortalecer, não só a economia do País, mas a consciência desses homens para que, numa hora tão decisiva como esta, o povo esteja em condições,
devidamente aparelhado, mobilizado para a luta. E o gaúcho, filho destes pagos maravilhosos,
possa empunhar a sua lança, a sua adaga histórica, o seu fuzil, a sua metralhadora ou as armas
modernas para lutar, como sempre lutou, em defesa dos sagrados direitos do Rio Grande do
Sul, fortalecendo esta grande terra, que é o Brasil e garantindo as liberdades fundamentais do
nosso povo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Para uma Comunicação Urgente tem a palavra
o nobre Deputado Mariano Beck.
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Não desejando roubar o tempo do ilustre Deputado Mário Mondino, que certamente
vai encontrar a todos nós com as suas palavras brilhantes e com a justeza que emite os seus
pronunciamentos, quero comunicar, rapidamente, aos senhores Deputados e à assistência,
que nos honra com a sua presença, que recebemos informações seguras, através do “Correio
do Povo”, que os Deputados que viajaram, hoje, de Porto Alegre para Brasília, estão são e salvos, na Capital Federal, graças a Deus. Já foram recebidos no Congresso Nacional e estão em
atendimentos com os senhores Deputados Federais e Senadores, a respeito da crise que está
abalando a Nação. Trago esta informação, para tranquilidade de todos nós.
O “Correio do Povo”, há poucos instantes, esteve em contato com a sucursal do Rio de
Janeiro e teve informações de que o Deputado Federal Fernando Ferrari estava no Congresso
com os Deputados gaúchos, sem impedimento de parte nenhuma.
Esta notícia, Sr. Presidente, certamente alegrará e tranquilizará a todos os senhores Deputados e a todo o Rio Grande do Sul.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado Mário Mondino.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sr. Presidente, Sr. Deputados.
Desde o dia em que se conheceu nesta Casa, a renúncia do Sr. Jânio Quadros à Presidên210
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cia da República, eu venho fazendo sucessivos pronunciamentos, definindo posições e procurando interpretar o fato histórico que, passo a passo, registramos nestas horas que vivemos.
Dizia eu ontem à tarde, nesta Casa, que a crise aguda que nos fere e nos preocupa era algo
mais do que uma crise política nacional, porque no equacionamento da sua ação de governo
residia por assim dizer a derradeira esperança do encaminhamento pacífico das reformas estruturais necessárias neste País.
E avançava que a ruptura do equilíbrio da política interna, nacional, se estenderá, fatalmente, com tal vigor que implicará até na ruptura do equilíbrio político geral da América
Latina. Não podemos viver, nestes dias, neste século, dentro das dimensões dos problemas de
uma Nação, porque as dimensões dos problemas são, pelo menos continentais e, poderíamos
dizer universais. E incorrerá em erro quem não se aperceber de que a renúncia do Presidente
da República importa da eclosão de um processo de revolução social, em todo o mundo latino-americano, porque se desvincula ou se desmorona com a renúncia a única possibilidade
da ordenação pacífica daquilo que irá se refletir desordenadamente no processo subversivo
das conquistas sociais e da solução dos problemas econômicos que afligem, degradam, amesquinham todas estas nações empobrecidas e subdesenvolvidas do nosso continente e de todos
os continentes do mundo. Para quem tivesse alguma dúvida ou pensasse ser um delírio fazer
tais afirmações, basta passar os olhos, não pelo noticiário dos jornais, mas pelos editorias dos
mais autorizados órgãos da imprensa deste e de outros continentes, para sentir desde logo a
apreensão que se generaliza, a aflição que domina todos os círculos do mundo e a inquietação
que ferve em todas as nações latino-americanas nesta hora. É precisamente esta interpretação
do fato da renúncia, que não foi somente a renúncia de um Presidente, mas foi o sintoma
sério, grave, profundo da eclosão, deste processo.
O Brasil, nesta hora, é menos um campo de disputa de posições de homens ou de partidos, é menos ainda o território em que se assenta e dinamiza uma crise política superficial
que envolve pessoas e grupos, ele é, isto sim, o grande cenário onde o caldeirão desta angústia
e deste anseio de renovação precipita todas as fórmulas da química social, a reclamar ou a
mostrar que algo está a exigir estas reformas de estrutura em todos os planos da vida nacional.
Regressando do Brasil, há poucos dias, escreve agora um grande escritor inglês, de um órgão da imprensa mais autorizada da capital da Grã-Bretanha, a sua impressão, que a “Noite”
do Rio, nos transmite e que se resume nas seguintes palavras: (Lê)
“Quando um gigante, como o Brasil, começa a fazer ruído, o mais prudente para o ocidente seria ouvir... a menos que seja encarado com extraordinária habilidade e compreensão o
desassossego brasileiro poderia degenerar, amanhã, em uma longa guerra civil, perto da qual
Cuba seria apenas uma discussão de taberna; porque a tomada do poder por um grupo de generais direitista é tudo o que se necessita, para desencadear-se uma aberta revolta comunista.”
Este pensamento é a síntese da impressão universal a respeito da crise que se desenrola
no Brasil, porque todo o mundo sente isto, que provavelmente, no Brasil, pouca gente compreenda: nós defendemos a legalidade, nós defendemos a Constituição, nós apelamos para a
Paz como remédio para a solução da crise. Mas, pensamos na análise destes acontecimentos
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sem outra preocupação senão a de inscrever, de deixar registrada a nossa opinião, a nossa
impressão sobre o que já veio, sobre o que está vindo, sobre o que há de vir. Nós precisamos
traduzir o que sentimos diante de tudo isto e esclarecer o processo da concretização das reivindicações do nosso povo, que vive o seu século, que sente a sua época. Simplificando o meu
entendimento eu diria que a equação tem três planos: o da paz, sobre a qual inflete o entendimento nato do homem. Todos nós queremos a paz da família brasileira como a paz dos nossos
filhos, como a paz da nação, que é a paz da grande família e, no propósito de alcançá-la, nos
predispomos à renúncia até daquilo que seria justo, como a renúncia de um Presidente, como
a posse de um Vice-Presidente, como uma reforma constitucional que harmonize a todos os
interesses e que gere a aparência de que tudo vai se tranquilizar com a fórmula mágica. No segundo plano, a legalidade e, então, nós entramos no teor das fórmulas escritas e nos interessamos pelo retorno de um Presidente ou a posse de um vice-Presidente como se, uma ou outra
solução alcançasse a legalidade, há ainda, no terceiro plano, o fato social, o fenômeno social, a
dinâmica social. Muitas vezes, estes fatos entrosados nesta dinâmica, marcou a conquista dos
anseios populares, sem que haja qualquer força que os detenha, e, muitas vezes, quebrando a
legalidade e destruindo a paz.
É da consideração destes três elementos, paz, legalidade e fato social, é da consideração
destes três elementos que nós devemos tirar as nossas conclusões e situarmo-nos diante daquilo que está no subterrâneo da crise. A crise política é a superfície. A crise social e econômica
é que empurra todas as coordenadas e que vai encaminhando, pouco a pouco, a Nação, pela
cegueira de uns, pela ambição de outros pela reação de muitos e pela angústia de progresso da
esmagadora maioria do povo, a este clima de convulsão generalizada dentro da qual, em pouco tempo, andará, até que cada um se situe no seu lugar, cumprindo a sua tarefa, a sua missão,
mas ao final da qual, sem dúvida alguma, os cegos serão esmagados, os ambiciosos ficarão a
meio caminho, como náufragos agarrados à última tábua que, pouco a pouco, perderá a condição essencial para salvá-los; os reacionários haverão de resistir até às últimas instâncias, procurando impedir a ascensão do povo pelos meios pacíficos, pelos recursos democráticos, num
clima de liberdade, inspirado pelos ideais cristãos. E como já disse, nesta Casa, nada adianta
ficarmos a aspirar uma sociedade apenas mais justa, mais humana e mais cristão, porque em
tais termos não há nem mais nem menos: ou a sociedade é justa, humana e é cristã ou não é a
sociedade justa, nem humana, nem cristã. E afinal, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que vai
imperar e dominar, o que se irá realizar, ao final de toda esta tormenta, são precisamente estas
reformas básicas, reformas de estrutura, reforma agrária para resolver os problemas da terra, os
problemas da relação do homem com a terra, para acabar o regime feudal que infelicita largos
setores da vida nacional. No Nordeste os latifúndios, matando aos poucos os homens que se
afundam no pauperismo, na miséria. Nas áreas de maiores índices demográficos, de populações mais densas, como no Sul, os homens que trabalham na terra, abandonados, explorados
a cada passo, a casa ano, a cada dia, a cada instante. Quando plantam, quando cuidam das suas
lavouras e quando as colhem, enquanto meia dúzia de aproveitadores, donos do poder econômico desta Nação, exploram-nos, sempre levando aqueles que trabalham diuturnamente,
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com a sua família, nas grotas perdidas do Rio Grande e de outros Estados, ao empobrecimento e à miséria. E, ao mesmo tempo que roubam de quem produz, roubam de quem consome.
Reformas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, reformas de estrutura econômica, que a paz
entre o capital e o trabalho não reside, apenas, na generosidade ou na concessão do patrão
para o empregado, mas está na límpida compreensão de que as riquezas produzidas pelo capital e o trabalho são comuns. E outras reformas. Sr. Presidente, tantas que poderia citar – mas
não o faço pela premência de tempo – reformas que têm derrubado Governos, quando cada
Governo pensa em planejá-las; à simples ideia de que um Governante pense em propô-las,
caem os Governos. Mas, os Governos cairão, até que o povo organizado saiba o que quer, para
onde vai. E que o povo organizado não se deixe iludir pelos demagogos, não se deixe enganar
pelos falsos líderes e tome ele próprio os seus líderes autênticos, sem comprometimentos e
sem compromissos com os privilégios e que possam levar avante, as reformas que o povo
quer, as reformas de que o povo precisa.
Esta, meus Srs. É a crise nacional, muito mais profunda que esses probleminhas que andam por aí preocupando muita gente, Não adianta um presidente, A, B ou C, sem não puder realizar as reformas necessárias para a instauração de uma nova sociedade, que reduza os
excessos do poder econômico consubstanciado no sistema capitalista, já superado, e provar
que o sistema marxista também é uma fórmula superada, porque há solução dentro da democracia para acabar com os abusos do poder econômico e implantar a sociedade humana, justa
e cristã, a única dentro da qual, com liberdade e plena atuação do povo na solução dos seus
problemas, poderemos chegar ao plano definitivo da paz para todos, da legalidade para todos,
vivendo o fato social, dentro da dinâmica da qual ele resulta e dentro da qual nos situamos,
pois só essa autenticidade evitará que o destrua a legalidade e a paz. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Não havendo mais oradores inscritos para esta
Sessão Plenária, já que estamos em Sessão Permanente, suspendo a presente Sessão.
(Suspende-se a sessão)
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Reunião do Governador Leonel Brizola com os Secretários de Estado e líderes de bancada
da Assembléia Legislativa.
Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Declaro reaberta a Sessão Permanente da Assembleia Legislativa. O Sr. Secretário vai proceder à leitura de novas mensagens que chegaram
a esta Casa.
O SR. SECRETÁRIO – (Lê) [Não há expedientes anexados às notas taquigráficas originais]
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Não havendo mais expediente a ser lido, com a
palavra o primeiro orador inscrito, nobre Deputado Cândido Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente, preliminarmente, desejo uma informação da Mesa: qual o tempo concedido ao Deputado?
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Quinze minutos, nobre Deputado.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Srs. Deputados. Verifico, desde logo, a impossibilidade de tentar-se uma análise mais detida a respeito dos atuais acontecimentos. Nesses minutos, no entanto, para que a Assembleia não fique em silêncio, vou, na medida de minhas
possibilidades, fixar-me em alguns dos aspectos desta crise que estamos atravessando. É, de
resto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a única oportunidade que temos agora, ainda, como
Deputados, de manifestar a nossa opinião. São estas reuniões da Assembleia, de momento, a
única forma de os Deputados se comunicarem com o povo. Não dispomos, evidentemente,
de qualquer outro meio de divulgação.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – O nobre Deputado permite? Devo informar a
V.Exa. que o seu discurso está sendo gravado para ser divulgando oportunamente.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – A informação de V.Exa. é muito grata para mim,
mas confesso a V.Exa. que a observação que fiz prevalece ainda. Estes contato, nestas sessões,
são as únicas formas, ao nosso alcance, de comunicação com o povo.
O Sr. Paulo Couto – Muito bem.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Insisto em deixar bem claro isto.
O Sr. Paulo Couto – É uma gravação que será usada como intermediação.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – A intermediação, que lembra o Deputado Paulo
Couto, da gravação não dá, ainda, a certeza de que aquilo que, evidentemente, eu venha a
dizer nesta tribuna, chegue a todo o povo.
Eu confesso lisamente, Sr. Presidente, que gostaria que o Poder Legislativo estivesse também armado com meios de divulgação, nesta hora, para fazer chegar a sua palavra a todo o
povo deste Estado, e se possível do País, porque acho que esta Casa, nesta hora, tem uma
grande mensagem a levar a todo o povo, e acho realmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
que nesta Casa há um sentimento de unanimidade em defesa da Constituição.
Esta a maior demonstração de como se pode colocar acima de grandes divergências políticas, de sérias divergências mesmo, em torno de métodos de administração, o apelo à legalidade.
Aqui estão Deputados que, de certa forma, refletem o Rio Grande do Sul político, Deputados que lutaram a favor de um candidato que agora tem o legítimo direito de chegar à
presidência da República, e deputados que não o apoiaram. Mas nesta hora não existem mais
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Deputado que trabalhou, que lutou, que votou contra o sr. João Goulart, nem Deputado
que o apoio e que nele votou. Existe uma consciência superior, Sr. Presidente, dominante,
que é sentida e entendida por todos, a consciência da conveniência de se manter íntegra a
Constituição neste País.
Aqui falam, em defesa da Constituição, não apenas aqueles que têm interesse político,
que o Sr. João Goulart assuma o Governo, que têm interesse particular que se dê posse ao
Sr. João Goulart, que têm interesse, inclusive, de ordem afetiva, sentimental, aqui, na Casa
do Legislativo do Rio Grande. Falam até os que não têm nenhum interesse nisto, porque até
discordam da maneira de pensar e de agir do Vice-Presidente, e penso que esta circunstância,
especialmente ela, dá maior relevo de fato a estas manifestações todas em defesa da legalidade.
E é especialmente por isso, Sr. Presidente, que confesso que me sinto de certa forma frustrado ao ver que o Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, nesta hora, limita-se a realizar
reuniões para que, durante as mesmas, falem alguns Deputados para a assistência que, por
maior que seja, e que realmente nos honra, não chega a se constituir no grande auditório para
o qual os Deputados deveriam, agora, mandar suas mensagens.
O Sr. Mário Mondino – V. Exa. permite? Acho que a solução razoável seria que o Poder
Legislativo requisitasse para os seus serviços uma das tantas emissoras existentes nesta Capital,
comprovando ainda melhor e de forma mais positiva, que realmente no Rio Grande não já
censura.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Não creio que possa o Poder Legislativo, que é um
Poder Desarmado, inclusive sem recursos, realizar o que lembra V. Exa.
O Sr. Mário Mondino – Mas seria a solução, não?
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Seria, realmente, uma solução, embora exista outra
que está por demais evidente para que se faça necessário demonstrá-la.
Desaparecido este aspecto, e com este registro definidas, também, responsabilidades, eu
quero me fixar nos minutos que me restam, alguns dos aspectos desta crise. E quero começar
dizendo outra vez – porque muitas vezes já o fiz desta tribuna – que para mim isso tudo que
está nas ruas hoje, esta crise política, que não é nova no nosso País, por isso que é a repetição
irritante de episódio já ocorrido na nossa História, recentemente, que esta crise que anda hoje
nas ruas, que domina o País, é a crise de superfície. Reflete, apenas, um estado de coisas mais
grave. Já disse isto aqui, tão logo a crise eclodiu. Já o disse, com excepcional propriedade, o
Deputado Synval Guazzelli. Quero dizer de novo, esta noite.
Mude-se o nome do Presidente; mude-se até a estrutura política brasileira; dê-se a este
País outro sistema político e, apesar de tudo isso, de tempos em tempos o Brasil será sacudido
por comoções da ordem desta que estamos vivendo agora.
Há questões mais importantes, mais profundas, mais sérias a serem resolvidas e, antes
que isso aconteça, será quase que inútil – para não dizer inteiramente inútil – o esperar-se a
tranquilidade política em nosso País.
Num País, Sr. Presidente e Srs. Deputados, onde a grande maioria do povo não tem as
mínimas condições de existência, muitas vezes, o falar-se em liberdade para este povo chega a
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constituir-se em ironia e ele não entende e, por vezes, até mesmo repele isto. Falar-se em liberdade a um faminto, a um homem que não tem o que vestir, o que calçar, que não tem remédio para
dar aos seus filhos, chega mesmo a ser uma ironia. E homens como esses, com essas condições
de penúria, como é a totalidade do povo brasileiro, não entendem esta mensagem, porque compreendem e sentem que a palavra para si é desprovida de conteúdo. Seguramente que liberdade é
um bem fundamental, é o mais importante dos bens, Srs. Deputados. Assim é para nós, e estou
certo que para todos. Não me refiro aos Deputados, mas à totalidade dos que se encontram
nesta Casa, honrando-nos com sua presença, confortando esta Assembleia com sua assistência,
porque nós, de certa forma, já nos libertamos dessas necessidades que não chamaria elementares,
mas que preferiria denominar, agora, com mais propriedade, de alimentares.
Para nós, o direito de reclamar uma ordem jurídica mais condizente com a nossa formação,
para nós, reclamar o império de uma Constituição, com direitos assim assegurados se avoluma,
ganhe vulto, mas para este tipo de homem, para esta categoria de patrícios a que me referi, Sr.
Presidente, e que se traduz por milhares em nosso Pais, tudo isso tem aspecto secundário. Para
ele, o que importa é obter o que comer, o que vestir, dar escola a seus filhos, obter remédio para
seus filhos e para si próprio.
Que ninguém se lembre, Sr. Presidente, numa hora destas, pretender tirar milhas palavras
conclusões de que eu esteja colocando a liberdade, a ordem vigente, império da Constituição
em plano secundário. Estou, apenas, com estas palavras, lembrando que a nós, assumimos, na
medida de nossas possiblidades, as funções de Representantes do povo, que estamos nesta batalha, lançados na primeira frente e na primeira linha, cumpre sentir, agora, mas do que nunca,
que nos corresponde outro dever ao lado da reclamação pelo cumprimento de um dispositivo
constitucional, que assegura a posse de um candidato eleito. Cumpre-nos o dever de cuidar que
a Constituição seja respeitada em seu todo e que seja posta inteiramente a serviço do povo. É necessário que nós, exercemos funções públicas, não nos lembremos da Constituição quando nos
convém, mas que dela sempre nos lembremos porque a ela, Sr. Presidente, fundamentalmente
juramos fidelidade terna, perene e não ocasional.
E a nosso País cumpre dar uma consciência desta ordem, porque estamos aí, periodicamente, de tempos em tempos, sofrendo crises desta ou daquela natureza, tendo, desgraçadamente,
o Congresso e até o Poder Judiciário dóceis à prepotência, ajustando-se à circunstância, capitulando diante da força, e se me permitem a expressão, fazendo esdrúxulas composições, urdindo,
inventando fórmulas jurídicas e políticas para se ajustar a situações. Mas, essa consciência popular, profunda, séria, de visível amor à Constituição, de só há surgir no dia em que o povo souber
entender e encontrar, em verdade, a solução para seus problemas mais angustiantes.
Minhas homenagens à nobre Deputado Suely de Oliveira que está regressando de Brasília.
De Brasília que, segundo sei, está deserta, quase transformada em uma cidade abandonada. As
nossas homenagens respeitosas à Deputado Suely de Oliveira que voou até a nova capital. Mas,
dizia eu, Srs. Deputados, que e preciso, realmente, fazer-se muito ainda para que o povo possa
amar, ainda mais intensamente e em escala crescente, nossa Carta Constitucional. Isto só será
possível no dia em que, através da Constituição, se promover por inteiro a paz social, o bem so217
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cial, a tranquilidade social, a felicidade, tanto quanto possível, já que somos homens do povo
sob o império da Lei, da Constituição.
Quero, Sr. Presidente – já que o relógio que marca os trabalhos desta Casa desperta, e
desperta-me – cuidando de definir posições, fazer um pronunciamento brevíssimo, embora
lamenta profundamente não poder, por falta de tempo, examinar um outro aspecto dessa
crise que, a meu ver, estava a reclamar uma análise. A declaração que quero fazer é breve e diz
com o que, no meu entender, deverá ser feito daqui para diante pelo homem que encarna
neste momento, que simboliza neste momento as nossas reivindicações. Refiro-me, evidentemente, ao comportamento do Sr. João Goulart e quer fazer referência a este comportamento,
com vistas ao que já está sendo divulgado pelas rádio e mesmo pela imprensa do País, no dia
de hoje, e que diz respeito com tal emenda parlamentarista, Sr. Presidente. Antes, porém,
uma declaração: sou antigo parlamentarista; tão antigo quanto me permite a minha não muito antiga vida pública. Sou parlamentarista; acho que o parlamentarismo como forma de
Governo, é a mais alta expressão da democracia, e vejo no presidencialismo uma tendência
ditatorial.
O Sr. Paulo Couto – Um retrocesso.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Mas sem desejo que meu País, amanhã ou depois,
adote o regime parlamentarista, desejo que o faça em condições normais; que o parlamentarismo não seja uma forma de golpe, não seja máscara que se ponha nos golpistas e, especialmente, que não seja utilizado pelos acomodados. Não é este o parlamentarismo que desejo.
Quero o parlamentarismo puro, como forma mais alta de convivência política, mas nunca
como instrumento de golpismo. Com isto estou a significar que, para mim, o Sr. João Goulart tem, agora, um caminho e apenas um caminho a seguir, se não quiser desencantar a todos
nós: é o de reivindicar para si o cargo de Presidente deste País, sem condições, sem arreglos
dentro do Congresso. Parlamentarismo, a esta hora, se chama golpe.
Sr. Presidente. E se esse Congresso que, aliás, a mim não inspira confiança – digo logo
para evitar, também, mal entendidos, sempre e disso eu não deixaria de dizer aqui – se esse
Congresso que a minha confiança nunca teve, resolver capitular, que não capitulo o Sr. João
Goulart e não aceito a condição de ser presidente no Regime Parlamentar. Se tal acontecer,
sua função corresponderá à do Rei da Inglaterra, porque presidirá mas não governará, como
o outro reina sem governar. É este o caminho, e apenas este, que vejo, digno compatível, para
o homem que está ensejando, simbolicamente, todo este movimento que se realiza em nosso
Estado e, estou certo, em todo o País.
Se a força conseguir embargar-lhe a posse, Sr. Presidente, pois que se renda à força mas
não barganhe o seu direito, porque o seu direito se confunde com a nossa e o nosso não está
à venda, não está para transação. Melhor, Sr. Presidente, mil vezes melhor será cair realmente,
será não chegar ao Governo do que ao Governo chegar sem dignidade. E nada de renúncias.
Deposto, sim, mas renunciante. É o que eu acho, é o caminho que entendo deva ser seguido
pelo Vice-Presidente da República, cuja posse estamos a reclamar, por cuja posse estamos a
lutar, convencidos de que não lutamos apenas para que ele possa exercer um direito seu, mas
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que estamos lutando pelo cumprimento de um direito nosso. E este direito, que é nosso também e que estamos agora advogando, defendendo, não está para barganhas, nem mesmo em
forma de emendas parlamentares, de emendas constitucionais, por via de enfraquecimento,
de transigência, de capitulação parlamentar. E depois, Sr. Presidente, se tudo suceder como
esperamos que suceda, o Governo, se quiser satisfazer aos que sonham com um País realmente feliz, que continue a obra que um começou e não terminou por razões que até agora não
conheço, não posso precisar, que continue a limpeza, que continue com o trabalho de moralização deste País que afugente dos cofre públicos a ratazana que em torno dos cofres públicos
anda sempre. E, então, o povo agradecerá feliz, porque, como disse certa feita, se matássemos
a saúva, somente aqui no Rio Grande do Sul isto implicaria no aumento da nossa produção
agrícola em mais de 30%. Não é menos certo que, se conseguíssemos matar a ratazana dos
cofres públicos no nosso país, aumentaríamos a renda nacional em aproximadamente 50%.
O Sr. Paulo Couto – E daí para mais.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – E sem aumento de um centavo em nossos tributos.
Eis, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que desejamos e não é tudo, porque mais não nos seria
permitido dizer, já que, inclusive, abusei da tolerância de V.Exa. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, desejo o triunfo, a vitória da Constituição, uma enérgica e firme atitude do Sr. João
Goulart e, depois de uma vitoriosa a causa da legalidade, da Constituição, uma legalidade
com embasamento moral de um Governo que moralize, um Governo que não transija, um
Governo que não cambaleie, um Governo que respeite e seja respeitado, o Governo, enfim,
como que este povo sonha, todo ele, embora possa divergir em torno dos nomes capazes de
realiza-lo.
Noutra oportunidade, Sr. Presidente, como esta é a única forma, de momento, no nosso
alcance, voltarei à tribuna para outras considerações, sobre o mesmo tema, embora abordando outros aspectos.
Muito obrigado a V. Exa. e muito obrigado aos senhores Deputados, que aqui presentes
não são tantos quantos realmente somos, por isto que, agora, andam alguns peregrinando
por este País, rumo à Brasília, outros rumo ao estrangeiro, e mesmo este deslocamento dos
nossos Deputados, até para o estrangeiro, reflete a inquietude em que se encontra o nosso
País.
Uns tentam em Brasília, fazer o que cumpre seja feito e outros vão ao estrangeiro buscar
uma solução que parece estar, também, na dependência do exterior.
Muito obrigado, e era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto
pelo orador)
(Assume a Presidência o senhor Paulo Couto)
O SR. PRESIDENTE (Paulo Couto) – Com a palavra o nobre Deputado Alcides Costa.
O SR. ALCIDES COSTA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Dizia, há pouco, o nobre Deputado que me antecedeu na tribuna, que este é o instrumento de que dispomos para nos dirigirmos ao povo, para termos contato com o povo, e é
isto que estamos fazendo.
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Por isso não nos impressiona a falta de colegas no Plenário, já que pretendemos nos dirigir
aos nossos patrícios e às nossas patrícias que aqui nos honras com a sua presença, assistindo
aos nossos trabalhos.
Inicialmente, Sr. Presidente, queremos ler um telegrama que acabamos de receber de nossos patrícios do interior do Estado e que tem o seguinte teor: (Lê)
“Deputado Alcides Costa
Assembleia Legislativa – Porto Alegre
Pedimos eminente patrono transmita nosso grande governadorintegral e irrestrita
solidariedade Comissão Emancipacionista Sertão, momento histórico nossa Pátria, ou
Rio Grande salva democracia ou a ditadura destrói nossas tradições Sds democráticas”
(Assinado)
Constante Borghetti Presidente Tenente Marciano Pereira da Silva Secretário”

(Após a leitura)
Como se vê, Sr. Presidente, mesmo nos mais longínquos recantos do nosso querido Estado, os homens que vivem do trabalho e para o trabalho têm sensibilidade cívica e, nesta hora
de incerteza que estamos vivendo, abandonam o seu trabalho cotidiano para nos trazer a sua
solidariedade e manifestar o seu apoio. E desta gente o Rio Grande, o Brasil está cheio. Graças
a isto nós podemos sentir, agora, este movimento que empolga todo o País, sobretudo o Rio
Grande do Sul.
Queremos, Sr. Presidente, começar falando sobre Constituição, sobre a Constituição ora
na iminência de ser rasgada por aqueles que juraram cumpri-la mas que nem sempre a cumprem.
Em 1934, em 16 de julho daquele ano, os constituintes brasileiros davam ao seu povo
uma Constituição que, se não era perfeita, como, de resto, são poucas as perfeitas, era uma das
boas constituições. Foi nessa oportunidade que o grande Ministro francês Eduardo Daladier,
num congresso efetuado em Paris, disse que a Constituição brasileira, de 1934 não era tão
boa, não era tão perfeita como a de 1891, também brasileira.
Como dissemos, a Constituição de 1934 era uma Carta que os nossos Constituinte não
conseguiram fazer perfeita. Entretanto, os mesmos não tiveram fins preconcebidos, não tiveram objetivos outros que não fosse o de servir os interesses públicos, que não fosse o de dar
ao Brasil uma lei que servisse aos interesses nacionais. Mas os acontecimentos políticos tiveram a sua evolução, e por força desta evolução bem conhecida todos nós tivemos substituída
a Constituição de 1934 pela Constituição de 1946. A Constituição de 1946, sim, teve um
objetivo certo, foi feita contra a família Vargas, foi feita contra o Sr. Getúlio Vargas. Mas de
qualquer maneira ela serviu no momento para orientar. Mas o que admira é que no decurso
deste tempo até agora os nossos legisladores, homens eminentes, cultos, inteligentes, justos, e
até constitucionalistas, neste longo período de 1946 até agora, não tivessem adotado a ideia,
não tivessem tentado auscultar os interesses nacionais e revogado aquela Constituição. Preferiram fazer o jogo político, servindo aos interesses de grupos de classes e até personalíssimos,
220

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

isto porque entre estes legisladores há aquelas velhas raposas que viveram sempre corvejando
em termo do Governo para usufruírem de todas as vantagens. Mas agora estes legisladores
pusilânimes, estes legisladores insensíveis aos interesses nacionais, agora, nesta hora dramática
em que vive a nacionalidade, debaixo de uma pressão das Forças Armadas, com o objetivo de
salvar o seu próprio couro, os seus próprios interesses, lembraram-se de modificar a Constituição, reformar esta Constituição que não tiveram a coragem cívica de reformar em tão
longo decurso de tempo, de 46 até esta data.
Sr. Presidente. Nós entendemos que uma emenda parlamentarista deve ser cogitada
e deve, mesmo, se for necessário, para servir aos interesses nacionais, ser aplicada em nossa
Nação; mas deveria ser feita quando os legisladores não estiverem sob pressão, deve ser feita
quando se objetivarem, de verdade, os interesses nacionais. Não agora, em que a pressão, em
que a força os obriga, e em que eles sobrepõe aos interesses nacionais, os seus próprios interesses, as suas próprias ambições. Com essa falta de altivez e de independência que lhes está
faltando, como de resto faltou em outras oportunidades, agora querem apresentar à Nação
um aleijão em nome da Constituição.
Veja, Sr. Presidente, onde está o Congresso Nacional, como dizia há pouco o orador que
me antecedeu? Nesta hora difícil da nacionalidade, nesta hora em que as nossas instituições,
em que a ordem, em que a legalidade está periclitando, fogem da Capital da República, fogem
do Governo e do Senado, fogem do cumprimento do dever! Que confiança pode ter o povo
brasileiro em parlamentares desta espécie, a quem falta a coragem cívica de, em momentos
como este, decidir, com justeza, os destinos da Pátria? E são parlamentares como estes – evidentemente não todos, mas uma grande maioria e, entre eles figuram nomes que se não estão
lá dentro do Parlamento, estão por fora fazendo o jogo de interesses de grupos, e dos interesses
políticos, raposões como Alkimim, como Ernani do Amaral Peixoto e outros tantos que lhes
seguem de perto – que aparecem agora, Sr. Presidente, querendo salvar o que eles chamam
de interesse nacional, mas que, na realidade, querem é resguardar seus próprios interesses,
e fazem-no sob pressão. Pressão sob quem? Pressão sob os próprios Ministros Militares do
Brasil, ministros que, por sua vez, fazem pressão, sob o atual Presidente da República e sob
os outros Ministros e parlamentares, esses pusilânimes a quem falta altivez, caráter e independência. Mas, para que se possa aquilatar o estado deste Brasil, deste Congresso e dessas autoridades, vejam meus patrícios, apreciem o homem mais conhecido por “Corvo do Lavradio”
e que é Carlos Lacerda. Este homem que é um agitador, que é um homem sem princípios,
que já levou um presidente ao sacrifício supremo, que ajudou a conspurcar a ordem, noutra
oportunidade, agora, mais uma vez, destitui outro Presidente e continua influindo sobre os
destinos da pátria. Mas vejam meus patrícios o que representa o Congresso e o que representam estas autoridades que se deixam manobrar pela influência maléfica, maquiavélica de
Carlos de Lacerda. E ele sabe como o faz; e ele sabe porque o faz, servindo-se de um homem
como o Marechal Denys, este pobre homem que, arcando com o peso dos seus 70 anos mais a
sua decrepitude, mais a sua senilidade chegou a um estado psicológico que podemos chamar
de patológico, que serve como instrumento nas mãos da alma perversa de Cordeiro de Farias,
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este rio-grandense que mancha a História do Rio Grande e que macha, inclusive, a história do
Exército, pelos seus feitos nocivos aos interesses nacionais e à sua própria classe.
O Brasil, meus patrícios, está, nesta hora, nas mãos desses homens em que devíamos confiar, mas que são por sua ambição desmedida, pelos negócios que fizeram e pelas vantagens
que tiraram, merecem, apenas o nosso repúdio. Mas, os nossos patrícios vão, aos poucos,
tomando consciência do que valem, do que representam e do que significam, como homens e
como cidadãos. Conhecem o que essas “feras” cívicas têm feito para o Brasil e para brasileiros
e hão de saber, unidos, com as mesmas ideias, cheios da mesma fé e as mesmas esperanças no
futuro do Brasil, alijar para sempre esses homens que hão de ter um lugar na vala comum dos
“detraqués” e dos traidores. (Palmas!) (Discurso não revisto pelo orador)
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Alcides Costa)
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado Mário Mondino.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.Quero, de início proceder à leitura, para que conste dos Anais desta Casa, da proclamação lançada na manhã de
hoje, pelo meu eminente correligionário e ilustre Líder do Partido Democrata Cristão do
Paraná, Governador daquele Estado, acerca do momento político que estamos vivendo, e que
está concebida nos seguintes termos: (Lê:)
“Estou dentro da ordem legal e, nesta condições, ninguém pode evitar João
Goulart na Presidência. Não tenho conhecimento da decisão oficial do Congresso,
mas quem se rebelar contra ele é golpista e não admito golpes nem regime de força
e nunca poderei compactuar com a ditadura.”
Assinado: Nei Braga, Governador do Estado do Paraná”

(Após a leitura)
Esta proclamação do ilustre Governador paranaense foi lançada quando se anunciava
como aprovada a Emenda Parlamentarista pelo Congresso Nacional, informação que posteriormente não se confirmou e contra a qual já se insurgiam, declaradamente, os três Ministros
Militares desta pobre República.
Mas o documento, Sr. Presidente, vale para definir a posição de um homem de alta responsabilidade nos quadros principais do Brasil de hoje e, sobretudo, um homem da nova
geração de líderes deste País.
E, passando a outra série de considerações, Sr. Presidente e Srs. Deputados, antes mesmo
de formular aquelas que me trouxeram à tribuna, quero comentar alguns fatos que merecem
realmente alguns comentários. Não é a primeira vez que ouço, nesta Casa, neste últimos dias,
os mais candentes ataques à pessoa do atual Ministro da Guerra Sr. Denys, ou melhor diria,
Marechal Odílio Denys, ataques que partem precisamente dos Deputados das Bancadas governistas desta Casa, como ainda há pouco todos nós tivemos a oportunidade de ouvir. Para
nós que, realmente, sempre combatemos os golpes, não é surpresa a sua conduta golpista.
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Se fôssemos verificar a vida pública deste país, nos últimos anos, ali encontraremos frequentemente a sua figura. E, o que estranho é que. Apesar de tudo, por estes mesmos fatos,
muitas vezes foi elogiado, decantando, enaltecido.
Mesmo depois de ter atingido a idade limita na prestação do serviço militar, quando, por
força de lei já se deveria recolher à inatividade, foi o Governo do Sr. Juscelino Kubitschek e
do Sr. João Goulart quem apressou no Congresso uma lei, em 24 horas votada, modificando
a legislação existente, precisamente para mantê-lo no serviço ativo do Exército. E quem o fez
Ministro da Guerra, este mesmo Marechal Odílio Denys, foi ainda o então Sr. Presidente da
República, hoje Senador Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Concedo agora o aparte a V. Exa.
O Sr. Paulo Couto – Apenas queria fazer um reparto a V. Exa., porque o Governo era do
Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira e o Sr. João Goulart tinha apenas o posto de Vice-Presidente da República, Consequentemente, a Presidência do Senado; não tinha ação nenhuma
na vida executiva nacional para poder encaminhar ao Congresso uma mensagem dilatando o
prazo da compulsória do Mal. Odílio Denys.
O SR. MÁRIO MONDINO – v. Exa. está levando a minha análise para o terreno da
crítica. Mas, nobre Deputado, é mera análise, estou apenas apontando os fatos para ver de
onde, como e em que condições emergiu este homem para a posição em que hoje se encontra,
golpeando as instituições democráticas do nosso País. E o argumento de V. Exa. sequer vale
no caso, porque quando eu disse Governo de ambos, foi porque, realmente, os dois Partidos
é que estavam no Governo, nesta ocasião. Mas, foi mantido este homem, em caráter excepcional, no serviço ativo do Exército, preterindo e prejudicando o acesso de outros oficiais mais jovens, que tinham mais direito ou melhor direito de procurar ascensão na sua carreira militar.
O Sr. Paulo Couto – (Interrompendo) Houve grande contrariedade.
O SR. MÁRIO MONDINO – E quando o Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira deixou o Governo, lá ainda permanecei o Marechal no Ministério da Guerra, para, afinal, ainda
como Ministro seguir uma tradição deste País, uma triste e humilhante tradição neste País, de
que os Ministros da Guerra, em geral, depõem os Presidentes da República, e que, em geral,
os Ministros da Guerra fazem pressão sobre Congresso, coagem o Congresso a votar leis de
emergência, aplicando “impeachments” nos Presidentes da República. É que os Ministros
da Guerra têm este superpoder, sobre toda a vontade soberana da Nação, de derrubar a casa
passo tantos quantos Presidentes da República quiserem derrubar.
O Sr. Paulo Couto – (Interrompendo) É o militarismo do presidencialismo.
E o mais triste é que dentro do mundo civil se perder até a coerência e incorrem em incongruências terríveis, porque são os próprios civis, afinal, que geram estas situações, condicionadas à satisfação de apetites transitórios.
Há poucos dias, ouvi, ainda, nesta Casa, ao mesmo tempo que se condenava este Marechal golpista – e que, por sinal, é reincidente no golpe – e que já fora elogiado pelas mesmas
pessoas, por ocasião de outro golpe, quando se condenava este Marechal, elogiava-se outro
Marechal, que também havia dado golpes militares neste País.
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O que é preciso é ter coerência. O que precisamos é ter uma atitude definitiva, de frontal
condenação a todos os golpes e a todos os golpistas, porque, só assim se fortalece o poder civil
desta Nação, e só assim se poderá governar o destinos deste País, sem a tutela e sem a pressão
perigosa de homens que se desmandam quando na posse de qualquer poder.
O Sr. Paulo Couto – Mas, V. Exa. poderia me explicar qual o outro golpe?
O SR. MÁRIO MONDINO – V. Exa. vai fazer a assistência rir...
O SR. Lauro Leitão – Contra o Sr. Café filho.
O SR. MÁRIO MONDINO –... ao me formular esta pergunta, para esclarecer fatos da
história tão recentes. Eu diria a V. Exa. para não ir mais longe...
O Sr. Lauro Leitão – Carlos Luz, Café Filho...
O SR. MÁRIO MONDINO –... para começar em 1937, com uma história de apenas 24
anos. Eu diria em 1945
O Sr. Paulo Couto – Aí é golpe! Em 45 foi golpe, em 54 foi golpe.
O SR MÁRIO MONDINO – Em 37 não foi golpe?! Não havia regime constitucional
vigente?!
O SR. PAULO COUTO – Foi golpe
O SR. MÁRIO MONDINO – Ah! Então estou certo. Em 45 também. Chegamos a
esta triste realidade. Em 37 foi golpe com o Sr. Getúlio Vargas. Em 45 foi golpe contra o Sr.
Getúlio Vargas. Em 54 foi golpe contra o Sr. Getúlio Vargas. Em 55 foi golpe contra o Sr. Café
Filho.
O Sr. Paulo Couto – Eles é que queriam dar o golpe.
O SR. MÁRIO MONDINO – Em 61 foi golpe contra o Sr. Jânio Quadros. Em 61 é
golpe contra o Sr. João Goulart.
Eu queria declarar nesta Casa que a minha posição é de neutralidade em face a todos esses
golpes. Sou contra todos eles, porque nós, civis, é que somos os culpados. Somos nós que
andamos de rastilhos junto aos militares para darem o golpe de acordo com as conveniências.
Se os políticos deste País tivessem consciência de suas responsabilidades e procurassem desincumbir-se de suas missões, de seus mandatos ligados com o povo (muito bem, apoiados),
vinculados ao povo, e não mendigando nas portas dos quartéis e dos Ministros Militares as
simpatias e a ajuda de militares para romperem e violarem as instituições a cada passo, os militares estariam nos seus lugares e os civis com o povo, nos seus. (Palmas).
Há muita gente que se ilude e pensa que o povo já não está compreendendo isso. O povo
enxerga e vê, e hoje, mais politizado do que ontem, ele está entendendo perfeitamente todas
essas manobras, que os apetites e as ambições de outros vêm desencadeando num processo de
deterioração de toda a estrutura política da Nação. E, se uma análise profunda nós fizéssemos,
chegaríamos à conclusão de que não é o militar que agride as instituições: o civil que capitula, arrasado, amesquinhado e humilhado pelas suas próprias conveniências, inconfessáveis e
subalternas.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) Esgotado o tempo de V. Exa., nobre Deputado.
O SR. MÁRIO MONDINO – Já vou encerrar, Sr. Presidente.
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Porque até agora, devo confessá-lo – e não vim à tribuna para isto – sem querer fui arrastado a esgotar meu tempo, este minguado tem o de disponho, falando de coisas que, por
sorte, foram oportunas, e foram oportunas porque assim como se exige, hoje dos homens
públicos, uma tomada de consciência em face dos problemas fundamentais da Nação, de par
com uma sintonia atualizada e arejada frente ao panorama universal, também se exige, hoje,
ou se deve passar a exigir, hoje, dos homens públicos que detém poder civil, aos que representam o povo no exercício do poder civil, os que sejam da estrita natureza do poder civil,
deixando os militares que cumpram suas tarefas nos seus quadros, no seu campo de ação,
guardando-os distanciados daquelas atribuições que são inerentes, fundamentais e essenciais
ao exercício do poder civil que emana do povo. Quando assim fizermos, e quando os políticos
não andarem nas antessalas dos ministérios a pedir-lhes o apoio que o povo não lhes dá, para
tomar, para subir, para assaltar o poder, quando isto tiver sucedido, até o povo estará na posse
de sua consciência, apoiando seus líderes autênticos; quando o Poder Civil estiver exercendo
conscientemente suas funções e os militares cumprindo seus deveres, em seus postos, os golpes terão desaparecido do plano da vida política nacional, porque casa um terá um dever a
cumprir e cada qual o seu lugar.
O Sr. Lauro Leitão – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Apenas para completar o rol dos fatos históricos citados por V. Exa., que comprovam
que em determinados golpes desferidos contra as instituições democráticas, têm culpa determinados políticos, queria lembrar que, quando da campanha do Sr. Jânio Quadros, havia
políticos, sobretudo do PTB, que proclamavam que, se eleito ele fosse, não seria empossado.
Esse é apenas um lembrete, para completar o rol de fatos que V. Exa. está referindo.
O SR. MÁRIO MONDINO – Sou muito grato ao aparte de V. Exa.
E, Sr. Presidente, para encerrar, vou apenas, em breves palavras, se a tolerância de V. Exa.
o permitir, tocar de leve num assunto importante e que, realmente, foi o assunto que me
estimou a vir à tribuna. Quero dizer que o espírito golpista não está instalado na cabeça de
muito político de raciocínio atrasado, bolorento deste País, de muitas lideranças apodrecidas
deste País, e que o espírito golpista não está só dentro de alguns setores das casernas ou atrás
das fardas de alguns generais ou marechais, mas está atrás da vestimenta de alguns Deputados
e de alguns Senadores desta Nação. (Muito bem).
Quando todo este País, quando toda esta Nação, quando todo este povo estarrecido com
a deposição do Sr. Jânio Quadros da Presidência da República – e é bom que se repita, com
a deposição do Sr. Jânio Quadros da Presidência da República -, quando todo este povo ainda espera um esclarecimento acerca dessas coações e desse constrangimento que o levaram à
renúncia, e ainda alimenta a esperança de que a legalidade seja reparada integralmente com
a sua recondução ao poder, porque foram seis milhões de brasileiros que lhe deram o voto e
não lhe deram inutilmente, o deram conscientemente e o elegeram democrática e soberanamente, quando toda a Nação está nesta expectativa de ver esclarecidos os acontecimentos,
os episódios da renúncia do Presidente da República, eis que dentro dessa célebre Emenda
parlamentarista que se apresentou ao Congresso Nacional, existe o artigo III das Disposições
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Transitórias, Srs. Deputados, que não deixa de ser, que não é outra coisa, senão um golpe, um
nove golpe do Congresso Nacional contra o Presidente Jânio Quadros ou contra a possível
volta do Presidente Jânio Quadros para a Presidência da República, por que diz o artigo III:
(Lê)
Artigo 3º - O vice-presidente da República, eleito a 3 de outubro de 1960, exercerá
a Presidência da República, nos termos deste ato adicional, até 31 de janeiro de 1966,
devendo prestar juramento perante o Congresso Nacional, dentro de 30 dias.

(Após a leitura)
Não era preciso e não era necessário que nesta Emenda constitucional de parlamentarismo, que é uma Emenda golpista, de novo golpe, contra o Presidente Jânio Quadros e contra
o Vice-Presidente João Goulart, que os golpistas querem dar novamente contra os dois, não
era necessário que esta Emenda dissesse quando chega o término do mandato, porque, isso
a própria Constituição já diz. Não era preciso emendar coisa nenhuma, o que era preciso é
emendar um pouco de vergonha na cachola desses homens (Palmas). Que a Emenda torne
impossível o regresso do Sr. Jânio Quadros à Presidência da República, mas que seja provado
que ele tenha sido afastado, derrubado do poder por coação e por constrangimento ilegal. É
golpista contra o Sr. Jânio Quadros: porque impede o seu possível retorno, burla, tripudia
sobre os votos e seis milhões de brasileiros. E é golpista contra o Vice-presidente da República: porque, para lhe entregar aquilo que já deveria ter-lhe entregado há muito tempo que
é a substituição do Sr. Jânio Quadros – impõe-lhe condições que são restrições de poder, de
atribuições específicas do Presidente da República. Então, vemos que o golpe militar que
foi desfechado, o golpe que apeou o Sr. Jânio Quadros do poder e que agora quer impedir a
posse do Sr. João Goulart na Presidência da República, se reflete no Congresso, no Projeto
apresentado por Senadores e Deputados.
Eu, que sou parlamentarista, não de hoje, mas de há muito tempo; eu, que conheço os
parlamentaristas tradicionais do Estado, que tanto lutarem pela implantação desse sistema
neste País, posso imaginar com que tristeza estão eles, como estou eu, de ver, que depois de
tantos anos de sacrifícios para conseguir convencer a nação de que o sistema parlamentarista
é o sistema que melhor corresponde ao condicionamento político nacional, tenham que se
defrontar, agora, de cabeça baixa, com aquilo que nos dirão: foi uma vitória de todos os parlamentaristas, porque o parlamentarismo estaria, então, implantado no País.
De cabeça baixa, porém, receberíamos o elogio e as congratulações, porque triste é o sistema que surge do golpe, que emana do golpe, que frutifica do golpe, que se implanta pelo
golpe, em qualquer País do mundo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
(Manifestação das galerias)
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir, com a palavra o próximo orador inscrito, nobre Deputado Synval Guazzelli.
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O Sr. Poty Medeiros – Ausente, em reunião que se realiza na sala da Presidência, o nobre
Deputado Synval Guazzelli, líder da minha bancada, consulta a V. Exa., Sr. Presidente, se posso ocupar o tempo reservado para a sua inscrição, eis que por ele, e por isso, estou autorizado.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Poty
Medeiros, para ocupar o tempo reservado para o ilustre líder de sua bancada.
O Sr. Poty Medeiros – Sr. Presidente e Sr. Deputados.
Integrante de um partido que nasceu no subterrâneo das conspiratas, pregando a ordem
legal, o regime democrático, o império da Constituição; integrante de um partido que, em
todos os momentos da conturbada vida nacional, se manteve e se mantém na defesa desses
princípios, como os únicos consentâneos com a dignidade de um país libre e altivo, - embora
prevenções e incompreensões, embora a perda de posições oficias legitimamente conquistadas –, podem os nobres colegas avaliar o meu júbilo cívico, o meu entusiasmo cívico, ante
o que venho testemunhando nestes dias históricos: homens do povo e homens do governo,
irmanados, confraternizados, na salvaguarda da soberana vontade popular, sob a égide das
normas constitucionais. É a comprovação de que sempre sustentamos a boa causa, enraizada
na consciência da nacionalidade.
Não olhemos, entretanto, para traz. Não volvamos, porém o olhar para a retaguarda, na
crítica de acontecimentos ainda ontem ocorridos, na crítica de personalidades ainda atuantes,
protagonistas principais, no cenário político-partidário da atualidade brasileira.
A hora não é para o trato dessa matéria, é de afirmação, de espírito de decisão, de convergência de todos para um fim comum: assegurar o domínio da Constituição, em cujo clima
os cidadãos se sentem mais felizes dentro da Pátria, a Pátria mais respeitada nos círculos do
Mundo.
Não nos transformemos na estátua, segunda a lenda bíblica, imobilizados, por divergências ou discrepâncias partidárias, em face de ocorrências que nós desejaríamos jamais houvessem acontecido no Brasil: sem alento, sem ânimo, nem ideal, passos que não avançam em
demanda do amanhã, braços que não agem em prol das conquistas sagradas da democracia
cristã, humana e justa, enaltecedora do Brasil de nossos dias.
Tiremos, porém do episódio, um ensinamento que ressalta.
Sr. Presidente. Urge a obediência constante, impõe-se a observância permanente da lei,
como norma reguladora da coexistência social, à luz da sabedoria dos legisladores: se ontem
a desrespeitamos em nome de interesses transitórios, abusando da força de que somos passageiramente detentores, como a invocarmos, com autoridade, hoje ou no futuro, em amparo
de nosso direito, que nela deposita a usa confiança e tranquilidade, convicto de sua energia
protetora, de sua força coercitiva.
Seja, pois, a Constituição, sempre, em quaisquer circunstâncias, o foco de luz clareando
estradas por onde marche triunfal a democracia no Brasil.
De outra parte, Sr. Presidente como udenistas, folgo em registrar a coerência, a linha de
coerência do meu partido, na defesa, sempre observada, dos postulados constitucionais, contra os regimes do predomínio pessoal, do arbítrio exclusivista.
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31/08/1961 - Chegada do Vice-Presidente João Goulart em Montevidéu/Uruguai.

Pertencem a Eduardo Gomes, glorioso cidadão, - soldado, estes conceitos lapidares: - “A
ditadura é a desordem aparentemente organizada; a pior das democracias vale mais que a
melhor das ditaduras”.
Preconizando o respeito integral da Constituição, na grave crise aberta com a renúncia,
em termos ainda não bem esclarecidos, mas que precisam ser, do eminente Sr. Jânio Quadros,
conhecem-se pronunciamentos francos e positivos, de vigorosos líderes da UDN, como Cid
Sampaio, de Pernambuco; Juracy Magalhães, da Bahia, Magalhães Pinto, de Minas, Adauto
Cardoso, na Câmara dos Deputados, Milton Campos, no Senado Federal, a bancada udenista na Assembleia Legislativa de São Paulo, presidida pelo meu preclaro correligionário Dr.
Abreu Sodré. Nesta Casam, nem outra é a orientação da representação da UDN, refletindo
o sentir dos companheiros gaúchos, através da palavra exaltada do jovem e brilhante líder
Synval Guazzelli.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – O tempo de V. Exa. está terminando, nobre
Deputado.
O SR. POTY MEDEIROS – Sr. Presidente. O meu tempo está findo. Mas, antes de
encerrar esta intervenção improvisada, em nome da UDN, pela ordem legal, pela democracia
cristão, pelo império da Constituição Brasileira, de espírito resoluto, sem personalismo estéreis ou demagogias repulsivas, faço um apelo sincero aos sentimentos cívicos dos patrícios de
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nós divergentes, a fim de que colaborem no sentido de que retorne, o quanto antes, a paz ao
seio da família brasileira, sob a ameaça, tremenda e angustiante, dos horrores da guerra civil.
E nós da UDN que, no governo ou na oposição, só temos um objetivo: o bem comum,
lembramos a frase do gênio da raça, merecedora de insculpir-se em bronze: “Fora da lei não
há salvação.”
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – A seguir com a palavra o nobre Deputado
Athayde Pacheco.
O SR. ATHAYDE PACHECO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Nestes dias de crise política por que atravessa a Nação, tem se falado muito a respeito da
legalidade, da defesa das nossas Leis máximas. Mas, Sr. Presidente, cada dia e cada hora que
passa, vamos nos desiludindo cada vez mais da durabilidade das nossa Leis e do respeito que
devotamos a elas.
Sobre a renúncia do Sr. Jânio Quadros, que ainda não está muito clara, fala-se em golpe
e em forças ocultas. E, Sr. Presidente, parece-nos que, de fato, elas existem e que estamos lutando em vão. Aliás, há um velho ditado que diz que a “cobra se mata lhe dando na cabeça”.
Mas dessa cobra, dessas forças ocultas, não podemos ver a cabeça para liquidá-la, e tudo o que
fizemos e tudo o que estamos fazendo, é remédio que não cura doença, porque não trata das
causas que originaram a crise. Haja visto o caso da renúncia do Sr. Jânio Quadros, da qual até
agora se desconhecem as razões. Mas, o que já se pode ver é que antes de solucionar esta crise,
antes de se instalar o novo governo constitucional, parece que as tais “forças ocultas” estão
agindo para dar um segundo golpe. Pois se já existe uma lei que disciplina a matéria, se a posse
do Vice-Presidente na Presidência da República está amparada na Lei, na Carta Magna que
nos rege, por cuja defesa estamos lutando, qual a razão para se fazer novas leis? Ou para mudar
aquela que querem rasgar, que já está quase rasgada? Não vejo razão nenhuma, Sr. Presidente.
Não sou contra o Parlamentarismo, apenas sou contra um parlamentarismo que vai nascer do golpe e que também, pelo golpe, será ferido. Como se diz habitualmente, esse parlamentarismo já nasceu morto, ou vai nascer morto.
Eu espero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que os ilustres Representantes do povo no
Congresso Nacional que, aprece, iam reunir-se hoje para decidir a respeito, pensem bem e,
mesmo contra seus próprios interesses, se oponham ao golpe, parta ele de onde partir. Lembre-se que, nesse caso, não estão salvando a nossa Pátria. Dizem alguns que assim fazem para
evitar o derramamento de sangue. Em primeiro lugar, não vejo razões para derramamento de
sangue e, em segundo, mesmo que houvesse, não vejo motivo para Emenda à Constituição.
Espero, porém Sr. Presidente, que esses homens do Congresso Nacional pesem bem a sua
conduta. Percam os seus mandatos, se assim for preciso, mas não deixem que exista a ditadura
mas não, deixem que se derrame o sangue dos seus irmãos. Acima de tudo deve estar a dignidade dos homens e o respeito à Lei. Não haverá mais respeito à Lei se esta receber emendas,
agora, ao apetite dos interessados, aos apetito dos golpistas, ao apetite de Ministros Militares
apoiados por Deputados federais.
Eu perguntaria: evita o derramamento de sangue? Não ficamos nós desmoralizados pe229

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

rante à Nação, diante da própria Lei que nós ampara, aceitando a Emenda parlamentarista?
E breve, Sr. Presidente, haveremos de ter o mesmo derramamento de sangue, talvez muito
maior.
Portanto, quero quer que, aqui, não deve haver meio termo, deve-se, isto sim, cumprir
a Constituição na sua origem, na sua totalidade, deve-se cumprir a Constituição tal qual é.
Não há de ser na hora em que o País 3sta nesta crise, que haveremos de implantar o parlamentarismo. Isto será um absurdo, será um fracasso, será uma desmoralização para os homens
que dirigem a Pátria, para os homens que legislam para este País. Eu espero, Sr. Presidente,
que o ilustre Comandante do III Exército e o ilustro Governador do Rio Grande do Sul
mantenham-se intransigentemente fiéis à Constituição vigente. Espero, Sr. Presidente, e me
mantenho firme na minha posição, que a emenda parlamentarista não seja aprovada, para
evitar maior derramamento de sangue, para evitar que ainda se derrame mais sangue do que
hoje. Espero e mantenho firme na minha posição: que os Ministros Militares obedeçam à lei,
porque senão estaremos dispostos a lutar, estaremos dispostos a tudo para que as leis deste
País, sejam respeitadas e para que o povo brasileiro também seja respeitado. Era o que eu tinha
a dizer, Sr. Presidente, para deixar registrado nesta Casa.
Tomara Deus que não seja aprovada a Emenda parlamentarista. Haja o que houver, não
deve ser aprovada, pois será a desgraça desta Nação. Leis que nascem do golpe, e morrem com
o golpe. É por isto que digo, se ela nos salva, hoje, do golpe, poderá nos fazer cair, amanhã, em
piores condições ainda.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Não havendo mais oradores inscritos, vamos
suspender a presenta Sessão.
(Suspende-se a sessão)
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Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

31/08/1961 - Governador Leonel Brizola visita os postos de fortificação no Palácio Piratini.
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Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

01/09/1961 - Grupo de deputados estaduais, federais e senadores em apoio à campanha da Legalidade no Palácio
Piratini. Identificados da esq. Para dir.: Sinval Guazzelli (4) e jornalista Carlos Bastos (5) e Henrique Henkin (7)
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O SR. PRESIDENTE – (Mariano Beck) – Declaro reaberto os trabalhos da Sessão Permanente. O Sr. Secretário fará a leitura de novas mensagens que chegaram à Assembleia Legislativa.
O SR. SECRETÁRIO – (Procede à leitura do Expediente)
TELEGRAMA
Assembleia Legislativa Estado P. Alegre
Piratini 30
Reassumindo hoje o cargo Prefeito Municipal vg tenho satisfação solidarizar-me
patriótica campanha defesa nossas instituições saudações Dorvalino Lessa Vice-Prefeito
Exercício
***
RADIOGRAMA
Dr. Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia P. Alegre
São Lourenço do Sul 30
A Câmara Municipal de São Lourenço vg reunida sessão permanente vg solidariza-se incondicionalmente esse Assembleia pela brilhante atitude cívica patriótica assumida face os acontecimentos que agitam a Nação vg repelindo qualquer decisão que
implique no desrespeito Constituição País pt Saudações
Sylvio Crespo Schilee
Presidente Câmara
***
TELEGRAMA
Dr. Hélio Carlomagno
DD. Presidente Legislativo P. Alegre
Erechim 29.8.61
Momento direito povo brasileiro foi postergado, impedindo vigência legal Governo República, cumprimento Legislativo gaúcho representado pessoa Coessência autêntico defensor regímen democrático. Viva legalidade.
Maria de Lourdes Tagliari – Professora
***
RADIOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Rio Grande 30
Centro de tradições gaúchas Mate Amargo Cidade Rio Grande dirige-se Vossência
a fim hipotecar-lhe irrestrita incondicional solidariedade vg nesta hora em que nossa
Pátria vê-se ameaçada cerceamento sua liberdade pt Ao mesmo tempo manifesta sua
satisfação atitude digna Vossência seus nobre pares lutarem sem tréguas defesa legalidade pt Ezídio Correia Fonseca Presidente
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TELEGRAMA
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Getúlio Vargas 29.8.61
No momento em que todas as classes e todos brasileiros clamam pela justiça, tranquilidade e paz pública, os motoristas de praça deste Município, como não poderia
deixar de ser, manifestam irrestrita e integral solidariedade aos homens que patrioticamente se empenham para manter a constituição e legalidade. Saudações
Cavour BottonOsmar Vossol
Ramon RicoMiguel Rogalski
Odorico PereiraAchyles Scalon
Gomercindo Zacanaro
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Gaurama 29.8.61
Poder Legislativo Gauramense vem, nesse momento de angústia apreensões que
vive povo gaúcho e brasileiro, manifestar total apoio e irrestrita solidariedade pela posição clara e firme que assumiu totalidade legislativo gaúcho pela preservação de manutenção da ordem, da legalidade e das garantias constitucionais.
Oscar de Paris – Presidente Câmara Municipal VereadoresGaurama
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Gaurama 29.8.61
Como veterano das gloriosas arrancadas do Rio Grande do Sul, saúdo eminente
companheiro pela decidida posição tomada em favor da legalidade constitucional.
Graciano Schwinski Pereira
***
FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Passo Fundo 30.8.61
Perfeitamente identificado sentimentos animam povo rio-grandense hipoteco Vossência irrestrita solidariedade gloriosa luta preservação ordem legal e consequente posse Dr. João Goulart Presidência República. Saudações.
Prof. Aurélio Amaral
***
FONOGRAMA
Dr. Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Porto Alegre
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Cruz Alta 29
Foi instalado neste momento sede Centro Acadêmico Faculdade Economia vg Comité Resistência pela legalidade vg com apoio sindicatos e associações de classe vg
defesa postulados democráticos e constitucionais pt Voluntário cruz-altenses saberão
defender Constituição Brasileira honrando mais sagradas tradições povo gaúcho.
Pela Legalidade
Albery Eidelxein Presidente Centro Acadêmico
Humberto Ferreira da Silva pelos Sindicatos e Associações
***
RADIOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Dd. Presidente Assembleia Legislativa
Caçapa 31.8.61
Exultante de civismo, comunico ilustre presidente que a Câmara Municipal vereadores desta intrépida “TERRA FARRAPA”, mantém-se em reunião permanente sob uma
só bandeira: a da Legalidade, em defesa da constituição. Viva o Brasil. Patrióticos cumprimentos.
Luiz Coelho Leal Presidente Câmara Vereadores
***
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
P. Alegre – RS
Rio Grande – 29/8/61
Os Acadêmicos e secundaristas rio-grandinos, em uníssono, movidos pelo mais alto
espírito democrático, assumem irrestrita solidariedade a todas as forças constituídas
vivas, sãs e benéficas da nacionalidade que, como nós, lutam pela manutenção das instituições e da legalidade constitucional. Neste momento histórico em que vive a nação
brasileira, lembramos as palavras de Ruy Barbosa: “Na lei, com a lei e pela lei”, porque
fora da lei não existe salvação.
Hélio Combelato, Eli Ennes, Walter Badejo, Carlos F. Moita, Argemiro Pereira Carvalho
Visto – Major Mauro, Comandante
***
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Porto Alegre – RGS
Cruz Alta – 30-8-61
SOLICITO DIVULGAR LEGISLATIVO E RADIO LEGALIDADE SEGUINTE PROCLAMAÇÃO AO EXÉRCITO DA PRODUÇÃO: ASSOCIAÇÃO DOS TRITICULTORES DE
CRUZ ALTA, CAPITAL DO TRIGO E MAIOR PARQUE MECANIZADO DO BRASIL, DIRIGE-SE AOS PRODUTORES DO SOLO GAÚCHO, CONCALAMNDO-OS PARA, I-ORGANIZAÇÃO DE COMITÊS DE RESITÊNCIAS DEMOCRÁTICA E ALISTAMENTO DE

236

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

GRANJEIROS, TRATORISTAS E AGRICULTORES, EM DEFESA DA CONSTITUIÇÃO E
PELA POSSE DO PRESIDENTE DA REPÚBLCIA DOUTOR JOÃO GOULART. 2-E ATENÇÃO, AGRICULTORES GAÚCHOS, NENHUM PALMO DE TERRA DEVE FICAR EM REPOUSO, PLANTEMOS TODAS AS NOSSAS LAVOURAS COM TODOS OS PRODUTOS
DO VERÃO. O RIO GRANDE DO SUL NECESSITA DA MAIOR SAFRA DE SUA HISTÓRIA PARA ENFRENTAR OS GOLPISTAS, TRATORISTAS E LAVRADORES, INICIEMOS O
COMBATE PREPARANDO NOSSAS TERRA. 3-COM O GOVERNO DO RIO GRANDE
DO SUL, COM O III EXÉRCITO TRANSFORMAREMOS NOSSAS MAQUINAS AGRÍCOLAS EM BARRICADAS DA LEGALDIADE. VIVIA A LEGALIDADE! CRUZ ALTA 29 DE
AGOSTO DE 1961 – ALFREDO WESTPHALEN NETO. PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
DOS TRITICULTORES DE CRUZ ALTA.
***
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
P. Alegre
São Jerônimo – 30-8-61
POVO GENERAL CÂMARA, SEM DISINTINÇÃO PARTIDOS E CRENÇAS RELIGIOSAS,
UNIDO NO COMITÊ PRO RESISTÊNCIA CONTRA GOLPE, REDNE HOMENAGEM A VOSSA EXCELÊNCIA PELA ATITUDE VIRIL E DECISIVA EM DEFESA DA CONSTITUIÇÃO PT
ESSE PEQUENINO MUNICÍPIO DO RIO GRANDE AGUARDA A SUA PALABRA DE ORDEM
PARA AGIR COMO CONVÉM O MOMENTOS E LHE IMPÕE E A DIGNIDADE, ATÉ O SACRIFÍCIO DA PRÓPRIA VIDA, VIVA O BRASIL PT FRANCISCO P. RODRGIUES, PREFEITOS,
ANTONIO PEREIRA NETO, ARANI ANTONIO GARCEZ DEL. POLÍCIA
***
Exmº Sr. Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Porto Alegre – RS
Ibirubá – 28-8-61
POVO DE IBIRUBÁ NESTE MOMENTO HISTÓRICO APRESENTA A V.EXA. SINCEROS CUMPRIMENTOS PELA SUA ASSOMBROSA CORAJOSA ATITUDE DE TOMADA
DEFESA ORDEM E LEGALIDADE ABRAÇOS FRATERNAIS PT OTAVIANO GOMES PRESIDENTE PSD
***
Hélio Carlomagno – Presidente
Assembleia Legislativa – P. Alegre
Guaporé – 31.8.61
MOMENTO FORÇAS REACIONARIAS GOLPISTAS TENTAM ENXOVALHAR CONSTITUIÇÃO PT ASSOCIAÇÃO RURAL GUAPORÉ SE SOLIDARIZA GESTO PATRIÓTICO
VOSSÊNCIA DESEJO LEGALIDADE PT JULIO SCALCO PRESIDENTE
***
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa do Estado
P. Alegre – RS
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Estação Vargas -29.8.1961
ROGAMOS VOSSÊNCIA LEVAR CONHECIMENTO AO SNEHOR GOVERNADOR
VG POVO SERTANENSE ESTÁ INCONDICIONALMENTE SOLIDÁRIO ATITUDE TOMADA EM DEFESA DA COSNTITUIÇÃO 1946 PT CONTRATULA-MOS COMANDO TERCEIRO EXÉRCITO E QUINTA ZONA AÉRA ANTONIO MELO PEDRO PIOVESAN JOÃO
BUENO BENEVENUTI FILHO HILARIO BERNANRDI ERNESTO BERNIERI DANIEL
DAGOSTINI SERGIO FRANCESH LUIZ BRRESCANCIN PEDRO ORSO ALDO GRADIN
AFONSO JORGE ARNALDO VIEIRA DE ALBUQUERQUE VITORIO POLES
***
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia do Estado
P. Alegre – RS
Não-me-toque – 28.8.61
CÂMARA DE VEREADORES DE NÃO-ME-TOQUE, REUNIDA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA E PERMANENTE VG RESOLVEU CONGRATULAR-SE COM VOSSÊNCIA E ILUSTRES SENHORES DEPUTADOS PELA HERÓICA ATITUDE DE TOMADA EM
DEFEDA PRECEITOS CONSTITUCIONAIS PT ESTAMOS COESOS E FIRMES NO PROPÓSITO DE SER PRESERVADO O REGIME E GARANTIDOS OS DIREITOS ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO PT SAUDAÇÕES VEREADOR LUIZ RUDY BECKER PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
***
Exmº Dr. Hélio Carlomagno
DD. Presidente Assembleia Legislativa do Estado
P. Alegre – RS
OF. NR. 82-61 CONGRATULO MEU PREZADO AMIGO E ILUSTRE COMPANHEIRO
PELA MANEIRA DESASOMBRADA, CORAJOSA E INSTRANSIGENTE NA DEFESA DE
ORDEM JURÍDICA E DA CONSTITUIÇÃO VIGENTE NA NAÇÃO, AO LADO DO EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR DO ESTADO TORNAM-SE VERDADEIROS PALADINOS
DA DEFESA DA LEGALIDADE, IMPONDO O SAGRADO DIREITO DA POSSE DO DR.
JOÃO GOULART, NA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA PT ABRAÇADOS REGINALDO
RODRIGUES DELEGADO DE PELOTAS
***
Exmº Sr. Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
P. Alegre – RS
Panambi -29.8.61
CÂMARA VEREADORES PANAMBI, EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, UNANIMIDADE DE SEUS MEMBROS, APOIA ATITUDE SERENA VOSSÊNCIA DEFESA CONSTITUIÇÃO NACIONAL HEITOR S. MALHEIROS PRESIDENTE
***
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PAL
RIO GRANDE 29/08/61
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CÂMARA MUNICIPAL CIDADE RIO GRANDE DIRIGE-SE VOSSÊNCIA A FIM HIPOTECER-LHE IRRESTRITA SOLIDARIEDADE NESTA HORA DECISIVA DA NACIONALIDADE AO MESMO TEMPO QUE SE SENTE ORGULHOSA CUMPRIMENTAR ESSE
EGRÉGIO PARLAMENTO SUA LUTA DEFESA LIBERDADES DEMOCRÁTICAS CUMPRIMENTO COSNTITUIÇÃO DESSA LEGALIDADE PT COLOCANDO-SE AO LADO DE
VOSSÊNCIAS E SEUS NOBRE PARES, ESTA CÂMARA REAFIRMA SEU JURAMENTO
DEFESA LEI REGIME PT
CDS. SDS. DR. NILO CORRÊA FONSECA
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
IBIRUBÁ 30.8.61
APÓS REGRESSAR ESSA CAPITAL EXALTAMOS UNIÃO POVO IBIRUBENSE SENTIDO INDISSOLÚVEL APOIO MOVIMENTO LEGALISTA SENDO QUE PARA TAL RÁDIO
EMISSORA PASSOU SER CENTRO FORTALEZA LEGALIDADE PRESERVAÇÃO INTEGRAL TEXTO NOSSA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ÚNICO MEIO CAPAZ HARMNIZAR
FAMÍLIA BRASILEIRA PT SAUDAÇÕES.
CICERO DO AMARAL VIANA, DELEGADO DE POLÍCIA.
***
FONOGRAMA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO PAL
BAGÉ 31.8.61
DIRETORIA AEROCLUBE BAGÉ APRESENTA DENODADOS REPRESENTANTES
POVO GAÚCHO IRRESTRITA SOLIDARIEDADE DEFESA DIREITOS CONSTITUCIONAIS
HOMERO SOARES PRESIDENTE

(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Não há mais expediente a ser lido.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre Deputado Guilherme do Valle.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Em duas oportunidades, nestes dias dramáticos em que vive o povo do rio-grandense,
para condenar o movimento golpista que se espraia no País, sob o comando de três Ministros
militares, que esqueceram que a Constituição brasileira também foi promulgada para que
eles a respeitassem. Os homens livres do Brasil querem que seja respeitada a Constituição;
partiu o grito de liberdade, partiu o grito em defesa da legalidade do glorioso Rio Grande de
tantas e tão memoráveis tradições, do Rio Grande que sempre lutou pela Constituição; e, de
imediato, recebeu do povo do Rio Grande, sob o comando deste verdadeiro herói da batalha
pela legalidade que é o Governador Leonel Brizola, o apoio incondicional, pleno e absoluto
do glorioso III Exército.
Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a luta que estamos empreendendo vem desde o dia
de 25 de agosto. Não querem recuar os ministros do golpe e da reação contra a lei, contra a
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Constituição, e muito menos recuará o povo que está ao lado da legalidade e da Constituição.
E por que chegamos a esta situação, Sr. Presidente?
É preciso que se retorne ao início do governo do Sr. Jânio Quadros. S. Exa., sob a maior
expectativa e esperança do povo brasileiro, dada a espetacular vitória que obteve nas urnas
livres da democracia, em 3 de outubro de 1960, iniciou o governo através de processos democráticos e moralizadores.
Procurou S. Exa., conforme havia prometido nas praças públicas de todo o Brasil, colocar
a casa em ordem, como dizia e, concomitantemente, projetar medidas de grande envergadura, de muita profundidade, para reerguer a economia nacional, para levar a justiça social aos
homens que trabalham, e para lança o Brasil no mais alto conceito possível de todo o mundo.
Iniciou o Governo Jânio Quadros medidas democráticas e patrióticas em defesa da soberania nacional e procurou nortear a política exterior do Brasil até então retrógrado e reacionário, para um campo mais alto de independência. Recordo, Sr. Presidente e Sr. Deputados,
que, na minha terra, na minha cidade de Caixas do Sul, quando realizava o seu grande comício em busca da Presidência da República, declarava o Sr. Jânio Quadros que manteria, se
eleito fossem, relações com todos os povos do mundo e que o Brasil continuaria suas tradições
de liberdade, de democracia; que o brasil não se curvaria à prepotência de quem quer que
fosse; e repetia, naquela oportunidade, a frase do grande líder libertador de vários países da
América, o escritor, o poeta, o jornalista, o militar, o patriota, o sábio José Martí: “É preferível
morrer de pé, do que viver de joelhos”.
Nesta linha, o Presidente Jânio Quadros afirmava que faria a política do Brasil em defesa
das suas instituições, em defesa das suas tradições democráticas e cristãs, em defesa da soberania nacional, em defesa da soberania econômica e da soberania política.
Inicia o Sr. Presidente, já eleito, seu governo dentro exatamente daquilo que havia prometido ao povo brasileiro nas praças públicas, sem o trair uma vírgula, cumprindo exatamente
aquilo que prometera a todo o povo das cidades e dos campos. E o que acontece, Sr. Presidente? Inicia-se, também, a reação; reação que não partiu daqueles que foram os seus opositores
na campanha eleitoral; reação que partiu de muitos que o apoiaram nos grandes centros do
País. E quem, então, começou a comandar essa reação contra o Presidente Jânio Quadros?
Não poderia ser outra figura: a mesma de sempre, tão conhecida, formada na escola do golpe
e da traição à Pátria. Com perdão do nome feio: Carlos Lacerda!
Reuniu ele a vontade de todos os reacionários, que não queriam e não querem que este
povo seja livre, que este povo seja independente, que o Brasil seja soberano, representando
esse homem, quem sabe, Sr. Presidente – como muito se afirma por todo o Brasil – os interesses de poderosos grupos econômicos nacionais, aliados com grupos econômicos internacionais. O auge da campanha contra a política exterior do Sr. Jânio Quadros manifesta-se no mês
de maio. Lacerda vai para a imprensa, para o rádio, para a televisão e combate frontalmente
a política de soberania nacional, de independência e de altivez que Jânio Quadros procurava
imprimir ao Brasil perante os demais povos do mundo. E nesse momento, então, Sr. Presidente, na Câmara Federal levantou-se a voz do grande patriota e líder nacional, que é Sérgio de
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Magalhães, denunciando um golpe que se preparava contra a governo do Sr. Jânio Quadros.
A Câmara, perplexa, recebeu a denúncia e todos os Deputados democratas e patriotas desfilaram pela tribuna, levantando-se em favor da legalidade, em favor do governo da Jânio Quadros, em favor da sua política exterior de independência e soberania; mas Lacerda não parou,
não descansou, continuou agindo ocultamente ou publicamente, ameaçando o Presidente
da República, este Deputado que ocupa a tribuna neste instante, encontrava-se no Estado da
Guanabara, juntamente com os eminentes Deputados Ary Delgado e Marcírio Loureiro, em
companhia de líderes sindicais e dirigentes de órgãos previdenciários do Rio Grande do Sul,
tratando do problema dos atrasados pertinentes a associados dessas entidades federais. Mantive contato com os eminentes colegas da Guanabara, Roland Corbisier e Saldanha Coelho,
tomando conhecimento do golpe que tramava o Sr. Carlos de Lacerda contra o Presidente
Jânio Quadros, vale dizer, contra a Constituição brasileira, vale dizer contra o Brasil, vale dizer
contra o povo do Brasil expressa pro seis milhões de brasileiros que comparecerem às urnas
em 3 de outubro de 1960 e sufragaram, livremente, o nome do Sr. Jânio Quadros.
Após tomar conhecimento dessa situação, Sr. Presidente, denunciava eu, dentro do Estado da Guanabara, o golpe que se tramava contra o Sr. Jânio Quadros e que o jornal “Última
Hora”, do Rio Grande do Sul, publicou com esta manchete: “do Valle denuncia, no Rio,
golpe de direita contra Jânio Quadros”.
Sr. Presidente. Quantos patriotas, quantos brasileiros que, tomando conhecimento das
artimanhas criminosas de Lacerda e o seu grupo entreguista, reacionário, fascista e traidor do
Brasil, quantos desses homens denunciaram à Nação a trama que se preparava contra o Presidente legitimamente eleito pelo brasileiro? E as notícias confortadoras que o povo recebia,
de quem partiam? Do Sr. Marechal Odílio Denys: “Reina calma em todo o país. Reina calma
na Nação Brasileira. O exército está coeso e unido, apoiando o Sr. Presidente da República,
garantindo a Constituição e as instituições democráticas”. “Nada há de anormal no país”. E
o povo, lendo umas declarações e tomando conhecimento de outras afirmações, evidentemente, baseava-se nos detentores do poder, a quem competia garantir a ordem, a liberdade, a
Constituição e fazer respeitar o direito do povo.
Pois bem, Sr. Presidente, todas essas denúncias foram feitas em maio, junho e julho, até
que chegamos ao Dia do Soldado.
Aberração das aberrações, Sr. Presidente, contrassenso dos contrassensos, Sr. Presidente,
o Ministro da Guerra, em boletim distribuído no Dia do Soldado, em homenagem ao heroico
soldado do Brasil, representado na figura de Caxias, afirma, ainda pela manhã, no boletim
que foi lido em todos os quartéis do Brasil, e que a imprensa divulga, que os Senhores Deputados devem ter lifo e de que o Rio Grande do Sul e o Brasil tomaram conhecimento: “O
país está em calma, o Exército continua como guardião da ordem e da defesa das liberdades
públicas, o Exército, inclusive, apoia o Governo em todas as suas medidas, em todas as suas
providências, em todas as suas posições, mesmo na sua política exterior”. E às duas horas e
10 minutos da tarde chega ao Rio Grande do Sul a notícia da renúncia do Presidente Jânio
Quadros. O que aconteceu, Sr. Presidente? O que aconteceu, Senhores Deputados? Efetiva241
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mente, positivamente, até agora, ninguém sabe. Há apenas uma mensagem do Presidente que
renunciou ao cargo, dizendo, entre outras, que fora vencido pela reação, que sofrera pressão
de grupos de País e do exterior.
O Sr. Jânio da Silva Quadros tem um grave e seríssimo compromisso com o povo brasileiro. Restabelecida a ordem constitucional, com a vitória, tenho a convicção absoluta, das
forças democráticas e populares, queremos que o Sr. Jânio Quadros retorne ao Brasil e diga
aos brasileiros, numa reunião de cúpula nacional, com a presença de todos os Srs. Governadores de todos os Estados do Brasil, com a presença de todas as Assembleias Legislativas da
Nação, qual foi a reação que o derrotou, que diga ao povo brasileiro que grupos são esses do
interior e exterior que pressionaram S. Exa. E, conhecidos os motivos, ferindo eles a integridade e soberania nacional e o respeito ao próprio povo brasileiro, Sr. Presidente, que se reponha
na Presidência da República o Sr. Jânio Quadros, porque, caso contrário, não haverá mais
necessidade de votar neste país, será preferível que todos rasguem o seu título eleitoral e se
submetam à força representada por tiranos que atualmente estão governando o país e que são
os Ministros militares.
A esta altura, quando se sabe que o Governador de Santa Catarina está preso dentro do
Palácio do Governo em Florianópolis, quando se tem conhecimento de que o Governador do
Piauí também está preso, já não se pode acreditar que o Sr. Ranieri Mazzili, Presidente provisório do Brasil, esteja em plena liberdade. Quando regressam Deputados desta Assembleia
que foram à Capital da República e afirmam que o Congresso está vivendo sob a mais terrível
pressão militar das Forças Armadas, Sr. Presidente, não há mais liberdade neste país, para não
falarmos na violência, no terror que esse execrável cidadão que se chama Lacerda está imponto ao povo glorioso da Guanabara. Não há outra conclusão a que se possa chegar.
Advertido por V. Exa., Sr. Presidente, concluo esta intervenção. Esta horas dramáticas
que estamos vivendo, está inquietação da família nacional, devem-se à irresponsabilidade, de
quem? De três Ministros Militares, que se arvoram em donos desta República, que dizem
que vetam o nome do Sr. João Goulart para a Presidência da República. Mas quem são esses
três militares para vetar o nome de um homem que foi escolhido pelo povo brasileiro? Que
autoridade têm eles, Sr. Presidente? São pagos exclusivamente pelo povo os três Ministros,
são custeados pela Nação Brasileira para dirigir as Forças Armadas em defesa da Constituição.
E veja, Sr. Presidente, ainda a propósito: nesta Assembleia, à uma hora da madrugada de
hoje, a nossa colega Suely de Oliveira, ainda emocionada com o que lhe foi dado ver na Capital da República, onde o avião em que viajavam os Deputados do Rio Grande foi vasculhado
por tropas da Aeronáutica e do Exército, como se ali chegassem gangster, disse-nos que o
Ministro Odílio Denys, falando ao grupo de parlamentares federais, que tratavam da emenda
parlamentarista, pegou a Constituição, olhou para os Srs. Deputados e disse: “este livrinho
aqui, que vocês fizeram, tratem agora de arranjá-lo para salvar a situação.” Este “livrinho”, Sr.
Presidente, era a Carta Magna do Brasil!
O Sr. Moab Caldas – Eu confirmo isto, nobre Deputado.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Está aí, Sr. Presidente, a confirmação que recebo
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através das palavras do meu eminente colega e amigo, Deputado Moab Caldas, que também
esteve na Capital da República.
Encerro, Sr. Presidente, encerro dizendo que o povo brasileiro não suporta este sistema
discricionário, este métodos fascistas, não suporta mais processos ditatoriais. Este povo quer
ver restabelecida a Constituição em todos os seus dispositivos. Este povo quer a posse imediata do Vice-Presidente João Goulart. Este povo, Sr. Presidente, quer paz e tranquilidade para
progredir. Este povo quer ver respeitada as suas tradições cristãs e democráticas. Nós aqui não
temos a nossa bússola, como disse Brizola, dirigida nem para Moscou nem para Washington.
Nós queremos o Brasil para nós, bem brasileiro, mas livre, soberano, que ninguém venha
meter o dedo aqui dentro, que ninguém invada a nossa casa para dizer o que queremos ou
devemos fazer. Nós somos livre, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado
Ariosto Jaeger, desejo lembrar aos Srs.Deputados que foi estabelecido entre a Presidência e
os Líderes de Bancada o período máximo de 15 minutos para cada orador permanecer na
tribuna. Por inobservância minha não solicitei ao nobre Deputado Egon Renner, que me
substitui na direção do trabalhos, que limitasse o tempo do nobre Deputado Guilherme do
Valle, o que, aliás, certamente concorreu para que a assistência tivesse a oportunidade de por
mais tempo ouvir o magnífico discurso que S. Exa. estava pronunciando.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Bondade de V.Exa., Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – No entanto, um equívoco não justificaria outro. Por isto solicito aos Srs. Deputados, a bem dos trabalhos, que observem o tempo estabelecido entre a Presidência e as lideranças de Bancadas.
Para uma comunicação urgente, concedo a palavra ao nobre Deputado Ariosto Jaeger.
O SR. ARIOSTO JAEGER – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Possivelmente voltarei a
ocupar a tribuna, na tarde de hoje, para focar aspectos do grave momento que vivemos. Agora
apenas o faço para transmitir à Casa e ao povo de nosso Estado que quatro Deputados que
foram a Brasília, integrando a comissão que representou esta Assembleia Legislativa perante o
Congresso Nacional e que, por motivo de falta de transporte, dado às dificuldades nas viagens
aéreas, no momento, não retornaram ontem a Porto Alegre em companhia dos demais colegas, deverão chegar hoje à tarde a Porto Alegre, viajando pela Cruzeiro do Sul e partindo do
Rio de Janeiro às 15 horas. São eles os Deputados Euclides Kliemann, Artur Bachini, Paulo
Brossard e Gudbem Castanheira.
Entendia, Sr. Presidente, de interesse especial, dado às facilidades com que os fatos se
deformam nestas oportunidades e às facilidades com que os fatos se deformam nestas oportunidades e às eventuais intenções que têm alguns de deformá-los, informar ao Rio Grande que
aqueles Representantes do Povo, que só não retornaram por motivo de força maior, voltarão
a esta Assembleia, à qual pertencem, e que daqui só se afastaram para cumprir uma delegação
do Rio Grande do Sul. (Palmas) (O discurso não foi revisto pelo Orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Concedo a palavra, a seguir, ao nobre Deputado Lauro Leitão.
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O SR. LAURO LEITÃO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. A Nação Brasileira, desde
o dia 25 de agosto, está mergulhado numa crise político-militar sem precedentes, gerada pela
renúncia, trágica e inesperada, do Sr. Jânio Quadros ao cargo de Presidente da República e
para o fora eleito, de maneira consagradora.
Aquele gesto, Sr. Presidente, como não poderia deixar de ser, encheu de perplexidade
e de estupefação o povo brasileiro, que estava convencido de que S. Exa. vinha governando
este País com firmeza e com segurança. Desde logo, duas versões surgiram sobre as causas da
renúncia; uma fraqueza de um homem que demonstrasse firmeza de atitude e que demonstrara, também, extraordinária vocação para gerir a coisa pública.
Com efeito, no manifesto que dirigiu ao País, o Sr. Jânio Quadros afirmou que forças
terríveis o envolveram, obrigando-o a renunciar, para logo depois elogiar as Forças Armadas
pelo seu comportamento exemple com relação ao Governo da República. São duas asseverações que se chocam e que contradizem. O momento, porém, não comporta indagar qual das
versões é a verdadeira, dado o clima de conturbação em que vive o Brasil!
O Sr. Jânio Quadros, oportunamente, estou certo, dará os esclarecimentos devidos à nossa Pátria. Mas Sr. Presidente, passadas as primeiras emoções, voltaram-se as atenções para a
posse do Sr. Jânio Quadros. Surpreendentemente, porém, novo fato sacode a alma do povo
brasileiro.
É que os Ministros Militares se manifestaram, frontalmente, contra a posse do Vice-Presidente no cargo de Presidente da República, em face de suas tendências ideológicas. Desta
feita, entretanto, o povo brasileiro não assistiu indiferente a esta tentativa de golpe contra
as nossa instituições democráticas. Não. Através de seus Governadores de Estado, das Casa
Legislativas, de Prefeitos, de líderes políticos, de líderes sindicais, de estudantes, o povo se
levantou numa verdadeira mobilização, numa eletrizante mobilização de consciências cívicas
para combater o golpismo. É lamentável, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que num País como
este, que tem uma Constituição que é a garantia de todos num País que tem como guardiã
desta mesma Constituição as Forças Armadas, tenhamos que assistir a espetáculos como este,
que compromete a nossa vida de povo civilizado, que compromete a nossa condição de nação
que se diz viver sob o regime democrático.
Venho a esta tribuna, pois, Sr. Presidente, para recordar que me mantenho coerente com
o meu passado de modesto homem público. Sempre combati o golpe. Combati o golpe contra o Sr. Café Filho; combati o golpe contra o Sr. Carlos Luz. E estou, agora, contra esses militares que, ao invés de defenderem a ordem constitucional, são os primeiros a tentar golpeá-la.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Tenho a esperança de que o bom senso, o juízo, o patriotismo das classes militares, afinal, venham a prevalecer sobre o arbítrio, sobre a prepotência e
sobre o impatriotíssimo, para que seja resguardada a ordem legal no país, pois só assim estará
salvaguardada a Carta Magna da República, só assim serão assegurados os diretores individuais, só assim serão respeitadas as liberdades públicas, só assim o Brasil poderá prosperar e
progredir!
Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
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O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado José
Vecchio.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Hoje, às 12,00 horas quando
descíamos a Rua General Auto, tivemos a oportunidade de ver um avião que sobrevoava a
zona da chamada “Cidade Baixa”, lançando alguns panfletos. Esse fato agora é transformado
em notícia, através da “Folha da Tarde”, sob o título “Avião lança folhetins sobre Porto Alegre.” Como tivemos a oportunidade de colecionar alguns desses folhetos, vamos proceder a
sua leitura para que possamos fazer um melhor julgamento da situação:
O primeiro está assim redigido:
“Aos oficias, Sargento e Praças Brasileiros do III Exército”
Não existem mais o dever de obedecer ao GENERAL MACHADO LOPES.
Ele FOI DESTITUÍDO do comando do Terceiro Exército e substituído pelo General
Cordeiro de Farias;
Machado Lopes está agora na ILEGALIDADE
Quem ficar com ele é REBELDE e será julgado por isso;
Não se entreguem nas mãos dos agitadores e dos COMUNISTAS vendidos ao IMPERIALISMO VERMELHO.
Viva o Brasil!”

(Após a leitura)
O segundo diz o seguinte:(Lê)
“LICENCIAMENTO DAS TROPAS SEDIADAS NO RIO GRANDE DO SUL, PARANÁ E SANTA CATARINA
O MINISTRO DA GUERRA, autorizado pelo Presidente da República, resolve
licenciar, nesta data, os CABOS e SOLDADOS incorporados no corrente ano nas
Organizações Militares das 1ª,2ª e 3ª DC, 3ª e 6ª DI e 5ª RM e 5ª DI.
(Portarias ns. 1.935 e 1954, de 30 de agosto de 1961)

O terceiro é o manifesto já demais conhecido, lançado pelos Ministros Militares, e cujo
teor vamos ler a fim de que conste dos Anais da Assembleia. (Lê)
MANIFESTO À NAÇÃO
No cumprimento de seu dever constitucional de responsáveis pela manutenção
da ordem, da lei e das próprias instituições democráticas, as Forças Armadas do
Brasil, através da palavra autorizada de seus Ministros, manifestaram a S. Exa. o Sr.
Presidente da República, como já foi amplamente divulgado, a absoluta inconveniência, na atual situação, do regresso ao País, do Vice-Presidente Sr. João Goulart.
Numa inequívoca demonstração de pleno aos poderes constitucionais, aguardaram elas, ante toda uma trama de acusações falsas e distorções propositadas,
sempre em silêncio, o pronunciamento solicitado ao Congresso Nacional. Decorridos vários dias e como sintam o desejo de maiores esclarecimentos por parte da
opinião pública a que inimigos do regime e da ordem buscam desorientar, veem-se
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constrangidas agora, com a aquiescência do Sr. Presidente da República, a vir ressaltar,
de público, algumas das muitas razões em que fundamentaram aquele juízo.
Já ao tempo em que exercera o cargo de Ministro do Trabalho, o Sr. João Goulart demonstrara, bem às claras, suas tendências ideológicas, incentivando e mesmo
promovendo agitações sucessivas e frequentes nos meios sindicais, com objetivos evidentemente políticos e em prejuízo mesmo dos reais interesses de nossas classes trabalhadores. E não menos verdadeira foi a ampla infiltração que, por essa época, se processou no organismo daquele Ministério, até em postos-chaves de sua administração,
bem como nas organizações sindicais, de ativos e conhecidos agentes do comunismo
internacional, além de incontáveis elementos esquerdistas.
No cargo de Vice-Presidente, sabido é que usou sempre de sua influência em animar e apoiar, mesmo ostensivamente, manifestações grevistas promovidas por conhecidos agitadores. E, ainda há pouco, como representante oficial em viagem à URSS e
à China comunista, tornou clara e patente sua incontida admiração ao regime desses
países, exaltando o êxito das comunas populares.
Ora, no quadro de grave tensão internacional em que vive dramaticamente o mundo de nossos dias, com a comprovada intervenção do comunismo internacional na vida
das nações democráticas e, sobretudo, nas mais fracas – avultam, à luz meridiana, os
tremendos perigos a que se acha exposto o Brasil. País em busca de uma rápida recuperação econômica, que está exigindo enormes sacrifícios, principalmente das classes
mais pobres e humildes; em marcha penosa e árdua para o estágio superior de desenvolvimento econômico-social; com tantos e tão urgentes problemas, para reparação,
até, de seculares e crescentes injustiças sociais nas cidades e nos campos – não poderá
nunca o Brasil enfrentar a dura quadra que estamos atravessando, se apoio, proteção
e estimulo vierem a ser dados aos agentes da desordem, da desunião e da anarquia.
Estão as Forças Armadas, profundamente convictas de que, a ser assim, teremos
desencadeado no País um período inquietador de agitações sobre agitações, de tumultos e mesmo de choques sangrentos nas cidades e nos campos de subversão armada, enfim, através da qual acabarão ruindo as próprias instituições democráticas
e, com elas, a justiça, a liberdade, a paz social, todos os mais altos padrões de nossa
cultura cristã.
Na Presidência da República, em regime que atribui ampla autoridade e poder
pessoal ao Chefe do Governo, o Sr. João Goulart constituir-se-á sem dúvida alguma, no
mais evidente incentivo a todos aqueles que desejam ver o país mergulhado no caos,
na anarquia, na luta civil. As próprias Forças Armadas, infiltradas e domesticadas, transformar-se-iam, como tem acontecido noutros países, em simples milícias comunistas.
Arrostamos, pois, o vendaval já esperado das intrigas e das acusações mais despudoradas, para dizer a verdade tal como é, ao Congresso dos representantes do povo e,
agora, ao próprio povo brasileiro.
As Forças Armadas estão certas da compreensão do povo cristão, ordeiro e patriota do Brasil. E permanecem, serenas e decididas, na manutenção da ordem pública.
Rio de Janeiro, GB, 30 de agosto de 1961
Vice-Almirante Sylvio Heck, Ministro da Marinha;
Marechal Odylio Denys, Ministro da Guerra;
Brigadeiro-do-Ar Gabriel Gum Moss, Ministro da Aeronáutica
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(Após a leitura)
Ora, Sr. Presidente, pode ser que os jovens Deputados desta Assembleia ignorem quanto
tem sido fértil o General Cordeiro de Farias em matéria de traição. O Sr. Cordeiro de Farias,
quando da organização da célebre Coluna Prestes, entusiasticamente se chamava de comunista, solidário com o Sr. Luiz Carlos Prestes, acompanhando-o na Coluna até aos desertos da
Bolívia. De lá voltou, ingressando, novamente, no Exército Brasileiro e mais tarde surge, no
Estado do Rio Grande do Sul, como Brasileiro e mais tarde surge, no Estado do Rio Grande
do Sul, como Chefe do Gabinete Militar, durante a intervenção, em nosso Estado, do General
Daltro Filho. Morre o General Daltro Filho e o General Cordeiro de Farias, no enterro desse
ilustre militar, faz um discurso e consegue captar as simpatias do Presidente da República, Dr.
Getúlio Vargas. Com o seu discurso, com a sua manifestação, consegue chegar a Interventor
do Estado do Rio Grande do Sul, liberal e democrata. Foram poucos os xadrezes da nossa
Polícia e tornaram-se pequenas as celas da Casa de Correção, para receber os presos que o
democrata Cordeiro de Farias mandava prender e, entre esses, o atual Deputado José Vecchio.
O general cometeu desatinos, violou lares, espaldeirou o povo desarmado, atentou contra a
opinião pública. Vargas não teve outra solução senão substituí-lo pelo General Ernesto Dornelles. Voltou, então, a paz. Voltou o povo a conhecer a liberdade, cerceada por Cordeiro de
Farias. Com a sua destituição, volte ele ao Rio, alia-se aos golpistas, vira-se contra aquele que
foi seu protetor, o Presidente Getúlio Vargas e participa do golpe que depôs o Presidente da
República.
Que surpresa podemos sentir, nós, os rio-grandenses, diante de mais essa traição de Cordeiro de Farias? Para nossa felicidade, para nossa sorte, comanda o 3º Exército, em nosso Estado, Santa Catarina e Paraná, um ilustre cearense, General que comanda as forças de legalidade; porque, se acreditamos em liberdades concedidas por um tartufo, que outro qualificativo
não tem o ilustre General Cordeiro de Farias, pobres trabalhadores do Rio Grande, pobres
trabalhadores do Brasil! Basta verificar as liberdades que estão sendo dadas aos trabalhadores
da Guanabara, onde os xadrezes já estão se tornando pequenos, para recebe-los. Basta olhar
para os trabalhadores de São Paulo, cujos líderes sindicais estão com sua liberdade cerceada.
No Rio Grande do Sul, só há um caminho a seguir. E já estão demorando as ordens para
ir ao encontro de S. Exa., a fim de dar ao povo brasileiro a liberdade que merece. É isto que
necessitamos e, se Deus quiser, há de chegar esta o oportunidade. Talvez não seja necessário
tomar esta atitude. Mas, se for necessário, para lá iremos, e não vai ser a faca que uso que irá
servir para essa tarefa; irei buscar um serrote. (Palmas das galerias) Quero ter este prazer, embora sempre tenha sido pacífico e nunca tenha matado ninguém.
Mas, Sr. Presidente, continuo com os meus comentário. Graças a Deus, no Rio Grande
do Sul, a imprensa nos ajuda. A “Folha da Tarde” publica hoje: (Lê)
RESPOSTA A CORDEIRO FOI NO MESMO TOM...
BRASÍLIA, 31 (F.T.) – Informava-se, no Planalto, que ocorreu a seguinte troca de telegramas entre os generais Machado Lopes, comandante do III Exército, e Cordeiro de Farias,
nomeado para substitui-lo:
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- “General de Exército José Machado Lopes – Cmt. III Exército – P. Alegre. Comunico
prezado câmara e amigo fui nomeado para substitui-lo comando III Exército e estou viajando
para aí a fim assumir posto. Cordiais saudações – General de Exército Osvaldo Cordeiro de
Farias”.
- “General de Exército Osvaldo Cordeiro de Farias - Estado-Maior das Forças Armadas
– Rio – GB – Comunico prezado camarado e amigo acabo de receber seu telegrama pt Se
vier será preso pt Atenciosas saudações – General de Exército José Machado Lopes, Cmt III
Exército”.
(Palmas das galerias)
Sr. Presidente. Quem vivem como vivemos, sob a Interventoria de Cordeiro de Farias no
Estado, quem como nós conheceu as prisões mais imundas da Capital durante o seu governo,
pro certo só tem um desejo: que ele venha mesmo nos visitar, porque o Gen. Machado Lopes
entregar S. Exa. para que o povo faça justiça, não dúvida nenhuma de que vai-se repetir a
célebre história da Hidra: Deixamos o corpo aqui e colocamos a cabeça a três quilômetros de
distância, porque senão poderá nascer outra para prejudicar o Brasil e o povo do Rio Grande.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – (Mariano Beck) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado
Carlos Santos.
O SR. CARLOS SANTOS – Sr. Presidente e Srs. Deputados!
Eu recebo, Sr. Presidente, e recolho a gama das ocorrências que empolgam e angustiam,
que atormentam e inquietam a opinião pública do País como uma experiência opulenta,
como um teste positivo e uma prova incontestável da nossa maturidade política, da nossa
maioridade cívica, e, antes de tudo, como um testemunho irrefutável da nossa virilidade democrática. A prova indiscutível e o testemunho vivo de que estes atributos sublimaram-se
na consciência e no espírito do povo brasileiro, todos nós registramos, tomados de profunda
emoção, quando as gloriosas Forças Armadas, tão bravamente representadas pelo III Exército, sob o comando seguro e másculo desse soldado do Brasil e cidadão da Pátria, êmulo de
Osório, que é o General Machado Lopes, resolveram não aderir,aos vendedores das nossas
tradições legalistas, mas tão só reafirmar a sua fidelidade aos sagrados compromissos que enfloram e engalanam a honra e as tradições de heráldica família de Caxias e que nada mais são
do que a defesa da legalidade e o resguardo da Constituição.
E muito mais do que a força bruta das armas, do que a materialidade agressiva dos tanques e das baionetas, foi a força insuperável do ideal, do pensamento, da crença, da fé nos destinos imperecíveis da Pátria, que operou esse prodígio que aí está, e através da qual nos apresentamos, não só diante da Pátria, mas diante do mundo, como povo digno desta liderança
na América e no próprio mundo, em defesa da liberdade, da justiça e da democracia. (Palmas)
Mais, muito mais, Srs. Deputados, do que qualquer um dos eminentes pares, muito mais
talvez do que qualquer um dos Senhores Deputados, eu posso oferecer o testemunho do
processo evolutivo magnífico e soberbo da democracia brasileira. Os momentos angustiantes
que o Rio Grande do Sul está passando, eu já os vivi nesta Casa.
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A angústia destas horas, há mais de 20 anos, o Deputado que ocupa agora está tribuna,
já experimentou, já sofreu dentro desta mesma Casa, Já vivi instantes semelhantes a este, Sr.
Presidente, momentos de igual dramaticidade, e quilo que a muitos poderia parecer uma influência aziaga, uma destinação estranha, forjada nas crateras do infortúnio e dos maus fados,
para mim, ao contrário, representa um privilégio, único talvez entre os 55 Srs. Deputados que
honram esta Casa, o privilégio de poder julgar, pelo confronto, o quanto evoluiu a democracia no Brasil, quanto à nossa compostura de hoje e de ontem, diante da legalidade ameaçada.
O Sr. José Vecchio – V.Exa. está abordando problema que eu também conheço e convivi,
um drama dos piores da minha vida, quando tentaram comprar V.Exa. e V.Exa. declarou
que passava por esse lamaçal imundo mas não se sujava as suas mãos. (Muito bem! Palmas.
Aplausos das galerias.)
O SR. CARLOS SANTOS – Eu disse mais, meus patrícios, meus bravos companheiros.
Eu disse mais, nobre Deputado José Vecchio, meu companheiro de tantas e tão gloriosas campanhas pela redenção dos trabalhadores brasileiros, pela incorporação dos homens que trabalham na comunhão nacional – eu disse mais, naquela época, quando tentaram me comprar e
subornar; tive a hombridade de dizer que o negro no Brasil se comprou até 88! (Muito bem!
Palmas! Aplausos das galerias)
Colocado nesta Casa, numa inovação trazida pela representação classista do Brasil, eu
talvez fosse mais visado pelos inimigos da Pátria, da sociedade e da própria dignidade humana,
pois sendo operário e sendo negro, julgaram que fosse eu o ponto vulnerável da desmoralização desta Casa e do abastardamento da dignidade humana. Eu tive não por mim, talvez não
pelo Parlamento, mas pelos meus filhos, por aqueles a quem eu não tinha mais nada a legar,
a não sei o exemplo, tive coragem bastante, energia e força para honrar as tradições do povo
gaúcho, este povo, Sr. Presidente, que nas coxilhas verdejantes que o minuano perfuma e
abençoa, aprendeu o ABC da liberdade.
Por isso, Sr. Presidente, é que invoquei esta condição privilegiada de ser, talvez, o único
que possa oferecer o testemunho, pelo confronto, do comportamento do Rio Grande diante
da Constituição agredida, compostura que sobremodo empolga e glorifica a gente farroupilha. O Rio Grande, Sr. Presidente, guardando aquelas mesmas tradições de bravura cívica, de
coragem moral, surge completamente desvinculado de quaisquer atavismo caudilhescos, para
se apresentar diante da América Livre como um monumento de cultura e de aprimoramento democrático, em exaltação dos mais nobres princípios que exaltam e dignificam os povos
livres.
A tese da legalidade, Sr. Presidente, a tese do respeito à Constituição já foi, neste Plenário, exaustivamente debatida e defendida pela rutilância mental dos nobres oradores que me
antecederam nesta tribuna; esta tese já foi consagrada e retemperada no calor da vibração
cívica deste povo que conosco vem acompanhando, engrandecendo e dignificando esta vigília
democrática. Este é o clima do Rio Grande do Sul. E, nesta altura, Sr. Presidente e Srs. Deputados, com que orgulho e emoção ressalto que é o mesmo clima do meu Rio Grande, daquele
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rincão que já comparei a um guasca acocorado à beira do Oceano, defendendo e resguardando a integridade física e moral do povo brasileiro; daquele Rio Grande que, muitas vezes, tenho invocado nesta Casa com a alma nas mãos e, talvez, com lágrimas nos olhos; daquele Rio
Grande, cujo povo tem-se agigantado numa luta hercúlea pela própria sobrevivência, povo
que tem sofrido, povo que no fundo de suas desgraças não tem, muitas vezes, encontrado na
legalidade e na própria Constituição a atenuação das suas desditas, das suas angústias e do seu
drama social. Mesmo assim, é um povo que está dizendo presente ao Comando Geral da Resistência Democrática; povo que, deixou agora de estar com seus braços graníticos estendidos
naquele gesto característico da nossa hospitalidade, mas lá está obstruindo sua barra, truncando as suas sinalizações, para que nenhum barco, nenhum navio possa cruzar a sua barra, a não
ser para servir a legalidade e defender a Constituição.
Aquele Rio Grande heroico, Sr. Presidente, terra de Marcílio Dias e terra de Tamandaré,
há de repetir, nesta conjuntura difícil e cruciante que estamos vivendo, aquelas fases gloriosas
da sua história com a qual passou para a posterioridade como terra de bravos, como terra
legendária.
Sua Câmara de Vereadores, seu Prefeito Municipal, seus sindicatos de classe, seus advogados, suas classes econômicas, seus magistrados, seus operários, seus estudantes, em suma,
todo o Rio Grande está unido e coeso como um só corpo e uma só alma, respondendo “presente” ao chamado do Legalidade, da Ordem e da Democracia.
E assim, Sr. Presidente, permaneceremos como permanece o Rio Grande do Sul, como
permanece a parte sadia deste Brasil democrático. E assim permaneceremos até, precisamente,
aquele instante em que João Goulart, Presidente Constitucional do Brasil, ao invés de ser procurado como um criminoso a bordo dos aviões que baixam no Galeão, possa desembarcar,
como disse muito bem o nobre Deputado Paulo Couto, recebendo as continências a quem
tem direito como supremo magistrado da Nação, num gesto de respeito, de acatamento e de
submissão à autoridade constituída.
Permanecemos assim, até que resguardadas sejam a Constituição e essa Legalidade na
defesa das quais estamos defendendo a própria Pátria, Sr. Presidente, que se retrata em cores
naquela legenda de “Ordem e Progresso” que rutila nas dobras do auriverde e imaculado pendão, porque sem lei e sem Constituição não há ordem e não há progresso; e se não há ordem
e se não há progresso, desaparece o próprio símbolo sagrado que serve de moldura da Pátria
comum. Defendendo a Legalidade, defendendo a Constituição, nós não estamos defendendo
o Sr. João Goulart, não estamos defendendo o Sr. Leonel Brizola, não estamos defendendo
o Partido Trabalhista Brasileiro, estamos defendendo, isso sim, a estrutura jurídica da Nação,
estamos defendendo o regime, regime magnífico, que por maior que sejam seus defeitos é preferível, mil vezes, à melhor, à mais branda e sorridente das ditaduras. (Palmas de toda a Casa)
(Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado Synval Guazzelli.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Penso que um dos Srs. Deputados que integrou a Comissão desta Assembleia, na viagem
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feita a Brasília, deveria fazer uso da palavra, ocupando esta tribuna para que não só os Srs.
Deputados como também o povo rio-grandense que aqui está nesta hora, tivessem a oportunidade e o ensejo de ouvir de viva voz as impressões da viagem oficial feita em nome desta
Casa, até a Capital da República.
O Sr. Jairo Brum – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Estou inscrito para falar, logo após o ilustre Deputado e relatarei as minhas impressões
sobre a viagem que fizemos à capital da República.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Seria interessante, nobre Deputado, e esclarecedor, nesta hora e neste instante, em que o povo do Rio Grande do Sul vive horas de angústias e de
dúvidas, de incertezas e de apreensões. Que se dizer, Sr. Presidente, depois de ouvir a palavra
calorosa, vibrante, cívica, entusiástica do nosso grande colega, do nosso querido amigo Deputado Carlos Santos?
O Sr. Carlos Santos – Obrigado V. Exa.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Sem dúvida alguma, S. Exa., com os indiscutíveis pendores que o fazem um dos mais vibrantes Deputados rio-grandenses, traduziu, com muita
felicidade e raro brilho, a vocação libertária do povo rio-grandense.
Nas dobras da bandeira nacional, S. Exa. referiu a expressão de “Ordem e Progresso”.
Mas, nesta altura e neste instante, deveríamos referir à legenda da nossa gloriosa bandeira
farroupilha, onde se lê: “Liberdade, Igualdade, Humanidade”! (Palmas)
Parece que mais uma vez, na história da Pátria, cabe aos rio-grandenses a missão árdua,
difícil, mas grande e heroica, de iniciar a jornada em defesa das liberdade e da democracia.
E nada nos tem quebrantado, e nenhuma ameaça, por mais que seja tem feito esmorecer o
entusiasmo, o ardor e amor pátrio do povo sulino.
Aqui estamos, passados vários dias da eclosão desta crise que vive o país, não com o mesmo entusiasmo inicial, mas com redobrado vigor o com redobrado empenho na vigília desta
Casa, como Representantes que somos de um povo, para lutar sem tréguas esta luta que traduz, mais do que nunca, a nossa ânsia libertária, a nossa vocação democrática e republicana.
Coube no passado, ao Rio Grande, na luta pela preservação das fronteiras da Pátria, o quinhão mais duro e mais áspero. Somos povo retemperado, através dos tempos, nestes embates.
A patas de cavalo, os nossos antepassados, nas coxilhas e nas planuras do Pampa, garantiram
com o sacrifício da própria vida, a integridade do solo comum e a garantida das liberdades. E
hoje esse exemplo e essa herança que nós os sentimos vivos e bem vivos, como um elemento
incentivador que nos impele numa coação irresistível para que prossigamos na luta!
O Sr. Guilherme do Valle – Muito bem!
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Há poucos dias, nesta Casa, pronunciei um discurso
para dizer, como de resto outros Deputados têm dito, entre os quais destaco os discursos dos
Deputados Cândido Norberto e Mário Mondino. Que a crise que atualmente vive o País é a
grande e séria crise de ordem econômico-social, a grande e grave crise de uma infraestrutura
de há muito superada.
O Sr. Carlos Santos – Sobretudo crise decorrente da consciência que as massa populares adquiriram;
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O SR. SYNVAL GUAZZELLI – V. Exa. diz bem. O povo brasileiro começa a sentir e a
se aperceber de que o conceito de liberdade é um conceito bem mais amplo do que o simples
direito de expressar o seu pensamento e as suas ideias.
O Sr. Guilherme do Valle – Muito bem!
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – O conceito de liberdade autêntico é aquele dentro do
qual todo cidadão encontra a garantia de ter o mínimo para viver com dignidade e com tranquilidade. Eu perguntaria: como se dizer que há liberdade num País, quando o pai de família,
quando o operário, que trabalhou o todo o ida, ao se deitar à sua cama, contempla a face
inocente dos seus filhos, que dormem ao seu lado, e, sentindo a grande responsabilidade de
sustento e da garantia da vida dessas crianças, não consegue repousar nem dormir, porque
está intranquilo e inseguro sobre o pão do dia seguinte, sem saber se terá meio e poderes para
garantir a subsistência de seus filhos. Que liberdade existe num País, numa Pátria, quando o
cidadão nem mesmo tem direito ao repouso? Isto, por certo, não é a liberdade como nós a
entendemos e como nós a queremos. É preciso que neste País, de uma vez para sempre, aqueles que detém a responsabilidade dos altos mandos, tomem consciência de problemas de tal
natureza e de tal espécie, sintam as verdadeiras e justas reivindicações do povo e façam, e deem
de si, e ofereçam de si, tudo o que estiver às suas mãos para dar a este povo o que este povo
pede e necessita e, especialmente, para dar a este povo, na sua exata expressão, a liberdade.
São, Senhores Deputados, as grandes reformas de base que pede e que implora este País,
que pede e que implora o povo, são essas reformas profundas e verdadeiras que não tem sido
feitas até agora com o que, portanto, frustrado e logrado tem sido o povo na sua ânsia de conquistar a verdadeira e autêntica liberdade.
O SR. PRESIDENTE (Alcides Costa) – Nobre Deputado, o tempo de V. Exa. está esgotado.
O SR. SYNVAL GUAZZELLI – Sempre que assume o poder um homem bem intencionado, consciente dos problemas e desejos de resolvê-los, ele se vê impossibilitado de alcançar
os seus objetivos e realizar as grandes reformas, pois encontra pelo frente resistências férreas
que entravam a sua ação, que não lhe permitem fazer pelo povo aquilo que seria o grande
remédio de que precisa o País.
Para nós, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o problema não se resolverá com a ascensão ao
poder deste ou daquele, com a simples posse na Presidência da República do Sr. João Goulart.
Problemas mais sérios e mais graves estão a reclamar soluções imediatas, antes que o povo, em
desespero, tome armas. E problemas não se resolvem e não se alcançam com a simples presença, no poder, de um homem.
(Assume a Presidência o Sr. Hélio Carlomagno)
Esses problemas pedem muito mais: uma consciência alerta, uma compreensão dos problemas sociais brasileiros, a compreensão, mais do isto, de que o Brasil não é um país isolado
na América e de que a América não é um continente isolado no mundo. As lições nos vêm de
todos os países. Todas as colônias, todos os países subdesenvolvidos, querem, agora, mais do
que nunca, alcançar a sua emancipação, a sua verdadeira liberdade, a sua verdadeira soberania.
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Assuma o Governo da República o Sr. João Goulart, Presidente constitucional deste País.
Com o mesmo empenho, com o mesmo entusiasmo com que defendemos o direito inclusive
que, queremos deixar aqui expresso, defenderemos e sempre a qualquer preço, não deixaremos, desta tribuna de, a todo o momento, pedir-lhe que faça pelo Brasil e pelo povo brasileiro
aquilo de que realmente ele necessita. Pediremos a S. Exa. que dê aos cidadãos brasileiros a
liberdade no seu conceito mais amplo, certo e seguro, que faça as reformas de base, as reformas
profundas tão necessárias, que modifique, que altere a infraestrutura deste País. Só, assim,
cada cidadão brasileiro poderá sentir nos seus exatos termos o que seja a liberdade, a liberdade autêntica, a liberdade que permite a um pai de família por mais modesto que seja, poder
dormir tranquilo, certo de que, no dia seguinte, o mínimo para viver com dignidade não lhe
faltará, não faltará à sua família. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Cândido Norberto, que
ocupará a tribuna pelo espaço de 15 minutos.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO -Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Já defini claramente pelo fiel cumprimento à Constituição. Minha definição, aliás, não
foi feita ontem, não a fiz, não a faço apenas quando o cumprimento da Carta Constitucional me interessa politicamente, quando coincide com a minha posição política, quando corresponde à minha situação partidária. Defendo o cumprimento da Constituição invariavelmente, defendo sempre, defendo teimosamente. Assim procedi defendendo governos com os
quais não concordei, defendendo governos dos quais discordei e discordei muito. Foi assim,
por exemplo, que, em 1954, o movimento golpista que culminou com a deposição, seguida
de suicídio do Sr. Getúlio Vargas, não me encontrou de braço cruzados e muito menos acomodado, senão que me encontrou de braços cruzados e muito menos acomodado, senão que
me encontrou na primeira linha, dando combate cerrado ao movimento que se desenvolvia
descaradamente em nosso País.
Embora, Sr. Presidente, entenda que a hora é muito própria, que a hora é muito conveniente, que a hora é muito vantajosa para falar-se mais às paixões populares, para falar-se mais
ao coração do povo, aos seus sentimentos do que ao seu raciocínio, eu cuido, justamente nesta
hora, de, remando talvez contra a maré, ao invés de explorar paixões, tentar me comunicar
com o raciocínio, com o cérebro, com a capacidade de discernir, de raciocinar do meu povo.
Não preciso de atestado de ideologia. Não preciso de atestado de coerência. Não preciso
de certificado de amor à Constituição, de respeito aos direitos do homem, de respeito ao direito do voto, de respeito ao direito de os eleitos assumirem seus postos. Toda a minha vida pública, que coincide exatamente com início da minhas atividades parlamentares, depõe a meu
favor. Esta posição legalista, esta posição de defesa da Constituição é uma constante na minha
vida. Muitos têm variado as suas posições em razão dos homens que estão no Governo, que
lideram seus partido. Eu não variei nunca, não mudei nunca, não penso mudar nunca. Embora possa me dispensar, Sr. Presidente, de apresentar tais atestados, eu não me posso privar do
direito de ler ao menos a introdução de um discurso que pronunciava nesta Casa, iniciando
uma série de trabalhos em torno do mesmo assunto, no dia 12 de agosto de 1953. Era então
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governo o Sr. Getúlio Vargas, que ao governo chegara sem o meu voto, mas que no governo
desejava que permanecesse até o fim do seu mandato porque, acima das minhas divergências
com o administrador da época, estava o meu indiscutível, o meu incondicional apego à Constituição. Em 12 de agosto de 1953, mais de um ano antes do golpe que se consumou em 24 de
agosto de 1954, eu dizia nesta Casa - e reparem qual era o clima desta Assembleia e como vivia,
naqueles dias, indiferente ao problema do golpismo o próprio Plenário da Assembleia. (Lê)
“Apenas para definir posições, para definir responsabilidades e, assim fazendo
ganhar tranquilidade de consciência, assumo à tribuna desta Assembleia que, desafortunadamente, vai dia a dia mais e mais se fazendo túmulo de palavras, sepultura
de atitudes, posto que o silencio envolve suas atividades, e o povo quase que as
ignora por inteiro.
Venho hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, retomar um assunto que apenas esbocei em intervenções anteriores, e tenho certeza de que toparei, desde logo, não apenas
com o indiferentismo do Plenário, que até hoje não deteve suas atenções sobre o problema, mas mesmo com seu ceticismo e até, quem sabe? com sua ironia.”

(Após a leitura)
E logo em seguida, depois de relatar a realidade em que se viva em 1953, quando o governo do Sr. Getúlio Vargas perdi substância e já seu nome não servia mais de bandeira eleitoral,
e muitos dos seus amigos o abandonavam, e muitos dos que dele se serviram, na impossibilidade de dele se servirem, o abandonavam, como fazem os ratos dos navios, quando a embarcação afunda, entrava, então, na análise da situação política e o fazia nestes termos:
“Um clima de golpismo se desenvolve e se alastra no País. O mesmo grupo
golpista que já tantas vezes infelicitou a Nação, a apoiado nas mesmas forças subversivas de outras aventuras, conduzido pelas mesmas forças subversivas de outrora,
volta à carga, agora, para destruir a incipiente democracia brasileira no momento
mesmo (e por isto mesmo em que ela está produzindo seus primeiros frutos, pelo já
maior esclarecimento da massa popular que se educa na sua prática.”

(Após a leitura)
Começava, assim, aquele discurso, que foi apenas um discurso dos muitos que pronunciei nesta Casa, defendendo o Governo e não a pessoa do Sr. Getúlio Vargas.
Este discurso ensejou sérios debates nesta Assembleia. Meses após, foi publicado em separata, não por minha iniciativa, já que a publicação custa muito, mas por pessoas que começarem a descobrir que os seus interesses se confundiam com a defesa que estávamos fazendo
nesta Casa.
Não preciso recordar como os fatos se desenvolveram daí para diante. Penso que todos
se recordam que de agosto, de 1953, até 1954 o processo golpista a que referi, que denunciei no devido tempo, ganhou ritmo acelerado, ganhou ímpeto maior e terminou eclodindo
daquela maneira irresistível, a 24 de agosto de 1954. Naquele dia, as paixões explodiram nas
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ruas e também na alma popular que sangrava, como sangrava a minha. Fui, inclusive, objeto
de explorações. Na hora da confusão e do domínio da conveniência, não pude deixar de ser
ofendido pelos que tinham interesse em explorar a paixão popular, como um dos inimigos
de Vargas, eu que defendera, defendendo seu governo, porque tinha o direito e o dever de
mantar a ordem e a constitucionalidade do governo, garantindo os meus direitos, os direitos
do meu povo, os direitos da minha coletividade.
O Sr. José Vecchio – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
V. Exa. tem razão, porque eu fui um dos que tirei V. Exa. das mãos daqueles que o queriam linchar, na frente da Prefeitura. Chamei um carro de bombeiros para livrá-lo da confusão, evitando que V. Exa. fosse sacrificado.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Não foi bem assim, nobre Deputado. Quero fazer
uma declaração agora, para restabelecer a verdade dos acontecimentos: Tive, naquele dia, para
satisfação minha, uma das grandes honras de minha vida: fui guardado pelo próprio povo,
que não permitiu que nenhum dos agressores pudesse me tocar em um dedo, sequer. Este
orgulho eu tenho de ter sido defendido pelo meu próprio povo. E sei contra quem o povo me
defendeu, mas não poderia chamar essas pessoas pelo nome porque, então, não as conhecia.
Sei que tinham poderes, naquele dia, mas seus nomes não sei, mas em tese, Sr. Presidente, sei
que se chamavam povo, também.
Eu dizia, Sr. Presidente, que não preciso recordar como os acontecimentos se desenvolveram, e também não preciso recordar o que foi que aconteceu, depois de agosto de 1954, um
regime assinalar também que aquele Vice-Presidente que ao Governo chegara, como hoje se
impõe que chegue o Sr. João Goulart, vale dizer, por força da Constituição, por decisão expressa da maioria, da maioria também do povo, aquele presidente foi deposto e foi vítima de
um golpe; e que este golpe foi referendado por uma decisão política de um Congresso que se
acocorou, que se intimidou, que se omitiu, que não soube se impor, que não soube responder
pelo povo; e também resultou daquela fórmula de impedimento, fórmula nova adotadas pelos subpolíticosbrasileiros. Um outro governo também se derrubou, quando exercia a Presidência da República o Presidente da Câmara, Sr. Carlos Luz. Para o 24 de agosto não faltaram
os hermeneutas, os intérpretes da conveniência da república, que justificam o golpe. Muitos
golpes foram perpetrados, apenas os hermeneutas, os intérpretes é que são outros.
Quando o Sr. Juscelino Kubitschek assumiu o governo, este país parece que, realmente,
ganhara uma consciência jurídica, mas isto tudo foi aparência, Sr. Presidente, e a prova está
aí: já agora se cuida outra vez de barrar o processo constitucional do Brasil e não é por acaso
que, tudo somado, tudo pesado, tudo medido, os homens que lá estão, na cúpula dos acontecimentos, que comandam os golpes, são os mesmo. São os mesmo, mas não são todos os
golpistas deste País, porque alguns estão do outro lado, alguns estão defendendo a Constituição e contra isso não me aborreço, senão que me alegro, porque prova que a causa da Constituição ganhou novos adeptos, o que testemunha, eloquentemente, que pouco a pouco se vai
firmando, neste País, a necessidade de que se defenda a Constituição acima de tudo, porque o
povo começa a compreender que a Constituição é um contrato que a sociedade firma, e que
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esse contrato ampara os direitos de todos contra a prepotência de alguns.
Eu me felicito por isto; eu fico feliz, Sr. Presidente, que os fatos se desenvolvam desta
maneira, mas quero ainda hoje, e com mais vigor do que nunca, reafirmar que o que cumpre
fazer neste País é cumprir, é defender sempre a Constituição, mesmo quando ela não proteja
os nossos desejos e os nossos interesses. A defesa da Constituição não deve ser feita somente
quando ela atinge os nossos Partidos, os nossos amigos, os nossos parentes, mas sempre.
Dito isto, Sr. Presidente, desejo, não sem antes ratificar o que ainda há pouco foi dito, foi
lembrado pelo Deputado Synval Guazzelli, uma das inteligências mais lúcidas desta Casa, um
dos espíritos mais arejados com quem já privei aqui nesta Assembleia, relativamente à conceituação que se deve dar à liberdade, não sem antes ratificar tudo quanto temos dito aqui,
teimosamente....
(O Sr. Presidente, em sinal de advertência de que o tempo do orador está concluído,
comprime as campainhas)
Verifico, Sr. Presidente, que sou o primeiro orador que ocupa a tribuna com o tempo
marcado, o que lamento.
O SR. PRESIDENTE – Deputado. V. Exa. exacerbou-se no comentário. Sou obrigado
a lembrar V. Exa. de que desde o início dos nossos trabalhos foram condicionados quinze
minutos para cada orador. Os demais, segundo me informou o 1º Secretário, foram todos
limitados dentro deste tempo, se não o fizesse estaria criando uma condição de privilégio, o
que não seria grato ao espírito de v. Exa. que é um homem, acima de tudo, justo e cordato.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Pela legalidade, Sr. Presidente, mesmo quando ela
conspira contra mim. (Risos)
Mas, Sr. Presidente queria que V. Exa. me permitisse agora, ao final desta intervenção que
fizesse uma declaração que deve ter um sentido de esclarecimento a muito, com relação ao
meu modo de ver e interpretar as notícias.
Li nos jornais, ouvi em estações de rádio de fora do Estado, bem como em jornais da nossa
Capital, que estaria circulando uma carta assinada pelo Sr. Jânio Quadros, dando explicações
mais detidas sobre a sua retirada do Governo. Li, inclusive, uma notícia segundo a qual o Sr.
Governador do Estado nos teria mostrado esta carta. Nego existência desta carta. O Sr. Governador não mencionou a existência deste documento; dele não tive conhecimento senão
por outras pessoas. Fiquei sabendo que alguém trouxera não sei de que ponto do País uma
cópia do tal documento e que neste documento o Sr. Jânio Quadros nos teria deixado dito,
teria mandado dizer que não renunciaria, que fora deposto e que tivera, inclusive, a integridade sua e de sua família e não sei mais o que. Uma informação apenas pela parte que me corresponde. Não li essa carta, a cópia datilografada e muito menos o original e não acredito nela.
E há mais: não aceito mais cartas de presidente que abandonam o seu posto, nem que passem
pelo Cartório, com firma reconhecida, porque acho que nenhum homem público, que tenha
obrigação de liderar o seu povo, tem o direito de deixar cartas de agitação e depois tomar um
navio de luxo e partir para o Velho Mundo confiando ao povo sacrifícios.
Quero declarar que não tomei conhecimento deste documento e que até prova em con256
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trário só poderia colher certeza diante do próprio ex-Presidente, porque, nesta altura, o Sr.
Jânio Quadros é ex-Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Nobre Deputado, tendo V. Exa. entrado no exame de um assunto de alta relevância, esta Presidência concede-lhe mais dez minutos para permanecer na
tribuna. (Palmas!)
O Sr. Synval Guazzelli – Mais uma vez é confirmada a simpatia do nosso Presidente pela
pessoa do Sr. Jânio Quadros. (Palmas!)
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Mais uma vez se põe em destaque que as leis como os
regimentos são flexíveis, são flexíveis, segundo sejam os interesses dominantes no momento.
Mas aproveito a oportunidade que me concede o ilustre Presidente e digo, então, completando o meu pensamento, que não subscrevo, não assino, não dou fé a esse documento que anda
por aí, com pretensão a carta do Sr. Jânio Quadros. Ainda que me trouxessem, nesta hora, com
firma reconhecida, só a aceitaria se ela fosse um depoimento em condições normais, prestado pelo
próprio Sr. Jânio Quadros. E nós a iríamos discutir, inclusive e especialmente, para saber por que
nos deixou nesta confusão, porque deixou o seu povo agitado, enfrentando riscos e perigos, no
instante mesmo em que, num Lóide de luxo, viajou para a Europa.
À Medida que as notícias chegam ao meu conhecimento, vou revigorando a minha confiança de que a carta do Sr. Jânio Quadros, dando notícia da sua renúncia, é, não apenas
confusa, mas especialmente contraditória, pois não entendo como alguém posse ter deixado
o Governo sob coação, ao mesmo tempo que tece hinos de louvor às Forças Armadas.
O Sr. Jairo Brum - V. Exa. permite?
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Pois não!
O Sr. Jairo Brum – Deputado Cândido Norberto. Esta sua preocupação sobre a veracidade da carta é muito oportuna. Colhi, em Brasília, a informação de que aquela carta original
não foi assinada pelo Presidente da República; ela acompanhou uma outra carta que fora
redigida pelos três Ministros militares, juntamente com o Ministro da Justiça. De forma que
tem razão V. Exa. ao estar pondo em dúvida estas cartas que andam circulando pela Nação.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Aliás, o momento dá-nos a impressão de que estamos numa guerra de cartas, de telegramas, de cuspe e de saliva, Sr. Presidente, (risos) e o que
eu temo e o que me preocupa realmente é que este povo bom, ingênuo, sincero, que está nas
ruas, que está disposto a tudo, seja a única vítima desta briga, desta luta, desta “guerra epistolar”. O que eu quero com todas estas minhas considerações a respeito das cartas, Sr. Presidente, é servir à minha gente, é chamar a atenção do meu povo para que não se empolgue, para
que não se deixe levar pelas primeiras emoções, que pare, que raciocine, que examine, que julgue, que não se deixe arrastar, que não se deixe envolver sem antes meditar. Eu conheço, não
por experiência pessoal, por isso que, na matéria, sou fraco, mas conheço, e todos conhecem,
a força da palavra, quanto pode a palavra incendiar corações, perturbar raciocínios, despertar
paixões. E, se a estas palavras se soma a música, a marcha militar, o hino nacional, então, o
mais pacato homem da classe média abandona esposa e filhos e sai para a rua, inclusive para
brigar, não sabendo bem por que, nem contra quem, nem em defesa de quem.
257

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

O Sr. Alcides Costa – A classe alta não vai!
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – O povo modesto, humilde que é aquele que atende
os apelos feitos pela imprensa e pelo rádio, para escorrer um caso de infortúnio qualquer,
enquanto os outros fazem que não ouvem rádio para não dar um tostão seu, é o mesmo povo
que ficar sensibilizando e apaixonado, pela palavra e pela música, e, por um momento, põe o
coração acima do raciocínio: vai contra tudo e contra todos, e, às vezes, o que é pior, contra
si mesmo.
Como veem, não estou fazendo um apelo às paixões, não estou explorando as emoções;
estou, inclusive, com grande dificuldade, remando, de certa forma, contra a maré, e me dirigindo à consciência dos meus patrícios, advertindo-os contra as cartas apócrifas, contra as
mensagens que tanto podem vir de um navio como do além, como partir de um escritório,
forjadas, inventadas, falsificadas.
Nesta hora, Srs. Deputados e povo do Rio Grande, para mim, só existe, realmente, uma
carta: é a Carta Constitucional, é a Carta Magna, e, pela sua sobrevivência, pela sua integridade, nós devemos nos bater, mas nos bater confiantemente, tranquilamente, firmemente.
Nada mais fácil do que deixar cartas – disse e repito -; nada mais fácil do que lançar manifestos, e se apresentar para a prisão num forte confortável, à beira mar, onde se pode, inclusive, tomar banhos de mar, e onde se fica inteiramente à vontade, para abrigar-se do perigo
e tornar-se vitorioso. É muito fácil deixar carta para que o povo se transforme em bandeira,
e, por esta carta, brigue e morra, se necessário; é muito fácil deixar-se um manifesto e depois
ir para um forte, onde está entre colegas, mesmo que os colegas sejam os golpistas, aos quais,
teoricamente, se combate.
Difícil é, antes de lançar-se manifesto para ir à prisão, assumir a posição de luta no meio
do povo. Era isto, Sr. Presidente, parte do que eu entendi como o meu dever de dizer nesta
hora, terminando com a reafirmação já feita de que, nesta hora, só existe realmente uma carta
a ser defendida, a ser considerada, a ser prezada, é a carta constitucional. O resto não me parece que valha o esforço, e muito menos o sacrifício, e muito menos ainda uma vida de um
chefe de família, de um irmão.
Com a Constituição, Sr. Presidente, hoje, como ontem e como sempre. Constituição
que, neste exato momento, está ameaçada pela tentativa de impedir-se que um cidadão igual
a nós, eleito pela maioria do povo, chegue à presidência da República. Para arrematar, quero
reafirmar aqui minha posição face ao problema localizado, situado, delimitado: a posse do Sr.
João Goulart.
Claro está que defendendo esta posição, que estou disposto a lutar por esta posição, como
estou certo que é o empenho e a sinceridade de todo o povo, se ela for realizada como se estabelece claramente na Constituição (muito bem, apoiados). Sem condições, portanto, sem
barganhas, sem concessões. Se o Congresso a alterar, e a mim não surpreenderá se isto ocorrer...
O Sr. Synval Guazzelli – Já está alterada.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO –... porque esse Congresso não é diferente de outro
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que acomodou a situação a que me referi, retrógrada, e uma maioria constituída de proprietário e criadores que só sabem realmente defender a Constituição com seriedade no que diz
respeito com aqueles artigos, Sr. Presidente, que tratam das indenizações com dinheiro à
vista (risos), que só sabem se interessar na defesa do capítulo que cuida da ordem econômica,
porque com esta ordem econômica, porque com esta ordem, apernas com esta ordem, e especialmente com esta ordem se preocupam.
Dizia, então, concluindo, Sr. Presidente, que a posse do Sr. João Goulart, que desejo, e
pela qual luto, e só realmente traduzirá uma vitória popular se for realizada nas condições
previstas na Constituição – sem concessões, sem acomodações, sem barganhas, sem permutas e como as providências se desenvolvem no estrangeiro – no caso no Uruguai – permito-me usar a palavra correta, o termo próprio.
O Sr. Milton Dutra – Sem internacionalismos.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Só recebi a posse do Sr. João Goulart com a vitória
do povo nesta hora, e como afirmação da própria dignidade pessoal e política do Sr. João
Goulart, se ela ocorrer na forma da Constituição, sem “arreglos”, como diriam nossos irmãos
uruguaios, que agora hospedam o atual Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jairo Brum.
O SR. JAIRO BRUM – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Quero, iniciando esta rápida passagem pela tribuna, dizer que é bom estar novamente
no Rio Grande do Sul (muito bem); quero dizer que é ótimo estar novamente nas sagradas
terras do Rio Grande do Sul, nesta luta indormida pela legalidade e pela Constituição.
Após algumas peripécias, chegamos a Brasília; e, ao longo de nossa viagem, fomos notando que a ambiência nacional é de respeito à Constituição e à legalidade.
Em Brasília, capital da República, no Congresso, esta foi a impressão colhida; ali, tratamos com os grandes representantes nacionais, com os Senadores Auro de Moura Andrade,
que vem tendo uma atitude magnífica e elogiável, no transcorrer desta crise que agita toda
nossa República. Tratamos com o Presidente da Câmara, o Deputado Sérgio Magalhães,
com os Deputados José Maria Alkimim, Almino Afonso, Tarso Dutra e Fernando Ferrari,
todos eles na luta diuturna em defesa da Constituição e da legalidade, voltados principalmente para o objetivo de, sem desdouro, encontrar uma forma que permitia afastar a República
da Guerra Civil. Esse é o empenho fundamental dos ilustres representantes da Nação. Estão
procurando afanosamente, com todo empenho e sinceridade de alma, assim o constatei, evitar que a República que tanto amamos seja engolfada em sangue, em miséria e em luto.
Porque, de fato, para que os que pensam, para os que meditam e para os que tem responsabilidade, esta deverá ser a grande preocupação. A nossa geração responderá diante das
gerações futuras pelos passos que dermos neste instante. Conosco está a decisão de graves
momentos: ou nós erguemos em nossas mãos um ramo de oliveira, ou nós golpeamos o chão
para fazer com que de suas entranhas saia, fogoso e cruel, o cavalo da Morte. E se assim o
digo, é porque quero que os meus patrícios compreendam que eu estou falando aqui com
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sinceridade e com tranquilidade, medindo cada gesto e cada palavra.
Nós temos responsabilidade.
Percebi, por todos os Estados e em todas as terras que percorri, na conversa com nossos
patrícios, que ninguém deseja a luta e todos estendem seus braços num anseio de paz.
Percebi – e foi bom que o percebesse – que povo de Estado algum deseja ver as armas que
o Estado dá ao seu Exército voltadas contra seus irmãos.
Acho, entretanto, que nós temos condições de sobra para agir com serenidade. Nenhum
gesto praticamos que possa, amanhã, ser jogado contra nós.
É um desvario de meia dúzia de oligarcas e de golpistas que se levantam novamente, procurando defraudar e distorcer a vontade popular. E é por isso que o Rio Grande do Sul está
sendo ouvido em todos os quadrantes da Pátria, porque estamos defendendo um princípio
constitucional, estamos defendendo a meridiana clareza da Lei.
Esta deve ser a posição do Rio Grande, porque, sob este aspecto, impressionamos São
Paulo, impressionamos Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Amazonas; todo o território do Brasil está irmanado na tese que estamos defendendo.
Se conseguirmos levar esta jornada até o seu fim glorioso, que é o do respeito à Lei, penso que nunca mais, nesta República, terão coragem de se levantar vozes isoladas, tentando
perturbar a manifestação livre de um povo democrático. É um momento de rara e estranha
significação este que nós estamos vivendo. Todo o território da Pátria é pelo cumprimento da
Lei e da Constituição.
Não se fala em nomes, porque, falando em nomes, a luta seria reduzida a proporções
insignificantes. Fala-se em princípios. Este é o aspecto que eu quero gizar aqui e quero gizar
também na condição de representante do Movimento Trabalhista Renovador.
Estamos com o povo do Rio Grande e com o povo do Brasil, em defesa da Constituição
e de princípios. Não nos move, aqui, o impulso, o entusiasmo pelo nome de quem quer que
seja. Esta é a nossa luta, e está caracterizada; fosse quem fosse o homem com o direito de assumir a posição de Presidente, e a nossa posição seria a mesma, com a mesma firmeza, serenidade
e força.
Ao chegarmos à Brasília, num Congresso em que responderam à chamada mais de trezentos representantes da Nação, assistimos, precisamente, à votação de uma mensagem que
dava pela absoluta inconveniência do retorno do Vice-Presidente da República, remetida ao
Congresso pelo Presidente Mazzilli, por solicitação dos ministros militares.
Sobre esta mensagem, em parecer que é da lavra do Sr. Oliveira Brita, surgiu uma recomendação que é a seguinte: (Lê)
“Nestas condições, sou de parecer que a Comissão:
2) Sugira ao Congresso Nacional a votação de emenda constitucional instituindo o regime parlamentar, dentro dos moldes que mais se adaptarem às condições
do Brasil e atendam às circunstâncias da conjuntura atual da vida brasileira, ressalvados os mandatos eletivos vigentes;
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b) Sugira ainda que a Câmara e o Senado adotem de imediato normas uniformes para a tramitação da referida emenda;”

(Após a leitura)
Além disso, no próprio parecer, havia uma sugestão sobre normas comuns para a tramitação, sem obstáculos, e rápida aprovação, da emenda constitucional, que tive oportunidade de
ler, já publicada pela Câmara Federal. Mas, esse parecer, que aqui não está na íntegra, recebeu
um adendo, cujo sentido é mais ou menos este que vou tentar reconstituir de memória: “Recomenda a posse do Sr. João Goulart como Presidente da República, com todos os poderes
que o povo lhe conferiu, cujo exercício se ajustará ao sistema parlamentarista, se vier a ser
adotado.”
Este adendo, Sr. Presidente, modificou a tendência do Senado e da Câmara, afastando,
de logo, as inúmeras inscrições de oradores com o objetivo de obstar a rápida tramitação do
processo. Foi aprovado por duzentos e noventa e oito votos contra quatorze, entre os quais
– quero ressaltar, neste momento, para mais tarde ilustrar – o voto de S. Exa., o Deputado
Fernando Ferrari.
O que penso desta sugestão? Eu julgo, pelo que me foi dado constatar no Congresso até
ontem – e pode ser que eu incorra em erro, dadas as condições vulcânicas e mutáveis do ambiente – que a emenda parlamentarista será acolhida e aprovada. Mas quero dizer, aqui, que,
examinando este processo, este Projeto na sua conveniência e oportunidade, manifestou-se o
Deputado Fernando Ferrari, em voto lapidar, que justificou, e cuja transcrição eu peço seja
feita nos Anais desta Casa. Em seu discurso, diz S. Exa.: (Lê:)
“Começou a dizendo-lhes que, esta tarde, recebi no Aeroporto uma Comissão
de Deputados da Assembleia Legislativa rio-grandense, de todos os partidos políticos, que vem aqui, sem censuras e sem paixões, serenamente, dizer a verdade,
reafirmar a verdade que certamente, Sr. Congressistas, será esculpida nas páginas
da história que estamos vivendo. Que nos diziam eles? Que o Rio Grande do Sul
está unido como um só homem, exército e trabalhadores, estudantes e donas de
casa, num clamor emocional extraordinário de difícil descrição.”

E mais além, Sr. Presidente e Srs. Deputados, diz o seguinte: (Lê)
“Quero, Sr. Presidente, em segundo lugar, fixar, mais uma vez, meu ponto de
vista sobre esta proposição, objeto de debate do Congresso. Sou, como sabem os
nobres Congressistas, um parlamentarista e daqueles que, desde os primeiros instantes, se filiaram com civismo, idealismo e devoção àquela pregação maravilhoso
desse idealista, desse austero varão de Plutarco que é meu co-estaduano, Sr. Deputado do Raul Pila”. (Palmas).

Mais além, ainda diz: (Lê)
“Sinto que todos estão tontos, que perdemos o tino dos pássaros, que têm o privilégio de
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01/09/1961 - Vice-presidente da República João Goulart, Governador Leonel Brizola e Comandante do III Exército,
Gal. João Machado Lopes na chegada de João Goulart.

se orientar em meio às tormentas. Não sabemos o caminho que vamos trilhar, e isso é ruim,
num momento de grande temeridade, e da maior amplitude e gravidade de todos quantos
passamos e que registram a História do Império e a História ad República. Sinto, por isso, Sr.
Presidente, não ser essa a solução. Sinto que devemos reformar a Constituição num clima de
normalidade, de acordo com os princípios regimentais e processuais. Por tudo isto, Sr. Presidente, eu votarei a emenda parlamentarista, mas não nesta hora, por pressão, por violência ou
por incompreensão”. (Palmas do Plenário e das galerias).
Esta foi a atitude do Deputado Fernando Ferrari que até ontem, até a pouco tempo, num
pleito eleitoral, combatia o atual Presidente da República, quando ambos disputavam a Vice-Presidência. Parlamentarista por convicção, lutador denodado, homem de fé e homem de
princípios, não aceita e recusa votar a emenda parlamentarista, porque julga que este não é o
momento azado. De forma que, conclui o Deputado Fernando Ferrari o seu voto. (Lê:)
“Eis, Sr. Presidente porque, por tudo isto, peço aos meus colegas, inclusive ao
meu eminente e bravo amigo Raul Pilla que não me peçam, que não me solicitem
que vote agora a emenda parlamentarista. Sob pressão não a votaria jamais.
Quero votar o parlamentarismo através das normas legais e processuais, porque
entendo que o primeiro dever do legislador é respeitar a Constituição que, quando
entrei nesta Casa, jurei respeitar; e acho que a Lei e a Constituição são os únicos
motivos de esperança, nesta crise de angústia e de incompreensão que estamos
atravessando. Eu escolhi o meu caminho; os outros que escolhem o seu.”

262

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

O Sr. Milton Dutra – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Li uma notícia em jornal desta capital sobre o pronunciamento do Sr. Fernando Ferrari e
fiquei, realmente, preocupado porque a maneira como foi noticiada, dava a entender que o Deputado Fernando Ferrari, embora se manifestasse pela posse do Vice-Presidente da República,
estaria disposto a acatar a aceitação imediata da emenda parlamentarista. A intervenção de V.
Exa., pondo o assunto nos devidos termos, é muito útil àqueles que, no Rio Grande embora
divergindo do Sr. Fernando Ferrari, consideram este homem como um dos representantes mais
legítimos do nosso Estado.
O SR. JAIRO BRUM – Quero esclarecer a esta Assembleia e ao Rio Grande do Sul, que
entre os quatorze Senhores Deputados que votaram contra esta sugestão, estava o Deputado
Fernando Ferrari, porque, neste momento, e tão só por isto, não deseja a emenda constitucional. Luta e lutará pela posse do Vice-Presidente eleito, que é o que determina a Constituição.
Esta é a linha de conduta do Deputado Fernando Ferrari, como, também, a do Movimento
Trabalhista Renovador.
Amanhã, estaremos em novos pleitos no Rio Grande do Sul, afirmando e reafirmando o
nosso ideal, que não apagamos, que não escondemos e que não esquecemos.
Estaremos, dentro de breves meses, em luta eleitoral neste Estado, mas em luta política, em
aspectos constitucionais. Neste momento, estamos com o Rio Grande do Sul, com a Constituição, sob a liderança do eminente Deputado Ferrari.
Era, Sr. Presidente, o que eu tinha a dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
(Matéria entregue à taquigrafia, pelo orador, para transcrição).
O SR. FERNANDO FERRARI – Sr. Presidente, meus caros colegas. Já lhes disse, ontem,
que o momento comporta poucas palavras. Procurarei, também, dizer-lhes poucas palavras
agora, definindo, mais uma vez, minha posição face a este episódio que convulsiona a comunidade brasileira. Começo dizendo-lhe que, esta tarde, recebi no Aeroporto uma comissão brasileira.
Começo dizendo-lhes que, esta tarde, recebi no Aeroporto uma comissão de Deputados
da Assembleia Legislativa rio-grandense, de todos os partidos políticos, que vem aqui, sem censuras e sem paixões, serenamente, dizer a verdade, reafirmar a verdade que, certamente, Srs.
Congressistas, será esculpida nas páginas da história que estamos vivendo.
Que nos diziam eles?
Que o Rio Grande do Sul está unido como um só homem, exército e trabalhadores, estudantes e donas de casa, num clamor emocional extraordinário, de difícil descrição.
Tenho mesmo, Sr. Presidente, -digo com emoção – um certo orgulho – permitam-me,
meus caros colegas, dizê-lo de ser rio-grandense, de pertencer àquela brava gente que não desmerece as tradições de grandeza e honra farroupilhas.
Aliás, Sr. Presidente, lembro-me de um dos espetáculos mais belos da História Rio-grandense, que poderia ressuscitar velhas e gloriosas lideranças do fastígio romano, aquela página
que nos fala do grande David Canabarro, herói da Revolução de Piratini, em luta contra as
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opressões do Império.
Aquele tempo havia, também, várias facções no Rio Grande do Sul, uma do Império,
outra da rebeldia, da Revolução. Um tirano platino teve a ousadia de oferecer a David Canabarro a colaboração das suas tropas, para juntos, lutarem contra os imperiais. Naquele instante, também o Rio Grande passou a ser um só, porque sabem V. Exa. o que respondeu David
Canabarro ao Ditador oriental: “No instante em que um dos vossos soldados passar sobre
nossas fronteiras, há de fornecer o sangue para que assinemos a paz com o Império.”
No Rio Grande redivivo que hoje senti, Srs. Congressistas, ao abraçar os raros parlamentares, que aqui chegam e aos quais recebo com afeto, saúdo-os com emoção e presto-lhes
minha homenagem, que será a de todo o Congresso da República.
Quero, Sr. Presidente, em segundo lugar, fixar, mais uma vez, meu ponto de vista sobre
esta Proposição objeto de debate do Congresso. Sou, como sabem os nobres Congressistas,
um parlamentarista e daqueles que, desde os primeiros instantes, se filiaram com civismo,
idealismo e devoção àquela pregação maravilhosa desse idealista, desse varão de Plutarco que
é meu co-estaduano, o Sr. Deputado Raul Pilla.
Tenho aqui um voto que proferi na Comissão Constitucional nº 4, em 49, quando chegava a esta Casa, há tanto tempo atrás, reafirmando minha convicção parlamentarista e dizendo por que, naquela ocasião, votava pelo Parlamentarismo, desde que se resguardassem
os mandatos das lideranças então no Poder, através de uma subemenda que submeti, então,
à consideração do Plenário. E sou um parlamentarista, porque me convenci que este sistema de governo é aquele que mais convém aos ideais da Democracia e o que melhor atende
aos reclamos da justiça social. Ele é, por excelência, como diz Joaquim Nabuco em “Minha
Formação”, um educador de povos, enquanto, ao contrário, o Presidencialismo é capaz de
corrompê-los.
Já por tudo isto, não desmentiria jamais a convicção que tenho de que o regime de gabinete é aquele que mais convém à Nação, cansada de um Presidencialismo prepotente, personalista e arredio a esta Ascenção para a liberdade que é uma constante na História do Brasil.
Pergunto, entretanto, Srs. Congressistas: Poderemos votar a alteração do Regime sem
seguir o ritual determinado pela Constituição? Pergunto, ainda: Isto não seria começar errando? E mais, Sr. Presidente, sabendo-se que o Legislador tem o dever de recolher os fatos
políticos e sociais para com eles, em determinado momentos, construir a estrutura legal, notadamente em momento como este, desde que seja para solucionar os problemas de gravidade,
quem nos assegura que esta reforma que se pretendem, na pressa e no tumulto, seria aceita
pelos atuais Chefes da Nação? Quem nos assegura? V. Exa.? Eles? Não sei quem possa, em
sã consciência, fazê-lo. Nós somos o Poder Político, temos o dever de interpretar os anseios
populares, que, sustento, o legislador não faz a Lei, ao contrário, ele interpreta o fato social,
e o busca onde está quente e palpitante, para inscrevê-lo no texto legal, e quando se pretende
assim atuar é sempre na convicção de que está acertando, e encontrando uma solução para os
dissídios sociais que surgem nesta ou naquela oportunidade no seio da comunidade brasileira. Quem nos assegura que essa solução é ideal? Quem nô-lo diz? Ninguém, Sr. Presidente.
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Sinto que todos estão tontos, que perdemos o tino dos pássaros que têm o privilégio de
se orientar em meio às tormentas.
Não sabemos nós o caminho que vamos trilhar, e isso é ruim, num momento de grande
temeridade, da maior amplitude e gravidade de todos quantos passamos e que registram a
História do Império e a História da República.
Sinto, por isso, Sr. Presidente, não ser essa a solução; sinto que devemos reformar a Constituição num clima de normalidade de acordo com os princípios regimentais e processuais.
Por tudo isso, Sr. Presidente, eu votarei a emenda parlamentarista, mas não nesta hora, por
pressão, por violência e incompreensões. E vejo ainda, Sr. Presidente,- com quanto pesar o
digo! – que alguns eminentes e bravos chefes militares confundem o ressentimento do movimento dos rio-grandense com textos subversivos ou de origem comunizante ou comunista.
Como conhecem mal, Srs. Ouvintes, Srs. Congressistas, o Rio Grande do Sul! Que juízo
fazem do Rio Grande do Sul alguns dos nossos eminentes e bravos líderes militares! O Rio
Grande do Sul não faria movimento comunista; faz um movimento legalista. Como conhecem mal o Rio Grande do Sul!
Sr. Presidente, vou concluir. Como sentimos os seus sentimentos morais e espirituais, Sr.
Presidente! Somos um povo espiritualizado, e posso afirmar a este Plenário, na minha qualidade de Deputado, com a honra para mim, perdoem a imodéstia, de ser o Deputado mais
votado neste Plenário, eleito quatro vezes pelo povo rio-grandense: a primeira vez, saído dos
bancos acadêmicos, com 17 mil sufrágios; a segunda vez, com 33 mil sufrágios, a terceira vez
com 45 mil sufrágios e a quarta vez com 150 mil sufrágios, sem dinheiro, sem pedir um voto a
ninguém, confiando apenas na Constituição e na politização do povo do Rio Grande do Sul.
Este é um povo cristão e democrata, que não poderia aceitar essa pecha que alguns apressados
lhe atiram de que em alguns momento teriam inspiração comunista os movimentos espirituais do Rio Grande do Sul.
Só afirmo, Sr. Presidente, que o nosso movimento é legalista. Não temos nenhum chefe
nem temos comando, respeitamos a Lei e a Constituição, os princípios que juramos defender.
Eis, Sr. Presidente, porque por tudo isso peço aos meus colegas, que não me peçam, que
não me solicitem que vote agora essa emenda parlamentarista. (Muito bem). Sob pressão
não o faria jamais. Quero votar o parlamentarismo através das normas legais e processuais,
porque entendo que o primeiro dever do Legislador é respeitar a Constituição, que quando
entrei nesta Casa júri respeitar, e acho que a Lei e a Constituição são nosso único motivo de
esperança na crise de angústia e de incompreensões.
Eu escolhi o meu caminho, Sr. Presidente. Os outros que escolham o seu. (Muito bem!
Palmas.) (Discurso não revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE – A sessão permanente será, neste instante, transformada em
sessão ordinária, a fim de que possamos incluir, na Ordem do Dia, dois projetos que, nesta
emergência, devem ser apreciados pelo Poder Legislativo, de acordo com a manifestação dos
Senhores Líderes e expresso consentimento dos mesmos.
Vou submeter à apreciação do Plenário, em primeiro lugar, o Projeto de Lei nº 98/61, que
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autoriza abertura de crédito suplementar até o limite de Cr$ 16.030.000,00. Projeto originário do Governo do Estado. Parecer favorável da douta Comissão de Finanças e Orçamento.
Em discussão e Projeto.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado José Zachia.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Estamos na tribuna com o objetivo de pedir maiores e melhores esclarecimentos da douta
Comissão de Finanças e Orçamento, com relação ao Projeto ora em discussão.
Esta suplementação, Sr. Presidente, que é solicitada pelo Poder Executivo, pensamos nós
que em algumas de suas rubricas é um tanto exagerada, sobretudo no momento atual, quando sabemos que é os últimos acontecimentos, de que o nosso Estado é o centro principal, irão
acarretar despesas ainda maiores.
Apenas para esclarecimento de alguns Deputados que não tiveram a oportunidade, face
à premência de tempo, de fazê-lo, eu quero fazer um confronto entre as verbas orçamentárias
e as suplementações ora pedidas.
Vejam V. Exas. Que na rubrica referente a “Combustíveis e lubrificantes”, a verba orçamentária é Cr$ 1.300.00,00 e suplementação solicitada Cr$ 700.000,00, mais da metade, Sr.
Presidente. Convenhamos que dois milhões de cruzeiros somente para o gabinete do Sr. Governador, no que diz respeito a “combustíveis e lubrificantes”, é uma importância extraordinariamente grande. Não importa que a gasolina tenha sido elevada, mas Cr$ 2.000.000,00 de
combustíveis e lubrificantes somente para o gabinete do Sr. Governador é uma importância
que consideremos demasiadamente exagerada.
Uma outra rubrica, Sr. Presidente – estamos nos referindo somente a material rodante
– “material para veículos.” A verba orçamentária é de Cr$ 1.200.000,00, a suplementação
que ora solicita o Governo é de Cr$ 600.000,00. Quer dizer, que para “material para veículos” somente para veículos pertencentes ao gabinete do Sr. Governador do Estado, são Cr$
1.800.000,00, neste ano de 1961.
“Comunicações e transporte” – Depois de vermos gastos enormes em “combustíveis e lubrificantes”, em “material para veículos”, agora examinemos a rubrica “comunicação e transportes”. A verba orçamentária é de Cr$ 1.200.000,00
Quero dar aos Srs. Deputados uma ideia global, neste setor e esta é a razão porque saltei
algumas rubricas.
“Serviço de conservação de veículos” – verba orçamentária Cr$ 400.000,00 verba suplementar Cr$ 300.000,00, total Cr$ 700.000,00. Ora vejam, senhores Deputados, a soma dessas diversas rubricas: Só para o gabinete do Sr. Governador, no ano da graça de 1961, gastou o
Estado Cr$ 6.200.000, sem contar com a aquisição de veículos e o ordenado dos funcionários
que trabalham nesses veículos
Achamos, Sr. Presidente, que é uma importância extraordinariamente grande.
Além dessas rubricas, há outras que também merecem uma observação. Vejamos a que
diz respeito aos eventuais. A verba orçamentária de eventuais é de Cr$ 9.000.000,00; a suple266

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

mentar solicitada pelo Poder Executivo é de Cr$ 8.000.000,00. Quer dizer que temos na verba
“Eventuais” para o gabinete do Sr. Governador Cr$ 17.000.000,00.
No parecer do nobre Relator Sereno Chaise, está o argumento que visa justificar esta solicitação de novas verbas. Era para atender às despesas resultantes do encontro do ex-Presidente
Jânio Quadros com o Presidente Argentino Arturo Frondizi, bem como a outros assuntos referente aos planos do Governo Federal, que deveriam ser postos em prática quando da visita do
Sr. Presidente da República Argentina ao nosso País.
Há outra rubrica para qual devemos chamar a atenção dos Srs. Deputados. É a que diz respeito à Mordomia. A verba orçamentária é de Cr$ 2.500.000,00 e a suplementação requerida é
de Cr$ 1.500.000,00. Convenhamos que esta importância de Cr$ 4.000.000,00 somente para
a Mordomia é uma verba alta, demasiadamente alta. Ainda temos duas outras rubricas sobre as
quais queremos fazer observações. Uma é a de recepções e homenagens, para a qual a verba orçamentária é de Cr$ 1.500.000,00. A suplementação solicitada é de Cr$ 1.200.000,00. Ora, se
o nosso Estado está tão pobre e tantas vezes é pelo Sr. Governador decantada a descapitalização
do Rio Grande, convenhamos que não se deve homenagear tanto e gastar Cr$ 2.700.000,00. E
aproveito a oportunidade para sugerir ao Presidente da Assembleia, que constantemente ocupa
o Poder Executivo, que restrinja os gastos, pois parece que S. Exa. não está concordando com
as minhas observações. Outra rubrica a que quero fazer menção é a do serviço de divulgação.
A verba orçamentária é de Cr$ 2.500.000,00. A suplementação pedida é de Cr$ 1.800.000,00.
Importa em Cr$ 4.300.000,00 a verba para divulgação do gabinete do Sr. Governador.
Como meu tempo já se esgota, quero concluir dizendo que espero ter melhor esclarecimentos do nobre Líder de Bancada situacionista, que foi precisamente o Deputado que relatou
este projeto, na esperança de que estes esclarecimentos justifiquem a concordância do Plenário
em aprovar o presente projeto de lei, porque tal como é apresentado, os dados que constam
no parecer, pensamos nós, não são suficientes para merecer a aprovação desta Casa. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Continua em discussão o Projeto.
O SR. POTY MEDEIROS – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Poty Medeiros.
O SR. POTY MEDEIROS – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Como membro integrante da Comissão de Finanças e Orçamento, examinei este projeto
de lei encaminhado pelo Governo do Estado, pedindo abertura de créditos suplementares até o
limite de Cr$ 16.000.000,00, para atender as despesas palacianas.
Quando a matéria foi examinada na Comissão de Finanças, eu e alguns colegas de representação, entendemos a quantia solicitada.
Assim no que diz respeito as “Eventuais”, que no orçamento é fixada em Cr$ 9.000.000,00
agora se pedem Cr$ 8.000.000,00. Quanto à “Mordomia”, se pede um aumento de Cr$
1.500.000,00. Recepções e homenagens, Cr$ 1.200.000,00. E para o Serviço de Divulgação, de
pedem Cr$ 1.800.000,00.
Numa época de aperturas financeiras, de dificuldades econômicas para o Estado, afigurou267
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-se-nos, na Comissão de Finanças, que deviam ser comprimidas essas despesas, na hora em
que tantas reclamações chegam ao Executivo, pleiteando recursos que o Governo não pode
dar.
O nobre Deputado José Zachia, ocupando a tribuna há pouco alertando a Casa sobre o
aumento de despesa decorrente desse Projeto de suplementação de verbas. Sinto-me por conseguinte, desobrigado de insistir no confronto desses dados, para justificar a minha assinatura
com restrições no parecer do Projeto.
Estou certo de que o nobre Líder do Governo há de esclarecer à Casa, devidamente, há de
poder justificar a proposição governamental.
Como representante do povo, senti-me no dever, na obrigação de alertar meus colegas
para as dúvidas que me assaltaram o espírito, no instante em que se vai votar este Projeto que
representa um aumento de Cr$ 18.000.000,00 no nosso orçamento.
Era o que queria dizer à Casa, no cumprimento do meu dever. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Continua em discussão o projeto. Se nenhum dos Srs. Deputados solicitar a palavras, vou encerrar a discussão. (Pausa) Encerrada. Em votação.
O SR. SERENO CHAISE – Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE – Para encaminhar a votação do Projeto de Lei 98-61, tem a palavra o Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Desejo, ao início, manifestar a minha estranheza pelas intervenções dos eminentes Deputados José Zachia e Poty
Medeiros, especialmente a intervenção do ilustre Deputado José Zachia, que num exame superficial, com uma argumentação que não resiste à mais leve crítica, tentou imputar ao gabinete do Sr. Governador do Estado a responsabilidade de excessos em despesas públicas, com
liberalidade na utilização dos recursos do erário estadual.
Em primeiro lugar, esta minha estranheza resulta do fato de que não entendo adequado
que um dos Poderes do Estado examine as despesas realizadas pelos chefes de outros Poderes
estaduais. O Poder Executivo, por exemplo, jamais entrou e nem poderia entrar no exame das
despesas desta Casa, como jamais discutimos o acerto ou desacerto das despesas realizadas por
S. Exa. o Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Entretanto, Sr. Presidente, estabelecido o debate, a contragosto para mim, sou obrigado a prestar os esclarecimentos que os
Srs. Deputados solicitam – ou melhor – que o Sr. Deputado José Zachia solicita. S. Exa. por
exemplo, estranha a dotação orçamentária suplementar na rubrica destinada a combustíveis e
lubrificantes, num montante de Cr$ 1.300.000.000,00 e que está sujeita a uma suplementação de mais de Cr$ 700.000,00.
Ora, Sr. Presidente, o orçamento do ano passado, foi votado em fins de 1960 e a proposta
para cá remetida em setembro de 1960. Naquela época, a gasolina custava Cr$ 10,00 o litro
e hoje custa Cr$ 22,56, por tanto, um aumento de mais de 100%, por força, inclusive, da
Instrução 204. Ora, Sr. Presidente, esta suplementação não vai permitir um consumo maior
da gasolina, vai permitir, apenas, que se possa continuar a atender às mesmas necessidades.
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O Sr. Deputado José Zachia inclusive, afirmou que essa importância é muito alta pois
está escrito “Para o Gabinete do Governador”. “Gabinete do Governador” é o título lançado no orçamento mas não é só para o gabinete, inclui, também, diversos outros setores, diz
respeito a todo o Governo: à Casa Civil, a Casa Militar do Palácio Piratini, com todas as suas
ramificações, com todas as suas dependências. Criticou, também, Sr. Presidente, a dotação
referente a material para veículos, que é também uma decorrência da política cambial do Governo Federal. “Mordomia” é decorrência também da 204, 208, custo de vida. Não se deseja
adquirir maior quantidade de gêneros no Palácio. Não! É a mesma quantidade. No Palácio, a
alimentação para os auxiliares, para as pessoas encarregadas da segurança, da vigilância, para
o próprio Governador e sua família, é uma alimentação simples, comum. Não há como – de
resto, pelo que conheço, jamais houve exagero, luxos, no Palácio do Governo do Estado.
Temos aqui, ao final, a rubricada “eventuais”, mencionada pelo Deputado José Zachia.
Realmente, esta é a maior suplementação; atinge a Cr$ 8.000.000,00.
Permito-me, inicialmente, dizer ao ilustre Deputado José Zachia que esta cifra perdeu
grande parte da importância pelo processo emissionista, pela desvalorização da moeda. A
mim seria lícito entrar no exame de despesas desta Casa. Não o faço, não o farei, porém,
mesmo porque V. Exa., Sr. Presidente, homem austero e digno, tem bem conduzido e sabido
zelar pelo erário público. Lembro ao Deputado José Zachia, que só esta viagem que empreendemos à Capital da República, que permitiu que uma Comissão expressiva da Assembleia
informasse ao Congresso Nacional a verdadeira posição e especialmente o pensamento do
Rio Grande do Sul, esta viagem custou cerca de Cr$ 1.000.000,00 para o Governo do Estado
e, no meu modo de entender, a despesa foi necessária, foi bem feita. Acho que nisto V. Exa.
deve concordar comigo.
Esses Cr$ 8.000.000,00 somados a Cr$ 9.000.000,00, num total de Cr$ 17.000.000,00
– rubrica de “eventuais” – visam a atender uma série de despesas, especialmente as que dizem respeito ao transporte e à hospedagem de ilustres personalidades que estiveram no Rio
Grande do Sul, como hóspedes oficias de nosso Estado. Lembro no parecer, por exemplo, as
despesas resultantes, para o Tesouro do Estado, da conferência internacional, realizado na
cidade de Uruguaiana, entre o Sr. Presidente do Brasil, Dr. Jânio Quadros, e o Sr. Presidente
da Argentina, Sr. Arturo Frondizi. Estas despesas correram por conta do Estado.
O Rio Grande do Sul, praticamente, não teve despesa com a subsistência, por exemplo,
do Sr. Presidente da República, mas teve despesa com os veículos que para lá foram, à disposição de S. Exa., o Sr. Presidente da República, e dos Ministros de Estado que o acompanharam.
Teve, também, o Estado as maiores despesas com a comitiva presidencial inclusive com o
seu Serviço de Segurança, como é lógico, como é do conhecimento dos Srs. Deputados. Trata-se de um serviço normal, quase que compulsório, e o Estado não pode atender a despesas
com o Presidente e dizer que a despesa de sua comitiva não lhe diz respeito. Não seria um
tratamento adequado de uma unidade da Federação para com os chefes do Governo Federal.
Por outro lado, lembro-me bem que há poucos anos chegava-se a passar um ano inteiro
sem receber uma autoridade que representasse o país. O Rio Grande do Sul vivia quase que
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num isolamento total. Agora, para felicidade nossa, o Rio Grande do Sul chamou atenção
não só no panorama nacional como no internacional. Os Srs. Embaixadores têm constantemente demandado ao Rio Grande do Sul para conhecer o seu povo, para conhecer p seu povo,
para observar seus métodos de trabalho, para se inteirarem de seu comércio e sua indústria.
Esta Casa tem recebido muitos Srs. Embaixadores. Pelo que me lembro, aqui estiveram como
hóspedes do Governo do Estado os Embaixadores dos Estados Unidos da América do Norte,
da França, da Inglaterra, da Alemanha Ocidental, da Suíça, da Holanda, bem como foi recepcionada por esta Casa uma delegação de Deputados da Alemanha Ocidental, delegação que
foi, repito, hóspede oficial do Governo do Estado, e as despesas correm à conta desta dotação.
Aqui estiveram os Srs. Governadores de Santa Catarina, Piauí, Minas Gerais, o ilustre brasileiro que é Magalhães Pinto. Indiscutivelmente, o Rio Grande do Sul estava obrigado a recepcionar, a recebeu e a hospedar, oficialmente, os ilustres mandatários das referidas unidades da
nossa Federação, despesas que correm por esta rubrica, por esta dotação.
O SR. PRESIDENTE (Soando as campainhas) – Está esgotado o tempo de V. Exa.
O SR. SERENO CHAISE – Aqui estiveram Ministros de Estado, o Sr. ex-Ministro do
Trabalho Castro Neves, o Ministro da Viação e Obras Públicas, a Diretoria do Banco do
Brasil que veio afirmar o contrato para o financiamento de obras do Plano de Eletrificação. E
evidente, Sr. Presidente, que o Governo do Estado tinha obrigação de receber como hóspedes
oficiais os ilustres Diretores do Banco do Brasil que para cá, acompanhados de seus assessores,
vieram firmar contrato transcendental para o progresso do nosso Estado. Assim recebemos
a própria Delegação Soviética, a Delegação da Itália que veio com técnicos e assessores para
observar o grande problema da genética do trigo.
Admoestado por V. Exa., encerro estas considerações, repetindo e aos Srs. Deputados
que todas as despesas realizadas foram estritamente necessárias, impostas pelas tradições de
cavalheirismo d Rio Grande do Sul, e, especialmente, pelas determinações protocolares. De
resto, despesas que representam, de uma ou outra forma, grande capitalização para o próprio
Rio Grande do Sul, não só pela impressão que daqui levou essa série de autoridades como,
inclusive, em face do mundo, em prestígio, em conhecimento, em apoio que essas autoridades
podem e já têm dado ao nosso Estado, face ao que aqui viram.
Confio em que o egrégio Plenário, em sua unanimidade, haverá de aprovar essa suplementação que visa a atender apenas ao mínimo de despesas compulsórias.
Era o que tinha a dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Para encaminhar, pelo a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Cândido Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Esta Casa, no dia de hoje, como nos últimos dias, tem sido cenário de manifestações em
torno de um problema que tomou conta de todos nós e que se traduz em “luta pela legalidade”. Nesse sentido, esta Casa, ainda hoje, ouviu diversos discursos e parece que foi interessante que, no meio desta luta, desta refrega, surgisse um projeto tratando de um problema de
ordem administrativa, de gestão da coisa pública, dos dinheiros do povo. Esta oportunidade
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serve para que a assistência que acompanha nossos trabalhos, nestes últimos dias, possa, de
certa forma, entender melhor o que se faz nesta Casa; que aqui não se fazem apenas comícios,
e sim que o comum, que as atividades normais desta Casa são o trabalho em torno destes
projeto, o trato desta matéria. E eu permitiria chamar a atenção, Sr. Presidente, de um fato:
de que a legalidade é isto também, a aplicação dos dinheiros públicos fiscalidade pelo povo. É
por isso, também, que estamos lutando. Os governantes, eleitos pelo povo, não podem gastar
os dinheiros públicos sem explicar ao povo por que gastam e como gastam. Na ditadura não
é assim, porque o ditador não dá explicações a ninguém. Simplesmente gasta e gasta como
entende e, se quer, rouba, e o povo não fica sabendo. E se alguém denunciar será preso. Não
o ladrão, evidentemente, mas quem denunciou.
Ouviram-se, hoje, críticas a respeito de um projeto de lei do Governo, pedindo abertura
de créditos suplementares, o que quer dizer, em outras palavras, autorização para gastar mais
dinheiro do que o já autorizado pelo Orçamento, pela Lei Orçamentária do Estado. Ouviram-se críticas também às explicações de parte da representação do Governo. O meu ponto
de vista a respeito de algumas das críticas feitas aqui é o de que elas não procedem porque
entendo que muitas dessas despesas que o Governo deseja realizar, e para as quais pede mais
dinheiro, se explicam, se justificam. É o caso, por exemplo, das que aparecem sob o título de
“Despesas Eventuais”, no valor de Cr$ 8.000.000,00. Efetivamente entendo que o Governo
do Estado aumentou muito este ano as suas despesas eventuais, atendendo à série de visitas
que foram feitas ao Rio Grande por autoridades que deviam ser recebidas. Acho que houve,
realmente despesa maior no Palácio do Governo com estas visitas. Despesas com combustíveis também me parecem normais, pois houve alta no preço dos combustíveis.Agora, eu não
concordo apenas com um aumento de despesa que se vai fazer aqui. Acho que é exagerado,
desnecessário e, a meu ver, reflete uma das debilidades do atual Governo: é a despesa a maior
no montante de Cr$ 1.800.000,00 com divulgação. Acho que este serviço é desnecessário,
que houve grande dotação de dinheiro para este fim e que o Governo já o gastou. E não
gastou até agora, mas até o mês de maio, porque o projeto foi encaminhado a 4 de maio do
corrente ano, o que quer dizer que a 4 de maio já estava gasta toda a verba de divulgação destinada ao ano inteiro de 1961. É uma despesa que acho desnecessária. É o delírio publicitário
do Governo, delírio esse que eu tenho criticado. Mas, Sr. Presidente, o que importava dizer,
neste momento, quando nada me leva a rejeitar o Projeto por inteiro, era o que já disse, é que
esta fiscalização sobre a aplicação dos dinheiros públicos chama-se também legalidade, e que
esta só é possível fazer nas democracias, porque nas ditaduras, os ditadores, manipulam os
dinheiros públicos e, mesmo apanhados em flagrante, ao invés de prestarem contas ao povo
prendem os denunciantes. É por isso que eu digo que devemos continuar lutando para que
não suceda a este Governo um outro, que seja exercido unipessoalmente, pela forca.
Legalidade é isto. E não apenas isto; é mais: é a posse do Sr. João Goulart. Mas, também,
não só isto: é a preocupação de informações, pelo Governo, ao povo, através dos pedidos de
informações sobre os preços da “Estrada da Produção”. Isto é legalidade. E é por isto que
estamos lutando também. E é por isto, Sr. Presidente, que estamos seriamente empenhados
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em que tudo ocorra normalmente, e que, dentro de poucas horas, assume o poder, como Presidente da República, o Sr. João Goulart, com todas as prerrogativas de Presidente da República, com a sua autoridade, sem restrições, com os supremos poderes que lhe são conferidos
pela Constituição, sem barganhas, sem arreglos.
E colho a oportunidade, que é boa, para repetir o que disse ainda aqui: cumprimento da
Constituição, posse do Sr. João Goulart, mas sem barganhas. E apelo daqui ao Governador
do Estado, a todos os homens que hoje estão na primeira linha da luta a favor da legalidade,
que não capitulem, que não se acomodem, que não cedam às pressões, às injunções que estão
sendo feitas pela “turma do deixa disso”. A se fazer assim o Sr. João Goulart se mostrará à
altura da posição que lhe cabe desempenhar na história, e a população, que está a peito descoberto defendendo a legalidade, não estará frustrada.
Era, Sr. Presidente, o que, aproveitando a discussão do projeto 98/61, entendi de dizer,
porque sei que no fundo é bom que seja dito. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra a seguir, o nobre Deputado Gustavo Langsch.
O SR. GUSTAVO LANGSCH – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não ocuparia a minha
tribuna para discutir o projeto encaminhado pelo Poder Executivo, no sentido de suplementar diversas verbas no seu orçamento, pois as explicações dadas pelo Líder da Bancada do
PTB me satisfazem plenamente, menos, naturalmente no que diz respeito com o Serviço de
Divulgação, aliás já tratado pelo Deputado Cândido Norberto.
Realmente, com isto eu não concordaria, mas se ocupo a minha tribuna...
O Sr. Sereno Chaise – Também houve aumento de papel pela 204.
O SR. GUSTAVO LANGSCH – ... é apenas para contrariar dados defendidos pelo Líder
do PTB, no que diz respeito com o exame dos projetos encaminhados por esta Casa quando
se trata de verbas do gabinete do Governador.
Realmente, Sr. Presidente, esta tese, aliás, já sustentada por S. Exa. no parecer da Comissão de Finanças diz: “Tem entendido este Relator que, dentro do regime vigente, a Assembleia não devia discutir despesas realizadas pelo gabinete do Governador.”
Ora, Sr. Presidente, não podemos concordar com isto, porque é uma das determinações
constitucionais, que esta Casa não só vote o orçamento, mas que fiscalize o seu cumprimento. E se o Governador encaminha a esta Casa um pedido de suplementação de verba, não é
somente para digamos “Amém!”, “De acordo”. Não. Absolutamente não. Nós devemos discutir, examinar e emendar quando for o caso. Dar ou negar estes recursos. Do contrário, não
estaríamos cumprindo nosso dever nesta Casa.
O que me traz à tribuna, portanto, Sr. Presidente, é o cuidado de não deixar passar em julgado o pronunciamento do nobre líder, no que diz respeito à este assunto. Quanto às despesas, quanto à suplementação dessas verbas, votaremos a favor do Projeto, porque entendemos
que foram perfeitamente justificadas. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. JOSÉ ZACHIA – Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE – Para encaminhar a votação, tem a palavra o nobre Deputado
José Zachia.
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O SR. JOSÉ ZACHIA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Voltamos a estra tribuna, Sr. Presidente, exclusivamente porque o nobre Deputado Sereno Chaise a ocupou, em encaminhamento de votação e, por conseguinte, não poderíamos
aparteá-lo, sem ferir o Regimento.
O Sr. Milton Dutra – O sentido da legalidade é total.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Queremos, ainda, mostrar que algumas daquelas dúvidas que
havíamos apresentado persistem. Antes, no entendo, queremos fazer uma pequena observação sobre a afirmativa inicial do nobre Líder Trabalhistas ao dizer que não admitia que
a despesa feita por um Poder fosse examinada por outro Poder. É uma tese de S. Exa., que
respeito, não discuto, porque no momento, não se trata disso. O que me interessa é que a
Constituição vigente, pela qual tanto lutamos, dá a este Poder – o Legislativo – o direito,
ou melhor, esta obrigação de estudar, debater, discutir, aprovar ou negar despesas feitas pelo
Poder Executivo. E, precisamente por termos este direito, que consideramos um dever, é que
estamos aqui, opondo-nos à autorização solicitada em algumas dessas rubricas por não con-
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cordarmos com as mesmas e com as explicações que nos deu o nobre Líder trabalhista. Para
mim, não foram satisfatórias.
Argumentou ele com as constantes visitas oficiais que o Palácio teve no corrente exercício, de pessoas ilustres, o que obrigou a maiores gastos. Mas, pergunto eu, e a outra rubrica
“Recepções e Homenagens” que é de Cr$ 1.500.000,00 orçamentários e para o qual vem,
agora, de ser solicitada a importância de Cr$ 1.200.000,00?
Ainda podemos discutir aquelas despesas referentes a “Veículos” do Palácio. Concordamos em que a gasolina tenha aumentado de preço neste fim de ano.
Não vamos querer que o Orçamento seja previsto com exatidão matemática, mas, também não se pode admitir, Sr. Presidente, que uma rubrica de Cr$ 9.000.000,00 necessite de
uma suplementação de Cr$ 8.000.000,00.
Finalmente, Sr. Presidente, para o “Serviço de Divulgação” pede-se uma suplementação
de Cr$ 1.800.000,00. Quer dizer, Cr$ 300.000,00 para divulgar o que se passa no Palácio.
Convenhamos, é verba demais, demasiadamente grande.
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Assim, Sr. Presidente, termino manifestando o meu voto contrário à aprovação do presente Projeto. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Em votação o Projeto.
O SR. SIEGFRIED HEUSER – Peço a palavra Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Para encaminhar, tem a palavra o nobre Deputado Siegfried Heuser.
O SR. SIEGFRIED HEUSER – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Penso que há entendimento perfeito relativamente à suplementação das diversas rubricas, exceto no que respeita
ao Serviço de Divulgação. Quem conhece o sistema orçamentário, adotado entre nós como
decorrência do Decreto-Lei nº 2416, e tem acompanhado a execução orçamentária, verifica
que, realmente, urge que se façam algumas reformas, que se introduzam algumas inovações,
a fim de que sejam impedidas discussões desta natureza.
O sistema orçamentário brasileiro, praticamente decalcado no adotado nos Estado Unidos, tem-se mantido estável nesses últimos anos, desde o advento da 2416, em todos os Estados membros da Federação, exceto de São Paulo. Como todos sabem, a fixação da despesa
obedece aos cinco elementos: pessoal fixo, pessoal variável, material de consumo, material
permanente e despesas diversas. Pois bem, Sr. Presidente, o Estado de São Paulo, de alguns
anos a esta parte, adota, em sua Lei Orçamentária a inclusão apenas de verbas globais para
cada um desses elementos e, através de Decreto Executivo, medida administrativa do Governador, é que se especifica, para orientação das diversas Secretarias e Departamentos, dentro de
cada elemento, o seu desdobramento. Tivéssemos o sistema adotado no Estado de São Paulo,
e dentro do elemento Despesas Diversas, em função da execução orçamentária, que é totalmente imprevisível, mormente no regime inflacionário, que não agride em percentagem igual
todas as dotações, bastaria a transposição de verbas, a suplementação e o cancelamento total e
parcial por parte de um ato do Chefe do Executivo. E isto ocorre, Sr. Presidente, porque não
é possível ao Poder Executivo encaminhar a esta Casa, nos termos da Constituição, até o dia
30 de setembro, a sua proposta orçamentária desejada para o exercício seguinte, quando não
se conhece sequer ainda o comportamento da arrecadação nem a realização da despesa do
exercício em curso.
E aqui, especificamente quanto à verba “Serviço de Divulgação”, nós sabemos que o papel para a imprensa era também dos bens de importação que junto com combustíveis e lubrificantes, fertilizantes, inseticidas e trigo gozavam de câmbio oficial, do câmbio favorecido de
Cr$ 100,00, elevado para Cr$ 200,00 pela Portaria nº 204, foi pela portaria nº 208, foi elevado
para Cr$ 300,00 e não sabemos se até o final de exercício não estará em Cr$ 400,00 o dólar
único que permite as nossas importações.
Por estas razões, Sr. Presidente, creio que tranquilamente, a Casa pode aprovar estas suplementações. Que exerça a sua função mais importante, que é não apenas votar o Orçamento, a Lei de Meios, mas sobretudo, examinar o Balanço Geral do Estado que, via de regra,
repousa nas gavetas desta Assembleia, sem a mínima atenção.
Era o que tinha a dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Em votação o projeto. Os Srs. Deputados que o aprovam, quei275
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ram ficar sentados. (Pausa) Aprovado.
Srs. Deputados. Consta da Ordem do Dia projeto de lei de extrema necessidade para normalizar a situação das finanças do Estado e permitir, ao mesmo tempo, que, com tais recursos,
a rede bancária do Rio Grande do Sul fique mais capacitada a atender ás suas operações.
Em discussão e votação o projeto de lei nº 196/61. Há uma emenda da Comissão e Finanças e Orçamento e duas de Plenário. Há uma subemenda da douta Comissão de Finanças e
Orçamento. Esta subemenda engloba as duas emendas de Plenário. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento. O projeto de lei altera a redação do artigo 1° da Lei n° 3.785
de 30 de junho de 1959 e aumenta o limita de circulação das Letras do Tesouro.
Se nenhum dos Senhores Deputados solicitar a palavra para...
O Sr. Porcínio Pinto – Pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Pela ordem, tem a palavra o nobre Deputado Porcínio Pinto.
O Sr. Porcínio Pinto – Sr. Presidente, não tendo sido publicada no avulso a subemenda,
pediria a V. Exa. que determine a leitura da mesma, para que o Plenário tome conhecimento.
O SR. PRESDIENTE – A solicitação será satisfeita.
O Sr. Secretário – (Lê)
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SUBEMENDA ÀS EMENDAS 2 E 3
Dê-se ao art.1º do Projeto a seguinte redação
“Art. 1º - É o Poder Executivo autorizado a emitir, no corrente exercício financeiro, letras
do Tesouro, de que trata a Lei nº 3.785, de 30 de julho de 1959, até o limite de circulação
correspondente a 20% da receita estadual orçada.”
Sala Joaquim Murtinho, 1º de setembro de 1961
Milton Dutra – Relator
Sereno Chaise – Presidente

(Após a leitura)
O Sr. Porcínio Pinto – Muito grato, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado Adalmiro Moura.
O SR. ADALMITO MOURA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Nesta oportunidade e em muitas outras ainda, esta Casa será chamada a se manifestar
para, tanto quanto possível, colaborar na regularização da vida econômica do Estado diante
da grave situação que em enfrentamos no Brasil.
Todos sabem que o sistema bancário tem o seu apoio principal nas relações que mantém
com o Banco do Brasil. Todos sabem que o Brasil, neste instante, se encontra seccionado com
relação às transações de ordem econômica, não recebendo o Banco do Brasil de Porto Alegre
os suprimentos federais que seria indispensáveis à manutenção do ritmo dos negócios vigentes no rio Grande do Sul.
Para atender esta circunstância, o Estado pretende aumentar a percentagem autorizada
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anteriormente para a emissão de Letras do Tesouro que, de resto, têm merecido, pela excelente gestão financeira do Governo neste setor, todo o respeito por parte do mundo econômico
do Rio Grande do Sul. As Letras do Tesouro são consideradas como que mais uma forma de
meio circulante vigente em nosso Estado. O aumento da percentagem sobre a arrecadação
que agora a Casa via votar, permitirá, não corrigir, mas diminuir os efeitos da grave situação
econômica que estamos vivendo pelo fato de estarmos impossibilitados de receber os suprimentos federais de que precisamos para a regularidade da vida econômica rio-grandense.
O Sr. Milton Dutra -V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Não só isto, como temos que nos defender da evasão de dinheiro que está ocorrendo,
neste momento, no Rio Grande do Sul.
O SR. ADALMIRO MOURA – V. Exa. tem razão, mas o motivo principal foi anteriormente apontado. Se desejarmos examinar com maiores detalhes e profundidade o assunto,
poderemos citar mil outras consequências desta situação econômica que estamos vivendo,
em que o Governo chama a Assembleia a decidir sobre o aumento de emissão de Letras do
Tesouro.
Acho que a Casa agirá por unanimidade, Sr. Presidente, aprovando esta providência.
Quero lembrar, porém, que a situação política que estamos atravessando não pode perdurar. Soluções desta natureza o Rio Grande do Sul pode tomar numa emergência, mas, repito,
não para corrigir e apenas para remediar, e remediar numa proporção ainda muito pequena,
as graves lesões que está sofrendo a economia do sul do Brasil, especialmente.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – V. Exa. permite? (Com assentimento do orador)
Com isto me dispensa a dar explicações que daria ao Plenário. Vou aprovar o Projeto
tento em vista apenas a anormalidade da situação. Em condições normais, ou com a possibilidade de normalização dentro de 48, 72 ou até 5 dias, eu não aprovaria, jamais, por isto que
o considero um grande risco.
O SR. ADALMIRO MOURA – Participo das preocupações do nobre Deputado.
Mas, sabem V. Exas., ao menos a partir de segunda-feira, o Rio Grande do Sul precisa
entrar no ritmo de transações, tanto quanto possível, normais, para que não entre em colapso
econômico irremediável. A própria defesa da legalidade, a própria posição política adotada
por todos os partidos no Rio Grande do Sul, está exigindo providência desta natureza diante
das maiores preocupações que temos neste momento.
Desta maneira, tanto quanto me é permitido como representante, e com a ligação que tenho com o mundo econômico do Rio Grande do Sul, quero recomendar a melhor aceitação
às Letras do Tesouro que o Rio Grande vai emitir em maior quantidade. Quero recomendar
isto dentro do esquema político que defendo.
Esta Casa, por unanimidade, irá recomendar isso porque isso também é a luta pela legalidade.
Era o que queria dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Não havendo mais quem queira discuti-lo...
O SR. HELVIO JOBIM – Peço a palavra, Sr. Presidente
O SR. PRESIDENTE – Tem a palavra o nobre Deputado.
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O SR. HELVIO JOBIM – Sr. Presidente e Srs. Deputados. O Projeto de Lei enviado
pelo Governo do Estado inicialmente contém uma disposição de ordem genérica. Visa a alteração do artigo 1º da Lei 3.788, de 30 de julho de 1959. Com esta alteração, o Poder Executivo
ficaria autorizado a emitir letras do Tesouro contra suprimento de numerário, com limite de
circulação até 20% da receita estadual em cada exercício.
Vê-se de logo que a Assembleia, neste momento, por provocação do poder Executivo,
estaria dando ao mesmo uma autorização “ad infinitum” para o exercício não só atual; posteriores ficarão autorizados a emitir letras do Tesouro com limite de circulação até 20% da
receita estadual.
No andamento evidentemente urgente do presente projeto, foram apresentadas pelo Líder do Partido Trabalhista e pelo Líder do Partido Social Democrata emendas restringindo
esta autorização legislativa apenas ao presente exercício.
Realmente, estas emendas, afinal consubstanciadas numa subemenda da Comissão de Finanças atentam para a gravidade da situação atual. Tal autorização decorrer exclusivamente da
anormalidade dos serviços bancários do Rio Grande do Sul, que está a exigir uma providência
imediata no sentido de normalização financeira da economia estadual. Não se justificaria,
Srs. Deputados, uma autorização do Poder Legislativo para exercícios posteriores, de vez que
o texto originário do Governo estaria até em contraposição com a própria justificativa que
servia de fundamentação para o projeto. Nessa conformidade, não há porque manifestar oposição à autorização legislativa em relação ao corrente exercício, porque temos forçosamente
de reconhecer a existência de grave situação financeira no Estado, decorrente do fechamento
dos estabelecimentos bancários em todo o Rio Grande do Sul. Há, todavia, uma referência
de ordem técnica legislativa a ser feita. A subemenda da Comissão de Finanças não se limita
apenas a alterar a redação da lei anterior. Penso que, adotada a subemenda da Comissão de
Finanças, importará em novo projeto, sob pena de claudicar a técnica legislativa de redação.
Vejamos a subemenda: (Lê)
“É o Poder Executivo autorizado a emitir no corrente exercício financeiro letras do
Tesouro, de que trata a Lei 3.785, de 30 de julho de 1959, até o limite de circulação correspondente a 20% da receita estadual orçada.”

Ora, o projeto original tem redação completamente diferente e a ementa altera a redação
do art. 1º do Projeto original diz:
“Passa a ter a seguinte redação o art. 1º da Lei 3.785, de 30 de julho de 1959.”
Consequentemente, Srs. Deputados, a subemenda da Comissão de Finanças e Orçamento que o atualiza e restringe à gravidade do momento, terá que constituir, no meu entendimento, um novo Projeto e não apenas uma alteração do projeto anterior. Eram estas, Srs.
Deputados, as ligeiras considerações que entendia de fazer no momento da discussão deste
projeto. (Palmas) (Discurso não foi revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Não havendo quem queira fazer uso da palavra, vou encerrar a
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discussão. (Pausa) Encerrada.Em votação.
O SR. MILTON DUTRA – Peço a palavra, Sr. Presidente, para encaminhar a votação.
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Milton Dutra.
O SR. MILTON DUTRA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O mérito deste Projeto foi objeto de exame por ocasião da visita do ilustre Secretário da
Fazenda a esta Assembleia, quando em companhia dos assessores daquela Secretaria de Estado, teve um contato com a liderança da Casa.
Atentei para as palavras do eminente Deputado Hélvio Jobim, no que diz respeito ao Projeto
e à sua feição formal. O ilustre Deputado encontrou entre a subemenda da Comissão de Finanças
e a Ementa do Projeto, discordância de que o relator reconhece existência. Mas como a emenda de
um projeto deve, necessariamente, se ajustar ao texto que é decorrente da aprovação do Plenário,
este aspecto não deve preocupar, porque a Comissão de Redação da Casa tem competência para,
na oportunidade da redação final, fazer os necessário ajustamentos.
O Sr. Hélvio Jobim – Aliás, o meu propósito era, precisamente, alertar os Srs. Deputados
para que não resultasse um defeito de ordem legislativa. A emenda do projeto original não
poderia se ajustar ao texto aprovado.
O SR. MILTON DUTRA – As palavras de V. Exa. esclareceram o problema. Está convencido o Relator de que a redação que será decorrente da aprovação da subemenda melhor
a lei, dando-lhe o sentido de emergência que ela deve ter, tanto que, decorrido o prazo assinalado pela subemenda, a lei pura e simplesmente deixa de existir. Daí o motivo porque no
parecer que se emitiu às emendas do Plenário, apresentadas, é recomendada a rejeição de uma
emenda da Comissão de Finanças, que o Relator e a Comissão passaram a considerar superada em face do acolhimento das emendas nos termos da subemenda apresentada. A redação
final, repito, irá ajudar necessariamente a ementa ao projeto.
Quando à redação do art. 1º do projeto, ela é, nos termos da subemenda, uma redação definitiva do Projeto, cujo artigo 1º é, simplesmente, substituído pela redação da subemenda. Nestes termos, Sr. Presidente, se recomenda: 1º, a votação da subemenda da Comissão de Finanças e, após, a
votação global do projeto, com as alterações decorrentes da subemenda aprovada.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Em votação as emendas. Inicialmente vou pôr
em votação a emenda da Comissão de Finanças e Orçamento, logo depois, as Emendas de
Plenário e, em seguida, as subemendas.
Em votação a Emenda nº 1. Os Deputados que a aprovam queiram permanecer sentados.
(Pausa) – Rejeitada.
Vou pôr em votação as subemendas são apresentadas às Emendas de Plenário.
Em votação as subemendas 2 e 3 às emendas de Plenário. Os Srs. Deputados que ao aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa) – Aprovadas.
Com a aprovação das subemendas, as emendas 2 e 3 estão prejudicadas.
O Sr. Milton Dutra – Consequentemente está alterado o artigo 1º do projeto.
O SR. PRESIDENTE – A subemenda altera, realmente, o texto do projeto de lei referido
pelo nobre Deputado Milton Dutra.
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Em votação o projeto de lei 196/61. Os Senhores Deputados que o aprovam queiram
conservar-se sentados. (Pausa). Aprovado.
O SR. MILTON DUTRA – Peço a palavra, pela ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Tem a palavra V. Exa.
O SR. MILTON DUTRA – Fazendo-me eco da palavra de meu Líder, peço que seja
registrada a unanimidade.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A unanimidade está registrada nas palavras de
V. Exa.
Há requerimento de dispensa de publicação e interstício para os dois projetos votados
nesta Sessão. Os senhores Deputados que o aprovam queiram conservar-se sentados. (Pausa).
Aprovado.
O Sr. Secretário vai proceder à leitura de um documento que chegou à Mesa. (Lê)
AO POVO GAÚCHO
Por intermédio do nobre Deputado Germinal Feijó, dirijo, na qualidade de
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a minha palavra de
solidariedade ao Governador Leonel Brizola e ao Presidente do Poder Legislativo
Gaúcho, Hélio Carlomagno, pela luta que travam em favor da legalidade democrática brasileira.
O Povo de São Paulo está de pé, reeditando a epopeia de 1932 posta em favor
da constitucionalização do país, e conservar-se-á em luta até que volte à normalidade democrática, com a posse do Vice-Presidente legitimamente eleito, João Goulart.
Viva o valoroso e patriótico povo gaúcho, com o civismo e a disposição de luta
do povo paulista, a fim de impedir que nossa democracia seja golpeada.
Até a Vitória final.
Viva a Constituição! Viva a Liberdade!
São Paulo, 30 de agosto de 1961
ROBERTO COSTA DE ABREU SOBRÉ
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de SÃO PAULO

O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Srs. Deputados, não há mais matéria em Ordem
do Dia.
Com muita satisfação, desejo registrar a presença, no Plenário, do nobre Deputado Elias
Adaime, Representante do vizinho Estado de Santa Catarina, no Congresso Nacional.
Os Deputados do Rio Grande do Sul, neste momento tão difícil para a vida do País,
recebem a vinda do ilustre congressista com muita satisfação e com muita honra. S. Exa. já
está vinculado ao Rio Grande, pois que aqui exerceu as suas atividades durante vários anos.
Certamente, neste momento, com a sua presença e com a sua solidariedade pessoal, traz, mais
uma vez, a prova da sua dedicação ao Rio Grande e dos seus elevados ideais democráticos.
Receba, pois, o nobre Deputado as saudações de seus Colegas do Legislativo do Estado
do Rio Grande do Sul. (Palmas!)
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Concedo a palavra a S. Exa., o nobre Deputado Elias Adaime.
O SR. ELIAS ADAIME – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Tenho a grata honra de comparecer a esta Casa e tenho a satisfação de neste momento poder transmitir a V. Exas., como
representantes do povo gaúcho, as saudações daquele que represento, que é o povo de Santa
Catarina. Poderia fazer um discurso alongando-me em considerações sobre a hora presente;
poderia também, dirigir a palavra a V. Exas. Com o intuito de ser agradável.
Todavia, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a hora presente não é de palavra, a hora presente
é de ações. Nós, no Parlamento Nacional – e é um fato histórico que vou relatar, porque vivi
este drama que atingiu o Congresso Nacional – também estávamos em convulsão. O Poder
Executivo, premido pelo poder militar, exigia do Congresso o “impeachment” do Presidente
Constitucional do Brasil.
Nós, congressistas, poder desarmado, cuja única arma é a razão, estávamos em Brasília
sem saber qual o rumo a seguir: ou nos rendíamos à força dos militares que pretendiam o
regime de exceção para o País, como pretenderam com sucesso em outras ocasiões ou, então,
sucumbíamos com o fechamento do Congresso. Disse e repito, vivi esse drama nacional: ou
entregava o meu mandato ás Forças Armadas ou então, reagia. Mas, reagir como, se nós, um
Poder desarmado, estávamos no Planalto Goiano, completamente isolados do resto do Brasil?
Eis que nos chega, então, a notícia de que o bravo povo gaúcho, esta Assembleia, seu
Governador reagiam para que a Constituição não fosse rasgada.
Foi essa a razão, Srs. Deputados, por que o Congresso levantou-se, o Congresso reagiu,
o Congresso pôde dar uma demonstração de que nós não podemos, nós, os legisladores, não
nos podemos jamais subordinar à vontade daqueles que, pela força, desejam impor a sua vontade.
Não poderia, pois, Srs. Deputados, neste instante em que estou na Casa do Povo do Rio
Grande do Sul, deixar de dizer a V. Exas. Que o Congresso Nacional não sucumbiu porque
encontrou, na sua retaguarda, unanimemente, o povo do Rio Grande do Sul. E é por isso
que eu não trago aqui a palavra apenas do Congresso, trago aqui, também, a palavra de todo
o Brasil. O Rio Grande do Sul, mais uma vez, cumpriu com o seu dever de manter o respeito
à Constituição que nós votamos, e devemos exigir seja cumprida, mesmo à custa da nossa
própria vida. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) - A palavra está à disposição dos Srs. Deputados.
(Pausa) Não havendo mais nenhum dos Srs. Representantes que deseje ocupar a tribuna, vou
declarar suspensos os trabalhos, alertando os Srs. Deputados para uma possível reabertura a
qualquer hora, permanecendo a combinação da reabertura dos trabalhos para as nove horas
da noite de hoje.
Antes que os Srs. Deputados se retirem, desejo comunicar que as redações finais dos dois
projetos de leis aprovados nesta sessão serão submetidos à consideração da Casa na Sessão
plenária da noite.
Estão suspensos os trabalhos. (Suspende-se a sessão)
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Museu de Comunicação Hipólito José da Costa

01/09/1961 - Manifestação pública em frente ao Palácio Piratini na chegada do Vice-Presidente João Goulart
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O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Declaro reabertos os trabalhos da Sessão Permanente da Assembleia Legislativa. Os Sr. Secretário irá proceder à leitura de telegramas e
mensagens que estão chegando, a todo instante, a esta Assembleia.
O SR. SECRETÁRIO – (Lê o expediente)
Deputado HÉLIO CARLOMAGNO
Presidente Assembleia Legislativa
CAPITAL
Nosso aplauso sua patriótica atitude à frente Legislativo Estadual, formando junto ao
Poder Executivo e Forças Armadas Legalistas a maior força viva da Legalidade no Brasil.
A história marcará este episódio da Vida Nacional e v. Exa. é um dos mais destacados
valores.
Estamos à disposição para cooperar com nossa produção e com nossos operários
para qualquer solicitação em favor da legalidade.
Saudações cordiais,
E TUDO PELA LEGALIDADE.
Frederico Lourenço Machemer
Presidente
Artur Caniel Beust
Diretor
***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Três de Maio – 1°/9/61
Digno Presidente Assembleia legislativa Estado. A comissão emancipacionista de
Boa Vista do Buricá, representando povo deste rincão longínquo. Vem apresentar vossência integral apoio em defesa legalidade constituição. Abaixo com os golpistas.
Afonso João Schmidt
Presidente
***
FONOGRAMA
DR. MARIANO BECK
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Tupanciretã – 28/8/61
Urgente peço manifestar nosso ilustre Governador, solidariedade administração,
Câmara Municipal e povo em geral esta cidade.
Estão todos praça pública atendendo apelo. SDS
Clodomiro Alves Machado
Prefeito
***
FONOGRAMA
DEPUTADO MARIANO BECK
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Ijuí – 28/8/61
Deste recanto humilde de Ijuí mando a vossência o meu grito de civismo afirmando
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a Vossência que estou como toda mulher consciente e cristã rezando pela vitória do
respeito da nossa Constituição pelo Brasil, pelo Rio Grande, pela verdade das urnas.
Jango Goulart é o nosso Presidente eleito. Respeitosas saudações extensivas todos
bravos componentes essa Assembleia sacrário de civismo e liberdade do nosso amado
Rio Grande.
Tereza Tarrago.
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Alegrete – 28/8/61
Câmara Municipal Alegrete hipoteca solidariedade nobre Representantes Poder
Legislativo Rio-Grandense demonstrada atitude defesa ordem e legalidade Constituição República.
Arnaldo Costa Paz
Vice-Presidente em exercício
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Santo Ângelo – 29/8/61
Hipoteco solidariedade ilustre amigo brilhante talento em prol legalidade constituição. Saudações Democráticas.
Prof. Carmelinda
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
General Câmara – 1/9/61
A classe estudantil de Gal. Câmara cônscia de seus deveres para a Pátria tão duramente ferida em seus alicerces constitucionais democráticos, congrega-se em comité
de resistência ao golpe oferecendo a vossência irrestrita solidariedade e cooperação
integral, até restauração perfeita da ordem e da legalidade em todo território nacional,
sem medir sacrifícios em todos os campos da grande luta. Os estudantes de Gal. Câmara saberão cumprir os seus deveres. Respeitosas saudações.
Deomar da Silva Soares – Presidente
Silvia da Silva Serva- vice-Presidente
Alcione Pereira Pacheco - Secretário.
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
São Gabriel – 1°/9/61
Atitude desassombrada prezado amigo ínclitos Governador e General Machado
Lopes mais uma vez Rio Grande se orgulha Capitão Rômulo meu filho terceiro grupo
canhões guarnecendo Quartel General ou Palácio obséquio dar-me notícias sds
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Eduardo Pacheco Dávila
***
DEPUTDO HÉLIO CARLOMAGNO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Porto Alegre
Vera Cruz – 1.9.1961
Tenho o prazer comunicar Vossência vg Câmara Vereadores aprovou unanimidade
voto solidariedade e integral apoio assumida Vossência vg manutenção Carta Magna
nação vg ordem pública e paz social povo gaúcho e brasileiro pt saudações
Helmuth Molz Presidente Câmara Vereadores Vera Cruz
***
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PORTO ALEGRE
Niterói – 31.8.61
Assembleia Legislativa do Estado do Rio também reunida sessão permanente agradece telegrama Vossência. Defesa mesmo ponto vista une forças vivas nacionalidade
acatamento termos Constituição Federal pt saudações
José Carvalho Jannotti Presidente
***
EXMO DR. HÉLIO CARLOMAGNO
Presidente da Assembleia Legislativa de Porto Alegre
Caxias – 1.9.1961
Sentimo-nos honrados comunicar V. Exa. instalação comitê cívico pró legalidade a
rua Cel. Flores 405, Caxias do Sul onde aguardaremos ordens desse comando geral na
luta pela Constituição saudações legislativas Altyr Fischer de Moura Presidente
***
DR. HÉLIO CARLOMAGNO
Presidente da Assembleia Legislativa de Porto Alegre
Santa Cruz do Sul – 1.9.1961
União Estudantes Santa-cruzenses vem manifestar V. Exa. irrestrito apoio luta defesa
atual Constituição.
Jurgen Klemm Presidente – Pedro Muellar – Secretário
***
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
Estância Velha – 1.9.61
Câmara Municipal Estância Velha comunica V. Exa. fundação comitê municipal resistência democrática defesa legalidade ordem constitucional saudações democráticas
Aluízio José Henemann
***
DR. HÉLIO CARLOMAGNO
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PORTO ALEGRE
Caí 1.9.61
QUEIRA V. Exa. receber minha inteira solidariedade a vosso integral apoio ao movimento legalista em defesa Constituição vg gesto este tão brilhante como todos esta
sua brilhante carreira política deste admirador e amigo correligionário
João Djalma Santos
***
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
DIGNÍSSIMO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
O Comité Pró-Legalidade, do Município de Candelária, composto por cidadãos
de todas as classes sociais, sem distinção de credos políticos, como gaúchos e brasileiros que são, sentem-se no inarredável dever cívico de manifestar à egrégia Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul o seu integral apoio e incondicional
solidariedade à decidida atitude tomada pelo Legislativo Estadual, colocando-se ao
lado da legalidade e do integral cumprimento da Constituição Federal, neste momento
histórico em que a democracia brasileira se vê gravemente ameaçada por elementos
declaradamente inimigos do regime.
Tudo pela Constituição.
Candelária, 31 de agosto de 1961
Cel. Onemyr Machado Schultz
Presidente
Arlindo Theobaldo Kafer
Secretário
***
RADIOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Erechim – 31/8/61
Câmara Municipal Erexim congratula-se com nobres Deputados por sua atitude cívica e altaneira nesta hora que povo brasileiro necessita de união e harmonia, apresentando unanimidade seus membros inteira solidariedade na luta que o Governo Gaúcho,
juntamente com patrióticas Forças armadas III Exército e 5ª zona aérea, mantém defesa
da Constituição, da ordem e da democracia.
Cds Sds.
Aristides Agostinho Zambonato – Presidente; Oscar Abal – Vice Líder; Irany Jaime
Farina – 1º Secretário; Pedro Paulo Mandelli – 2º Secretário; Vereadores José Wawruch,
João Carlos Pezzi, Célio Osório Coimbra, Gilson Tussi Ítalo Ferreira, Antônio Pereira
de Souza, Flori Lamison Rosa, Alexandre Matt, Walter Schenatto, Gererindo Strapsson,
Dalcy Eleutério dos Santos, Léo Augusto Neuls.
***
EXMO. SR. HÉLIO CARLOMAGNO
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PORTO ALEGRE
O COMITÊ DAS LEGIONÁRIAS DA LEGALDIADE DE CANDELÁRIA, fundado no
dia 31 de agosto de 1961, filiado ao Comitê Municipal de Resistência pró-legalidade,
congregando mais de uma centena de senhoras e senhoritas, resolveu, por unanimidade, envidar a V. Exa. seu veemente aplauso e irrestrita solidariedade, nesta hora grave
por que passa a Nação Brasileira.
Estamos a postos. Nossos préstimos estão a serviço da causa da Legalidade.
Viva a Constituição!
NOSSA SENHORS APARECIDA, PADROEIRA E RAINHA DO BRASIL, PROTEGEI A
NOSSA PÁTRIA.
Zenith Heinze – Presidente

287

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

Luiza Alves Anunciação – Secretária
***
TELEGRAMA
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Santa Rosa
Câmara Municipal Santo Cristo, deliberando unânime plenário hipoteca irrestrita
solidariedade colenda Assembleia luta prol legalidade e preservação regime democrático. Saudações.
Leonardo DillmannPresidente
***
FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Passo Fundo
Solidarizo-me atitude presado correligionário e mais companheiros, às vossas ordens. Tudo pelo Brasil. Abraços.
Manoel A. Medeiros
***
Porto Alegre, 31 de agosto de 1961.
Exmo. Sr.
Dr. Hélio Carlomagno
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
N/CAPITAL
Senhor Presidente:
O Sindicado dos Comerciários, por seu Presidente abaixo assinado, vem mui respeitosamente, pelo presenta, passar às mãos de V.Exa. os manifestos apensados ao
mesmo, rogando seja dada devida publicação.
Os comerciários de Porto Alegre, por sua entidade de classe, demonstram assim,
de maneira objetiva sua adesão e irrestrita solidariedade, desde os primórdios da instauração do Movimento Legalista no Rio Grande.
Colhemos a oportunidade para homenagear o Poder Legislativo Rio-grandense,
com a flâmula anexa que representa o símbolo do Movimento Comerciário em respeito
aos princípios constitucionais que regem os destinos do Povo Brasileiro.
Respeitosas Saudações
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE PORTO ALEGRE
(as) Januário Luiz Barreto – Presidente
Porto Alegre, 27 de Agosto de 1961
Exmo. Sr. Dr.
Leonel e Moura Brizola
Ilustre Governador do Estado
“Manifesto da Diretoria do Sindicato dos Comerciários”
A Diretoria do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, reunida
extraordinariamente para analisar os últimos acontecimentos que se relacionam com
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a vida política nacional, deliberou expedir ao ilustre Governador do Estado, sediado
no Palácio Piratini neste instante denominado de “Cidadela da Legalidade” deliberou
elaborar a presente nota que é vasada nos seguintes termos:
Esta Diretoria representado a Classe Comerciária de Porto Alegre – por unanimidade – deliberou hipotecar seu apoio irrestrito no sentido de que seja mantida a “Constituição Brasileira” e que deva assumir a Presidência da República o Mais Alto Magistrado
da Nação e de que livremente exerça seu mandato, assegurando assim à sua Excia. Dr.
João Goulart o livre exercício de seus Direitos e atribuições Constitucionais que lhe
foram legadas pelo Soberano Povo Brasileiro.
Assim agindo se estará resguardando e respeitando os Postulados Democráticos e
Soberania da Nação.
Que, com esta manifestação a Classe Comerciária Gaúcha está servindo o Rio Grande e ao Brasil, pois, entende que somente defendendo os princípios Democráticos é
que pode um povo se libertar e progredir, somos radicalmente contra a Tirania e a
Opressão, nascemos livres e livres haveremos de morrer, inspirados na Sagrada Herança
e legados históricos dos Farrapos que regaram as Coxilhas Rio-grandenses com seu
sangue, em prol de uma Pátria livre e sobranceira, única capaz de decidir sobre seus
Destinos.
Por todas essas razões somos pela manutenção da ordem, pela Constituição e pela
posse e livre exercício do Dr. João Goulart, respeitando-se assim a vontade soberana do
Povo Brasileiro que livremente escolheu seus Representantes.
“Ilustre Governador”
Os Comerciários de Porto Alegre estão solidários com V. Excia. Comungamos com
o mesmo pensamento, somos pela legalidade e afirmamos neste momento histórico da
vida política brasileira:
“É Preferível Morrer Com Honra Do Que viver Com Ignominia”
Pela Legalidade, Pela Democracia e Pela Ordem e Respeito da Constituição.
____________________________________________________________________
Januário Luiz Barreto – PresidenteAlfredo Azambuja Almeida – Tesoureiro
Angel Rojas – SecretárioMário Magni Carbone – Superintendente
Ney Silveira da Rosa – Cons. Jurídico
***
Nota Oficial da Diretora do Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre à Classe Comerciária
A Diretoria desta Entidade, Reunida em Sessão Permanente face aos graves acontecimentos que envolvem a nossa Pátria neste momento, resolve fazer a presente conclamação aos comerciários gaúchos:
Embora o momento seja de tenções, apreensões e incerteza, apelamos a todos
os comerciários para que se mantenham em ordem, em calma e acima de tudo em
expectativa.
Somos pela legalidade, confiamos nas forças legalistas e estaremos alerta, a fim
de que sejam preservados os sagrados princípios Democráticos que constam da Carta
Constitucional Brasileira.
Conclamamos a Classe Comerciária, a ficar unida, alerta e coesa em torno de sua
entidade de classe que, em sessão permanente está a postos para a qualquer momento
indicar a seus liderados o caminho que deverá seguir, sempre desfraldando a Bandeira
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da Legalidade que haverá de drapejar soberana sobre os Pampas Gaúchos.
Comerciários!
Atentem bem sobre a gravidade do momento, é nossa disposição atual honrar a
tradição de nossos antepassados, qual seja, fazer com que o Minuano conduza desde
as coxilhas do Rio Grande até o longínquo Amazonas, o grito de ordem e respeito às
Liberdades Constituídas.
Porto Alegre, 28 de agosto de 1961.
Januário Luiz Barreto – Presidente
***
Ilmo. Sr.
Dr. Hélio Carlomagno
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Nesta Capital
Nesta hora grave da Nacionalidade, relembro os meus 1º anos em 1930. Envergando a farda da Gloriosa Brigada Militar, empunhei meu fuzil e tomei parte ativa nos
combates e escaramuças da rua Santana, nesta Capital, Garganta, Estreito e Florianópolis, em Santa Catarina, sempre com o pensamento voltado para a Pátria, em busca da
Vitória certa ao imortal GETÚLIO VARGAS.
Veio 1932. Novamente com o valoroso Batalhão de Aparício Borges, enfrentamos
os cruentos combates de Eng.º Mayer, Itanguá, Buri, Vitorino Carmilo e Aracaçu, na Paulicéia. Regressei em setembro e prestei um juramento perante minha consciência, que
jamais empunharia armas para lutar contra irmãos brasileiros. Mas, na manhã do dia 28
deste, ao ouvir a dramática Proclamação do nosso Governador, corri até o Piratini, colocando-me anonimamente ao lado desse homem valoroso, cuja coragem ultrapassou
a toda e qualquer imaginação. Diante da sua atitude desassombrada e da ação heroica
dessa Egrégia Assembleia, Legislativa, ele empolgou naquela hora toda a Nação Brasileira.
Hoje, mais do que nunca, sinto-me orgulhoso por haver nascido no Ri Grande do
Sul, pertencer à reserva da Brigada Militar e ter como Governador um Gaúcho da marca
“LMB”.
Dizei, Deputado Hélio Carlomagno, ao Líder da Legalidade, que este soldado que
saltou as janelas do Palácio na manhã de 28 de agosto, ainda não se apresentou a
uma unidade da sua Força, mas continua em seu posto como Chefe da Divisão de
Abastecimento e Transportes (COAP), aguardando o momento decisivo para quebrar o
juramento que fizera em 1932. Então, com a graça de Deus, ombro a ombro com o intrépido 3º Exército e com esse grande Estadista, que passei a admirar, pela sua bravura
incomparável, levaremos à Brasília o nosso legítimo Presidente da República, Dr. João
Goulart, manteremos a Constituição, ou repetiremos no Palácio Piratini, os efeitos do
desprendido TENENTE ANTÔNIO JOÃO.
TUDO PELA LEGALIDADE
Porto Alegre, 31 de agosto de 1961
Romeu Lopes – 1 Ten. da Res. da Brigada Militar
***
FONOGRAMA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Dois Irmãos 31.861
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Legislativo Dois Irmãos hipoteca irrestrita solidariedade e apoio defesa constituição
e democracia
Willy Schauloefel Presidente
***
Exmo. Presidente Assembleia Legislativa do Estado PAL
Taquara
Satisfação comunicar V. Exa. criação comitê defesa legalidade nesta cidade contando aproximadamente mil assinaturas voluntários. Solicitamos V. Exa. divulgação imediata através emissora legalidade.
Saudações atenciosas.
Arlindo Reinheimer
Prefeito Rolante
***
Assembleia Legislativa do Estado
Venâncio Aires 31.8.61
Os servidores ferais estaduais e municipais de Venâncio Aires dão irrestrito apoio à
firme atitude de defesa da constituição brasileira depositando a sua fé no aprimorado
espírito público de V. Exa. na solução da atual crise nacional. Saudações.
Rubens de Oliveira Campos, Salvador Goulart, Guerino Eduardo Tirelli, Agostino
Vianna, Alfredo Guedes da Luz, Amaro Emygidio Batista, Lino Duarte da Silva, Luiz
Carlos Ropenthal, Irineu Assmunn, Adil Cardoso Soares, Nelson Dorneles Martins, Armindo Hickmann, Wilibaldo Ertel, Paulo Stock, Dauro José Joares, Neri de Oliveira,
Anela Odone, Rosa Raumann, Conceição Antunes Bento, José Schmidt, Nides Lopes
Moraes, Vilson Ribeiro Aguiar, Auri dos Santos Aquino, José Fidelis de Freitas, Almiro
Afonso Fratz, Nabor Hjlmann, F. de Boer, Osmar A Pothin, Ernesto Mylius Sobrinho,
Mario Muller, Dorval Costa, Mozart Capelão, Eli Bizarro Sperb, Joaquim Correia Lima,
Benjamim Monteiro, Dilson da Silva, Inocêncio de Oliveira dos Santos, Alfredo Scherer
– Prefeito, Rui Harres – Contador, Renato Burgel, Rubem J. Harres, João Ilha da Cruz,
Liliam Pochmann, Pedro Ivo de Oliveira, João Braga, Cilon Batista, Alfredo Heckmann,
Alcides Bender, Dr. Pedro Silva, Moacir Tirelli, José Spies.
***
TELEGRAMA
Exmo. Sr. Deputado Hélio Carlomagno
DD. Presidente da Assembleia Legislativa
Rosário 31.8.61
Temos a honra de comunicar a V. Exa. que, em sessão extraordinária ontem realizada foi aprovada por unanimidade de votos uma proposição autoria vereador Osório
Souza Bandeira, sentido apresentarmos V. Exa. irrestrita solidariedade a vossa deliberação honrosa e patriótica, diante do momento atual por que passa povo brasileiro,
Atenciosas saudações.
Alzemiro Casemiro Severo – Presidência Câmara Municipal
Thedi Guimarães – Primeiro Secretário
***
FONOGRAMA
DR. HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
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PORTO ALEGRE
Sarandi 1.9.61
Comunicamos vossência esta data foi fundado e instalado o comité resistência este
município finalidade precípua lutar defesa Constituição vg democracia e soberania brasileira pt mesma entidade congrega unanimidade representação políticas com militância esta comuna e ainda representações políticas com militância esta comuna e ainda
representações todas entidades de classes aqui sediadas pt firmes defesa legalidade e
Constituição colocamo-nos às ordens vossência pt respeitosas saudações Celsio Araújo
Silva Presidente comité Marcelino Anziliero Vice-Presidente Rui Domingos Martini Vice
Presidente Oswin Mabler e Mario Vicente Picolotto Oradores Eduardo Vignatti e Giovani Valeria Panassolo Secretários
***
TELEGRAMA
DR. HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Tupanciretã 31.8.61
A Câmara de Vereadores de Tupanciretã, em sessão permanente, pela unanimidade de seus pares, reafirma seu integral apoio e solidariedade pela desassombrada
atitude tomada pelos bravos Deputados gaúchos de defesa da ordem e da legalidade
conspurcada pelo arbítrio de maus brasileiros, que se arrogam mentores dos legítimos
representantes do povo. Atenciosas saudações.
Pedro Soares Couto – Presidente da Câmara de Vereadores
***
FONOGRAMA
EXMO. SR. HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Sarandi 31
A Câmara Municipal de Constantina vg reunida em sessão extraordinária para apreciar a grave situação porque passa nossa Pátria vg pela unanimidade de seus membros
aprovou apresentar moção Vossência no sentido de expressar a posição que tomou de
integral apoio legalidade vg em defesa intransigente Constituição Federal e incolumidade instituições democráticas pt Atendendo como medida primeira a ser tomada investidura no cargo de Presidente constitucional Dr. João Goulart Vice-Presidente eleito
pt Respeitosas saudações.
Divo Mafessani, Marcelino Anziliero, Gabriel Peludo, Ricardo Guimarães, Zeferino
Rodrigues Almeida, Ulisses Araújo Silva, Erich Brander
***
FONOGRAMA
EXMO. SR. DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO R. G. SUL
P. ALEGRE
São Leopoldo 1.9.61
O Presidente do Diretório do Glorioso Partido Social Democrático vg contando
com a maioria dos eleitores do bairro industrial Três Portos Município de São Leopoldo
vg reunidos em assembleia permanente vg dirige-se a V. Excia. no sentido de solicitar
vosso prestígio junto ao Sr. Governador do Estado e Comando do 3º Exército pt Que os
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componentes deste Diretório estão ao lado da legalidade pela manutenção da Constituição e pela posse imediata do Exmo. Sr. Dr. João Goulart na Presidência da República.
Fernando Porfírio dos ReisPresidente
***
DR. HÉLIO CARLOMAGNO
DD PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
PORTO ALEGRE
Herval 1.9.61
Temos grata satisfação comunicar V. Exa. vg a Fundação Município Herval do Sul
Comité pro defesa legalidade e ordem constitucional vigente vg vinculado Comité resistência democrática nessa Capital vg que se ergue em defesa Democracia e Constituição a favor posse na Presidência da República Exmo. Sr. Dr. João Goulart vg legítima
aspiração povo brasileiro nesta hora dramática para a nacionalidade vg enviando nosso
integral apoio nobre e patriótico gesto dessa Assembleia Legislativa que expressa o
sentimento unânime povo gaúcho pt Cordiais saudações Comité de Resistência Democrática Subcomité de Herval do Sul Amaro Silveira Agripino da Silva Tavares Lorgio
Silveira
***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P. Alegre 1.10.61
Saúdo nobre conterrâneo pela posição tomada frente grave crise que atravessa
nossa Pátria. Externando votos inteiro êxito nessa jornada. Como sempre podeis contar
meu desprendido apoio, para qualquer eventualidade. Um Abraço.
Pedro Russel Filho
***
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE LEGISLATIVO ESTADUAL
Pelotas 1.10.61
Bancários pelotenses solidários espírito de luta Vossência e dignos Deputados legislativo Estadual defesa princípios constitucionais.
Comitê Bancários pelotenses Pró-Legalidade

(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Não há mais expediente a ser lido. Nenhum Sr.
Deputado acha-se inscrito para falar. Todavia, a palavra está à disposição de quem dela quiser
fazer uso.
O SR. GETÚLIO MARCANTONIO – Peço a palavra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o nobre Deputado Getúlio Marcantônio.
O SR. GETÚLIO MARCANTONIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ocupo a tribuna, nesta oportunidade, para dar ciência à Casa e ao Rio Grande do pensamento do eminente homem público rio-grandense, Professor Carlos de Brito Velho, sobre o
momento que atravessamos.
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Respondendo à pergunta que lhe foi formulada, referente aos acontecimentos políticos
registrados nos últimos dias, declarou Sr. Carlos de Brito Velho, Secretário Municipal de Educação e Assistência: (Lê)
“Veio-me, neste instante, à memória, o pensamento do Padre Vieira: “Não basta que sejam grandes as cousas ditas, é necessário que grande seja quem as diz.”
Com isso, o eminente padre estava a significar que para que as palavras, os gestos,
as atitudes, as causas valham realmente, é mister que os homens que as pronunciam ou as encarnam representem por seu passado e conduta uma garantia e uma
segurança. Caso contrário, tudo não passará de perfume de frasco vazio, a iludir e
enganar os que não têm olhos para ver, ouvidos para ouvir e memória para recordar.
Se há homem, no Rio Grande, desprovido de condições para se pôr à frente e
um movimento que defenda a legalidade e a Constituição é, exatamente, o Governador Leonel Brizola.
Com efeito, quando em 1955, por duas vezes, foi – rasgada a Constituição, no
momento em que se depunham dois Presidente, tudo em nome de combate a um
hipotético golpe que se estaria preparando, o atual “Bayard” da ordem constitucional, apoiava calorosamente o duplo crime então cometido.
Ainda mais, nas vésperas das eleições do ano passado, a nova “Vestal” da lei
ameaçava o Rio Grande e o Brasil – com uma revolução sangrenta, caso viesse a
ser eleito o Sr. Jânio Quadros, a quem combatera com todas as armas que a moral
condena – a injúria, a difamação e a calúnia.
Esse o homem que agora se apresenta como defensor da Constituição...
As afirmações que fazemos, servem para alertar o povo honesto e sincero, negando à luta do Sr. Leonel Brizola autenticidade democrática, pois que pretende ele
antes de mais nada, sob a cobertura de uma causa simpática e em princípio justa, é
promover o retorno de uma situação que fora repudiada a 3 de outubro pelo país, e
de que o Governo do Sr. Jânio Quadros – revelara toda a extensão e profundidade
da corrupção. Daí o dilema trágico que dilacera o coração de todo o democrata:
respeito à lei em detrimento mais que provável do país; ou lesão ao texto constitucional, na esperança de um benefício para o bem comum.
Após muito refletir, parece-me que o melhor será a opção em favor da primeira ponta do dilema: acatar a Constituição, pois que um ruim governo, mesmo um
péssimo governo, dentro de um quadro legal, comporta a resistência, a crítica, a
luta a prol da regeneração, a qual sempre surgirá, mais dia, menos dia. Ao invés, a
ditadura, civil ou militar, além de negar as liberdades, sufoca a palavra, oprime as
consciências e termina por distorcer os próprios corações bem conformados, apagando neles até a ideia de autonomia pessoal.
Por tudo isso, terminando, digo – devem os democratas ficar com a ordem legal,
mas na firme decisão de continuarem, com redobrado denodo, a luta contra a corrupção e os corruptos, e contra o comunismo e seus agentes, sejam os sem máscara,
sejam os “inocentes úteis” que lhes fazem o jogo, em detrimento do país, de suas
tradições, de seus valores culturais.
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(Após a leitura)
Este, Sr. Presidente, o pronunciamento do eminente professor Carlos de Brito Velho.
Quero ainda, nesta oportunidade, dar conhecimento à Casa de uma nota da Ala Moça do
Partido Libertador, que está vasada nos seguintes termos:(Lê)
Ala Moça Estadual do Partido Libertador
A Ala moça Estadual do Partido Libertador, em face à atual situação política
nacional, vem a público esclarecer a seguinte:
1º) – Os moços libertadores estão integralmente a favor da Constituição, sendo
assim, coerentes com a posição do Partido Libertador, que combateu todos os golpes de Estado que se efetuaram ou se pretenderem efetuar em nossa Pátria.
2º) – Alertar todos os democratas e às Forças Armadas anti-golpistas para a ingerência de elementos notoriamente comunistas nos atuais acontecimentos, pondo
em perigo o próprio mérito da luta democrática que ora se efetua e desvirtuando as
finalidades do movimento que empolga o Rio Grande do Sul.
3º) – Apelas a tosos os Brasileiros que procurem acatar a Constituição e as decisões soberanas do Congresso Nacional, visando alcançar a paz e a tranquilidade
da família brasileira.
Porto Alegre, 1º de setembro de 1961
Fernando Palmeiro da Fontoura – Conselheiro Estadual da A. Moça
Alcides José Saldanha – Presidente da Ala Moça Estadual do Partido Liberal
Milton Pessato – Ala Moça Municipal
Expedito Ubiratan Cardoso – Che em Exercício do Gab. Executivo da Ala Moça
Estadual do Partido Libertador
José Sérgio Alves – Conselheiro da Ala Moça Municipal
Luiz dos Anjos Brasil – Sub, Diretório do Passo da Areia
Rubens Rheimer – Sub Diretório do Passo da Areia

(Após a leitura)
Esta, Sr. Presidente, a nota que queria tornar pública à Casa e ao Rio Grande. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado Ney
Ortiz Borges.
O SR. ORTIZ BORGES – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Não tinha interesse de ocupar esta tribuna, mas, em face do pronunciamento do Deputado Getúlio Marcantônio, sou obrigado a fazê-lo. S. Exa. leu uma carta do ilustre Professor
Brito Velho, na qual faz candentes críticas ao Governador Leonel Brizola, dizendo, inclusive,
que o Governador não tem força moral para liderar um movimento de respeito à Constituição, como vem liderando ultimamente. Nós queremos, Sr. Presidente, nesta oportunidade
em que os debates não devem ser travados – e isto porque a nossa causa é um causa muito
maior e todos os motivos devem nos levar sempre à compreensão e não à luta entra nós – dizer que o Governador Leonel Brizola, como de resto é do conhecimento da opinião pública
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nacional e mundial, está fazendo este movimento sem nenhum desrespeito a ninguém, pelo
contrário, apenas para resistência de respeito à Constituição e às Leis. S. Exa. não quer, como
disse o Sr. Professor Brito Velho, fazer com que se retorne a uma situação que foi repudiada
em 3 de outubro. Não. O Sr. Leonel Brizola respeitou, respeita e respeitará sempre a Lei e a
Constituição. E tanto respeita, e tanto respeitou que acatou a decisão das urnas em 3 de outubro e, agora, só se levanta, num movimento invulgar neste País apenas, exclusivamente, para
que a Constituição seja respeitada.
O Sr. Lauro Leitão – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Queria dizer a V. Exa. que no Rio Grande do Sul há muitos líderes. Entretanto, neste
momento, para defesa da nossa causa, há um único líder a nos orientar, que a própria Constituição da República.
Assim, Sr. Presidente, nós que em outra oportunidade faríamos, desta tribuna, verdadeira revolta em face das expressões da carta do Professor Brito Velho, com todo o respeito,
queremos dizer, nós, do Partido Trabalhista, que não as aceitamos, que contestamos as suas
expressões porque elas, em verdade, não exprimem a realidade dos fatos, Queremos, assim, Sr.
Presidente, deixar bem claro que o nosso Partido não aceita, sob nenhuma forma, a primeira
parte da carta do Professor Brito Velho. Pelo contrário, nós a repudiamos porque sabemos,
porque temos certeza de que ela não exprime a verdade dos fatos, conforme poderíamos demonstrar à sociedade e não o fazemos hoje porque não devemos estabelecer debate. Hoje não
é o momento para a luta nesta tribuna. Os ânimos devem estar voltados, apenas, para uma
causa: o respeito à Constituição da República.
Portanto, ao mesmo tempo em que contestamos, com veemência, as expressões do Professor Brito Velho, na primeira parte da sua carta, querem os, Sr. Presidente, nos congratular
com o final dela, quando diz que devemos acatar a Constituição da República, respeitando a
Lei e empossando o Sr. João Goulart. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a presença de 31 Srs. Deputados, vou
submeter à consideração do Plenário a redação final dos dois Projetos de Lei aprovados na
Sessão de ontem.
Em votação a redação final do Projeto de Lei nº 98/61, Governo do Estado. Autoriza
a abertura de créditos suplementares até o limite de Cr$ 16.030.000 e redução de dotação
orçamentária.
Em votação. Os senhores Deputados que aprovam a Redação Final do Projeto de Lei nº
98/61 queiram conservar-se sentados. (Pausa) Aprovada.
Em votação a Redação Final do Projeto de Lei nº 98/61 queiram conservar-se sentados.
(Pausa) Aprovada.
Em votação a Redação Final do Projeto de Lei nº 196/61 do Governo do Estado, Secretaria da Fazendo. Autoriza o Estado a emitir Letras do Tesouro.
Em votação. Os senhores Deputados que aprovam a Redação Final do Projeto de Lei n°
196/61 queiram ficar sentados. (Pausa) Aprovada.
Não há mais matéria a ser submetida à apreciação do Plenário.
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Se nenhum dos senhores Deputados desejar fazer uso da palavra, vou suspender a Sessão.
Convido os senhores Deputados para estarem presentes à Assembleia, as 14 horas, quando será reiniciados os trabalhos e, provavelmente, transmitidos ao Plenário fatos que interessam diretamente ao funcionamento desta Casa.
Está suspensa a Sessão.
(Suspende-se a sessão)
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O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Declaro reaberto os trabalhos da sessão permanente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
Antes de conceder a palavra ao Sr. Secretário para que proceda à leitura das mensagens
chegadas a esta Casa, quero comunicar ao Plenário que, se nenhum dos Srs. Deputados solicitar a palavra, vou suspender a presente sessão até às 15,39 horas, quando, então, será ela irradiada por diversas emissoras da capital e do interior do Estado. Segundo aviso que acabo de
receber do Presidente Hélio Carlomagno, todos os Srs. Líderes de Bancada estão convocados
para uma reunião no Gabinete da Presidência, às 15, horas.
O Sr. Secretário vai proceder à leitura das mensagens recebidas.
O SR. SECRETÁRIO - (Lê)
MANIFESTO
Os sindicatos das categorias Marítimos Fluviais do Rio Grande do Sul, por seus
Presidentes abaixo assinados, vêm pelo presente, trazer ao conhecimento de todas
as autoridades, companheiros Sindicais, ao comércio e ao povo em geral, que estes
trabalhadores, mais do que nunca, estão firmes e coesos em torno das instruções da
ordem de seus dirigentes, a favor da legalidade, da ordem e da posse do Dr. João
Goulart.
Acontece, porém, que esta classe de trabalhadores está ligada à esfera do
transporte de gêneros de primeira necessidade, conduzidos das fontes de produção colonial ao grandes centros consumidores. Por este motivo, considerando e
observando a situação de que todos nós estamos lutando para vencer, é que tomamos a iniciativa de nossos comandados: contribuir com sua parcela de sacrifício
no trabalho, continuando sua marcha rotineira a fim de não sermos vencidos pela
fome e necessidade. Hoje, (30.8.612), ao sermos solicitados para comparecer em
massa, juntamente com os demais núcleos de entidades e companheiros, ao Palácio
Piratini, tivemos conhecimento que vários sindicatos, inclusive a Orla Marítima, irão
comparecer em massa, com os seus congregados, a fim de dar o maior e justo apoio
ao Sr. General José Machado Lopes, M.D. Comandante do Terceiro Exército, e nós,
os Marítimos Fluviais, não nos é possível prestar esta legal manifestação pessoal,
tendo em vista que necessitamos nossos companheiros para atuar na atividade dos
transportes, onde todas as embarcações deslocar-se-ão para o interior em busca
de mercadorias para o comércio, as 17 horas, conforme despachos alfandegários,
todos os dias úteis, onde consideramos uma das medidas maus úteis para colaborar com o nosso Governo, como os nossos companheiros de lutas e com os nossos
irmãos rio-grandenses, que, nesta hora, lutam, como nós, pela legalidade, não deixando faltar o abastecimento, não deixando faltar o transporte aos nossos irmãos
mais longínquos.
Povo do Rio Grande, estejam confiantes do que estes marinheiros fluviais, soldados alertas da Democracia, consumidores da vida e dos progressos das Capitais,
saberão respeitar o seu voto e a disciplina, e, na hora precisa, estarão onde necessário for, defendendo os direitos constitucionais.
Aproveitando esta missiva, CONCLAMOS todos os Marítimos da Navegação
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Lacustre e Fluvial de nosso Estado, radicados ou em trânsito em Porto Alegre, para
que compareçam na sede dos SINDICATOS, à Praça Parobé nº 120, onde está instalado nosso comando. Ao lado da legalidade e da democracia LUTAREMOS PELA
LIBERDADE.
Porto Alegre, 30 de agosto de 1961
Analício da Silva Martins – Presidente do Sindicato dos PráticosArrais e Mestres
da Navegação Lacustre no Estado do Rio Grande do Sul
Elpídio Pires Menezes – Presidente do Sindicato dos Práticos Arrais e Mestres
de Cabotagem em Transportes Fluviais de Porto Alegre.
Alfredo Porfírio de Oliveira – Presidente do Sindicato dos Contramestres, Marinheiros e Moços em T. Fluviais de Porto Alegre.
Antônio Fonseca – Presidente do Sindicato dos Operários e Carpinteiros Navais
de Porto Alegre.
***
FONOGRAMA
Presidente Assembleia Legislativa
Santa Rosa 2.9.61
Repúdio classe viajantes comerciais Santa Rosa Deputados federais covardes
terem rasgado Constituição.
Dr. Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
São Gabriel 2.9.61
Solidários V. Exa. e causa Rio Grande e Brasil, dos correligionários às ordens
para o que der e vier.
Amandio Cavalheiro – Vereador
Geraldo Edmir Vargas de Souza, Fadul de Fadul
***
FONOGRAMA
Exmo. Presidente Assembleia Legislativa
Encantado 1.9.61
Imensamente entusiasmado comunicamos organização comitê prol defesa
Constituição sob Presidência Dr. Paulo Baddo. Adesão inicial 40 assinaturas. Intenso
patriotismo reina favor cumprimento integral respeito liberdade democrática. Saudações liberais.
Ramiro Alves – Secretário
***
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Panambi 1.9.61
Comunicamos ilustre patrício povo panambiense cerra fileiras campanha legalidade e imediata posse Dr. João Goulart pela democracia pelo comitê da resistência.
Rudi Franke – Presidente
Atílio Hartmink – Secretário
Waldemar Wentz – Tesoureiro
Heitor Malheiros – Pres. Câmara Vereadores
***
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FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
Alegrete 31.8.61
Câmara Municipal Alegrete sente orgulho vir manifestar justa admiração e vibrante entusiasmo povo este rincão gaúcho, desassombrada e altiva atitude tomada bravos legisladores rio-grandenses. Atitudes como esta só dignificam e engrandecem o nobre exército da deputação.
Arnaldo Costa Paz – Vice-Presidente em exercício
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Alegrete 3.9.61
Aceite eminente líder sinceras felicitações atitude desassombrada defesa
Constituição. Saudações pessedístas.
Aristeu R. Ferreira
***
FONOGRAMA
Assembleia Legislativa do Estado
Quaraí 1.9.61.
Diante da nobre, corajosa e desassombrada atitude unânime dos Deputados e
na defesa da Constituição e legítimo direito do povo apresentamos nossos respeitosos cumprimentos.
Nery Machado de Medeiros, Sandálio Davila Farias, Clovis Delgado Tubino,
Manoel Inácio Nunes, João Medeiros Menezes, Waldemar Machado Rubim e J. Prado Lima.
***
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativo
Santa Maria. 2.9.61
Congratulo-me eminente líder, posição intransigente defesa da Constituição,
outrossim informo presado amigo minha inteira solidariedade pela legitimidade.
Abraços pessedístas.
Airton Amaral do Canto
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
DD Presidente Assembleia Legislativa
Veranópolis 2.9.61
Comunicamos Vossência que Município Veranópolis também organizou comitê
resistência em prol legalidade, dispostos a entregarem até sua própria vida, em
defesa Constituição. Comunicamos outrossim que até presenta momento já encontram-se inscritos mais cem homens, porém lista de adesões encontra-se aberta para
subscrições encontrando repercussão favorável tudo pela legalidade para o que
der e vier. Atenciosamente.
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Elias Ruas Amantino – Vice-Prefeito Municipal em exercício
***
RADIOTELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Três Passos 1.9.61
13 – Esta Câmara congratula-se Vossência e demais senhores Deputados pela
firmeza de atitudes ao desejarem se mantenha intacta a Carta Magna da Nação e
ter de posse ao legítimo sucessor presidente Jânio Quadros que é o Sr. Dr. João
Goulart. Cordiais saudações
Dr. José Trindade – Presidente
***
Deputado Hélio Carlomagno
DD. Presidente Assembleia Legislativa
Livramento 3.9.61
29/61 – Câmara vereadores S. Livramento, unanimidade seus integrantes,
apreensiva grave crise político-militar porque atravessa o país, manifesta confiança
inabalável povo Santanense em que o congresso nacional, mercê a sabedoria e patriotismo seus membros, saberá com independência, encontrar forma que, resguarda dos os postulados constitucionais, consulte os altos e impostergáveis interesses
família brasileira mantendo intangíveis as instituições democráticas preservando
assim o único regime capaz proporcionar a Paz e a tranquilidade indispensáveis ao
progresso da Nação.
Nery Hamilton – Pres. Câmara Vereadores
***
RADIOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
DD. Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Livramento 2.9.61
30-61 pt Cumpre-me levar alto conhecimento Vossência Câmara Vereadores
Santana Livramento vg Rio Grande do Sul vg está constituída em Comissão Municipal de Resistência e Defesa da Constituição e da legalidade abrindo inscrição
cívica para os cidadãos queiram participar mesma vg num alto sentido patriótico pt
Saudações fraternais
Nery Hamilton Ilha
Presidente Câmara Vereadores
***
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
M.D. Deputado Dr. Hélio Carlomagno
Senhor Presidente:
Atônito, está o povo assistindo às punhaladas que lhe estão sendo desferidas
uma a uma, para culminar com o ato mais degradante já perpetrado em toda a nossa longa História Republicana: o Congresso Nacional, aviltando-se, desonrando-se,
traindo o mandato popular de que fora investido, acaba de ferir de morte o regime
vigente.
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Acovardando-se precisamente na hora em que a Pátria exige de seus timoneiros decisão e dedicação, a maioria do Parlamento Nacional, usurpando poderes
que o povo não lhe deferiu, rasteja caninamente aos pés daqueles que, de chibata
em punho, se arrogam o direito de encaminhar os destinos da Nação segundo a
sua conveniência pessoal.
Senhor Presidente! Quão diferentes são os tempos que hoje vivemos! Em 1930,
ante uma revolução vitoriosa, o Congresso Nacional, onde se proclamava abrigavam-se os carcomidos do regime, ofereceu toda resistência possível e com heroísmo, para defender a ordem vigente e só pôde ser dissolvido pela força das baionetas. Trinta e um anos após, a maioria do Congresso entende mais cômodo às suas
conveniências trair àquelas que lhe conferiram o mandato de representa-los.
Não creio que essa maioria seja tão ingênua, fútil e oca que, aprovando a
emenda parlamentarista, julgue haver salvo as instituições. Será possível que esses
desatinos e insensatos não compreendem que com o seu ato abriram caminho para
todos os golpes, toda a vez que a ambição ou a dor hepática de um morubixaba
qualquer assim o entender? Há, no momento, diferença entre o Paraguai de Stroessner ou a República Dominicana de Trujillo com o nosso infelicitado Brasil? Não. Lá,
como cá, existem os parlamentos....
Sucumbisse o Congresso heroicamente ante os fuzis da desordem e seu gesto
teria salvo as instituições e a Pátria, agradecida, lhe erigiria um monumento. Um
monumento, apontando aos pósteros a glória de um homem morto, vale muito
mais do que um farrapo humano vagando qual fantasma entra a multidão.
É verdade que se não pode exigir de alguém que seja destemido e valente se
em seu corpo habita alma pusilânime. Mas, quem jura, perante Deus e perante e
Nação, solenemente, defender a Carta Magna da Nação e o seu regime, se não
tem coragem cívica de cumprir o juramento, não tem o direito de enganar o Povo.
Li, perplexo, a declaração de um Deputado, senhor Plínio Salgado; o mesmo
que exigia dos integralistas juramento de fidelidade para si, diante da vida e diante
da morte. Declarou, segundo narram os jornais, que era contra a emenda parlamentarista, mas votaria a seu favor para evitar consequências piores. Suprema covardia!
Para se acomodar, violentou a própria consciência. Como ele, possivelmente, agiram os demais.
Ninguém ignora que o Congresso, a toque de rufos de tambor e talvez boas
aguilhoadas de baioneta, amesquinhou-se e, como o boi para a canga, docilmente
seguiu seu triste destino. Amanhã, quando estiver imprestável para a canga, marchará com a mesma pachorrenta indiferença para o matadouro...
Insensatos! Nem da História são capazes de tirar qualquer ilação! Luiz XVI, com
a sua inequívoca apatia, indiferença, irresolução, timidez e covardia, uma a uma foi
abdicando de suas prerrogativas na tola ilusão de assim conjurar a tempestade que
rugia furiosa em torno das Tulherias. Cedia tudo, desde que lhe deixassem o gozo e
a delícia da mesa farta. Contudo, não tardou que a sua cabeça, também, rolasse. O
nosso Parlamento agiu da mesma maneira. Cede tudo a tudo, desde que os onipotentes ministros o deixe com a ilusão de ser um Poder, um dos Poderes soberanos
e independentes da República dos Estados Unidos do Brasil. E assim vão brincando
até o dia em que o mau humor de um novo Hébert lhe decepe a cabeça vazia...
Implanta-se o parlamentarismo no preciso momento em que a quase totali-
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dade dos partidos, além de graves crises internas, acham-se assaz enfraquecidos
perante a opinião pública. Como então esta “coisa” há de funcionar com ritmo e
harmonia? Ora, para os atuais donos da Pátria, nada melhor do que isso. Enquanto
os chefes e dissidentes se engalfinharem, não faltará um marechal, um almirante ou
um brigadeiro que “por fas ou por nefas” fará cair gabinetes sobre gabinetes.
Deste triste cortejo fúnebre da democracia brasileira a que estamos assistindo,
resta-me ainda um consolo. Como o mais modesto constituinte que fui da nossa
Assembleia Legislativa, à qual servi durante oito anos, sem qualquer brilho mas com
inexcedível patriotismo, confortou-me sobremodo a varonil atitude assumida desde
a primeira hora pelos atuais representantes do povo gaúcho, colocando-se intransigentemente, juntamente com o intrépido Governador Leonel Brizola, ao lado da
legalidade. O gesto firme e inabalável dos nossos representantes, faz nascer em nós,
do povo, um tênue fio de esperança de que nem tudo está perdido. Que o patriotismo desinteressado continue sendo, como até aqui, a estrada dos representantes
gaúchos que sabem honrar o seu mandato popular.
Atenciosamente
Helmuth Closs
Porto Alegre, em 3 de setembro de 1961
***
SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO
Exmo. Sr. Presidente da República, Dr. João Goulart
Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Leonel Brizola
Exmo. Sr. General Comandante do III Exército, José Machado Lopes
Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, Dr. Hélio Carlomagno
“PROCLAMAÇÃO DOS COMERCIÁRIOS AO CONGRESSO NACIONAL”
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre, falando em nome
de 50.000 COMERCIÁRIOS, face a gravidade do momento atual que convulsiona,
que assola e avilta os foros e brios de uma Nação civilizada, apela veementemente
a Vv. Exas., no sentido de que seja rejeitada a Emenda que se pretende, a “TOQUE
DE CAIXA”, de efetuar na Constituição
CONGRESSISTAS:
Este é o momento azado para testar, para pôr em prova o espírito público, o
civismo, o patriotismo e a altivez dos CONGRESSISTAS PÁTRIOS.
Ceder, nesta hora, à imposições de maus brasileiros de brasilidade de seus patrícios e que de maneira despótica ferem as liberdades constituídas e rasguem a
nossa “CARTA MAGNA”, aviltando toda uma Nação; ceder, neste instante, é capitular e degradar-se perante a opinião pública e desmoralizar-se ante o consenso mundial; ceder, agora, é praticar um ato de vil covardia e apresentar-se ante o mundo
livre como verdadeiros “BOTOCUDOS”.
Congressistas:
O momento não aceita vacilações, não admite fraquezas, não tolera comodismos.
A presente crise só poderá ser resolvida com atos de dignidade, de bravura e de
estoicismo e o exemplo já foi dado pelos heroicos e bravos residentes dos Pampas
Sulinos onde – homens, mulheres, velhos, crianças, políticos de todos os matizes,
trabalhadores e magistrados, bem como atrelados e os dignos militares deste rin-
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cão, já escolheram a senda a ser trilhada “LIBERDADE e LEGALIDADE”, respeitando
o Mandato do Presidente da República, Dr. João Goulart, num preito de homenagem e respeito à Constituição.
Congressistas:
Este não é um caso de subsistência; é um caso de honra, de dignidade e de
desprendimento.
Levantai barricadas em suas consciência que haverão de opor resistência ao
golpismo e a prepotência, levando-se, assim, a honra de nossa Pátria.
Vv. Exas. Srs. Deputados e Senadores:
Estão ante uma encruzilhada histórica, no solo de nossa terra: ou seguem a estrada da honra e da dignidade e passarão para os anais dos povos civilizados como
homens públicos que bem cumpriram com os seus deveres, ou embrenhar-se-ão
pela senda da degradação, da desmoralização e do opróbrio.
Congressistas:
A Nação Brasileira espera que Vv. Exas. honrem e dignifiquem o mandato que
o povo lhes legou. Votar a EMENDA PARLAMENTARISTA nas atuais circunstâncias
e contingências é atrair as últimas esperanças desse povo, esquecido, maltratado e
espezinhado.
Os Comerciários, os gaúchos e os brasileiros esperam que Vv. Exas. Cumpram
com os seus deveres.
Respeitosas saudações.
Januário Luiz Barreto
Angel Rojas
***
FONOGRAMA
Exmo. Dr. Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa P.al
Alegrete 1.9.61
Comunicamos Vossência todas as classes num só pensamento orgulhamo-nos
atitude desassombrada essa Assembleia. Comunicamos que nesta cidade acaba ser
fundado o Comitê de Resistência Legalista. Alegrete a primeira Capital Farroupilha
não haveria de nesta hora faltar ao dever cívico na defesa da legalidade. Respeitosas
saudações.
Com o Rio Grande pelo Brasil
Adão Ortiz Hoiake – Presidente
Irandolino Comaru – Secretário Geral
***
TELEGRAMA
Presidente Assembleia Legislativa PAL
Bom Jesus 2.9.61
Centro Tradições Gaúchas “Presilha do Rio Grande”, nesta hora cruciante brasileira, manifesta-se solidariedade Vossa Excelência, democracia, paz e tranquilidade
Brasil. Ernani Dutra – Patrão
***
TELEGRAMA
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul Pal
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Palmas 1º.9.61
O povo de Palmas através órgãos constituídos, Legislativo e Executivo, em sessão conjunto, decidiu colocar-se ao lado dos bravos Representantes do povo gaúcho defesa Constituição toda nossa plenitude. Procurando mobilizar opinião pública
a fim sejam respeitadas nossas tradições democráticas e cristãs.
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa do Estado Pal
Lagoa Vermelha 2.9.61
Acabo dirigir seguinte telegrama Presidente João Goulart: “Solidário desde primeiro instante com intrépido Governador Brizola na resistência legal contra descumprimento Constituição e aviltante Pátria pelos golpistas, peço vênia para oferecer
concurso de dois mil civis postos minha disposição para futura possível incorporação, no Município de Machadinho pelo Prefeito Municipal Câmara Vereadores acordo colaboração todos Partidos Políticos nesta hora histórica irmanados na defesa
ordem jurídica Nação e investidura Vossência na suprema magistratura República na
plenitude poderes constitucionais na data abertura vaga pela renúncia Presidente
Dr. Jânio Quadros. Também contamos mais obstáculos e a qualquer preço. Confia
Vossência no todo poderoso Deus Senhor dos Exércitos e na bravura e patriotismo
dos brasileiros nesta hora com suas reservas cívicas galvanizadas pelo supremo ideal
democrático e intangibilidade da Constituição. Nada de fraqueza, nada de transação sobre Magna Carta em detrimento regime estatuído. Ou tudo ou nada. Saudações João de Paula – Ex-Coronel provisório Revolução 30
***
Porto Alegre, 29 de agosto de 1961
Exmo. Sr.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Dr. Hélio Carlomagno
Nesta hora em que o Brasil acha-se conturbado pelo egoísmo de grupos antipatrióticos que procuram roubar a paz da família brasileira, mais se evidenciou o
valor de V. Exa., colocando-se em defesa da legalidade, ao lado de nosso Ilustre Governador Engenheiro Leonel de Moura Brizola, em defesa da posse legal de nosso
Presidente Constitucional, Dr. João Goulart.
Como filha de um caudilho gaúcho, gal. Firmino Paula, o qual sempre soube
honrar a sua farda em defesa da legalidade, lavando as coxilhas do Rio Grande do
Sul com o seu sangue pela honra do Brasil, venho hipotecar meu apreço e integral
solidariedade a V. Exa. que tão bem se destacou nesta hora angustiosa.
Como presidente do departamento feminino do Comitê Estadual, venho, em
meu nome e no das demais companheiras desta entidade, dizer-vos:
VIVA O ILUSTRE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DR. JOÃO GOULART!
VIVA O HERÓICO GOVERNADOR LEONEL DEM OURA BRIZOLA!
VIVA O GLORIOSO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA!
VIVA A LEGALIDADE! VIVA O BRASIL!
Atenciosamente, subscrevo-me
Maria de Paula Rigatto
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P.S. Av. Borges de Medeiros, 855, apto. 62
***
RADIOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Livramento – 2/9/61
A Câmara Vereadores Santana Livramento vg hipoteca Vossência sua mais irrestrita solidariedade em defesa da ordem e respeito da Constituição para que seja
empossado o eminente Dr. João Goulart na Presidência da República vg preservada
vg assim vg a inviolabilidade da lei que forças contrárias aos altos interesses pátria
querem macular pt Saudações fraternais.
Nery Hamilton Ilha
Presidente Câmara Vereadores
***
RADIOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
CAMPO BOM – 1º/9/61
Tomamos liberdade informar Vossência organizado Campo Bom vg
Comitê pró defesa constituição nacional pt
Cládio Strasburg – Presidente
Adriano Dias – Vice-Presidente
Júlio Lopes – Secretário
Ewaldo Dreger – Tesoureiro
***
RADIOTELGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
LIVRAMENTO 2/9/61
A Câmara Vereadores Santana Livramento vg vem hipotecar Vossência sua mais
irrestrita solidariedade em defesa da ordem e respeito da Constituição para que
seja empossado o eminente Dr. João Goulart na Presidência da República, preservada, assim, inviolabilidade da lei que forças contrárias aos altos interesses pátria
querem macular sds.
Ney Hamilton
Presidente Câmara Vereadores
***
RADIOTELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
RIO GRANDE – 2/9/61
Câmara Municipal Rio Grande vg diante resolução Congresso Nacional aprovando emenda parlamentarista vg sob evidente coação vg manifesta unanimemente Vossência repúdio enérgico todo povo Riograndino qualquer mutilação Constituição vigente sob cuja sistemática atual presidente constitucional república vg
Dr. João Goulart foi eleito compromissado Vice-Presidente república vg portanto
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vg sucessor Ex-Presidente Jânio Quadros vg golpe vg em qualquer suas modalidades vg deve ser prontamente repudiado vg conclama Vossência prosseguir vitoriosa
campanha pela legalidade pelos direitos democráticos, princípios vibrantemente
defendidos pelo povo em praça pública nos momentos dramáticos que vivemos
na dura luta contra os prepotentes que queriam levar Nação ao obscurantismo e
empolgar a Pátria em sangrenta luta fraticida pt Tudo pelo respeito ao regime e a
intocabilidade da constituição vigente pt
Dr. Nilo Correa Fonseca
Presidente Câmara Municipal
***
RADIOTELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
PALEGRE 4/9/61
Em sessão extraordinária vg esta Corte de Apelação vg unanimemente vg deliberou manifestar vossência suas congratulações pela solução pacífica crise institucional que abalou País vg e suas esperanças de que vg dentro da ordem e do
respeito à legalidade vg possa Brasil firmar-se com a independência e altivez no
concerto das nações civilizadas pt
Atenciosas saudações
Cel. Dr. Olavo João Urquia Castanha – Presidente.
Cel. Aldo Ladeira Ribero – Vice-Presidente.
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
S. Borja 1º/9/61
Levo vossência nome povo São Borjense nossa admiração magnifico e patriótico pronunciamento unânime Assembleia defesa legalidade et soberania povo brasileiro confirmando tradições honra e dignidade homens terra gaúcha
Florêncio Guimarães – Prefeito
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Cruz Alta 2/9/61
Agradeço gentil interesse tomado neste momento cruciante solidária vossência
causa legalidade
Roland Araújo Silva
Professora Secundária
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Sarandi – 1/9/61
Nº 71/61 nesta hora em que o nosso glorioso estado atravessa a mais grave crise
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político militar quero hipotecar a mais irrestrita solidariedade ao ilustre Governador
do Estado município de Sarandi à frente seu valoroso prefeito Ivo Sprandel toda a
população sarandiense ao lado da legalidade para vida e para a morte Sauds legalistas
Sebastião Nunes delegado polícia
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Casca – 2/9/61
Comunico presença prefeito Guaporé e Juiz de Direito comarco organizado
comitê municipal resistência democrática vg solidário atitude desassombrada da
egrégia Assembleia vg defesa regime democrático e salvaguarda constituição pt sds
Horácio Perin Prefeito Municipal Casca
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Flores da Cunha – 2/9/61
Comunico vossência foi instalado neste município comitê de resistência democrática vg estando plena atividade pt sds democráticas
Raúl Digarella
Prefeito Flores da Cunha
***
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PAL
FLORIANÓPOLIS
RECEBA NOSSOS CUMPRIMENTOS PELA VARONIL DECISÃO BRAVOS REPRESENTANTES NESSA ASSEMBLEIA VG PELA INTANGIBILIDADE DA ATUAL CONSTITUIÇÃO FEDERAL ET IMEDIATA POSSE DOUTOR JOÃO GOULART VG COMO
LEGÍTIMO REPRESENTANTE POVO BRASILEIRO PT SAUDAÇÕES
DEPUTADO AGOSTINHO MIGNONI
PRIMEIRO SECRETÁRIO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
ENCANTNADO – 1/9/61
Imensamente entusiasmado comunicamos organização comitê prol defesa
constituição sob Presidência Dr. Paulo Baddo adesão inicial 40 assinaturas pt intenso
patriotismo reina favor cumprimento integral respeito liberdade democrática sauds.
Liberais.
Ramiro Alves – Secretário
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
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PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PAL
LIVRAMENTO 2/9/61
CUMPRE LEVAR ALTO CONHECIMENTO VOSSÊNCIA CÂMARA VEREADORES SANTANA LIVRAMENTO VG RIO GRANDE DO SUL VG ESTÁ CONSTITUÍDA
EM COMISSÃO MUNICIPAL DE RESISTÊNCIA E DEFESA DA CONSTITUIÇÃO E
DA LEGALIDADE ABRINDO INSCRIÇÃO CÍVICA PARA OS CIDADÃOS QUEIRAM
PARTICIPAR MESMA VG NUM ALTO SENTIDO PATRIÓTICO PONTO SAUDAÇÕES
FRATERNAIS
NERI HAMILTON ILHA PRESIDENTE CÂMARA VEREADORES
***
EXMO DR HÉLIO CARLOMAGNO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PALEGRE
S. MARIA 4.9.61 11 hs.
AO ILUSTRE E NOBRE PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA MEUS SINCEROS CUMPRIMENTOS E APOIO PELA BRILHANTE AÇÃO EM FACE CRISE POLÍTICA NOSSO PAÍS DO AMIGO
ARI GONÇALVES DIAS
***
WESTERN
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PALEGRE
RECIFE
LEVO CONHECIMENTO VOSSÊNCIA SESSÃO PRIMEIRO CORRENTE VG FIZ
SEGUINTE PROCLAMAÇÃO POVO PERNANBUCANO: É DEVER TODOS QUE
OCUPAM FUNÇÕES RESPONSABILIDADES VIDA PÚBLICA DAR SEU PRONUNCIAMENTO INEQUÍVOCO SOBRE GRAVE SITUAÇÃO ATRAVESSAMOS DE MODO
NÃO CRIAR DÚVIDAS OPINIÃO PAÍS PT NINGUÉM TEM DIREITO SE OMITIR
QUANDO SE ABATE SOBRE A NAÇÃO AMEAÇA GUERRA CIVIL E SUPRESSÃO
LIBERDADES CONSTITUCIONAIS PT QUALIDADE PRESIDENTE PODER LEGISLATIVO MEU ESTADO VG CUMPRO DEVER MANIFESTAR MEUS CONTERRÂNEOS
VG NITIDEZ E FIRMEZA VG ÚNICO LEI VG COM POSSE PRESIDENCIA REPÚBLICA
DR JOÃO GOULART VG EXPRESSOS TERMOS ARTIGO 79 CONSTITUIÇÃO FEDERAL PT NÃO SE HARMONIZAM MAIS CONDIÇÕES POLÍTICAS POVO BRASILEIRO
REGÍMENS EXCEÇÃO VG SUPRESSÃO LIBERDADES DEMOCRÁTICAS VG CENSURA IMPRENSA VG QUAISQUER RESTRIÇÕES LIVRE PRONUNCIAMENTO POVO VG
OU SEUS LEGÍTIMOS REPRESENTANTES ASSEMBLEIAS POLÍTICAS INSTITUÍDAS
LEI MAGNA PAÍS PT TRADIÇÃO PERNANBUCO E RESPEITO LEI VG DE LUTA PELAS LIBERDADES PT NÃO PODEMOS VG HORA ATUAL VG FUGIR NOSSOS DEVERES PARA COM PÁTRIA PT APELO VG ASSIM VG TODOS PERNAMBUCANOS VG
TODOS SETORES SUAS ATIVIDADES VG OPERÁRIOS VG CLASSES PRODUTORAS
VG ESTUDANTES E SEUS INTELECTUAIS VG HOMENS MULHERES NOSSA TERRA
VG HOMEM COMUM PERNANBUCO VG SENTIDO SE UNIREM TODOS VG DENTRO ORDEM VG DEFESA CONSTITUIÇÃO PT CUMPRE ME VG COMO CHEFE UM
DOS PODERES ESTADO REITERANDO PRONUNCIAMENTOS ANTERIORES PODER LEGISLATIVO DIRIGIRME VG ESPECIALMENTE VG COM CONFIANÇA SEU
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PATRIOTISMO VG EXMO SNR ARCEBISPO METROPOLITANO OLINDA E RECIFE
VG ILUSTRES CHEFES MILITARES VG GENERAL ARTHUR DA COSTA E SILVA VG
COMANDANTE IV EXERCITO VG BRIGADEIRO ADIL DE OLIVEIRA VG COMANDANTE 2-A ZONA AÉREA VG ALMIRANTE DIAS FERNANDES VG COMANDANTE
3-0 DISTRITO NAVAL VG SENTIDO LEVAREM ALTOS PODERES REPÚBLICA ASNEIOS POVO PERNANBUCANO A FI, SEREM PRESERVADAS NOSSAS INSTITUIÇÕES MANTIDO IMÉRIO LEI VG COM POSSE LEGÍTIMO PRESIDENTE CONSTITUCIONAL BRASIL VG DR JOÃO BELCHIOR MARQUES GOULART VG QUE ACABA
PISAR SOLO SULRIOGRANDENSE VG SOB APLAUSOS TÕDA NAÇÃO PT CORDIAIS SAUDAÇÕES PT
PAULO PESSOA GUERRA PT
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
ESTADO PERNAMBUCO
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
058 ASB Salvador 47-29-17h
Acusando cabograma vossência relativo crise aflige Nação apraz-me comunicar-lhe também esta Assembleia sua unanimidade outra solução não deseja senão a
dos princípios constitucionais sustentam nossa tradicional democracia pt atcs. Sds.
Adelmário Pinheiro Presidente Assembleia Legislativa Bahia.
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
DD. Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Santo Antônio da Patrulha 26. 28. 4. 10
Atitude de V. Exa. e demais deputados foi um exemplo de civismo à Pátria Brasileira.
Vereador Pedro Machado Flor.
***
TELEGRAMA
URGENTE
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PALEGRE RS
O 11º DE FORTALEZA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 59-124-310-10Hs30
COMUNICO VOSSÊNCIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEARÁ VG REUNIDA
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA NOITE ONTEM VG APROVOU SEGUINTE MOÇAO:
“ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO CEARÁ VG TENDO EM VISTA A GRAVIDADE DA SITUAÇÃO POLÍTICA DA NAÇÃO VG DECORRENTE DA RENÚNCIA
DO PRESIDENTE JÂNIO DA SILVA QUADROS VG MANIFESTA A SUA CONFIANÇA
AO PRESIDENTE DA REPÚBLICA VG DEPUTADO RANIERI MAZZILI VG AO CONGRESSO NACIONAL E ÀS FORÇAS ARMADAS DO PAÍS VG NO SENTIDO DE QUE
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VG NO EXAME ET SOLUÇÃO DA ATUAL CONJUNTURA NACIONAL VG SEJAM
RESPEITADAS AS NORMAS DEMOCRÁTICAS E FIQUEM ASSEGURADOS A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA VG A TRANQUILIDADE DA FAMILIA BRASILEIRA
ET O RESGUARDO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PT” ATS SDS RAIMUNDO
GOMES DA SILVA PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA CEARA PT
***
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE ESTEIO
Of. nº 288/61CÂMARA DE VEREADORES
Esteio, 29 de agosto de 1961.
Exmo. Sr.
HÉLIO CARLOMAGNO
DD Presidente da Assembleia Legislativa
PORTO ALEGRE
A Câmara Municipal de Esteio, reunida em sessão permanente virtude dos últimos acontecimentos que está vivendo a Nação Brasileira, deliberou expressar a
Vossa Excelência e aos dignos parlamentares gaúchos, os calorosos aplausos desta
Corporação, pela sua ação cívica, pela vigilância constante do cumprimento da Carta Magna e pelo desassombro com que enfrentam este momento de traumatismo.
Reafirmamos no ensejo a nossa confiança no glorioso destino deste País, alicerçados na disposição de luta, na dignidade de seu povo e, especialmente, nos
princípios de nacionalidade de dirigentes como os que compõe a Casa Legislativa
do Estado do Rio Grande do Sul
Cordiais Saudações
As. Enoir Doglas Favero
***
RADIOGRAMA
Nº 2982N° palavras:50Data: 2.9.61
Presidente Assembleia Legislativa
Porto Alegre
Jaguarão – Radiograma s/n do dia 1º.9.61
Membros Câmara Vereadores Jaguarão vg reunidos em sessão extraordinária
vg manifestam unanimemente inteira solidariedade valorosa jornada cívica vg propugnando cumprimento postulados Carta Magna regime vigente vg objetivando
salvaguardar Instituições Democráticas nosso País ressaltando ideias de paz e congraçamento família brasileira pt Sds. Ruy Marques – Presidente PT
***
MANIFESTO
UNIÃO DOS TROVADORES E SANFONEIROS
Exmo.Sr.
Dr. Hélio Carlomagno
Presidente da Assembleia Legislativa
Porto Alegre
A “União dos Trovadores e Sanfoneiros”, diante da situação inquietante pela
qual vem passando o nosso País, eternamente imprudenciado pelos Reacionários
de nossa querida Pátria, vem, por este meio, manifestar o seu irrestrito apoio e soli-
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dariedade pela “Legalidade”, prevista no artigo 79 da Constituição Nacional.
Os homens pensam na paz
Coice vil de gente manca
Os meninos brincam de guerra
Na hora e brio da alma guasca
Em que luta morrerão?
É patada de potranca
Filhos de minha terra
Em pau ferro que não lasca
(De Lauro Rodrigues)
de P. Pedro Luiz
Cruz Alta, 30 de agosto de 1961
As. Guimorvan Flores da Cunha Presidente
***
TELEGRAMA
EXMO. SR. PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PALEGRE RGS
06 3° DE RECIFE17203 – 162 – 310 – 16 HS 310
ACUSANDO TELEGRAMA VOSSÊNCIA TENHO HONRA INFORMAR ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTE ESTADO IGUALMENTE CUMPRINDO PATRIÓTICO DEVER FIDELIDADE DEMOCRÁTICA ET RESPEITO CONSTITUIÇÃO FEDERAL FEZ
PUBLICAR SEGUINTE NOTA OFICIAL: O PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE PERNAMBUCO VG NO USO DE SUAS PRERROGATIVAS CONSTITUCIONAIS ET ATENDO AO PRONUNCIAMENTO PLENÁRIO SESSÃO NOTURNA
DIA 29 CORRENTE VG FACE CONJUNTURA CRIADA COM RENÚNCIA DR. JÃNIO
DA SILVA QUADROS À SUPREME MAGISTRATURA NAÇÃO VG TORNA PÚBLICO:
O PODER LEGISLATIVO DE PERNANBUCO REAFIRMA SUA POSIÇÃO EM DEFESA DA LEGALIDADE DEMOCRÁTICA VG COM A POSSE DO VICE PRESIDENTE
DA REPÚBLICA VG ELEITO ÚLTIMO PLEITO PT VG ESTA ASSEMBLEIA MANIFESTA
AO CONGRESSO NACIONAL ET ÀS FORÇAS ARMADAS SUA CONFIANÇA NA
MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA VG DENTRO DO REGIME DEMOCRÁTICO
REPRESENTATIVO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERBNAMBUCO PERMANECE
VIGILANTE VG DEFESA DO REGIME LIBERDADE VG ASPIRAÇÃO UNÂNIME POVO
BRASILEIRO PT ATTCSDS PT PAULO PESSOA GUERRA VG PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PERNAMBUCO
***
TELEGRAMA
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PALEGRE
60 DE ARACAJU SE195943 3,10 12
NR 69 DE 30 8 61 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SERGIPE APROVOU REQUERIMENTO DEPUTADO VIANA DE ASSIAS MANIFESTANDO REPÚDIO MEDIDAS EXTRA LEGAIS IMPEÇAM POSSE PRESIDENTE JOÃO GOULART CONCITANDO REPRESENTANTES POVO CERRAREM FILEIRAS PELO RESPEITO CONSTITUIÇÃO PT
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SAUDS WOLNEY LEAL DE MELO PRESIDENTE
***
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
PALEGR RS
N 103 CÂMARA DEPUTADOS BRASÍLIA DF 1390203 NIC 30 18 HS
ENVIO AOS BRAVOS DEPUTADOS GAÚCHOS MEU ABRAÇO DE FRATERNA
SOLIDARIEDADE PELA COESÃO REVELADA NESTA HORA DECISIVA PT VIVEMOS
AQUI DESDE SEXTA FEIRA GRANDE VIGÍLIA CERTOS DE QUE NOSSA LUTA RESULTARÁ EM VITÓRIA E CONSAGRAÇÃO CONSTITUCIONAL SENADOR GUIDO
MONDIM
***
Exmo. Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul;
Exmo. Senhor Gal. De Exército, Cmte. Do 3° Exército;
Exmo. Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado;
Exmo. Senhor Brigadeiro Cmte. Da 5ª Zona Aérea.
A CÂMARA DE VEREADORES DE VACARIA, em face dos momentos gravíssimos, pelos quais atravessa a nossa Pátria,
R e s o l v e:
1º - Não concordar em nenhum Ato que não se enquadre rigorosamente com
a CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA, dando posse imediata ao Senhor Presidente Constitucional;
2º - Não concordar com nenhuma medida que venha atentar contra as autoridades legalmente constituídas;
3º - Usar de todos os meio para que a ORDEM seja mantida;
4º -Não concordar com nenhuma intervenção, venha de onde vier, que atente
contra a Soberania de Nossa Pátria;
5º - Forçar legalmente a apuração dos fatos que culminaram com a renúncia do
Presidente Jânio Quadros;
6º - Dar conhecimento à Nação o nome dos maus brasileiros que por acaso estejam a serviço de forças interessadas na quebra da Integridade Nacional;
7º -Lutar pelo Direito manifestando através do pensamento e que se enquadre
com as normas que regem a Nação Brasileira, quer políticas, Judiciárias, e especialmente as relações adotadas pelas CASA LEGISLATIVAS DO PAÍS, que obedecem os
princípios constituídos na CARTA MAGNA DA PÁTRIA;
8º - Recomendar a todos os Brasileiros, UNIÃO, ORDEM E PAZ, sobre todas as
formas;
9º - Ir ao extremo para que a FAMÍLIA BRASILEIRA evite uma luta fraticida, mesmo que, para tanto, seja exigido o sacrifício de alguns de NÓS.
Sala das Sessões, em 29 de agosto de 1 961.
Olinor Rodrigues da Silva
Presidente da Câmara de Vereadores
***
MANIFESTO
À Assembleia Legislativa do Estado.
A mulher gaúcha, Cruz-altense, ao lado de seus esposos, pais ou filhos, como
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outrora as denodadas paulistas, às portas da gloriosa São Paulo, vêm conclamar a
mulher brasileira a cerrar fileiras em torno do ideal comum: Respeito à Constituição
de 1946 e ao voto.
Rende também sua homenagem aos valorosos líderes que ergueram suas vozes
e gesto em favor da Legalidade.
Cruz Alta, 29 de agosto de 1961.
Carmem Jecy Dornelles e mais cento e trinta e quatro assinaturas.

O SR. PRESIDENTE – Não há mais expediente a ser lido. Vou suspender a sessão até as
15,30 horas, quando será reaberta com a irradiação dos trabalhos.
Está suspensa a sessão. (É suspensa a sessão por 30 minutos)
Srs. Deputados. Estão reabertos os trabalhos de Plenário da presente sessão permanente
que a Assembleia Legislativa realiza desde dia 25 próximo passado, quando foi conhecida a
renúncia do Sr. Jânio Quadros.
Em primeiro lugar, vou solicitar ao Sr. Secretário Guilherme do Valle que proceda à leitura da mensagem que esta Assembleia Legislativa acaba de receber assinada pelo Sr. João
Goulart, Presidente da República.
O SR. GUILHERME DO VALLE – (Lê)
No instante em que devo viajar para a Capital da República, a fim de cumprir
com meus deveres Constitucionais, desejo enviar, por intermédio do deputado Hélio Carlomagno, Presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, a minha
mensagem de saudação e amizade a todos os senhores Deputados.
Ungido dos melhores sentimentos cívicos, declaro, com orgulho patriótico, que
o gesto do Poder Legislativo gaúcho, de admirável compreensão e resistência democrática, desde que teve início a crise política brasileira, jamais será esquecido por
todos quantos, em nossa Pátria, aspiram vê-la livre emancipada de tutelas inadequadas e impróprias ao regime do Povo, pelo Povo, e para o Povo.
Neste episódio não devem e nem podem ser invocadas posições meramente
pessoais. O que importa é a ideia que encarnarmos na destinação histórica destes
dias, e os princípios que defendemos, cercados do calor popular e da consciência
democrática e legalista do povo brasileiro, do qual, mais uma vez, o Rio Grande se
tornou arauto e vanguardeiro.
Porto Alegre, 4 de setembro de 1961
João Goulart
Presidente da República

(Após a leitura)
Em nome do Poder Legislativo, agradeço a Mensagem que nos envia o Exmo. Sr. Presidente da República, Dr. João Goulart, e desde esta Casa formulo a s. Exa. os melhores votos
para que, no desempenho de suas altas funções constitucionais, possa encarar com acerto a
realidade brasileira, a conjuntura política, social e econômica que vive, por que passa a Nação e, ao mesmo tempo, também dizer a S. Exa. que o povo brasileiro, despertando, agora,
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de modo mais seguro e resoluto, demonstrou inequivocamente que jamais se submeterá a
qualquer injustiça ou a qualquer arbítrio, repudiando de forma definitiva toda e qualquer
medida de força.
Srs. Deputados. Esta Assembleia está em vigília democrática desde os primeiros instantes
em que se sentia, através da inquietação nacional que estava sendo ameaçada a Constituição
e a República. Esta Casa, com o Rio Grande, somando seus esforços ao esforço gigantesco do
Governo do Estado em prol da legalidade, esta Casa está cumprindo a missão de lutar pela
salvaguarda da Constituição e da democracia em nossa terra.
A luta foi árdua; a Nação brasileira viveu dias inseguros através de um verdadeiro “estado
de sítio” imposto pela opressão e capricho de três ministros militares que, divorciados da vontade do povo e das Forças armadas do Brasil, quiseram mergulhar o país no obscurantismo,
através da sua vontade personalista e prepotente.
Não podemos, neste instante, deixar de render homenagem ao glorioso III Exército, sediado em Porto Alegre e com jurisdição em Santa Catarina e Paraná, personalizado e corporificado na figura invulgar do ínclito General Machado Lopes. Esta homenagem pois à atitude
do III Exército e à de muitas outras unidades do Exército brasileiro em outros pontos da
Federação.
O Congresso Nacional vem de decretar uma emenda constitucional de grande significado para o País. Eis que a nossa Pátria, a Nação brasileira, está hoje submetida ao Regime Parlamentar de Governo. Sem investigar e nem tampouco fazer qualquer excogitação em torno
do mérito da emenda parlamentar que foi decretada pelo Congresso, sinto-me no dever – e
destaco que se trata de uma posição de ordem pessoal – sinto-me no dever, neste instante em
que me dirijo, pela primeira vez, ao povo rio-grandense, ao povo do Brasil, de declarar que,
sem investigar o mérito da emenda, ela não representou o que de mais firme e resoluto esperava o povo brasileiro, do Congresso Nacional.
A emenda parlamentarista teve, assim, o sentido de conciliar interesses em choque, e praza aos céus que, se foi votada com a finalidade de evitar qualquer perturbação violenta da
ordem e evitar a guerra fratricida, cumpra, desde logo, sua missão! Todavia, cumpre destacar
e, ao mesmo tempo, insistir, que a luta que nasceu nas ruas, que encontrou abrigo nas Casa
Legislativas e que se desencadeou em todo o País em defesa da legalidade, da democracia e
da intangibilidade da Carta Magna, deixa saldos positivos, admiráveis. Um deles, senhores
Deputados, indiscutível, claro e inequívoco, é que a resistência democrática evitou, na hora
difícil incerta por que passava a Nação durante a evolução da crise, que os aventureiros e caprichosos implantassem uma ditadura no Brasil. (Palmas). Além disso, é preciso, desde logo,
acentuar que o povo, organizando-se através das formas mais diversas, organizando-se em resistência democrática, também fez valer a sua vontade, e se a vitória foi apenas parcial, não
resta a menor dúvida que, mesmo assim, ela aprofundou o sentimento cívico e democrático já
arraigados no coração, no espírito e na mentalidade do povo e da Nação brasileira, princípios
e postulados estes que ficam, agora, mais ainda, definidos com a advertência que fez e faz o
povo brasileiro de que ninguém poderá arriscar-se, com prepotência e com arbítrio, a rasgar a
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Constituição, e conspurcar direitos e a ferir a Lei Básica do Brasil.
Srs. Deputados. A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul também envia, a sua
mensagem de saudação à todas as Casas Legislativas do Rio Grande do Sul e às Casa Legislativas de todo Brasil que, de modo uniforme e exemplar, desde o primeiro instante, se colocaram
em Sessão Permanente na defesa da legalidade e do princípio da intangibilidade da Carta
Magna.
Esta saudação envio em nome dos Srs. Deputados, a todos os legislativos do Brasil e, ao
mesmo tempo, com orgulho patriótico, proclama que as Casas Legislativas do País souberam
cumprir com o seu dever e interpretaram, fielmente, a vontade do povo que legitimamente
representam.
A Assembleia Legislativa ainda tem, neste instante, a grata satisfação, o indizível prazer
e o júbilo de anunciar a presença, no recinto dos nossos trabalhos, de alguns Srs. Deputados
do glorioso Estado do Paraná: Deputado Amaury Silva, Líder do Partido Trabalhista Brasileiro naquela Casa Legislativa e os Deputados José Nasser e Luiz Alberto Dalcanale. (Palmas
prolongadas) A Assembleia Legislativa registra com satisfação e consagrando com uma salva
de palmas.
Srs. Deputados. Não poderia encerrar esta mensagem sem deixar lavrado um protesto,
um protesto que creio estar fazendo em nome do Rio Grande do Sul, contra aqueles que.
No acesso das paixões, não tiveram dúvidas em ordenar que fosse bombardeado o Palácio do
Governo do Rio Grande do Sul, afronta e no ultraje que o Rio Grande do Sul jamais poderá
esquecer. (Neste instante difícil por que passa a vida brasileira.)
Este protesto não tem, no seu bojo, nenhuma agressividade; tem, sim, a intenção de levar
ao conhecimento da Nação, mais uma vez, este episódio, episódio que não só se desencadeou
pelo patriotismo, pelo alto sentido de espírito público, pela alta noção de responsabilidade e
pela consciência patriótica do General Machado Lopes e de seus comandados do III Exército,
que souberam colocar-se ao lado da Constituição, contra a ordem ilegal que teria precipitado
a guerra civil, ensanguentando a família brasileira. Este protesto deve servir, também, para
fortalecer, em todos os homens e em todas as consciências democráticas do Brasil, o desejo
definitivo de que seja, sempre, cumpridas as leis e, abrigado pela Constituição, possa o povo
brasileiro continuar a sua luta de libertação e emancipação, em busca de melhores dias, de
mais justiça social, de mais independência e de mais soberania para a Pátria Brasileira.
Srs. Deputados. A Assembleia irá ouvir, agora, através das Representações de todas as
Bancadas, a palavra de seus Líderes ou Representantes, para levar ao Rio Grande e ao Brasil o
pensamento do órgão legislativo gaúcho, do Poder Legislativo do Rio Grande do Sul.
Concedo, em primeiro lugar, a palavra ao nobre Representante do Partido Social Progressista, Deputado Adaury Filippi.
Com a palavra o nobre Deputado Adaury Filippi, que ocupará a tribuna pelo espaço de
dez minutos.
O SR. ADAURY FILIPPI – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não sei se direi que é difícil
um pronunciamento ou se é fácil. Tenho para mim, Sr. Presidente, que, nesta hora, deve ser
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04/09/1961 - Visita do Dr. João Goulart à diretoria do PDC e senadores

fácil um pronunciamento, como representante do povo; fácil porque, realmente, a causa é
justa; fácil porque, realmente, o direito nos assiste; fácil porque, realmente, o Rio Grande nos
impõe que falemos.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ouvimos, nesta Casa, no seio do povo, em qualquer
local onde estejamos, que a hora deve ser de meditação, que a hora deve ser calma. Não nego
que calma e meditação são fatores, são elementos necessários para chegarmos à solução que
todos desejamos; mas, há outro elemento mais forte; há outro elemento que há de refletir o
que, em verdade, buscamos; há outro elemento do qual realmente, não podemos prescindir
jamais: é a responsabilidade. Este, Sr. Presidente, é que há de, efetivamente, traçar a diretriz
que temos a seguir; este há de ser o elemento que nos conduzirá pelo caminho certo. E é
tomado pela consciência deste elemento, que assim nos pronunciamos e passaremos a dizer
que o Rio Grande, nesta hora, pode e deve ceder, mas pode e deve ceder até onde?
Não pode, realmente, ceder mais do que a tradição lhe permite; não pode ceder mais do
que o direito lhe permite. Por isso, o meu pronunciamento, nesta hora, como Líder de Bancada, nesta Casa, há de ser aquele que penso, há de ser exatamente aquilo que sinto, há de ser
exatamente aquilo que vejo; nada mais, nada menos, Sr. Presidente.
Já disse a muitos, Sr. Presidente, e não poderei deixar de dizer aqui, que entendo que toda
318

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

esta luta, que toda esta mobilização que o povo conjugado, irmanado, unido, empreendeu,
que tudo por que se esforçou, por que lutou para impedir um golpe, um golpe militar, Sr.
Presidente, deu resultado, e creio que já impediu que se instalasse, que se implantasse, na nossa Pátria, uma ditadura militar. Mas, Sr. Presidente, parece-me que ainda não impediu totalmente, pois que um outro golpe existe, e este, infeliz, tristemente, veio através do Congresso.
É o que estou a proclamar desta tribuna. Acho que jamais deveríamos permitir que se desse
posse ao Presidente constitucional depois de reformada a Constituição. Entendia e ainda entendo, Sr. Presidente, e creio que continuarei entendendo que o Presidente constitucional
tinha o direito e devia assumir antes de qualquer reforma constitucional.
Sr. Presidente. Quando da nossa visita ao Presidente João Goulart, no Palácio Piratini,
-e estão aqui todos os Srs. Deputados para testemunhar,- disse eu, naquela oportunidade,
e quero repetir agora, que a mim não impressionava o termo legal, a “legalidade”, que tem
sido a bandeira nesta luta; não me impressionava, de forma absoluta; não me tocava o fato de
dizer-se que a luta era apenas pela legalidade, pelo legal. Disse eu, francamente, e penso que os
meus colegas testemunhas, que o que nós queríamos, realmente, era que o legal, que a legalidade estivesse vinculada, estivesse ligada com o jurídico, Sr. Presidente, como o direito. Acho
que o que buscamos, o que todo o povo brasileiro busca, neste momento, é o jurídico-legal.
Não apenas o legal como base, como princípio para chegarmos àquilo que evidentemente há
de permitir ao povo brasileiro ter paz, ter tranquilidade, isto é, Sr. Presidente, a estabilidade
do regime. Naquela oportunidade, dizia eu: a estabilidade de um regime, que tanto poderia
ser o presidencialismo como o parlamentarismo, mas estabilidade de regime.
Não creio, Sr. Presidente, não creio, Srs. Deputados, não creio, povo do Rio Grande do
Sul, que uma Constituição modificada, nos moldes como o fez o Congresso Nacional, possa
ser garantia, possa ser garantia, Srs. Deputados, de uma estabilidade de regime.
Dizia mais, ao Sr. João Goulart, no Palácio Piratini, quando da visita dos Deputados:
quem poderia garantir o povo? Ele? Nós, os Deputados que temos a responsabilidade de
liderança? Quem poderá dizer ao povo que o regime está estável? Chegamos a uma solução
como essa que o Congresso Nacional impôs.
Sr. Presidente. Sei que as minhas palavras devem estar causando profunda estranheza.
Pronuncio-as porque sei que cumpro com o meu dever, que é o de vir a esta tribuna e dizer
ao povo exatamente o que penso; dever de ser coerente, porque este pronunciamento que ora
faço aqui, já o fiz em outras oportunidades. E, agora, Sr. Presidente, que falo como um dos
integrantes deste Poder, não poderia dizer nada senão aquilo que penso.
Oxalá, Sr. Presidente, oxalá, povo do Rio Grande do Sul, estejamos enganados e que a
realidade seja outra; que, se alcance a paz e se consiga o estabelecimento de um clima que propicie ao povo brasileiro condições para que o País volte à normalidade e o processo social não
seja truncado; que o povo possa continuar a pensar, que o povo possa continuar a agir, que o
povo possa continuar a influir sobre aqueles que detêm o destino da Nação.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. O Rio Grande do Sul, neste transe, não pode esquecer a sua
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História. Ele, necessariamente, para um mais certo pronunciamento, para uma decisão que seja
tomada como verídica e inquestionável, há de recordar 30, Sr. Presidente, quando lá estávamos
com o direito e muitos diziam que era a lei, mas o direito há de sempre estar acima da lei. Agora,
Sr. Presidente, o Rio Grande está com a lei e com o direito. Negar-lhe uma posição neste sentido, é
negar que os homens têm o direito de lutar por aquilo que entendem justo.
Sr. Presidente. Estas eram as palavras que devia pronunciar, dizendo exatamente o que
penso, exatamente como conceituo este episódio.
Não poderia, Sr. Presidente, esconder o que me vai no íntimo; não poderia vir aqui apenas para dizer palavras bonitas, para enfeitar com filigranas conceitos que não fossem aqueles
que estão a brotar do meu íntimo;
Aqui encerro, pretendendo que cumpri o meu dever e que minha consciência há de me
amparar neste momento. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador.)
O SR. PRESIDENTE – Para falar em nome do Partido Democrata Cristão, concedo a
palavra ao nobre Deputado José Zachia, que ocupará a tribuna pelo espaço de 10 minutos.
Com a palavra o nobre Deputado.
O SR. JOSÉ ZACHIA – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Podemos dizer que, mercê de
Deus, estes acontecimentos que, nos últimos dias, trouxeram nossa Pátria em suspense, hoje,
para felicidade de nosso povo, parece terem chegado ao seu fim; e o Rio Grande do Sul, hoje,
como ontem, fiel a esse compromisso que a fazia com a nacionalidade, permanece coeso como
se aqui existisse apenas uma corrente de pensamento, uma posição a ser tomada.
No ´século passado, quando os ideias republicanos encontraram nos “farroupilhas” uma
Bandeira, lá estava todo o Rio Grande, coeso, a correr pelas coxilhas, pregando seus ideais.
Neste século, bem mais próximo de nós, quando o sistema eleitoral, na época vigente,
era uma mentira, quando o homem não tinha o direito de expressar livremente sua vontade,
através do voto, quando o poderoso impunha ao fraco a sua vontade, quando o povo comparecia às urnas para escolher seus dirigentes, à mercê da coação e da força, o Rio Grandee seu
povo, tendo sido vítima desse Poder Central, levantou-se, em 1930, como um só homem,
para impor ao Brasil novos métodos de vida, novo sistema eleitoral, onde pudesse o povo ter
sua vontade acatada.
Hoje, 31 anos transcorridos, apesar da existência de um sistema eleitoral que garante ao
cidadão o direito de escolha, homens que possuem momentaneamente a força aproveitam um
acontecimento que emociona toda a nacionalidade para que aquele que, pela Constituição,
deveria assumir a chefia do Estado, viesse a ser impedido de fazê-lo. E nós estamos a cavaleiros
para transmitir o seu pensamento aqui, pois esta opinião já expendida pelos componentes da
Representação Democrática Cristã, sobre a defesa intransigente ao direito que assistia ao Sr.
João Goulart de assumir. A ele não nos prende não nos prendeu e, possivelmente, não nos
prenderá no futuro qualquer compromisso de ordem político-partidária. Víamos naquela
situação, não a figura do Vice-Presidente ou sua pessoa, mas víamos, antes e acima de tudo,
a vontade do povo brasileiro, expressada através do voto, a necessidade de impor à minoria o
respeito da vontade da maioria.
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E hoje, Sr. Presidente e Srs. Deputados, quando esses acontecimentos tomam um novo
caminho, um nome destino, face à deliberação do Congresso Nacional, deliberação essa que
contenta a alguns, e descontenta a outros, não nos cabe o direito de fazer apreciações sobre se
errou ou não o Congresso. A nós, cabe apenas o direito de apreciar a atitude do Presidente da
República que, concordando com essa emenda, concordando com essa deliberação do Congresso Nacional, deu uma demonstração de renúncia, deu uma demonstração de interesse
pela pacificação da família brasileira, e com essa atitude, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós,
os democratas cristãos, nos congratulamos porque vemos nesse gesto do Sr. Presidente da
República, a oportunidade para o congraçamento da família brasileira. Vemos, nesse gesto, a
oportunidade para que todos nós reunamos os nossos esforços, as nossas atividades, a nossa
dedicação, para a obtenção do bem comum, que é o engrandecimento de nossa Pátria. O
povo brasileiro, tradicionalmente amante da paz, da ordem e da tranquilidade, viu-se arrastado pela onda de acontecimentos, quando lhe quiseram esbulhar os direitos. Agora, porém,
nesta passagem de nossa vida, o povo do Brasil volta-se para o seu passado, volta-se para as
suas condições pacíficas e desejo de todos os momentos, que é o de engrandecimento de toda
a Nação, de paz e de progresso do País. Assim, Sr. Presidente, tendo em vista o ardente desejo de todos os brasileiros, reconhecemos e proclamamos o mérito do Sr. João Goulart, que
foi a figura mais diretamente envolvida nos acontecimentos e que, de maneira peremptória,
demonstrou desejar este congraçamento. S. Exa. enviou-nos uma mensagem de unificação,
de paz e de tranquilidade e dessas vantagens vamos usufruir nós mesmos, através de nossas
famílias, de nossos filhos, de nossa Pátria. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Em nome do Partido Libertador, falará o nobre Deputado Getúlio Marcantônio.
O SR. GETÚLIO MARCANTÔNIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Felizmente
para a nossa Pátria e para os seus filhos, despontam, agora, os albores que desfazem a escuridão e as trevas para onde foi arrastado o nosso País neste últimos dias. Esta crise abissal,
que emocionou os quatro quadrantes deste País gigante e que fez abalar, treme as pilastras
que sustentam o regime democrático. E quero, Sr. Presidente, no exercício destas considerações, render as minhas homenagens ao Presidente João Goulart, pela sua decisão elevada e
patriótica em aceitar o que deliberou o Congresso Nacional e ainda antes desta decisão, Sr.
Presidente, reconhecer no Congresso desta República a sua alta soberania. Quero, ainda, Sr.
Presidente, render as minhas homenagens ao General Machado Lopes, este bravo soldado
que mobilizou os seus homens e engatilhou as armas em defesa da legalidade e que também,
agora, com seu espírito de patriota, de cidadão brasileiro, reconhece no Poder Legislativo do
País as suas tradições. A este dois homens, Sr. Presidente, nesta hora angustiante da Pátria,
quero render a minha modesta homenagem. Disse alguém que o Congresso brasileiro, ao
aprovar a emenda parlamentarista, agiu sob coação, sob pressão. Não tenho, Sr. Presidente,
elementos de convicção para dizer se o Congresso agiu livremente, ou agiu sob coação. Sei que
aqui estiveram alguns Deputados Federais, entre eles Esmerino Arruda, Tenório Cavalcanti e Temperani Pereira, e não li, na imprensa, nenhuma declaração destes homens públicos,
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afirmando que o Congresso estivesse agindo sob coação. O que eu sei, Sr. Presidente, é que o
Congresso brasileiro, há longos anos, vinha demonstrando a sua predileção, a sua preferência
pelo sistema parlamentar e tanto isto é verdade que a emenda parlamentarista, em diversas
ocasiões, contou, na Câmara dos Deputados, com os dois terços de assinaturas para a sua
aprovação.
Verdade é, Sr. Presidente, que, por ocasião da decisão das votações, sempre sobrevieram
alguns acontecimentos que fizeram com que a emenda fosse derrotada. Ainda agora, nesta
legislatura, o eminente corifeu nacional do parlamentarismo, o insigne Deputado Raul Pilla,
já obtivera, na Câmara dos Deputados, mais de duzentas assinaturas em apoio à ideia parlamentarista. E, ainda, Sr. Presidente, queremos ressaltar que foi significativa a votação nas
duas casas do Congresso. Na Câmara dos Deputados, a emenda teve, na primeira votação,
233 votos contra apenas 55; na segunda votação, 234 votos contra apenas 59 e no Senado, na
primeira votação, obteve 46 votos contra 5 e na segunda votação 48 votos contra 6. Houve,
portanto, uma diferença bastante sensível, bastante acentuada e não acredito, não creio que
os parlamentares brasileiros fossem decidir contra a sua vontade, contra o seu desejo, por
coação. É sabido que o meu Partido, o glorioso Partido Libertador, há longos anos prega o regime parlamentar de governo, nesta Casa, em outras casa legislativas e em todos os quadrantes
da Pátria, e o Deputado Raul Pilla, eminente Presidente do Partido Libertador, já com suas
forças físicas enfraquecidas pelo tempo, com seus cabelos inteiramente brancos, não perdeu
o idealismo e tem preconizado e pregado por todas as partes deste País imenso, o regime parlamentar de governo. Não seria agora, portanto, Sr. Presidente, que os parlamentaristas iriam
dar o seu voto contrariamente a esse sistema de governo, que julgam mais democrático, que
julgam melhor, que julgam mais aprimorado e que pode possibilitar melhores condições para
o bom exercício do Poder Executivo.
Mas, não desejávamos, nós, parlamentaristas, que fosse a emenda aprovada num momento tão difícil, nesta hora gravíssima da nossa Pátria, e sim, que tal acontecesse durante um
período normal, durante um período de paz e de tranquilidade para todo o povo brasileiro.
Quero, nesta oportunidade, ler, para que conste dos nossos Anais, a declaração de voto
do ilustre Deputado Raul Pilla, na Câmara dos Deputados, que está vasada nos seguintes
termos: (Lê)
VOTO DE RAUL PILLA
“Parlamentarismo será submetido agora a uma rude prova”
RIO, 2 (C.P.) – O deputado Raul Pilla, no encaminhamento da votação da emenda parlamentarista – tipo alemão – pronunciou as seguintes palavras – Se fosse apenas um doutrinador parlamentarista estaria contra a emenda na atual situação, pois que o sistema preconizado entrará a funcionar nas mais difíceis condições que seria possível imaginar.
Sim votaria contra o sistema de governo que tenho defendido durante toda a já longa vida
pública. Votaria contra ele, porque após setenta anos de deformação presidencialista seria
submete-lo a uma rude e perigosíssima prova institui-lo na presente situação.
Sou propugnador do parlamentarismo só em razão de ser cidadão brasileiro e nele ver o
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instrumento adequado e o melhor instrumento para realizar a democracia nesse convulsionado continente latino-americano. Voto a favor da emenda parlamentarista, embora como propugnador do sistema pudesse, sem grande contradição votar contra ela nesta oportunidade.
Voto a favor, porque desnatural seria sacrificar o fim que é o bem comum ao instrumento
que é, por natureza, secundário.
Sr. Presidente, este pronunciamento lúcido do eminente parlamentar, bem diz das condições difíceis em que o novo sistema de Governo vai ter vigência em nosso País, quando
encontramos uma crise social acentuada com uma crise financeira, com uma crise econômica
e, agora, agravada com uma crise militar.
Sr. Presidente, o parlamentarismo, que tem dado excelentes resultados em diversas nações
das mais adiantadas do mundo, é adotado em mais de 46 países, mostrando as suas virtudes,
as suas excelências, enquanto que o regime presidencialista, dá bons resultados apenas nos
Estados Unidos.
As nossas repúblicas sul-americanas vivem em sobressalto, por golpes, choques, revoluções e, por certo, muito disso se deve a este já falido, fracassado regime presidencialista.
Esgotados os minutos que me foram destinados, quero concluir estas considerações,
manifestando a minha esperança de que o regime de gabinete trará ao nosso País resultados
auspiciosos, afastando a política unipessoal, implantando a política coletiva, para a responsabilidade dos homens que governam os diversos postos do Executivo. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Falará, em nome do Partido de Representação Popular, o nobre
Deputado Affonso Anschau, a quem concedo a palavra, neste instante, pelo espaço de 10
minutos.
O SR. AFFONSO ANSCHAU – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
“O homem eleito pelo voto livre de um povo livre deve governar e deve governar bem
para corresponder à confiança nele depositada através das urnas.”
Este pronunciamento, nós fizemos, desta tribuna, na tarde de 25 de agosto próximo passado, momentos após haverem sidos o Rio Grande do Sul e o Brasil, surpreendidos com a
notícias de o Sr. Jânio Quadros haver renunciado à Presidência da República. Este nosso
pronunciamento, Sr. Presidente, implicava numa crítica ao Sr. Jânio Quadros, pelo fato de
não haver cumprido o mandato de 5 anos que lhe fora outorgado pelo povo brasileiro. Não
nos cabe, aqui, analisar as razões que levaram S. Exa. ao gesto praticado.
O mesmo pronunciamento, Sr. Presidente, especificava, também, a posição do Partido de
Representação Popular quanto ao Sr. João Goulart, igualmente eleito pelo voto livre de um
povo livre à vice-Presidência República e que, segundo determinação da nossa Carta Magna
é o substituto legal do Sr. Jânio Quadros. Defendemos esta posição, e aqui continuamos a
sustentar que o substituto do Sr. Jânio Quadros é o Sr. João Goulart.
A notícia da renúncia do Sr. Jânio Quadros causou surpresa e perplexidade em todo o
território nacional. Especialmente aqui, no Rio Grande do Sul, ela ganhou as ruas, ganhou
os campos e as cidades. Esta Casa entrou em vigília permanente. Mas, Sr. Presidente, nas altas
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rodas da República, iniciava-se, de imediato, um movimento visando impedir a posse do Sr.
João Goulart à Presidência do País.
Dizia-se que a segurança nacional estava exigindo medidas, entre outras, a de sustar a
infiltração comunista no nosso hemisfério e, principalmente, no Brasil. Ora, Sr. Presidente, nós sustentamos que o problema da infiltração comunista não é problema de polícia. A
infiltração comunista não se combate com baionetas e, muito menos, rasgando-se a Constituição de um País. Os direitos do povo, consignados na Carta Magna da República, devem
ser respeitados e, se existe o problema a que me referi, invocados pelas autoridades militares
do Brasil; estas deveriam, isto sim, ter gestionado junto aos homens que governam este País,
no sentido de que encontrassem leis e fórmulas outras para deter a infiltração comunista em
nosso hemisfério, dando maior apoio, assistência e meios de vida ao povo brasileiro, porque
sabemos que, se existe o problema comunista, este decorre das dificuldades econômicas que
enfrentam as massas em nosso País.
Sr. Presidente. A crise, dizíamos, ganhou as ruas, ganhou os campos e ganhou as cidades;
penetrou nas fábricas e nos lares e o Rio Grande do Sul que, já em 1930, dera ao Brasil um
grande espetáculo de patriotismo e civismo, uma vez mais se mobilizou naquilo que possui
de melhor e, em uníssono, colocou-se em defesa da Constituição, sacudindo a consciência do
povo brasileiro e encontrando adeptos em todos os recantos da Pátria brasileira. Nós participamos, Sr. Presidente, na tarde de sábado último, de uma reunião no Palácio do Governo,
reunião esta que contou com a presença do Presidente João Goulart. S. Exa. quis ouvir o
pensamento dos representantes do povo sobre a dramaticidade daquele momento. Ora, Sr.
Presidente, impressionou-nos profundamente o senso de responsabilidade que notamos em
S. Exa. E sentimo-nos especialmente satisfeitos, vendo diante de nós um autêntico homem
público, cônscio de seus deveres em tão grave situação, um homem ponderado, um homem
equilibrado, um homem que sentia necessidade de retroceder alguns passos para, assim, pacificar a família brasileira. Sentimo-nos orgulhosos de havermos votado, em 1960, no Dr. João
Goulart para Vice-Presidente da República porque estávamos, naquela hora, verificando que
havíamos votado num grande brasileiro. O Congresso Nacional votou a emenda parlamentarista. Não nos cabe aqui dizer se o fez ou não sob coação. O fato é que, atendidos os ditamos
regimentais do Congresso Nacional...
O Sr. Cândido Norberto – Não apoiado.
O SR. AFFONSO ANSCHAU –... a maioria daquela Casa, ou sejam, dois terços do
Congresso Nacional deram seu voto favorável à emenda parlamentarista. A nós, Sr. Presidente, nos preocupa o fato de não sabermos se esta foi a melhor solução, mas contenta-nos,
de outro modo, a certeza de que, através dessa medida, deverá encontrar-se a pacificação da
família brasileira.
Para terminar, Sr. Presidente, aqui deixamos o nosso apelo ao povo deste glorioso Estado
do Rio Grande do Sul, ao povo brasileiro para que, superada esta crise, volte às suas atividades
normais, a fim de que este Estado e este País, através do esforço generoso de cada um, possam
voltar a encontrar e ocupar, no concerto das nações, aquele lugar histórico que lhe foi con324
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cedido por Deus, na sua imensa generosidade. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Poty Medeiros que falará em
nome da U.D.N. S. Exa. ocupará a Tribuna pelo espaço de 10 minutos.
O SR. POTY MEDEIROS – Sr. Presidente. Srs. Deputados. A mensagem do eminente
senhor Presidente da República a esta Assembleia, numa distinção que nos penhora, traz ao
povo rio-grandense, aqui representado, a segurança de que já foram vencidas as dificuldades
que tanto preocuparam neste último e angustiosos dias.
Constitui esta mensagem o anuncio de que, serenados os ânimos, em clima de equilíbrio
e de ponderação, os responsáveis pelos destinos do Brasil teriam encontrado a solução que fez
retornar a paz ao seio da família brasileira.
Bem haja os que assim procederam, buscando meios, ou assentando providências, de
molde a que a guerra civil, cuja sombra sinistra já se projetava sobre o povo, se afasta de nossos
lares, libertos assim de um sonho mau, de um pesadelo atroz.
Sr. Presidente. Já não se desenha diante de nossos olhos, os quadros fáceis de divisar nos
dias conturbados que vivemos: da orfandade chorando, da viuvez que soluça; o patrimônio
moral e material da comunidade sob os destroços de uma luta fratricida.
Pertenço a um Partido, a UDN, que sempre pregou a legalidade; surgiu, mesmo, para a
defesa da legalidade no Brasil. Estamos hoje onde sempre estivemos. Não nos afastamos uma
linha sequer da posição por nós sempre ocupada.
Para nós, udenistas, a Constituição não é, nunca foi, ornamento de uma democracia de
fachada. Ela não é invocada apenas quando nossos interesses se encontram sob ameaça, mas,
em todos os momentos, luminosos ou borrascosos, da vida nacional.
Agora que, à luz da legalidade, retorna o País ao caminho do progresso, dentro da ordem,
orgulhamo-nos da orientação observada, do critério que adotamos, do posto que defendemos, respeitando a lei, acatando a Constituição. É que, como disse, aqui, não faz muitos dias,
somos pela ordem legal, pela democracia cristão, sob a égide das normas constitucionais, as
únicas compatíveis com um país livre e altivo.
Sentimos hoje, mais do que nunca, Sr. Presidente, a verdade do conceito de Rui Barbosa:
- “Fora da lei não há salvação”.
Que Deus inspire o novo governo; que Deus ampare o Brasil.
E, congraçados e unidos, sem ódios nem ressentimentos, sejam todos os brasileiros um
força exclusiva, pensamento e ação, pela grandeza cada vez maior de nossa Pátria.
Governo, trabalhe pelo desenvolvimento crescente do País; Oposição, seja vigilante,
aplaudindo os atos públicos que visam o interesse coletivo, em crítica alta e construtiva às decisões governamentais, quando se mostrar necessário apontar falhas ou apresentar sugestões,
animados de idealismo patriótico.
Declarei, Sr. Presidente, ao estrear nesta Assembleia: “Seremos, aqui, sempre, um só,
quando estiver levantada, para ser defendida, a bandeira do Rio Grande ou a bandeira do
Brasil”.
Sr. Presidente. A resolução dos congressistas federais, no ambiente em que foi votada, nas
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circunstâncias em que foi aprovada, será medida feliz, acertada, a oportuna, justa?
Adotar ou não o regime parlamentar é questão aberta na UDN. É norma programática,
salvaguardando-se, porém, os ideais dos seus integrantes, veteranos adeptos do presidencialismo.
Quanto a mim, sou um antigo presidencialista. Todavia, à providência do Congresso, a
da emenda parlamentarista, - eu me inclino respeitoso.
Para mim, ele – o Congresso – teve como inspiração, na tormentosa contingência da
atualidade pátria, a fórmula sabia dos romanos: “Salus populi lex supreme est”.
“A salvação, o bem estar do povo, é a lei suprema”. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE – Concede a palavra ao nobre Deputado Ariosto Jaeger, Líder da
Bancada do PSD.
O SR. ARIOSTO JAEGER – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
O terrível episódio que viveu – e vive ainda – e nosso País, fora da dúvida, contém lições
tremendamente positivos que não podem, que não deve ser esquecidos neste momento, especialmente por aqueles que, como nós, detêm uma parcela da representação da coletividade.
Em primeiro lugar, nós assistimos a algo que nós conforta, não como rio-grandenses,
mas, sim, como brasileiros; a demonstração dada pelo povo deste imenso País, povo sofredor,
povo desiludido, povo decepcionado com os homens e com as instituições, que foi capaz de,
não apenas nesta parte do território nacional, mas em todo o território brasileiro, erguer-se
como um só todo, como um só homem, como uma só vontade para que fossem respeitados
os princípios jurídicos que muitas vezes têm sido aviltados, quando se trata de defender os
próprios interesses do povo.
Nesta Casa então, hoje, também, os Deputados do Paraná, representando os nossos colegas daquele Estado, todo o resto deste País que esteve, também, conosco, com o Rio Grande
do Sul, no momento, quem sabe, o mais grave da nacionalidade. Neste instante, os dias de
tremenda aflição e preocupação, para todos aqueles que encaravam com senso de responsabilidade o momento que vivíamos, parece que se aclara, que a Lei será respeitada e a vontade
dos homens, expressa nas urnas, será acatada. Este momento, fora de dúvida, não é ainda e
não deve ser o momento de descanso, de serenidade total, porque muito ainda resta e muito
ainda deve ser feito.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. O Sr. Presidente da República, Sr. João Goulart, na
Mensagem que dirigiu a esta Assembleia, agradecendo a contribuição dada pela Assembleia
Rio-Grandense, diz, a certa altura: “neste episódio não devem e nem podem ser invocadas
posições meramente pessoais”. Profunda verdade, senhores Deputados; importam menos as
posições pessoais, mais avançadas ou menos recuadas; mais decididas ou menos decididas do
que importa a vitória de uma causa, a vitória de um princípio, a vitória que era e é a vontade
do povo do nosso País.
É difícil e é realmente de alta responsabilidade julgar os homens que, como representantes de toda coletividade nacional, no Parlamento Brasileiro, diante da crise, entenderam
de encontrar uma fórmula através da mudança de regime, do regime presidencialista para o
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parlamentarista.
Confesso, Sr. Presidente, que não me sinto em condições de julgá-los, porque nos grandes episódios históricos é difícil julgar alguém no calor das emoções de um País. A História
há de julgá-los. O povo deste País, povo que demonstrou e reafirmou que tem capacidade de
discernir, há de julgá-los e, queira Deus, tenham eles acertado; queira Deus que o novo regime
represente melhores dias para um País tão necessitado de melhores dias, represente soluções
para os problemas que o regime vigente não soube ou não pôde resolver.
Devo, Sr. Presidente – e o faço, não em meu nome, apenas, mas em nome da minha
Bancada – fazer uma única referência, neste momento, insuspeita por partir de quem parte,
de um homem que luta desde que ingressou na vida pública, como político, contra o homem
que assume a Presidência na República, Sr. João Goulart. Permito-me dizer, pelo que me foi
dado ver e ouvir, que o Sr. João Goulart esteve à altura do momento que lhe foi dado viver,
pelo mandato popular que receber do povo brasileiro.
Sabemos que alguns o condenam e que alguns afirmam que o Sr. Presidente da República transigiu onde não devia transigir. As transigências pessoais, por mais tremendas, por
mais dolorosas que sejam, por mais incompreendidas que venham a ser, em relação à opinião
pública, são às vezes, indispensáveis e necessárias para que sejam atingidos os objetivos de toda
comunidade, e se ele soube transigir, se aceitou a solução do Parlamento soberano do País,
cabe a Este Parlamento, ao qual nos dirigimos, a gravíssima responsabilidade de, também,
estar à altura que, jamais, deveria ocorrer, na nossa História. Diante da intromissão indébita
dos homens que detêm as forças na sucessão presidencial, encontrou a solução através de um
fórmula jurídica. E essa fórmula leva imensas responsabilidades ao Parlamento que, se errar,
se for omisso, se deixar prevalecer os interesses de grupos, as parcialidades políticas, a ambição
de mando, as vaidades pessoais, não está à altura da decisão que adotou. E, então, inútil terá
sido todo o esforço, inútil terá sido todo o empenho e todos os sacrifícios. Queira Deus, Sr.
Presidente; queira Deus, brasileiros que me ouvem, que todos os homens de responsabilidades neste País lembrem a responsabilidade que assumiram para com o povo! É este o grande
momento de nosso País, conquistado com grandes sacrifícios de muitos, evitando o máximo
sacrifício de todos. Não basta, porém, conquistá-lo, é necessário vive-lo; é necessário que o
povo, que esqueceu as suas próprias misérias, que esqueceu as suas necessidades, que esqueceu a sua penúria, que foi capaz de decidir, até mesmo de sacrificar os seus bens e a sua própria
vida, receba dos homens que governam este País, que governarão este País, o reconhecimento
pela sua capacidade de entender os fenômenos políticos, de defender as leis e as instituições.
É necessário, enfim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que este novo instrumento seja utilizado
para que se faça justiça social, para que o nosso País seja respeitado pelos outros países, para
que seja autônomo, independente dos grupos internacionais de diversas espécies e para que
seja governado por homens que coloquem acima de suas ambições, de suas vaidades de suas
fraquezas e de suas deficiências, os verdadeiros, os legítimos interesses do povo de nosso País.
A posição, Sr. Presidente e Srs. Deputados, que assumimos, desde os primeiros instantes,
foi uma só e aqui a mantemos, neste momento. Nada fizemos de mais, é necessário que se
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diga. Cumprimos, única e exclusivamente, o nosso dever. Entendemos, mesmo, que muito
maior é o mérito dos que não têm, como nós, obrigações de parlamentares ou de homens de
Governo, que não têm outro caminho a seguir.
Se tivemos algum mérito, foi o de exercermos a liderança que o povo nos delegou e terão,
também, futuro afora, este mesmo mérito, de agora em diante, os que detém as responsabilidades do Governo em nossa terra.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nós, rio-grandenses, devemos dirigir ao povo brasileiro,
do qual em momento alguns nos desvinculamos, em relação ao qual, em momento algum,
admitimos separação de qualquer espécie, que foi, para nós, confortador sabermos que não
estávamos abandonados que a ideia era nacional como tinha de ser e não estadual, regional.
Pouco importa que seja filho deste Estado o homem que assume o Poder; o que importa
é o respeito às instituições que pertencem a toda a nossa Pátria e à tradição de nossa gente.
(Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra, neste momento, ao nobre Deputado Mariano Beck, que falará em nome da Bancada do PTB. S. Exa. ocupará a tribuna por dez minutos.
O SR. MARIANO BECK – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Corresponde-me, Sr. Presidente, falar em nome dos meus nobres colegas de Bancada,
nesta Sessão, a primeira que realizamos após a decisão que substitui, em virtude de Emenda
Constitucional, já promulgada, o sistema de Governo da República.
Não vou, Sr. Presidente, deter-me nas excelências do presidencialismo ou do parlamentarismo. Sobre o assunto, tenho ponto de vista firmado, ponto de vista esse, convicção essa, que
já manifestei a esta Assembleia, em várias oportunidades, em diversas sessões da Legislatura
passada. Quero, tão somente, neste instante, registrar nos Anais desta Assembleia, como o
fizeram os demais Srs. Deputados representantes de suas Bancadas, o meu pensamento, o
meu modo de agir em face da suma importância dos dias que vive a Nação, mergulhada, Sr.
Presidente, numa crise que a levou, certamente, à beira da guerra civil.
O País vai, agora, emergindo para a normalidade com outras roupagens. Quem está, muito próximo de um grande edifício, ou à base de uma montanha, não pode avaliar bem as suas
proporções. É cedo, portanto, para emitirmos um juízo de valor a respeito dos acontecimentos e das transformações institucionais que se vão operar no País.
Quero, Sr. Presidente, neste instante, sem nenhuma preocupação de ordem partidária,
sem mesmo desejar personalizar o assunto, quero, por um dever de justiça, destacar a atuação
do ilustre Governador Leonel Brizola que, com o seu destemor, com o seu arrojo, com a
sua decisão, com a sua bravura, talvez até, Sr. Presidente, talvez, até mesmo, com os excessos
próprios de seu temperamento impetuoso, criou indubitavelmente, Srs. Deputados, criou
condições que evitaram a implantação de um regime discricionário no Brasil.
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. MARIANO BECK – Quero, Sr. Presidente, destacar, também, a atuação do
ilustre General Machado Lopes, brasileiro de outras plagas, que soube identificar-se com a
altanaria dos gaúchos, evitando, não apenas que nós, do Rio Grande, mergulhássemos na ca328
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lamidade de uma luta fraticida, como, principalmente, permitindo que fosse, com os homens
do Exército sob o seu comando, restaurada a ordem jurídica no País.
Com relação a tais acontecimentos, Sr. Presidente, parece-me que alguns aspectos positivos devem ser sublinhados nesta memorável sessão que realiza a Assembleia Legislativa do
Rio Grande do Sul. E o primeiro, que me ocorre lembrar, agora, é a evidência do espírito legalista do povo brasileiro diante das manifestações que ocorrem em Porto Alegre, no interior
do Rio Grande do Sul, nos demais Estados da Federação, mostrando que o nosso povo deseja,
realmente, a ordem e a paz; não a ordem e a paz impostas por alguns, mas a ordem e a paz que
brotam da consciência jurídica dos cidadãos.
Um outro, aspecto, Sr. Presidente, parece-me que deve ser destacado de forma especial.
Os golpes militares, os pronunciamentos armadas, não mais serão recebidos passivamente pelo nosso povo. Aí está a prova: operários, estudantes, intelectuais, homens de todas as
categorias, levantando-se em todos os rincões da Pátria e protestando contra aqueles que desejavam sobrepor-se à Constituição e às leis. E, por fim, Sr. Presidente, parece-me que para
o bem da República, de toda esta crise, apensar dos pesarem, sairá fortalecido o poder civil.
Sr. Presidente. Tenho a impressão de que estes aspectos, que estas conclusões são lógicas
e merecem, realmente, ser sublinhadas, inclusive para que possam ser meditadas por aqueles
que detêm em suas mãos as rédeas, os destinos da Nação.
Por último, Sr. Presidente, é de realçar o papel histórico que, nesse transe, desempenhou
o ilustre Sr. João Goulart, já agora investido nas funções de Presidente da República.
A verdadeira coragem, Sr. Presidente, muitas vezes não está em se empunhar uma arma,
em se carregar um fuzil, e comandar as multidões. Muitas vezes, Srs. Deputados, a verdadeira
coragem, a bravura, está precisamente em contrariar tendências, e não só contrariar tendências como, inclusive, deixar de lado direitos e privilégios para que interesses maiores, para que
a paz possa ser preservada. (Palmas)
Não há dúvida, Sr. Presidente, que o papel desempenhado pelo ilustre Presidente João
Goulart há de conquistar para sua pessoa, os aplausos, a admiração e mais do que isto, Sr. Presidente, afeto, não apenas do povo do Rio Grande do Sul, mas, certamente, de toda a família
brasileira. O nome de S. Exa. a esta altura, já está engastado no coração de todos aqueles que
não desejam apenas um Brasil livre, forte e soberano, mas também um Brasil em paz e em
ordem, onde, realmente, possamos construir a nossa grandeza e o nosso progresso.
Era, Sr. Presidente, o que desejava dizer neste instante, rogando a Deus que ilumine nossos governantes, que oriente, Sr. Presidente, os responsáveis pelas nossas Forças Armadas, que
esclareça e guie nosso povo, a fim de que nossa Pátria não seja mergulhada novamente numa
crise como esta, da qual estamos saindo. Queira Deus que o Brasil possa aparecer, doravante,
como um país civilizado, onde, acima de paixões e de interesses pessoais, prevaleça e domine
o interesse pelo bem comum, prevaleça a paz e a tranquilidade sociais. (Palmas) (Discurso
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Jairo Brum, que ocupará
a tribuna pelo espaço de 10 minutos.
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O SR. JAIRO BRUM – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Estamos concluindo uma jornada cívica da maior importância política, e, nela, assistimos
à mobilização popular em defesa da legalidade e da Constituição. Esta mobilização recebeu o
apoio integral do povo.
Quando emergiu essa crise violenta, ameaçando os alicerces da Pátria, a pergunta que
sobrepairava era se possuímos força para preservar o Regímen, agora emanado do Congresso.
Temos uma forma de Governo; não há mais nada a discutir; esta será a orientação da República porque é a orientação legal. O Movimento Trabalhista Renovador aceita esta transformação porque emergiu de Poder competente, do Congresso. É lei, tem força. Ela traz ainda
o cunho especial de ter evitado uma guerra, da qual poderíamos saber o início mas não poderíamos imaginar qual seria seu fim, a sua conclusão. Estamos falando tranquilamente, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, porque o Líder nacional do MTR, o ilustre Deputado Fernando
Ferrari, parlamentarista por convicção, votou contrariamente e a essa emenda. Não lhe deu o
voto; negou-lhe o voto, embora seja parlamentarista.
Quero dizer, aqui, nesta Casa, aos Srs. Deputados e ao Rio Grande do Sul, que o voto
do Deputado Fernando Ferrari, nesta circunstância, foi contrário à emenda parlamentarista,
conforme comunicação que fez, telefonicamente, ontem à noite, da cidade do Rio de Janeiro.
Não posso compreender a notícia veiculada por esse tradicional órgão da imprensa gaúcha,
que é o “Correio do Povo”. Tenho certeza, porém, que esse jornal examinará a publicação que
fez e, sem que daqui se peça uma retificação, faça-a, da mesma forma como noticiou, porque
foi uma notícia que abalou convicções. Tenho certeza, portanto, de que o “Correio do Povo”
examinará a notícia que veiculou, retificando-a e colocando-a nos seus devidos termos.
Era, Sr. Presidente, fundamentalmente, este o motivo do meu comparecimento a esta
tribuna. Mais, não precisava fosse dito, eis que a nossa posição sempre foi clara e definida:
estávamos e estamos com a legalidade; estávamos e estamos pela preservação do regímen democrático. O parlamentarismo que agora surge, que agora nasce, terá a possibilidade de fazer-nos volver mais autênticos, porque ele é o próprio povo governando, conforme a lição dos
melhores tratadistas.
De forma, Sr. Presidente, que, ao concluir este discurso, quero saudar o povo do Brasil pela sua grande conquista. De fato, esta luta não se restringiu ao Rio Grande do Sul; o
ambiente de imantação seria pequeno. Esta foi uma luta nacional, de todos os Estados do
Brasil, que a ela estiveram presentes com entusiasmo, com serenidade e com vigor. Creio, Sr.
Presidente, que, neste instante, quem merece saudações é o povo do Brasil e, assim, eu as faço.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Adalmiro Moura, que
ocupará a tribuna pelo espaço de dez minutos.
O SR. ADALMIRO MOURA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Permitam V. Exas. que, nesta hora, eu me dirija a estes 3 bravos Deputados do Paraná que
visitam a nossa Casa e permitam os nobres Deputados Amaury Silva, Luís Alberto Dalcanale
e Jorge Nasser que eu relembre uma grata visita que fiz ao nobre Estado que S. Exas. repre330
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sentam, para levantar a Assembleia paranaense, como levantada já estava a ilustre Assembleia
de Santa Catarina, para realizarmos o que, então, denominávamos a “Operação Sul”. Operação que deveria unir os 3 Estados tinham peculiaridades semelhantes e podiam se entrosar
num movimento de trabalho, de planejamento e de organização. Isto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, foi há coisa de 2 anos. Encontrei em Santa Catarina e no Paraná a unanimidade
que se fazia necessária para consubstanciar e realizar a ideia que, afinal, neste ano de 1961, se
corporificou no Conselho do Desenvolvimento da Região Sul. Agora, nobres Deputados d
Paraná, esta Casa tem a honra de abriga-los na sua simplicidade e na sua vibração. A causa é
outra, mas a unanimidade é ainda a mesma. Naquela época lutávamos pelo desenvolvimento
do Brasil, tentando harmonizar o desenvolvimento de cada uma das regiões que compõem
este arquipélago econômico que é a nossa Pátria. Agora, a voz da legalidade, que ressoou por
todos os Estados, fez com que V. Exas., saindo das preocupações políticas que os envolviam
no nobre Estado paranaense, acorressem até o nosso Estado, para ver em que pé estava, aqui,
o problema político que vinha agitando a Nação.
Nobres Deputados paranaenses. Ainda não estamos refeitos das emoções várias que nos
absorveram por completo em todos esses dias em que a Nação foi sacudida pro acontecimentos que se sucediam vertiginosamente e que não possibilitaram, até agora, nem a nós, políticos, uma visão clara e bem nítida da crise.
Vivemos horas de vibração cívica, de intenso patriotismo. Vivemos horas de patriotismo
em que ressaltou a figura invulgar do nosso Governador, para aquele momento. O Sr. Leonel
Brizola foi – já o reconheci desta tribuna – e legítimo “comandante da legalidade”. Foi inexcedível no seu zelo, na defesa da Constituição e do direito do povo que se havia pronunciado
nas urnas de 3 de outubro. Tivemos um momento de heroísmo com Leonel Brizola, no instante em que, não conhecida, ainda, a posição do III Exército, cercado por seus amigos, pelas
brava Brigada Militar, pela Guarda Civil, pela Polícia Rodoviária, estava disposto a resistir
a tudo para manter a integridade do seu Governo e a dignidade da sua função. Aquele foi
uma grande momento! Foi um momento alto que uniu o Rio Grande, independentemente
de Partidos, porque naquele instante o Rio Grande civil estava completamente ao lado do
seu Governador, na defesa do sufrágio universal, na defesa do povo, na defesa da ordem e na
defesa da legalidade.
Tivemos, depois, o grande momento da Força; tivemos o extraordinário momento do patriotismo, do civismo, da brasilidade, revelados pela palavra do nobre General Machado Lopes...
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. ADALMIRO MOURA – quando, recebendo ordens para ensanguentar o solo
do Rio Grande, negou-se e se aliou às forças civis para a grande resistência democrática.
Foi um momento sublime em que se poderia lembrar a frase do poeta, quando dizia:
“Não cora o livro de ombrear com o sabre, nem cora o sabre de chama-lo irmão.”
Exército e povo do Rio Grande estiveram juntos, na luta por aquilo que entendíamos ser
a Justiça e o Direito. Fomos ao máximo na nossa ponderação, mas também fomos ao máximo
na nossa firmeza, na resistência democrática, zelando para que os princípios constitucionais
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fossem respeitados e não mais imperasse, em nossa Pátria, a força das armas desatinadas.
Vivemos depois, nobres Deputados, o grande e o supremo momento, talvez menos brilhante, talvez um momento não épico, mas vivemos o momento de estadista, com a presença,
nesta Capital, do nobre Dr. João Goulart, que teve, como nós, a ventura de viver o momento
histórico. Quando S. Exa. entra as paixões que explodiam, entre a bravura de seus amigos do
Rio Grande e os apelos que vinha recebendo de todo o Brasil, procurava o caminho a seguir,
teremos a ventura de ver, naquele homem, o estadista perfeito. Vivemos, então, o momento
do político de estirpe; o homem que, inclusive, em certo instante, foi mal julgado pelos amigos que o cercavam; o homem que desistiu do apoio heroico do seu povo, que queria conduzi-lo pelas armas, até Brasília; o homem que entendeu de não comprometer as conquistas
sociais até então adquiridas pelos trabalhadores; o homem que não quis ensanguentar a família brasileira; o homem que encarnava a legalidade, manteve-se fiel à lei, manteve-se de acordo
com as decisões dos representantes do povo no Congresso e guardou apenas para si, o direito
de analisar, com mais calma e mais vagar, a decisão do Congresso, para se pronunciar depois.
Quero, Sr. Presidente, ao testemunhar esses fatos aos nobres Deputados do Paraná que
nos visitam, dizer ao Rio Grande e ao Brasil que tive orgulho, de novo, de ser rio-grandense.
Eu que me orgulhara do nosso povo que havia feito, na frente do Palácio, diante da ameaça
de bombardeio, uma parede humana para proteger o seu Governo, para proteger a lei, para
proteger a Constituição, eu tive orgulho do meu povo, orgulho do povo brasileiro que elegeu
um homem que no, no vórtice da crise, tendo ao seu lado companheiros leais que o queriam
conduzir à força até o poder, preferiu ficar com o poder da lei e não ensanguentar o solo pátrio; ficou à altura dos acontecimentos, mostrando digno na hora mais amarga, encontrando-se nobre nas concessões que fez, para evitar que o Brasil se ensanguentasse e, de uma vez por
todas, perdesse a posição de prestígio que hoje os tentamos perante o mundo.
Ao fazer este depoimento, nobres Deputados do Paraná, estou certo de que interpreto o
mais profundo desejo de todos os parlamentares do Brasil.
O Congresso, que chamou a si, pela emenda parlamentarista, grandes responsabilidades,
que não esqueça que há uma revolução social latente nas ruas; que não esqueça que há soluções que o povo brasileiro está pedindo há muito; que não esqueça que há agricultores sem-terra em nossa Pária; que não esqueça que o sistema de crédito é um sistema em descrédito;
que não se esqueça que já homensque querem produzir e não podem produzir porque não
tem condições de produção; que não esqueça que é preciso haver reformas de profundidade
na lei civil, comercial e penal. E, se souberam fazer uma revolução branca num momento de
crise, vencendo as dificuldades que emergiam, que não esqueçam os Srs. Congressistas que a
revolução social está nas ruas. Ela pode começar pelo Nordeste, diante da miséria dos nossos
irmãos; ela pode empolgar, de novo, todos os homens dos campos e das cidades, que estarão
dispostos a enfrentar as maiores dificuldades para, de uma vez por todas, saírem da situação
em que se encontram; que não esqueça o Congresso, que não esqueçam os Srs. Deputados
do Paraná e do Rio Grande que, hoje, de novo irmanados, sentam-se lado a lado, que não
esqueçam que esta revolução não está terminada; que não esqueçam que há reivindicações
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dos trabalhadores a serem atendidas. É preciso, nos corpos legislativos, na calma do estado,
sob a inspiração do bem social, buscar as fórmulas da justiça social, criando condições de vida
a todos, em consonância com a dignidade do HOMEM. Que o Congresso faça esta outra
revolução, antes que o povo a faça.
Era o que que queria sugerir ao Congresso, agradecendo a atenção desta Casa e dos que
me ouvem neste instante. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Concedo a palavra ao nobre Deputado Cândido Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Permitam-me que comece minha intervenção voltando o meu pensamento para os dias
que ficaram para trás e fixando o meu olhar, não mais na barricada feita no Palácio Piratini,
não mais nas ruas onde o povo, Sr. Presidente, desarmado, se constitui em exército, fazendo
oposição ao golpe, mas fixando-me, isto sim, no velho casarão da Rua Duque, nas noites,
especialmente, vividas mais dramaticamente na Capital do Rio Grande do Sul. O velho assoalho, Sr. Presidente, e o velho teto rangiam, e a gente podia ouvi-los e até senti-los. O Palácio
do Governo era, realmente, uma fortaleza. Soldados, metralhadoras, civis armados, sacos de
areia, todo ele se constituindo numa cidadela. Mas o velho casarão da Rua Duque, Sr. Presidente, sede mais legítima do Governo popular este, tinha porta e janelas abertas, não tinha
policiais, não tinha soldados, não tinha metralhadoras e, no entanto, alguns homens aqui, e à
frente deles V. Exa., Sr. Presidente...
O Sr. Adalmiro Moura – Muito bem!
O SR. CÂNDIDO NORBERTO –... montavam guarda simbólica ao mais representativo dos Poderes.
Eu queria com esta simples evocação, Sr. Presidente, traduzir, embora possa ser considerado suspeito para fazê-lo, a minha homenagem à Assembleia do Rio Grande do Sul, aos
Deputados e funcionários que aqui permaneceram, ao mesmo tempo, em que lembro a todos que o Poder Legislativo esteve, nestas noites difíceis, nestes dias confusos e perigosos
que vivemos, exatamente, naquele documento que se pretendeu, e que finalmente se conseguiu, desrespeitar, tripudiar, rasgar e invalidar: a Constituição! Receba V. Exa., Sr. Presidente,
como detentor da Presidência do Poder Legislativo, as homenagens que, no meu entender,
deveriam, devem, necessitam ser tributadas aos que lutaram sem armas, aos que resistiram
apenas com a força de suas convicções.
Dito isto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, peço licença para lembrar de novo, que, para
mim, existem ainda muitos pontos a serem esclarecidos em toda esta história que estamos
vivendo. E o primeiro deles ainda é o que diz com os motivos que levaram o Sr. Jânio Quadros
à renúncia. Confesso lisamente que a mim, Sr. Presidente, ainda aflige, angustia e preocupa
saber que motivos que, em verdade, explicam a renúncia do Sr. Jânio Quadros. Por que renunciou, Sr. Presidente? Foi vítima da reação ou foi um covarde? Eis as duas pontas de um
dilema que merecem a minha atenção e sabem os Srs. Deputados, sabe a opinião pública que
ninguém mais do que eu, embora igualmente possa acontecer, existe que tenha todo o interesse em encontrar uma explicação honrosa para a renúncia do Sr. Jânio Quadros. Continuo,
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Sr. Presidente, não entendendo certos fatos, e digo, lisamente, como tenho falado sempre ao
povo, que quanto mais mergulho na tentativa de conhecer a verdade, quanto mais mergulho
nos fatos, nas notícias, nas informações, nos comentário sobre a renúncia do Sr. Presidente da
República; mais e mais me confundo.
Mas, há outro ponto a ser esclarecido: quais os motivos que justificam a oposição dos
Ministros militares à posse do Sr. João Goulart como Presidente constitucional deste País?
Quais? Por que não disseram? Por que não explicaram? Estes pontos, o Sr. João Goulart,
quando chegar ao Poder, deverá cuidar de esclarecer e de informar o povo, este povo que defendeu a sua posse, que defende a sua posse, este povo que se constitui, não de “janguistas”,
mas, inclusive, que está composto, pelo menos em nosso Estado, na as maioria, de “anti-janguistas”, de homens que nunca concordaram com os métodos do Sr. João Goulart.
Vamos agora, Sr. Presidente, quando estamos diante de uma nova situação, tratar de encontrar condições para que o Sr. João Goulart possa nos dizer, claramente, o que houve realmente com o Sr. Jânio Quadros, e que explique, também, na medida de suas possibilidades,
quais os motivos que fundamentam a resistência dos Ministros militares à sua posse. E se
disse “dos militares”, disse mal; deveria dizer, e o faço agora, dos ministros militares.
Outro ponto, Sr. Presidente, a ser esclarecido é se o Congresso golpeou por conta própria
ou se golpeou por delegação...Porque a mim, não resta dúvida de que o Congresso golpeou
e o parlamentarismo, que toda a vida, que em outras circunstâncias julgamos ser a melhor
forma de Governo, em realidade, não nasceu em nosso Pais, veio a furo, rebentou como fruto
de uma cesariana – para não dizer, Sr. Presidente, de um aborto provocado... E quero dizer
mais, nesta hora; quero dizer que o Congresso Nacional, sobre o qual nunca fiz outra manifestação que não fosse a de desconfiança, tendo em vista a sua constituição, que o Congresso
Nacional, Sr. Presidente, que votou na calada da noite, às pressas, em regime urgentíssimo,
e sob o império de um regimento alterado, na maneira conhecida, que o Congresso que assim agiu, só encontra, realmente, comparação numa personagem da nossa literatura, o turco
Nassif, do livro “Gabriela, Cravo e Canela”, de Jorge Amado, aquele turco, Sr. Presidente, a
quem Gabriela traiu, aquele com quem Gabriela se casara e que por ser traído, era compelido,
por dever de honra, dever que ele alardeava, a matar; que obrigado estava a matar aquele com
quem Gabriela cometera a traição. Preferiu, entretanto, atendendo ao que lhe foi sugerido
por um “vivo” de Ilhéus, encontrar uma solução jurídica para lavar a sua honra ultrajada. O
Congresso brasileiro, a meu ver, é que saiu – assim penso – como o turco Nassif, de “Gabriela, Cravo e Canela”. O turco, Sr. Presidente, amparou-se na certidão que ele ajudara a falsificar
para, através da mesma, anular seu casamento e com isto, dar-se por satisfeito. O Congresso,
usou o mesmo expediente que usou o turco Nassif. Ao Congresso não faltou e nem deve ter
faltado, mesmo, algumas raposas velhas e prostituídas, raposas da política brasileira, que lhe
ensinassem a fórmula salvadora. Eis o que penso, Sr. Presidente; eis o que sinto e, como penso
e sinto aqui, digo, claramente. Poderiam perguntar-me, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se
preferiria, e mesmo se defenderia a tese de que o Sr. João Goulart se pusesse à frente de tropas
e deflagrasse a guerra civil em nosso País, A esta pergunta, impõe-se a resposta: É claro que
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não! Acho que o motivo, não recomendaria uma decisão desta ordem, e, a mim seria tremendamente fácil, principalmente agora, Sr. Presidente, especialmente agora, dizer ao Sr. João
Goulart que se pusesse de cócoras ao invés de tomar uma posição de luta, como lhe competia,
ou que o Sr. João Goulart admitisse assumir, no plano da transigência, a força parlamentar
com um plebiscito com a consulta ao povo, dentro do prazo de 90 dias. Não acuso o Sr. João
Goulart; não quero ser juiz apressado de um homem que sei ter estado vivendo nesta últimas
horas, um dos maiores dramas, um dos maiores problemas que se poderia pôr frente a um
homem, transformando-se em razão dos lances da História, de circunstâncias políticas, num
símbolo, mesmo de uma luta. Não quero ser o seu juiz, nem poderia sê-lo, Sr. Presidente.
Prefiro, agora, já que os fatos tomaram este rumo, adotar uma outra posição: de aproveitar o
que nos resta ainda de liberdade, nesta farsa em que estamos metidos, para levar até o povo os
esclarecimentos que, no meu entender, se impõem mais do que nunca, sejam agora entregue
às massas, Que se aproveite esta oportunidade, Sr. Presidente, ao longo da qual tem-se falado
tanto em Constituição, para fazer com que este povo compreenda o que realmente é uma
Constituição. Cumpre agora explicar, mais do que nunca, que Constituição, que respeito à
Constituição, não é apenas a explicação do artigo 79, não é apenas a posse do Sr. João Goulart, mas é muito mais. E a hora é boa. E a hora é própria, Sr. Presidente.
Marchas militares, palavras inflamadas conseguiram despertar o sentimento cívico; conseguiram reunir o povo em torno da Constituição. Ótimo! Mas não vasta, Sr. Presidente.
Agora, cumpre ir mais além. É dever do Governador, é nosso dever, na medida de nossas
escassíssimas possibilidades, avançar mais o campo do esclarecimento popular; mostrar ao
povo quantos artigos tem a Constituição, o que querem dizer esses artigos e, além disso, Sr.
Presidente, lutar e lutar seriamente, duramente, arduamente, para que aquilo que a Constituição tem de bom para o povo e até agora não foi explicado, venha ser; para que o povo não
defenda apenas um papelucho, não defenda apenas artigos, não defenda apenas um livro, mas
que defenda direitos seus que resultam desse conjunto de artigos. Que o povo, Sr. Presidente,
ao ler, por exemplo, na ordem orgânica, os artigos que se diz na Constituição, sobre o direito
à propriedade, possa encontrar uma correspondência entre o direito que a Constituição assegura e a sua propriedade.
(O Sr. Presidente, comprimindo as campainhas, adverte ao orador que o seu tempo está
esgotado)
Vou terminar, Sr. Presidente. Entendo que este dispositivo se refere à sua casa, pelo menos, porque ninguém há de pretender que um povo que não tem onde viver, que não tem
casa para habitar, que vive num submundo, que vive em malocas, quando nem nas pontes
pode defender o direito à propriedade que ele não tem, que ele ouve dizer que é inerente à
pessoa humana e que, não obstante, sente que poderá sê-la, mas não a sua, porque ele não é
dono sequer da sua maloca e que a ponte sob a qual vive, passa as noites, poderá ser, a qualquer momento, interditada pela Polícia, em nome da legalidade, em nome da ordem social,
em nome da Constituição que não assegura, em verdade, a ninguém, senão o direito de mora
em baixo da ponte, ninguém há de pretender, repito, que esse mesmo povo completamente
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ignorado vá lutar para defender a propriedade que não é sua.
Ora, Sr. Presidente, transformemos, nesta hora ruim, em meio desta tragicomédia que
estamos vivendo e na qual, de certa forma, somos personagens, transformemos – repito – em
meio a tudo isto, o amargo limão que nos jogaram à frente, em uma limonada, senão muito
doce, pelo menos razoável, adequada, a tal ponto que possa ser ingerida, Sr. Presidente, sem
maiores consequências.
(O Sr. Presidente, comprimindo as campainhas, adverte ao orador que o seu tempo está
esgotado)
E esta transformação surgiu, Sr. Presidente. É exatamente o aproveitamento de todas essas leis que nos chegam agora e da sua aplicação dentro do quadro de relativa tranquilidade,
de relativa segurança em que estamos vivendo.
Reedito, portanto, Sr. Presidente, já agora advertido mais uma vez por V. Exa., reedito
minha velha posição legalista, a minha velha disposição: a de lutar pela Constituição, mas,
especialmente, a de lutar para que a Constituição seja para o povo muito mais do que tem
sido até agora.
Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado Sereno Chaise.
O SR. SERENO CHAISE – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
As minhas primeiras palavras expressam a saudação do correligionário e do amigo aos
ilustres Deputados do Paraná José Nasser, Luiz Alberto Dalcanale e Amaury Silva, hoje, Líder da minha Bancada na Assembleia Legislativa daquele Estado; no ano vindouro, em 1962,
pela posição das forças políticas naquele Estado, certamente um dos seus Representantes no
Senado da República. É uma honra, Sr. Presidente, para a minha Bancada – e creio que para
toda a Assembleia do Rio Grande do Sul – receber, nesta hora, a visita dos eminentes Representantes do povo paranaense.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. A posição da minha Bancada, do Partido Trabalhista
Brasileiro, foi definida, com precisão e brilho, pelo ilustre Deputado Mariano Beck. Farei,
portanto, considerações de ordem pessoal, expressando o sentimento que me vai na alma,
para iniciar, dizendo ao Rio Grande do Sul que, melancolicamente, chegou ao encerramento
a crise brasileira. Em nome desta Casa, Sr. Presidente, e em companhia de ilustres colegas representantes do povo, estive em Brasília. Respirei o ar dos subterrâneos do Congresso Nacional; vivi o ambiente de tensão e de expectativa; e voltei dali, Sr. Presidente, com o meu coração
de democrata despedaçado. Não tem nome, Sr. Presidente, o que assistimos no Congresso
Nacional...
O Sr. Adaury Filippi – V. Exa. fala em meu nome.
A Sra. Suely Oliveira – E no meu também.
O SR. SERENO CHAISE –... num lapso de 24 horas. Funcionando numa cidade confinada e isolada do resto do País, sem a possibilidade das comunicações telefônicas, recebendo notícias, pela imprensa escrita e falada submetidas à rigorosa censura, desconhecendo o
sentimento e a tendência popular, o Congresso Nacional, Sr. Presidente, traiu a consciência
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do povo brasileiro, impondo uma solução acomodatícia que procurou, antes de mais nada,
resguardar o próprio Congresso e aumentar o próprio poder a ele atribuído.
Homem público, com responsabilidade na política rio-grandense, com a responsabilidade que é inerente a qualquer um dos Srs. Deputados, não tive, Sr. Presidente, a possibilidade,
não só de me definir entre os dois sistemas e os dois regimes, como nem mesmo a possiblidade
de conhecer, nos seus exatos termos, a emenda votada, a toque de caixa, pelo Congresso da
República, Congresso que, repito, decidiu, encarcerado numa cidade isolada, sem comunicações, sem conhecer a realidade e a consciência nacional, a toque de caixa, na calada da noite,
procurando servir a outros objetivos, nestas condições, infelizmente, foi que decidiu o Congresso da República.
Sr. Presidente. O que é mais grave, no meu modo de entender, é que a alteração no sistema
vigente no nosso Pais, ainda mais realizada nestas circunstâncias, poderá aliviar - dificilmente
resolver – a crise política. Apenas isto. Esta alteração do sistema, no meu modo de entender,
não terá nenhuma repercussão na grave crise social que avassala o nosso País. Lá estão, no
Congresso Nacional, Sr. Presidente mais de uma centena de projetos sobre reforma agrária.
O “Projeto Cavalcanti Coutinho” tramita há mais de quatro anos no Congresso Nacional.
Lá estão, Sr. Presidente, projetos como aqueles que limitam os lucros neste País; como aqueles que disciplinam a remessa de lucros para o exterior; e uma série de outras providências, à
espera de exame por parte do Poder Legislativo, de sensíveis e inegáveis repercussões sobre o
ambiente social do nosso País. A estas proposições, “quedóse” mudo o Congresso Nacional,
e ela permanecem no vagaroso trâmite, de gaveta em gaveta. Mas, Sr. Presidente, anoitecemos
no regime presidencialista e amanhecemos no regime parlamentarista. Tenho para mim, Sr.
Presidente, que jamais, em qualquer parlamento do mundo, decisão de tamanha importância
foi adotada em circunstâncias tão excepcionais como estas que cercaram as decisões do mais
alto Parlamento do nosso País. A renúncia do Presidente Jânio Quadros mergulhou o País
em verdadeiro “estado de sítio”, com o aparato policial e militar em todas as grandes cidades
brasileiras, com a suspensão de quase todas as garantias que a Constituição defere a todos os
cidadãos desta República. Aí estão, Sr. Presidente, inúmeros episódios: o fechamento das
rádios-emissoras desta Capital; a tentativa de prisão contra membros do Congresso Nacional;
as violências praticadas contra a delegação desta Casa e, ainda mais, Sr. Presidente, a ordem
criminosa do bombardeio desta cidade, constituindo isso tudo num crime, Sr. Presidente,
que as acomodações do Congresso não afasta da minha memória e do meu pensamento.
Aí está a esquadra, inclusive com seu navio capitânia – a dívida flutuante – em ostensiva
ameaça contra o Rio Grande do Sul. Aí estão, Sr. Presidente, as sanções que sofre o nosso
Estado, numa tentativa de esmagamento do Rio Grande do Sul. Aí estão, Sr. Presidente, as
sanções que sofre o nosso Estado, numa tentativa de esmagamento do Rio Grande do Sul. As
firmas não têm numerário para atender aos salários dos trabalhadores; a nossa rede bancária
foi desligada da rede bancaria nacional. Vivemos o drama da falta de combustível e já se esgota
o minguado estoque que existia no Rio Grande, sendo que há cinco ou seis dias, um dos navios petroleiros está impedido de entrar no Rio Grande do Sul.
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Contra tudo isto, Sr. Presidente, contra as violências, contra as arbitrariedade, contra as
sanções, contra o esmagamento, contra as ordens criminosas, levantou-se com decisão, secundando o legítimo sentimento dos rio-grandenses, o nosso ilustre Governador, o engenheiro
Leonel Brizola, que, erguendo a barricada da legalidade, colocou-se na linha de frente do pensamento, do sentimento e da disposição do Rio Grande do Sul. (Palmas)
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. SERENO CHAISE – Chego, como disse, Sr. Presidente, melancolicamente, ao
final deste drama. Tenho as minhas preocupações com respeito à crise social que avassala o
nosso País, talvez, até, agravada pelas circunstâncias. O Sr. João Goulart, chefe do meu Partido, marcha para a Presidência da República, mas sem poderes. Os poderes que o povo lhe
outorgou e a Constituição lhe garantia foram esbulhados pelo Congresso Nacional (Palmas).
E, agora, vamos assistir a este espetáculo: o líder popular, o Chefe do meu Partido, o soldado
da linha de frente, das lutas pelas conquistas sociais, vai ser quase que uma figura decorativa,
enquanto que o poder efetivo ficará nas mãos de um Congresso incapaz, reacionário e conservador (Muito bem!) (Palmas). Só esta circunstância, no meu modo de entender, é suficiente
para aumentar a minha preocupação pela situação social desta País. E, se faço esta referência,
Sr. Presidente, é para, desde já, deixar um apelo para que, daqui a poucos dias, em nossas
críticas futuras, em nossas críticas normais ao funcionamento do Regime, não se procure diminuir ainda mais e espinotear ainda mais quem cedeu em nome da concórdia e da harmonia
de todo o Brasil; e que daqui a meses não se impute ao Presidente João Goulart a responsabilidade pelo agravamento da crise social em nosso País; que daqui a meses, tenhamos, como
hoje, Sr. Presidente, a mesma disposição para a conjugação de esforços em benefício de um
único objetivo: o de arrancá-lo para a consolidação definitiva do Regime. Democracia, na
qual a vontade e a manifestação soberana de 70 milhões fique à disposição do crivo, do exame
e do veto de uma meia dúzia de maus brasileiros, não é Democracia.
Desejo, Sr. Presidente, que nosso País possa, realmente, reencontrar-se consigo mesmo,
no caminho amplo da evolução, do progresso e da consolidação das conquistas sociais. Para
isto, entretanto, parece-me indispensável um esforço comum. Mais do que esforço, parece-me
indispensável que o próprio Congresso Nacional que decidiu naquelas condições, não mais
proceda desta forma e, daqui para diante, na constituição, inclusive dos componentes, pense
mais nos problemas desta República do que nos interesses dos grupos que predominam nas
casas legislativas do país.
Ao concluir, Sr. Presidente, reafirmando esta minha manifestação no sentido de que não
joguem, amanhã, a responsabilidade pelas distorções que se vierem a praticar na nossa política exterior, como, também de que não atribuem a responsabilidade por fracassos na política
interna, ao concluir, desejo, Sr. Presidente, com sinceridade de sentimentos, renovar aqueles
aplausos que fiz, já, a V. Exa., desta tribuna. Aplauso sincero com que desejo, apenas, realçar
virtudes de cidadão e de rio-grandense, a coragem cívica, o destemor e a visão que honram o
espírito de V. Exa., indiscutivelmente uma das mais marcantes figuras da atualidade. V. Exa.,
como Presidente desta Casa, como Chefe do Poder Legislativo, em consonância com o Chefe
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do Poder Executivo e com próprio Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, soube, também,
estar na linha de frente das melhores aspirações, das grandes aspirações do povo rio-grandense
que era pela manutenção da ordem, da legalidade e, sobretudo, pela manutenção da Constituição de 46. Desse episódio, Sr. Presidente, é possível que saia algo comprometido da crise
social do País, indiscutivelmente engrandecido - o Rio Grande do Sul -, pela sua capacidade
de resistência. E nesta resistência do Rio Grande do Sul – ao lado de outros, mas entre os primeiros e entre os maiores -, avulta a personalidade de V. Exa. que hoje nos honra e nos enche
de satisfação a nós, que sufragamos o nome de V. Exa. – por termos, ao lado de tranquilidade
de consciência pelo nosso comportamento nesta quadra difícil do Brasil, termos, também, a
tranquilidade de consciência por podermos, com orgulho, afirmar que demos ao Poder Legislativo do nosso Estado, ao Poder Legislativo do Rio Grande do Sul, um Presidente à altura
das suas exigências, capaz de colocar este Poder onde ele realmente mercê estar. Este é o grande
Poder, Sr. Presidente, porque este é o Poder que emana do próprio povo.
Encerro estas considerações, Sr. Presidente, renovando a saudação aos ilustres visitantes,
renovando o meu aplauso a V. Exa. e a todos os Srs. Deputados. Não foi em vão que afirmei,
Sr. Presidente, há mais de cinco dias, orgulhar-me de pertencer a uma casa legislativa que, por
unanimidade, colocou-se ao lado do povo, na defesa da Constituição, das garantias constitucionais e, sobretudo, dos direitos que soberanamente são conferidos pelo povo. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Agradeço, emocionado, as considerações que foram feitas pelo
nobre Deputado Sereno Chaise, assim também como as que foram pronunciadas pelo nobre
Deputado Cândido Norberto. Estou sensibilizado por tais manifestações, e apenas entendo
que cumpri, de modo elementar, com os meus deveres.
Concedo a palavra, neste instante, ao nobre Deputado Marcírio Loureiro.
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Iniciarei o meu
pronunciamento invertendo a ordem natural do silogismo. Iniciarei este meu pronunciamento pelas conclusões que hei de tirar das premissas que, “a posteriori”, darei a esta Casa.
Admitidas como certas premissas, Sr. Presidente, quero afirmar que este dia é um dia de festa
para o povo brasileiro, é um dia de regozijo para a nacionalidade, é um dia que festeja os
brios do povo rio-grandense, tão bem representando neste episódio que acabamos de viver
na pessoa do Exmo. Sr. Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que soube honrar as
tradições desta augusta Casa do Parlamento Rio-Grandense! As premissas, Sr. Presidente,
em que baseio esta conclusão, são. Em primeiro lugar, que sejam verdadeiros os noticiários
da imprensa de hoje que dão como terminada a crise militar, informando que os Chefes de
nossas Forças Armadas voltaram atrás em sua atitude de intransigência impatriótica e reconheceram no Exmo. Sr. Vice-Presidente da República a volta do Presidente da Nação, Dr.
João Goulart, o direito líquido e certo de assumir a mais alta magistratura do País. E a outra
premissa, Sr. Presidente, é a de que o Congresso Nacional. Ao dar outra forma ao sistema
vigente em nossa Constituição, ao transformar o sistema presidencialista em parlamentarista,
tenha tido em mira os sagrados e impostergáveis interesses da coletividade brasileira, como te339
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nha decidido com a clarividência que está a exigir, dos legisladores do Parlamento Nacional, o
povo brasileiro. E seria desastroso para nós, seria vergonhoso para nós, Sr. Presidente, termos
de reconhecer, termos de admitir que o Congresso Nacional agiu de outra forma que não
desta; de admitir que o Congresso possa ter, através de um açodamento injustificável, procurado, apenas, atender a interesses de grupos a que se referiram outros oradores, nesta mesma
tribuna. Se os Senhores Congressistas brasileiros não agiram com a mais sã das intenções no
afastamento de uma crise que estava na iminência de lavar em sangue toda a Pátria brasileira,
então, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a nossa Pátria estará atingindo o seu fim de povo livre.
Mas eu, Sr. Presidente, como homem bem intencionado que sou, como patriota que julgo
ser, não posso filiar-me a essa hipótese de que o Congresso Nacional tenha agido, em transformado o sistema governativo de nossa Pátria, tendo em mira, tendo em vista interesses que
não os verdadeiros e sagrados interesses do povo brasileiro.
Admitidas estas duas premissas, como disse, é festivo o dia de hoje, para o povo brasileiro
e, acima de tudo, para a bravura legendária do povo rio-grandense que sempre esteve a serviço
da liberdade, a serviço das franquias democráticas e que, neste episódio memorável, escreve
mais uma página gloriosa em sua história, através da impressionante resistência que ofereceu
à prepotência dos chefes militares querendo jugular aos seus propósitos exclusivos honra da
nacionalidade.
Sr. Presidente. Proponho-me, nesta oportunidade, tentar, através dos apoucados limites
de minhas possibilidades pessoas, contrapor a minha modesta palavra a uma tendência que
vive nas ruas da Capital do meu Estado, a uma tendência que dá vasão, nas praças públicas
de Porto Alegre e que visa, Sr. Presidente, colocar em posição de dúvida a atitude do eminente chefe do meu Partido e atual Presidente da República, o Dr. João Goulart, ao decidir
permanecer dentro da legalidade, embora sopitando este amor libertário do povo gaúcho,
permanecer dentro de uma atitude de calma e de transigência, para salvar a tranquilidade da
família brasileira.
Tive oportunidade de conversar com inúmeros companheiros que me manifestaram a
sua insatisfação pelo fato de o Presidente da República, Dr. João Goulart, ter concordado
em assumir o Governo após a transformação que o Congresso Nacional acaba de decretar em
nosso sistema vigente. E eu, nesta oportunidade, Sr. Presidente, contrapus a essa preocupação
uma pergunta que foi seguinte: “o que caracterizou a luta, aqui no Rio Grande, e que se extravasou por todos os rincões da Pátria, quando resistimos à tirania do poder e da força?” Foi
a ânsia libertária do povo rio-grandense e do povo brasileiro, no restabelecimento da ordem
legal e da ordem constitucional. Não tinha, em seu bojo, esse movimento, outro conteúdo
que não fosse o de restabelecer o poder constituído, restabelecer a legalidade e a Constituição.
E isto, Sr. Presidente, foi atingido de forma insofismável, desde que foi reconhecido o direito
do Sr. João Goulart de assumir a Presidência da República, na forma do Artigo 79 da – Constituição vigente e tendo em vista que a legalidade, no momento, é essa contida na Emenda
Parlamentarista aprovada pelo Congresso Nacional.
Se esse sistema adotado, Sr. Presidente, surgiu em face de medidas não aprimoradas, se ele
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não teve a análise acurada que precisava ter, se ele não satisfaz aos anseios da sociedade brasileira, não cabe a culpa ao Sr. João Goulart; se culpa há, Sr. Presidente, é do povo brasileiro que
não soube escolher seus verdadeiros representantes à Câmara Alta da República! (Palmas)
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. MARCÍRIO LOUREIRO – A atitude do Sr. João Goulart é de coerência dentro
da linha filosófica que sempre adotou em sua vida pública, linha essa que tem se traduzido permanentemente pelo respeito à tranquilidade de chefe de um movimento, nesta oportunidade, porque então perderia a substância que representou para o povo brasileiro neste
episódio, que era a de consubstanciar o poder legal, o poder constitucional. Eis que a autoridade, Sr. Presidente, deve se caracterizar, deve conservar, irreversivelmente, a característica
da tranq6uilidade, da transigência, em benefício do interesse coletivo. Não seria, portanto,
admissível que o Chefe do Governo entrasse no território nacional – e abra-se um parêntesis
para dizer: graças à dinâmica luta empreendida por Leonel Brizola e esta Casa em defesa da
Constituição. Não caberia que S. Exa., ao entrar no Território Pátrio, iniciasse um movimento revolucionário como Chefe do Poder Civil.
Para mim, Sr. Presidente, não tem justificativa, não tem o mínimo amparo na lógica e na
razão o pensamento que querem emprestar ao Sr. João Goulart de que ele tenha traído a luta
do povo rio-grandense ao não fazer um pronunciamento de desrespeito à decisão do Congresso Nacional. S. Exa., ao Sr. Presidente da República, é um homem autêntico; manteve-se
dentro da coerência da sua linha política e o que ele perder em popularidade, neste momento,
há de ganhar em grandeza perante a Pátria...
(Muito bem!)
...porque soube transigir e soube sacrificar-se. Este desgaste político que sofreu S. Exa., é
um sacrifício, que serve aos sagrados interesses da coletividade brasileira.
Ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que teço loas ao rio-grandense, ao povo que resistiu
à prepotência, que se manteve coerente com o seu passado e com sua tradição, não posso
deixar de levantar o meu brado de elogio, de aplaudo e de homenagem a esse homem que
soube ser grande numa hora difícil, transigindo em benefício do povo brasileiro. (Palmas)
(Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Tenho a satisfação de conceder a palavra ao nobre Deputado
Amaury Silva, da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.
O SR. AMAURY SILVA – Sr. Presidente e Srs. Deputados à Assembleia Legislativa do
glorioso Estado do Rio Grande do Sul.
Em meu nome pessoal e no dos ilustre Deputados Luiz Alberto Dalcanale e Jorge Nassar,
que me acompanham nesta visita que fazemos à sede do Poder Legislativo gaúcho, quero,
neste preciso instante, depois de ouvir de V. Exa. e dos eminentes Líderes de Bancadas com
assento nesta Plenário as mais vibrantes, as mais patrióticas e as mais cívicas manifestações de
amor à liberdade e à democracia, quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizer a v. Exas. que
nós, integrantes do Poder Legislativo paranaense, soubemos, também, desde a primeira hora,
juntar as nossas forças às de V. Exas., para que, num mesmo pensamento e num único esforço,
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pudéssemos, de uma vez por todas, identificar e banir de nossa Pátria essas forças terríveis que
contra ela tanto conspiram.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Para esta decisão, não fomos impulsionados por nenhum
gesto emotivo; não fomos levados àquela atitude de resistência democrática, inspirados por
sentimentos partidários ou orientados por prevenções pessoais. Não, Sr. Presidente! É que
nós fazíamos até uma análise sociológica da necessidade que o Paraná tinha de se fazer presente ao chamamento, ao grito partidário do grande Governador deste Estado, que é o Sr.
Leonel Brizola, porque nós integramos, com Santa Catarina, uma região geoeconômica com
problemas iguais, com necessidades idênticas, temos, Sr. Presidenta, continuidade geográfica.
Em razão disso o vosso eminente e bravo Governador, interpretando com sabedoria formidável a necessidade que há de desamarrarmos as peias que há tantos anos vêm impedindo um
desenvolvimento autêntico e verdadeiro desta região, foi ao nosso Estado, Sr. Presidente, e
lá, juntamente com os Governadores de Santa Catarina e do Paraná, celebrou um convênio
que trouxe como consequência a criação do Conselho de Desenvolvimento do Extremo Sul
e do Banco de Desenvolvimento do Extremo Sul. Ora, parecia a nós, e a história talvez revelaria assim, que seria uma covardia do Paraná, que pôde e soube entender-se com o Governo
gaúcho quando se tratava de equacionar melhores soluções para problemas econômicos e
financeiros. Passaríamos para a história como covardes se não tivéssemos consciência de que
era necessário, nesta hora de aflição, nesta hora de desventura, no sofrimento, dar-se também,
a integração política desta mesma região. Por isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, desde o dia
25 de agosto a nossa Assembleia Legislativa, como a vossa, manteve-se em sessão permanente,
em vigília cívica e democrática, protestando e protestando energicamente, através da nossa palavra e da palavra de outros ilustres representantes do povo paranaense, principalmente contra aquela ameaça terrível e impatriótica que veio dos ministros militares e segundo a qual se
anunciava que a sede do Governo gaúcho seria bombardeada se o seu eminente Governador
continuasse a resistir. Ora, Sr. Presidente, contra o que resistia o Governador gaúcho? Contra
o que ele se opunha, Sr. Presidente? O que ele vetava naquele instante histórico da Nação, Sr.
Presidente? Era contra a que se pudesse implantar neste País, talvez, a ditadura mais odiosa
de que se tivesse notícia. Lutava ele pela permanência das mais caras tradições republicanas e
democráticas: luta viril, luta destemida, que empolgou todo o País; e, ao que posso informar a
V. Exas., Srs. Representantes do povo gaúcho, lá no Paraná, como em outros Estados da Federação, ainda uma vez, na repetição histórica da bravura gaúcha, vem o Estado, através do seu
Governador e dos seus Representantes, afirmar-se efetivamente no conceito de toda a Nação,
como se fosse preciso fazer mais, depois de tantas demonstrações que já houve do civismo e
patriotismo da gente deste solo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Serenada a crise militar com uma solução, esta sim, nesta
hora, precisa ser analisada com atenção e com meditação. Cessou a crise militar, Sr. Presidente, porque o congresso Nacional resolveu açodadamente, mudar a forma de sistema do
Governo em nosso País. Ora, Sr. Presidente, as duas casa do Congresso Nacional, ao adotarem, assim tão precipitadamente, a emenda parlamentarista, cometeram até uma inominável
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contradições jurídica; esqueceram eles que a sistemática constitucional, em nosso País, é feita
à base do regime presidencial e com todas as peculiaridades a ele pertinentes. Será possível que
possamos praticar, com serenidade, uma emenda parlamentarista que é adotada, exclusivamente, no texto do capítulo referente à competência, às atribuições do Presidente da República? Não, Sr. Presidente. Parece-me que parlamentarismo, se tivesse que vir para esta Nação,
deveria ser como uma consequência da vontade do povo que não mais acreditasse possível
ver seus problemas resolvidos através da forma presidencialista. Mas isto não ocorreu. O que
ocorreu é que o povo não foi consultado e o povo tem sabedoria, tem condições tão formidáveis que eu asseguro a V. Exas. Que no, meu Estado, perguntando aos homens mais humildes,
aqueles que não tiveram a felicidade de poder estudar, o que achavam do parlamentarismo
adotado nesta hora, respondiam, Sr. Presidente, sem sequer saber o que é parlamentarismo,
respondiam que estavam contra. Por que, Sr. Presidente? Por que esta resposta assim, tão
imediata e tão incisiva? É que o povo vê muito bem, é que o povo vê sempre com justiça, não
se deixando enganar por aqueles que, aparentando solucionar a crise em favor do povo, estão,
isto sim, defendendo seus próprios interesses. (Palmas)
Sr. Presidente e Srs. Deputados. De tudo isto, uma coisa resta: a formidável união que
a crise, eclodida em 25 de agosto, determinou entre todos os brasileiros, brasileiros do Sul,
brasileiros do Norte e do Centro, brasileiros de todas as categorias. Mas não podemos, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, deixar que esta união se desfaça, não podemos permitir que
ela sofra solução de continuidade porque – entendo eu e quero crer que entendem todos
os representantes do Rio Grande do Sul – só esta união é que poderá ser a garantia de que o
parlamentarismo não será o motivo de um golpe, de uma ameaça à ordem. Só esta união, continuada e alentada com aquele mesmo sentido do amor cívico, só esta união é que deve unir
as consciências dos representantes do povo, no Congresso Nacional, quando os interesses
da Pátria estão em jogo, com mais hombridade, com mais dignidade, com mais patriotismo.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Deixo-vos a segurança de que, - e deixo-a em nome do
Presidente da Assembleia Legislativa do meu Estado e no dos seus integrantes – ocupar esta
tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, foi, para este homem
público, a maior honra que ele poderia ter.
Saiba V. Exa., Sr. Presidente e V. Exas., Srs. Deputados,- e se menciono alguns, apenas, não
vejo nos outros nenhuma diminuição do valor e da simpatia que lhes devoto – que agradeço
as expressões de simpatia com que fomos distinguidos pelos eminentes Deputados Adalmiro
Moura, Sereno Chaise e Ariosto Jaeger, homens que, sem dúvida nenhuma, somando-se a
todos os outros bravos parlamentares deste Estado, dão, Sr. Presidente, a razão que nós buscávamos para poder compreender a bravura, o civismo e o destemor com que o Rio Grande do
Sul lutou, através do seu bravo Governador, pela permanência da Constituição, pelo império
da Lei e do regime da ordem.
(Palmas prolongadas)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Paulo Couto. (Pausa)
Ausente S. Exa., com a palavra o nobre Deputado Ortiz Borges.
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O SR. ORTIZ BORGES – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Não seria necessário vir à tribuna, neste instante, já que, em nome da minha Bancada,
falou o eminente Deputado Mariano Beck. Não posso, entretanto, deixar de usar da palavra,
para exprimir o meu ponto de vista pessoal sobre os assuntos que diziam respeito com a grave
crise que está polarizando os senhores Deputados.
A nossa luta, nesta Casa que, de resto, foi a luta de todo o Rio Grande, ficou ou há de
ficar indelevelmente, marcada nos Anais desta Assembleia pela própria história rio-grandense. Aqui, nesta Casa que é, por essência, do poder civil, lutamos bravamente, levantando a
nossa voz e dizendo ao povo que o acovardamento, que a capitulação não haveria de nascer de
dentro do Parlamento Rio-Grandense; daqui, Sr. Presidente e Srs. Deputados, nós lançamos
o nosso brado de alerta, mostrando ao povo rio-grandense e brasileiro que, quando reagem
os homens que detêm o poder civil, quando eles se impõem, quando eles se erguem, quando
eles não transigem e não capitulam ante a força, esta desaparece e surgem com maior força
ainda, aqueles que detêm o poder civil que lhes foi confiado pelo povo. Foi aí, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, que ficou claro que o povo rio-grandense, levantando-se através do seu
Governador e dos Representantes da sua Assembleia Legislativa, estavam ditando normas
ao resto do País, porque, no Rio Grande, mostrou-se que o poder civil tem mais força que o
poder militar. Aqui, os senhores Deputados e o Governador levantaram-se, ergueram-se e...
(Assume a Presidência o Sr. Deputado Carlos Santos)
... e combateram e não transigiram; convocaram e não transigiram; convocaram a opinião
pública, convocaram os estudantes, pediram a ajuda dos operários e, sobretudo, Sr. Presidente, ficaram nesta Casa sem arma alguma, ou melhor, apenas com uma arma: a Lei, a Constituição, o direito que nos rege e que nos ampara!
E enquanto o Rio Grande assim procedida, pela palavra do seu mais autêntico Líder, que
é Leonel Brizola, lamentavelmente o mesmo não se dava em São Paulo, nem em Minas Gerais,
nem em Pernambuco, nem no Rio de Janeiro, nem em outros Estados que tiveram medo da
força. Os governadores, na maioria desses Estados, capitularam, renderam-se, acovardaram-se
diante da força ou diante da carranca de um ministro militar. E por não terem tomado atitude firme, como tomou Leonel Brizola, foram vencidos pela força que se impôs a eles, que os
acovardou, que os fez capitular!
Esta, Sr. Presidente, é uma grande lição que deve ficar, para sempre, neste País, e que o
povo deve ensina, sobretudo, aos governantes, para que eles saibam usar o poder civil como
deve ser usado, para eles tenham o destemor de levantar-se diante das crises e de se oporem
diante da força. E o dia que isto for feito, neste País, ninguém, nenhuma força, poderá proceder aquarteladas como têm sido procedidas neste País.
O Governador deste Estado, esta Assembleia e o povo rio-grandense não tiveram medo
da carranca de um Ministro, mas a carranca desse Ministro fez tremer, - e isso é lamentável, Sr.
Presidente e Srs. Deputados,- fez tremer de medo a muitos Governadores, a muitos Prefeitos
e, sobretudo e lamentavelmente, para vergonha nossa, para vergonha dos brasileiros de todos
os recantos da Pátria, esta carranca fez tremer aos próprios Representantes brasileiros no Par344
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lamento Nacional. O Congresso Nacional decidiu pela forma parlamentarista, mudando o
nosso regime de Governo. Há quem diga que fez bem. Ei, entretanto, da minha tribuna e com
a devida vênia, entendo que praticou um ato de usurpação, retirando poderes de um homem
que tinha sido eleito para governar este País num regime presidencialista e que, agora, foi para
o poder, única e exclusivamente, como figura quase decorativa, a quem os poderes foram
arrancados pelos Representantes do povo no nosso Parlamento. E isso fizeram Deputados e
Senadores, talvez pelo espírito de conciliação, espírito de conciliação que, apenas, transferiu a
crise, que, apenas, transferiu a revolta popular, porque não tenho dúvida de que o povo, não
se conforma e não se conformará com estas atitude do Congresso. Tenho a certeza de que a
crise continua, sobretudo porque há necessidade de uma reforma total, neste País, e essa virá e
será uma reforma de estrutura, uma reforma de base que há de dar melhores dias à população
brasileira. Nós, não nos conformamos, Sr. Presidente, com que os Sr. Congressistas deste País
tenham agido da forma como agiram, porque, em realidade, os congressistas traíram a vontade popular e, nessa traição, muitos dos Srs. Congressistas que deveriam ter meditado um
pouco mais, antes de agir assim, tornaram-se coniventes com os golpistas, aliaram-se àqueles
que tantas vezes têm infelicitado a Nação brasileira.
Nós haveremos, Sr. Presidente, se assim for possível, se isso nos for permitido, haveremos
de, da nossa tribuna, na Assembleia, ou dos nosso contatos com o povo, denunciar a atitude
de certos congressistas.
Estivemos em Brasília e pudemos verificar a maneira como agiram alguns dos Srs. Deputados e Senadores que mais estavam interessados em salvar-se, em talvez salvar os seus Cr$
240 000,00 do que dar uma solução definitiva ao povo brasileiro da crise que atravessamos. E
atitudes dessa natureza, Sr. Presidente, precisam ser reveladas ao povo, e aqueles nomes, que
se acovardaram diante da carranca de um Ministro, devem ser mostrados ao povo, para que o
povo saiba que em covardes não deve votar.
Iniciaremos, Sr. Presidente, a nossa pregação, e de hoje em diante, estaremos mais uma
vez com o povo em todos os recantos, mostrando e dizendo a ele que os traidores, que os
golpistas e que aqueles que são coniventes com os golpistas não devem receber a grande paga
que é a derrota nas próximas eleições. O Parlamento brasileiro há de ser renovado porque, na
Casa onde estão sentados os representantes do povo, não se concebe que existam traidores e
lutadores pelos próprios interesses.
O Sr. José Vecchio – Muito bem!
O SR. ORTIZ BORGES – O povo vai julgá-los. Para lá, eles não voltarão, porque o que
fizeram foi um dos maiores crimes contra este País, crime que há de ser julgado pela História,
mostrando que estes homens, na conciliação, na intransigência, sem ter a coragem de ser opor
à carranca daqueles, estes homens não hão mais de merecer a confiança popular.
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Está esgotado o tempo de V. Exa.
O SR. ORTIZ BORGES – V. Exa. está me advertindo, Sr. Presidente de que o meu tempo está esgotado e vejo-me na obrigação de interromper a minha oração.
Era o que tinha a dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
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O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Com a palavra o nobre Deputado Alcides Costa, que poderá ocupar a tribuna por 10 minutos. Peço a S. Exa. que mantenha o horário
regimental, porque há muitos oradores ainda inscritos.
O SR. ALCIDES COSTA – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Após as palavras brilhantes dos Srs. Representantes do Povo que, com o aplauso e solidariedade deste mesmo povo, aqui, ressaltaram a personalidade e a atitude de S. Exa., o Sr.
Presidente da República que, face à emergência delicada pela qual atravessa a nossa querida
Pátria decidiu do acordo com os ditames da sua consciência, da maneira que ele entendeu
melhor, poderia servir aos interesses da Pátria e aos interesses dos brasileiros: neste momento
em que se ressalta a personalidade do eminente Governador do Rio Grande do Sul que, com
a sua bravura cívica, com o seu desprendimento, com o seu dinamismo, soube e sabe guiar os
destinos do Rio Grande junto à Federação, neste momento histórico da Pátria, neste instante
em que se põe em relevo a personalidade do insigne soldado que é José Machado Lopes, cuja
espada desembainhou a serviço da ordem, do direito e da liberdade, neste instante em que se
destaca o feito e a atitude históricas dos eminentes Presidente e Vice-Presidente do Poder Legislativo Rio-Grandense, a serviço do Rio Grande e do Brasil, neste momento, repito, entendi
que devia exaltar, também as pessoas daqueles pequeninos, daqueles humildes que se levantam e se agigantam para enfileirar-se com aqueles que muito fizeram e muito estão fazendo em
benefício da Pátria, da ordem e da legalidade.
Quero deixar assinalado, nesta quadra histórica do Rio Grande, Sr. Presidente, uma nota
do “Correio do Povo”, intitulada: “O GOLPE” (Lê)

O GOLPE
Três soldados da Brigada Militar entraram num pequeno armazém da Vila do
IAPI para comprar café. Estavam de serviço e vinham buscar o estimulante que não
infringe os regulamentos. Recém se iniciava a campanha e ainda havia algumas incompreensões aqui e ali. Alguém resolveu fazer “média” com os milicianos e saiu-se
com esta;
- O Brizola não paga a Brigada e agora quer que vocês peguem no pau furado.
Os homens da BM nem voltaram o rosto. Fizeram a sua compra, pagaram, e
na saída, como o “puxa-saco” insistisse na provocação, proclamou um deles, sem
empáfia, mas com uma força que fez cessar as conversas:
- A Brigada nunca brigou por dinheiro...

(Após a leitura)
Esta frase, Sr. Presidente, proferida por um soldado da nossa gloriosa Brigada Militar,
saída da boca de um humilde miliciano, equivale, senão supera aquela frase proferida por
Leônidas no “Desfiladeiro das Termópilas”; vale pela frase de Nelson, na Batalha de Trafalgar; vale pela frase de Napoleão, no Egito e em Austerlitz; vai pela frase de Flores da Cunha,
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na Revolução de 30. Essa manifestação, essa frase saída do coração de um soldado da Brigada vale por uma epopeia e transforma-se numa fonte perene, onde os ministros, onde os
congressistas brasileiros contemporâneos, precisam ir beber os ensinamentos de civismo, de
independência, de patriotismo e de desprendimento que não tiveram, que não souberam ter
e que nela se contém.
A frase e a atitude desse soldado da Brigada Militar o torna digno do nosso passado histórico, daqueles “farroupilhas” que, como ele, também sem vencimentos, também sem conforto, foram denominados na luta pela liberdade, de “farrapos brasileiros”; mas foram esses
mesmos “farrapos” que, denodada patriótica decididamente lutaram pela liberdade do Rio
Grande.
Foram eles que escreveram, nas páginas da história do Rio Grande e do Brasil, essa epopeia extraordinária que foi a Revolução Farroupilha. E, nesta hora, esses humildes e anônimos
soldados da Brigada Militar, com o seu exemplo e com as suas atitudes, são dignos de seus
chefes, e podendo seguir pelo caminho da glória e da disciplina e da ordem e encontrar, na
primeira encruzilhada do destino histórico, os ministros e os congressistas do Brasil, curvados
sob o peso do saco com trinta dinheiros, que foi o preço da sua consciência. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Com a palavra o nobre deputado Heitor Galant, que poderá ocupar a tribuna por 10 minutos.
O SR. HEITOR GALANT – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Começo, saudando o Sr. João Goulart pelo alto espírito público que presidiu a sua decisão, aceitando a emenda constitucional, nesta hora dramática da sua vida pública.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não vamos agora discutir o mérito ou o demérito do
sistema parlamentarista de Governo, introduzido no País pela decisão recente do Congresso Nacional. As suas excelências e as suas desvantagens vêm sendo examinadas há tempos
no País. O debate do problema é antigo, como se sabe, porque poucos anos de instituído o
sistema presidencial de Governo, alguns dos mais ilustres propagandistas da República, já
proclamavam a necessidade da sua reforma.
Discute-se, agora, a oportunidade da adoção do parlamentarismo. Entendem alguns que
a hora da sua adoção foi inoportuna, porque o sistema foi adotado sob coação militar, exercida sobre o Congresso Nacional. Não conhecemos, ainda, as minúcias dos graves acontecimentos, e por isso mesmo os juízos são difíceis de ser formados, especialmente pelo clima,
pelo ambiente de emoção, e até de paixão, em que vive a nossa gente, Tenho eu, porém, a
impressão de que o Congresso agiu sob a pressão dos acontecimentos, dos graves acontecimentos que envolveram a Nação nos últimos dias. Entre adotar uma decisão que pudesse
compor as partes em litígio, e lançar o País na guerra civil, o Congresso preferiu a primeira
solução, e acho que essa decisão foi tomada livremente. Por isso, reitero a minha impressão
– por enquanto “impressão” e não ainda opinião – definitiva de que o Congresso agiu tão
somente sob a pressão dos acontecimentos. Quero, ainda, acrescentar que o parlamentarismo
não era novidade no Congresso Nacional. A verdade é que o parlamentarismo era ideia em
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marcha no País.
Na Constituinte de 46, havia apenas cinquenta e poucos parlamentaristas que apoiaram
a emenda, então pela primeira vez apresentada no Congresso pelo eminente Deputado Raul
Pila. A ideia foi crescendo; e foi crescendo, sobretudo, à medida que o povo e os parlamentares
se convenciam das suas vantagens e à medida, também, que esse infeliz regime presidencialista
decaía cada vez mais, pelos seus males, no conceito da opinião pública. E a ideia em marcha foi
conquistando as opiniões do Congresso de tal maneira que a emenda, oferecida novamente
pelo Sr. Raul Pila, conseguiu a assinatura de mais de dois terços dos membros do Parlamento
Brasileiro. E hão de estar todos os Srs. Deputados lembrados de que, há 3 ou 4 anos passados,
a emenda parlamentarista, com apoio de mais de 200 Deputados, ia ser votada na Câmara e
aprovada por mais de dois terços congressistas, e só não se concretizou a sua votação vitoriosa
porque o então Ministro da Guerra, Gen. Teixeira Lott, vetou, peremptoriamente, a votação
da emenda parlamentarista na Câmara dos Deputados. Esse é um fato público e notório que
pertence à História e que não recebeu, até agora, a contestação de ninguém. No Rio Grande do Sul, também temos tradições parlamentaristas; e temos tradições parlamentaristas na
própria Assembleia Legislativa do nosso Estado. Hão de estar, V. Exa., lembrados e o povo
rio-grandense também, que a Constituinte Rio-Grandense de 1947, pelo voto da maioria dos
seus integrantes, votou o parlamentarismo, para vigorar no Rio Grande do Sul, ao tempo em
que era Governador do Estado o Sr. Walter Jobim.
De sorte, Srs. Deputados, que o parlamentarismo não era uma novidade no nosso País,
não era uma novidade no Congresso Nacional, nem foi tirado do bolso dos parlamentares
num instante de dificuldades. Ao contrário disso, já era uma ideia vitoriosa e vitoriosa no seio
do Parlamento Nacional. Alega-se, agora, que surgiu como consequência de uma grave crise
política mas, ainda já pouco, perguntava a um colega desta Casa, que me fazia esta objeção,
quais as grandes transformações das instituições políticas e jurídicas do País que não se fizeram em momento de crise? A própria República foi o produto de um golpe militar. Ninguém
ignora isso. Um cronista dos fatos republicanos, um cronista da época, deixou até uma frase
histórica sobre a proclamação da República. Disse ele que o povo brasileiro ficou bestificado
porque a República, em 89, ainda não estava no coração do povo, naquela época, era a figura
sábia, bondosa e magnânima do Imperador D. Pedro II.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Assim se fez a mais profunda transformação do regime
no País. Passamos da Monarquia para a República, por um golpe militar, e não preciso, agora,
recordar quantas outras transformações sofreu o País por efeito de golpes militares. Por isso
eu digo que todas as grandes alterações que se fizeram nesta País resultaram de crises, de crises
graves, como esta porque passa a Nação brasileira. De sorte que esta alegação não há de ser impeditiva da vigência do sistema parlamentar, e, especialmente, porque a ideia parlamentarista
era, como disse, uma ideia em marcha que já havia conquistado a grande maioria das opiniões
no Parlamento Nacional.
Para terminar, Sr. Presidente, já porque o nobre Presidente me adverte que o meu tempo
está esgotado, quero, apenas, recordar que o Partido Libertador, a que Pertenço, lutou no
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passado, e lutou bravamente, pela reforma das instituições políticas do País; lutou bravamente, por exemplo, pela instituição do voto secreto, da justiça eleitoral e da representação proporcional. E o povo brasileiro, depois que se capacitou dos direitos e das vantagens que lhe
outorgou o voto secreto, não mais quis abrir mão dele.
Confio, Sr. Presidente e Srs. Deputados, em que o povo brasileiro, no dia em que se der
conta, também, dos benefícios e das vantagens do parlamentarismo, não mais quererá abrir
mão deste sistema, como não mais abrirá mão do voto secreto. Era o que tinha a dizer, nos
10 minutos que me foram concedidos pelo Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso revisto pelo
orador).
O SR. PRESIDENTE – (Sr. Carlos Santos) – A seguir, com a palavra o Deputado Antônio Bresolin, que poderá permanecer na tribuna pelo espaço de 10 minutos.
O SR. ANTONIO BRESOLIN – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Começam a amainar os ventos, especialmente no Rio Grande do Sul, onde a crise político-militar eclodiu com maiores proporções.
Estou querendo, mesmo, acreditar que aqueles militares que, até ontem, em nome da
Constituição, desrespeitavam a própria Constituição e, em nome da Constituição, arrolhavam a imprensa e impediam a vontade livre do povo, que aqueles mesmos militares, repito,
estarão dispostos a atender aos justos reclamos do povo, reclamos calcados na Carta Magna
do País, que é a nossa Constituição. Vivemos dias intranquilos, dias de tremenda agitação,
mas vivemos, também, dias que passarão para os fastos da História como dias verdadeiramente memoráveis.
Percorrendo, não só as cidades, mas também o interior do Estado, tive oportunidade de
sentir, de perto, a que ponto os gaúchos sem empolgaram por esta cruzada em favor do respeito à Constituição. Eram comitês femininos, comitês de resistência democrática, reuniões de
líderes de partidos, de líderes sindicais, Câmaras de Vereadores, prefeitos, agricultores, entidades de classe, todos reunidos em torno desta campanha, visando o respeito à Constituição.
O Governador do Estado, num gesto largo e corajoso, a Assembleia Legislativa do Estado,
traduzindo as lídimas aspirações do povo, o 3º Exército nu, gesto que bem se assemelha aos
que estão inscritos nas páginas imortais traçadas pelo Duque de Caxias, o Poder Judiciário,
o povo em geral, todos os quadrantes da Pátria, o seu extraordinário poder, a sua força, a sua
capacidade de resistência, em favor do respeito à Constituição.
Passadas, enfim, as horas mais graves da vida nacional, aqui foi recebido o eminente Presidente Constitucional do Brasil, Dr. João Goulart. A praça em frente ao Palácio Piratini foi
teatro de acontecimentos jamais vistos em Porto Alegre; e se o ilustre Chefe da Nação não
fosse um homem de larga experiência política, não fosse um homem equilibrado ao extremo,
não fosse um homem que sabe raciocinar e colocar acima de tudo os superiores interesses da
Pátria e, por certo, empolgado por essa extraordinária manifestação, haveria de se tornar um
condutor de homens nesta hora e, possivelmente, marchando à frente do Exército propriamente dito e do exército formado pelo povo, a estas horas estaríamos cruzando São Paulo,
rumo à Brasília, para a consagração, jamais vista, de um homem que foi eleito Vice-Presidente
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da República pela vontade do povo. Mas o Dr. João Goulart, este homem que viveu aquele
grande momento, sintonizou com as lidimas aspirações superiores interesses da Pátria. A sua
mensagem, lavrada naquela hora memorável da vida do Rio Grande do Sul e do Brasil, é um
exemplo vivo da capacidade de equilíbrio e de serenidade deste grande estadista.
Aqui está o que disse S. Exa.: (Lê)
- “Acabo de ser informado de que o Congresso Nacional vem de aprovar a emenda parlamentarista, cujos precisos termos ainda não conheço.
Diante disso, devo viajar para Brasília nas próximas horas.
Lá, diante do Congresso, terei oportunidade de medir o exato alcance dessa reforma na
nossa Constituição e, então, decidir.
Todos Sabem que em nada contribui para esta grave crise. Minha decisão, portanto, tem
de levar em consideração as novas responsabilidades e funções que são atribuídas ao Presidente da República.
Desejo, nesta hora, manifestar minha gratidão à desassombrada atitude de resistência democrática, da imprensa e do povo brasileiro, em particular dos meus conterrâneos do Rio
Grande do Sul que, desde o primeiro instante, formaram resolutos e viris, sob a liderança de
seu Governador, o eminente Eng. Leonel Brizola, bem como ao ilustre General José Machado
Lopes e a seus dignos comandados do III Exército”.
Ao lado desta importante mensagem, Sr. Presidente e Srs. Deputados, vou ler aqui desta
tribuna, para que fique fazendo parte dos Anais desta Assembleia e, sobretudo, para que a
população do interior possa tomar conhecimento do que disse o ilustre Comandante do 3º
Exército na sua proclamação, publicada no “Correio do Povo”, domingo último: (Lê)

Ministro da Guerra
III Exército
Quartel General
Gabinete do Comando
POVO DO RIO GRANDE DO SUL
Pela primeira vez na minha vida faço uma proclamação pública.
Como cidadão e como soldado jamais me afastei da legalidade e por ela fui
obrigado a tomar uma atitude aparentemente de rebeldia.
Já dei prova pública quanto estimo e aprecio as nobres qualidades do povo
rio-grandense. Garanti o poder estatal do governador Leonel Brizola em hora difícil,
e não permiti que este solo querido fosse manchado com o heroico sangue gaúcho,
sobretudo de inocentes.
O III Exército se ufana por já considerar empossado na presidência da República
o vice-presidente eleito, o Dr. João Goulart e acatará a decisão soberana do Congresso Nacional, conforme também já declarou o nosso Presidente.
Sejamos transigentes, concorramos cada um de nós, com sua parcela para que a
tranquilidade volte aos nossos lares, e gozemos da paz tão necessária ao progresso
do Brasil.
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Confiai no III Exército, e com ele cooperai para que não haja perturbação da
ordem pública.
Somente maus brasileiros poderão querer levar o país a uma guerra fratricida,
com todas suas funestas consequências.
Quem vos fala, na defesa da honra do Brasil, assistiu na Campanha da Itália os
quadros mais horrorosos de uma guerra
Apelo mais uma vez para os sentimentos cristãos do povo em geral, para que
juntos possamos vencer esta difícil crise.
Pela legalidade
Pela ordem
Pela paz da família brasileira
Gen. Ex. JOSÉ MACHADO LOPES
Comandante do III EX

(Após a leitura)
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ao fazer a leitura de mensagens, sintonizando com o
pensamento dos ilustres colegas e do Rio Grande do Sul, e traduzindo também, o pensamento, sobretudo daquela gente do interior, que sempre tenho defendido desta tribuna, quero
deixar, aqui, um apelo no sentido de que se unam definitivamente todos os brasileiros, nesta
hora, porque, mesmo que viesse a ser frustrada, no dia de amanhã, a posse do Sr. João Goulart
à Presidência da República, se os gaúchos e o povo brasileiro em geral se mantiveram unidos,
nós continuaremos a lutar para que as garantias constitucionais sejam respeitadas e, através
do respeito à Constituição, formaremos aquele exército que dará apoio ao Sr. João Goulart
quando for Presidente da República. E, através desse apoio, poderemos criar novas condições
de vida para o povo, para que se realize verdadeira justiça social, onde os ricos sejam menos
ricos e os pobres menos pobres.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Concluindo, deixo aqui um apelo a todos os que me ouvem neste momento: e quando sentirmos, sob os nossos pés, a terra tremer quando nas horas
de dificuldade e de luta devemos voltar os nossos olhos para o lema grava na nossa Bandeira,
ao símbolo augusto de nossa Pátria: “Ordem e Progresso”, porque havendo ordem, haverá
progresso. Como disse um poeta: “A ordem, tendo por base/ E por princípio, o amor, / por
fim surge o progresso, / Como do sol, o calor.” (Palmas) (Discurso foi revisto pelo Orador)
O SR. PRESIDENTE – (Carlos Santos) – A seguir, com a palavra o nobre Deputado
Guilherme do Valle.
O SR. GUILHERME DO VALLE – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Quase todos os representantes do povo rio-grandense trouxeram o seu pronunciamento
a esta tribuna livre da Casa dos representantes gaúchos e analisaram, com toda a propriedade,
os acontecimentos que se vêm desenrolando no País inteiro, desde o 25 de agosto findo. Quero, inicialmente, Sr. Presidente e Srs. Deputados, levar a minha palavra, a minha saudação, o
meu abraço gaúcho, através da Rádio Nacional da Legalidade, ao amazonense distante, ao
paraense, ao mato-grossense, ao pernambucano, ao paranaense, ao rio-grandense do norte,
ao carioca, ao paulista ao todos os irmãos de todos os Estados do Brasil que nos escutam
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neste instante, agradecendo-lhes desta tribuna, a colaboração, a resistência democrática que
emprestaram a esta cruzada patriótica do povo rio-grandense em defesa da Constituição, em
defesa da legalidade e pela posse do Dr. João Goulart na Presidência da República. Queremos
dizer, daqui, que a contribuição, que o esforço, que o patriotismo daqueles irmãos de todos os
Estados da Federação Brasileira muito significou para que atingíssemos a primeira etapa desta
cruzada nacional. Sr. Presidente, a nossa luta não para aqui. Esta é a primeira fase da grande
batalha pela redenção da República, pela soberania nacional, pela independência econômica
do Brasil. Independência econômica é o que vai representar a segunda fase da nossa luta, porque, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Brasil, que vive sob a espoliação dos grupos econômicos nacionais aliados aos grupos econômicos internacionais, está procurando através de uma
grande cruzada como esta, a sua libertação, o bem estar, o conforto e o atendimento das mais
legítimas reivindicações coletivas, libertado, de uma vez por todas, dessas sanguessugas que
levam todo o sacrifício, o suor e o sangue dos brasileiros para o exterior. Esta cruzada não está
finda. Esta cruzada recém começou. E temos, dirigindo esta grande caminhada pelo Brasil,
dirigindo esta grande cruzada, este comandante das aspirações populares, este comandante
da legalidade que se chama Leonel Brizola.
Sr. Presidente. Sei que o meu tempo é curto. Quero, apenas, numa análise rápida falar
no último capítulo desta tragicomédia que vive o povo brasileiro. O país recebeu, surpreso,
a notícia da mudança de regime, feita na calada da noite, na madrugada, feita lá no planalto
goiano, em Brasília, pelo Congresso Nacional cercado por mais de dois mil homens, do Exército e da Aeronáutica, a mando dos três golpistas, que são os três ministros militares.
Sr. Presidente. Não resta dúvida que rasgaram a Constituição. Não resta dúvida que o
Congresso Nacional, através da maioria de seus membros, aderiu ao golpe, aderiu aos Ministros militares. Enxovalharam a honra e a dignidade do povo brasileiro que havia votado a
Constituição de 1946 e que elegeu, em 1960, o Presidente e o Vice-Presidente da República,
para administrarem o País, de acordo com a Constituição de 1946, e não de acordo com este
esbulho, feito na calada da noite, que é a mudança do regime para a forma parlamentarista. Sr.
Presidente. Não sou contra o parlamentarismo. O que não aceito, o que não admito, é que, de
um momento para outro, se vote e se altere, sem mais nem menos, o sistema administrativo,
o sistema de Governo de um país.
O Sr. Onil Xavier – Muito bem! A toque de caixa...
O SR. GUILERME DO VALLE – Sr. Presidente. Dizem que existia plena liberdade
nesse País e que também existia plena liberdade para congressistas votarem. Não creio, Sr.
Presidente! Que liberdade é esta acompanhada do mais terrível policialismo, no Rio de Janeiro, determinado pelo traidor nacional que se chama Carlos Lacerda? Que liberdade é esta,
com um policialismo que dita ordem que fecha ou censura jornais, que lacra emissoras, que
cerra emissoras, em que os líderes sindicais são presos? As sedes das entidades sindicais foram
varridas pela polícia, pelos soldados, pela prepotência, pela força! A União Nacional dos Estudantes foi impedida de funcionar, tanto que os seus dirigentes vieram fazê-la funcionar aqui,
na terra da liberdade, no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. Deputados coagidos
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e ameaçados, aviões detidos... Sr. Presidente. Que liberdade é esta? Se esta mudança de regime
foi votada num clima destes, então não tem nenhum valor jurídico, porque houve, senão conivência, pelo menos, coação ao Congresso Nacional para que perpetuasse esta farsa ao povo
brasileiro. Sr. Presidente, por que os congressistas não se ocupam, com a mesma urgência,
com os problemas que dizem mais de perto com as necessidades do povo brasileiro, com a
Reforma Agrária, a Lei Antitruste, a Lei de Controle de Remessa de Excesso de Lucros para
o Exterior e tantas outras que estão necessitando de imediata atenção? Por que não cuidam
destes problemas básicos? Sr. Presidente. Aí está o golpe, claro, inconfundível.
Anunciou o eminente Governador Leonel Brizola que iria iniciar a grande batalha jurídica para derrubar esta farsa. É o que o povo brasileiro espera; é o que o povo brasileiro deseja.
E o povo brasileiro vai apoiar mediante a maior movimentação de massas neste País, mediante
a maior mobilização de opinião pública, para fazer cair, para derrubar, para destruir esta farsa
que impuseram à Nação.
Vou encerrar, Sr. Presidente, e encerro dizendo ao Congresso Nacional que procure, antes de tudo, antes de dar o golpe, antes de mais nada, que procure, repito, examinar as causas,
os motivos que levaram o Sr. Jânio Quadros à renúncia; que procure saber que grupos são esses, do interior e do exterior que pressionaram S. Exa. Ele disse que foi “vencido pela reação”.
Que reação é essa? É isso que compete ao Congresso examinar.
Sr. Presidente. Concluo esta intervenção, desejando que todos os brasileiros, nossos irmãos de todo o Brasil continuem de mãos dadas com os gaúchos, com os rio-grandenses. Que
continuem de mãos dadas, abraçados em torno desse ideal que não vai morrer aqui, ideal está
nascendo, está crescendo, para conseguirmos, um dia – que não estará muito longe – a total
libertação do povo brasileiro, libertação da fome, libertação da miséria, libertação do analfabetismo, libertação da espoliação dos grupos econômicos nacionais e internacionais. Que este
Brasil seja livre, soberano e feliz! (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra, a seguir, o nobre Deputado Ormany Veras.
O SR. ORMANY VERAS – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Serei breve porque sei que sei que há outros oradores que desejam manifestar os seus pontos de vista, diante da situação por que atravessa o nosso País, e principalmente, o Rio Grande
do Sul, já que, neste Estado, o ilustre Governador Leonel Brizola madrugou em defesa da legalidade, levantando a sua voz contra aqueles que pretendiam implantar o regime da força em
nosso País, ao mesmo tempo, Sr. Presidente, em que o ilustre Deputado Hélio Carlomagno,
dirigente desta Casa, instalava, aqui, Sessão Permanente, em vigília democrática, em defesa da
Democracia e das liberdades constitucionais.
Como Representante, que sou, de uma parcela do povo rio-grandense, não podia deixar
de fazer o meu modesto pronunciamento, declarando aos senhores Deputados e ao povo do
Rio Grande do Sul que, aqui, desde que se teve notícia da renúncia do então Presidente da
República, permanecemos, de pé firme, ao lado do nosso Presidente e dos nossos colegas, em
defesa da democracia, em defesa das instituições vigentes, para darmos, daqui, a nossa parcela
de cooperação, onde ela se fizesse necessária.
353

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

Quero, nesta oportunidade, congratular-me com o povo rio-grandense, congratular-me
com os valorosos soldados do III Exército que, nesta emergência, estiveram ao lado do seu
Governador e dos seus Representantes nesta Casa, para defender, a qualquer preço, as nossas
leis vigentes, para defender a democracia e a nossa Constituição, evitando, com esta atitude,
que a nossa Carta Magna fosse rasgada e os nossos irmãos massacrados por um regime de
força.
Quero ressaltar, também, a atitude que assumiu o Dr. João Goulart, atual Presidente
da República, quando aqui chegou; atitude talvez mal compreendida por alguma parte do
povo, mas que era, na oportunidade, a que S. Exa. tinha que tomar. Muitos, até, o criticaram,
o condenaram. Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta atitude, no meu entender,
foi a atitude correta, foi a que o momento exigia. A hora era de meditação, era de bom senso.
Acho que S. Exa. esteve à altura do momento, à altura da responsabilidade que pesava sobre
seus ombros. Aquela não era hora de pronunciamentos precipitados. Nós, que pregávamos
a legalidade, acompanhados por todo o povo, tínhamos que compreender esta situação do
Dr. João Goulart. Ele era a própria legalidade; ele, no momento, é o homem em que a grande
maioria do povo brasileiro deposita a sua confiança; ele é o sustentáculo do regime! Qualquer
pronunciamento seu poderia, inclusive, modificar o curso dos acontecimentos.
Vejam, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o Dr. João Goulart que, antes, acusado por seus
adversários como agitador, como esquerdista, hoje é endeusado por todos. Dá, neste episódio, exemplo completamente contrário, portando-se como homem ponderado, sensato e
cônscio de suas responsabilidades, evitando, com este procedimento, ao mesmo tempo, uma
ditadura militar e uma guerra civil que, por certo, uma ou outra, levariam o Brasil ao caos e o
povo brasileiro a tremendos sofrimentos.
Termino, Sr. Presidente e Srs. Deputados, deixando aqui meu apelo ao povo, para que
tenha confiança no Sr. Presidente da República. S. Exa. está procurando uma fórmula capaz
de trazer a tranquilidade ao povo brasileiro, livrando-o ao mesmo tempo, de uma ditadura
militar, tão repudiada por todos!
Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Com a palavra o nobre Deputado Athayde Pacheco, que poderá ocupar a tribuna por dez minutos.
O SR. ATHAYDE PACHECO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Há muitos dias aqui estamos reunidos. Reunidos está também, quase todo o povo do
Brasil,- para garantir a legalidade, a ordem constitucional do nosso País. Mais, Sr. Presidente,
não poderia deixar de trazer o meu pronunciamento, nesta hora em que cuidávamos não
fosse golpeada a Constituição da República. Lamentavelmente, foi ela foi golpeada. E por
quem? Pelos legítimos Representantes do povo no Congresso Nacional. Vamos admitir, Sr.
Presidente, que tivessem sido coagidos pela força, por três Ministros militares arbitrários e
ambiciosos. Perguntaria então: Os homens que representam o povo brasileiro são seus Representantes apenas nas horas boas, nas horas de alegria, ou o são em qualquer oportunidade
mesmo naquelas em que tiverem que arriscar a própria vida? Não poderiam, os nossos Con354
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gressistas, embora sob pressão, ameaçados de fechamento do Congresso, jamais, trair o povo.
Dizem alguns, que a isso foram forçados, para que não houvesse derramamento de sangue. Eu
perguntaria, Sr. Presidente e Srs. Deputados, ao povo em geral, se, com Este episódio de um
novo golpe, - não o golpe dos militares, mas o próprio golpe do Congresso - vai-se evitar o derramamento de sangue, vai-se tranquilizar a Pátria, ou se vai-se acomodar a situação daqueles
que cederam à pressão dos militares, traidores de nossa Pátria. Para mim, este é um episódio
que recém está na primeira etapa. Vamos silenciar? A crise vai terminar? Para mim, não. Eu
acredito que isso é apenas um paliativo, um remédio para que o doente não morra hoje, deixe
para morrer amanhã, porque o ato de mudar o regime, sem a consulta do povo, de uma hora
para outra, não pode ter durabilidade, não pode trazer aquilo de que o povo necessita. Apesar
de não ser contra o regime parlamentar, da maneira como foi estabelecido, para mim, já nasceu morto. Isto foi apenas para legalizar um golpe. A nossa Constituição foi rasgada, a nossa
Constituição foi ultrajada.
O povo que passou todos esses dias cuidando, organizando-se, protestando para que a Lei
não fosse violada, foi traído pelo próprio Congresso Nacional.
Sr. Presidente. É lamentável, é decepcionante que se tenha que dizer isto, mas ao meu ver,
esta questão está apenas no primeiro episódio. Podemos ter certeza de que iremos atravessar
dias piores. Se não quisermos, agora, enfrentar a luta contra aqueles traidores da Pátria, que
são os ministros militares, vamos ter que, enfrentá-la, talvez, em futuro próximo. É lamentável que isso venha a acontecer. É, para mim, lamentável que assim tenha que falar ao povo rio-grandense e ao próprio Brasil. Esperemos, Sr. Presidente, o desenrolar dos acontecimentos.
Elogio a ação serena, tranquila, do nosso Presidente que, eleito para exercer o seu mandato
no regime presidencialista até 1965, foi burlado nos seus direitos, viu os seus direitos caçados,
numa hora trágica, numa hora de crise. Até à traição fere-se os direitos de um cidadão, e, assim, traíram a própria Pátria e a Lei que rege os destinos desta Nação. Tudo isto é lamentável,
Sr. Presidente. Ontem, quando tomamos conhecimento da notícia da aprovação da emenda
parlamentarista, nós, que estávamos aqui, reagindo contra a situação que se queria implantar
e lutando pela legalidade, ficamos decepcionados como legalista que somos, em saber que
iríamos, daqui por diante, acatar a Lei votada no Congresso, por um golpe, por uma traição.
Como legalistas, sentimo-nos feridos, tristes e aborrecidos por ver o povo ludibriado, o povo
logrado nas suas esperanças. Isto é o que se vê, lamentavelmente, Sr. Presidente. Que esperamos, que podemos esperar de um parlamentarismo nascido na calada da noite, em uma
cidade cercada e dominada por forças militares? Que fracos foram os nossos representantes,
na sua maioria, assustando-se ou acomodando-se diante da prepotência dos chefes militares.
Teria sido muito mais bonito, Sr. Presidente, e muito mais honroso, que se soubesse que esses representantes do povo, haviam sido presos e o Congresso fechado.Teria sido muito mais
honroso, repito, muito mais digno para os Representantes, serem levados por essa força, pressionados por ela votarem esta lei, cometendo, assim, ato de perversidade, de criminalidade
contra o povo brasileiro, contra a sua própria Pátria. Era isso, Sr. Presidente, o que tinha a
dizer. (Palmas) (Discurso não revisto pelo orador).
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O SR. PRESIDENTE – (Carlos Santos) - Com a palavra o nobre Deputado Onil Xavier.
S. Exa. poderá ocupar a tribuna por 10 minutos.
O SR. ONIL XAVIER – Sr. Presidente e Srs. Deputados!
Esta Casa, atingindo hoje o seu décimo dia de Sessão Permanente, em reuniões constantes
realizadas neste Plenário, em completa e total vigília democrática – como já foi denominada
– está, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a discutir, a debater, ainda, a grave crise política e administrativa por que atravessa o nosso País.
O regime político e administrativo, Sr. Presidente, foi modificado. Foi modificado, Sr.
Presidente, o sistema da política brasileira e o sistema da administração federal. O Congresso
Nacional, conforme já foi pronunciado, dito e criticado desta tribuna por vários Parlamentares rio-grandenses, vem de modificar a Carta Magna da Nação.
A esta modificação, Sr. Presidente, rendo-me; mas com ela não me conformo. E não me
conformo, Sr. Presidente, porque minha concepção, em matéria de leis e de Constituição
Federal, é diferente daquela, dos que pretenderam e conseguiram transformar a Carta Magna
da Nação em cardápio de restaurante. – se V. Exa. permitir a expressão – em cardápio de
restaurante que, impresso em simples cartolina, é modificado, dia após dia, para satisfazer o
apetite dos fregueses, dos “habitués’ das casas de culinária.
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não discuto se havia ou não conveniência na mudança
do regime político brasileiro; mas, Sr. Presidente, o que me faz vir à tribuna, para daqui expressar minha contrariedade a esta modificação, é a maneira como foi feita; feita sob coação e
pressão das baionetas e das metralhadoras que circundaram, no momento preciso, o Congresso Nacional, as Casas Altas do Legislativo Brasileiro.
Sou, Sr. Presidente, um homem conformado; conformado, porque sou um homem disciplinado às leis. Mas, se sou conformado e homem disciplinado às leis vigentes no País, não
quero dizer com isso que estou conformado, também, com as mudança intempestiva e impraticável da Carta Magna Brasileira. Entendo, Sr. Presidente, que, se o regime político do
País e se o regime administrativo da Nação brasileira tivessem de ser modificados, necessário
seria, primeiro, que se realizasse entre a opinião pública brasileira um plebiscito, uma consulta
prévia a todos os brasileiros, auscultando todos para, depois, então, sentindo a vontade do
povo desta Nação, aí sim, Sr. Presidente, ser modificada ou não a Carta Magna brasileira.
Mas, nunca, neste momento, em que a Nação está sofrendo as consequências da renúncia do
titular do Governo da República.
Entendo, Sr. Presidente, que este não era o momento oportuno para a modificação, mesmo porque, a Constituição, a Carta Magna brasileira, no seu artigo 79, estabelece, ou melhor,
estabelecia a posse pura e simples do vice-Presidente eleito da República. Mas, aquele preceito
constitucional, estabelecido no artigo 79 da Carta Magna, não dizia, não nomeava, o Sr. João
Goulart como vice-Presidente para assumir as rédeas do Governo brasileiro, porque, quem
designa o vice-presidente, que é o substituto legal, nos termos da Constituição, é o povo, através das urnas, através da sua vontade soberana, através da sua conduta. E o Sr. João Goulart,
Sr. Presidente e Srs. Deputados, por duas vezes foi indicada, foi citado, foi mencionado, foi
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sufragado nas urnas para substituir o Presidente em qualquer caso, ou de suceder-lhe em caso
de renúncia.
Sr. Presidente. Parece-me que a primeira fase desta grave crise está praticamente superada.
Mas, é necessário, Sr. Presidente, que se faça nos Anais da Assembleia do Rio Grande um registro que considero indispensável, que fique constando na história da política rio-grandense,
através dos Anais da sua Casa Legislativa. É que, Sr. Presidente e Srs. Deputados, a posse do
Sr. João Goulart no cargo de Presidente da República, nos termos em que foi aprovada aquela
lei na Câmara Federal no Senado da República, não lhe acarretará a responsabilidade total
pelos problemas brasileiros. Não será mais, S. Exa., o responsável pela solução dos problemas
do Brasil, porque, do Presidente da República, João Goulart, o Congresso tirou-lhe a força
constitucional, a força legal para que pudesse cumprir com os seus compromissos, com a sua
responsabilidade como primeiro mandatário da República Brasileira.
O Sr. Ortiz Borges – Muito bem!
O SR. ONIL XAVIER – De S. Exa., o Sr. João Goulart, tiraram a força do poder e, Consequentemente, tiraram dos seus ombros a responsabilidade total pela solução dos problemas
brasileiros. E S. Exa., o Presidente da República, homem sereno, homem que acata as leis,
homem que seguiu sempre intransigentemente, os dispositivos constitucionais, irá, amanhã,
em direção a Brasília – segundo informam – a fim de, perante o Congresso Nacional, assumir
oficialmente o seu cargo de Presidente da República. A S. Exa., o Rio Grande formula os melhores votos de êxito na sua administração. De S. Exa., porém, o Rio Grande do Sul não mais
poderá exigir todas as soluções e o cumprimento de todos os compromissos assumidos, por
isso que, como disse há pouco, está S. Exa. desresponsabilizado, quase que totalmente, dos
problemas que afligem o povo brasileiro, que afligem a nossa Nação. Assim, Sr. Presidente, com
este registro, com esta manifestação, deixo a tribuna dizendo a V. Exa., à Casa ao Rio Grande e ao
Brasil que este Rio Grande, terra dos “Farrapos”, continuará vigilante, continuará atento, sentindo
a palpitação da política nacional. Este Rio Grande, Sr. Presidente, que já foi berço de um Bento
Gonçalves, de um Osório e de tantos outros, continuará, aqui, através da sua Casa Legislativa, onde estão os Representantes da manifestação popular e, através da pessoa do seu ilustre
Governador, atentos aos problemas do Brasil, dizendo que o Brasil, há de vencer esta crise,
porque seus filhos, irmanados na luta de preservação da legalidade brasileira, da continuidade da democracia sadia e cristã, os rio-grandenses, Sr. Presidente, continuarão irredutíveis,
intransigentes na defesa dos altos interesses do Brasil, dos altos interesses do povo brasileiro,
Era apenas isto, Sr. Presidente, o que tenho a dizer. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador).
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Com a palavra o último orador inscrito, o nobre
Deputado Moab Caldas. S. Exa. poderá ocupar a tribuna por 10 minutos.
O SR MOAB CALDAS – Sr. Presidente! Srs. Deputados!
Visitamos o Congresso na véspera da decisão. Soubemos ali que o tal Marechal Denys,
que com os outros ministros, para nós, são simples assassinos, e digo isto porque não merece
outro nome quem ordena o bombardeamento de uma população civil como a nossa, o tal
de Marechal, saindo do fundo do baú das conveniências, já velho e decrépito, na presença de
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senadores e deputados federais que o foram visitar, levantando com o polegar e o indicador a
Constituição disse: “Essa coisinha que os Srs. Fizeram, precisa ser reformada”; e, referindo-se
ao fantoche que se encontra na Presidência: também completou: “este que aí está, pode servir” – mas o Jango não!”
Nunca ví tamanha prepotência! Este fato deve ser registrado, a fim de que os atores teatrais
venham representa-lo mais tarde, quando se analisar a tragédia, que não segue o curso da História.
Tudo isto significa que a força do Direito foi denominada pelo direito da Força. E ninguém pode negar que estejamos em estado de sítio, onde se desrespeitam as conquistas mais
legítimas do indivíduo.
Nós, que madrugamos aqui nesta Casa e no Palácio Piratini, onde integramos o “Batalhão Suicida”, que defenderia até o último cartucho a segurança da “Cidadela da Legalidade”,
nós, Senhor Presidente, Srs. Deputados, estamos profundamente decepcionados e proclamamos que há muitos interesseiros e comodistas neste jogo.
Em realidade, encontrei o Congresso semelhante à maré, que não sei se baixa ou alta! Em
realidade, não quero fazer um julgamento precipitado mas, como tenho sempre proclamado,
nele não há propriamente legitimidade. E uma das razões, como afirmamos várias vezes – é
em consequência da forma criminosa de como se realizam as eleições. Não permitem que o
analfabeto vote, mas exigem que ele lute, no momento de perigo. Ele não voto, não decide
com o título, mas paga imposto e é responsabilizado pelo Código. É ou não uma mentira
convencional a nossa eleição? Resulta disto que as nossas eleições são consequência de grupos
e quem não tiver dinheiro ou apoio de certos setores dificilmente se elegerá. Vejam o caso dos
votos dirigidos das freiras. Avaliem o voto do cego.
Enquanto isto, as velhas raposas jogam no tabuleiro de xadrez.
Nós acreditamos que o nosso problema seja o de educação. Em realidade, os nossos embaixadores, são referendados pelo Congresso. Não há, portanto, liberdade de escolha pelo
presidente. Mas a posição do Primeiro Ministro, no Parlamentarismo, também não exprime
tudo. Se o homem, que é o fulcro a base fundamental da sociedade; se o homem estiver instruindo, então, em qualquer sistema, agirá sempre com honestidade e segurança;
A felicidade, a responsabilidade, o progresso do país, a nossa ver, não estará na dependência de sistemas mas, é imperioso dizê-lo, da INSTRUÇÃO SOCIAL, “maremagnum’, donde
eclodem as reverberações que se cristalizam.
Preparemos nossas coletividades! Aumentemos o padrão moral e cultural de nossa gente
e, então; através da eleição, teremos a garantia do regime de decência que almejamos.
Todavia, não nos negaríamos a discutir as excelências ou não do Parlamentarismo noutra
hora, que não esta, verdadeira hora de agonia!
Vejam que, enquanto projetos de grande responsabilidade, pelos benefícios sociais, rastejam durante dezenas de anos, uma decisão como esta seríssima, gravem que contraria frontalmente a opinião do povo, é proclamada instantaneamente.
Registrem os Senhores: a partir deste momento não teremos mais paz social no Brasil.
Passaremos a viver na instabilidade porque os motivos que determinaram a queda do Presi358
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dente, vão intensificar-se, dado que estamos numa encruzilhada.
Não podemos mais desconhecer o outro lado do mundo. Esta história de separatismo
não pode ter mais a guarida. As forças que comandam a gravidade a gravitação, que são cíclicas, comandam também as mutações sociais, que obedecem a uma bússola.
Não podemos defender o isolacionismo, mas sim, a coexistência, que cada dia será mais
gritante e compulsória.
O fato de as outras partes terem sistemas políticos diferentes tem importância relativa
porque nosso contágio só poderá processar-se se aqui existirem condições de germinação.
O que não podemos é querer dividir o mundo, ainda mais que temos sido cabresteados e
nos encontramos numa posição vil de empobrecimento.
Quem não acredita no Brasil e em sua destinação superior? Quem são os medrosos que
estão criando situações insuportáveis com perseguições e inquisições? São os mesmos vendilhões, entreguistas, nossos conhecidos, que servem a interesses comerciais...
E muitos, na hora do perigo, acobertam-se com um ar de caridade e placidez, querendo
tornar-se anjinhos, quando agiram às escuras, como verdadeiros demônios.
A partir deste momento o Brasil não mais viverá em paz. Passaremos a sofrer singultos
e precipitações, ataques e convulsões. Quebrada a linha de harmonia popular, dificilmente
tudo voltará à calma.
Contudo, vimos alegria, que a alma popular está crepitante: Vimos a organização imediata dos Exércitos Populares, inclusive o Feminino e de Jovens Rebeldes.
Isto quer dizer que o nosso patriotismo não se contagiou com o Patriotismo de certos
grupos.
Isto quer dizer que embora estejamos nas fimbrias da civilização, não fomos contaminados com a civilização de certos setores morais.
E tudo isto não arrefece nossa fé, antes, a dinamiza, porque acreditamos em nosso Futuro.
O Brasil tem uma destinação superior, no concerto do momento, no início do 3º Milênio e
será a Pátria do Evangelho, o Coração do Mundo.
Antevejo, por sobre o vulcão e suas lavas, o prado verdejante, luxuriante, que, infelizmente, não será para nossos dias.
O nosso Presidente será empossado. Isto já é um passo largo, para quem estava à beira do
túmulo.
Depois... bem, depois temos tempo para reajustarmos a retaguarda.
Acredito que o Congresso, pelas circunstâncias, tenha tomado uma injeção de óleo canforado e reaja, fazendo-se credor da confiança popular. Estaríamos nós, os civis, em condições
de sustentar a situação?
Clima de agitação existia. Mas, e as forças armadas não destruíram muitos lares? Sim, é
bom considerar que os que falam, os que gritam, os que açulam, precisamente, são os últimos
a ir para o “front”. Quem iria em primeiro lugar seria o operário analfabeto que não vota; o
operário espoliado que não tem onde morar e o que comer. O soldado que não recebe vencimentos. Porque muitos dos que falam alto, na hora do perigo, fugiram. Cremos que a hora
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não é para julgamentos, porém devemos meditar e, meditando, pedir a Deus que guarde a
família brasileira dos sicários do ódio, dos bandidos da verdade, dos vendilhões de todos os
templos. Pedir a Deus que inspira todos os homens que têm a direção, o comando, para que
deem ao leme do país a direção certa.
Esperemos o futuro.
Estejamos preparados para outros golpes. Que Deus vele pelo destino da nacionalidade. ]
O SR. PRESIDENTE (Carlos Santos) – Esgotada a lista de inscrições dos Srs. Deputados, devo suspender os trabalhos deste período da Sessão Permanente da Assembleia Legislativa do Estado.
Considerando, Srs. Deputados, que permanece a nossa vigília democrática, devo declarar
que poderá esta Sessão, a qualquer tempo, ser reaberta, nos termos de oportuna convocação
que será feita aos Srs. Deputados.
Está suspensa a presente Sessão.
(Suspende-se a sessão)

360

1 8

D I A S

D E

S E S S Ã O

P E R M A N E N T E

_
6 de
setembro
de 1961
361

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

O SR. PRESIDENTE – Senhores Deputados. Estão reabertos os trabalhos plenários da
Sessão Permanente que esta Casa realiza desde o dia 25 de agosto. O objetivo da Sessão Permanente era o de permanente e constante vigília dos Senhores Deputados face aos acontecimentos que ameaçavam o nosso Pais da implantação de uma ditadura. Ao mesmo tempo,
a defesa da Constituição se constituiu e se constitui em pondo central das cogitações desta
Casa. Também ficou deliberado que a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul somente
cessaria as atividades de sua Sessão Permanente após a posse do Presidente Constitucional,
tomará posse em seu elevado cargo. No entanto, como tal ainda não ocorreu, a Assembleia
continuará em Sessão Permanente.
Vou solicitar ao Sr. Secretário convidado, a que proceda à leitura do expediente chegado,
nas últimas horas, à Presidência da Assembleia.
O Sr. Secretário – (Lê)
“ASSOCIAÇÃO PELOTENSE DE AUTOMOBILISMO”
Of. nº 16/61
Pelotas, 1° de Setembro de 1961.
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PORTO ALEGRE.
Saudações
Nesta hora de união em que inimigos de nossa Pátria tentam solapar a nossa
Carta Magna, nós, membros da A.P.A., norteados pelo sentimento patriótico vimos,
por meio deste, hipotecar-vos a nossa mais irrestrita solidariedade, bem como colocar à disposição a audácia e a perícia de nosso intrépidos volantes, que, para tal,
concordaram em favor da causa comum.
Atenciosamente
1º Secretarioa.) Presidente
***
“Aos Excelentíssimos Senhores
General José Machado Lopes, D.D. Cmt. Do III Exército;
Doutor Leonel de Moura Brizola, D.D. Governador do Estado
Doutor Hélio Carlomagno, D.D. Presidente da Assembleia Legislativa
E ao povo.
Nesta hora grave da vida nacional, todos os homens livres, independentes de
posição social, nem de fortuna, credo político ou religioso, têm o dever de se definir
ante o sagrado altar da Pátria; este Brasil grandioso que nossos antepassados nos
legaram e que temos o dever de legar aos nossos filhos melhor do que recebemos,
para podermos ser dignos da admiração e respeito deles.
Peçamos a Deus, Senhor de Tudo e de Todos, que a atual situação seja resolvida
de acordo com a lei, sem que para isso tenhamos de recorrer à luta fratricida, numa
carnificina de irmão contra irmão. Porém, como sabemos que todos têm que morrer
um dia, e no dia marcado, vivamos com honra e sem temer a morte.
Na situação a que chegamos, não pode mais haver recuo. Ou a Constituição é
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fielmente cumprida ou teremos que fazer cumpri-la à força das armas.
De nada adiantaria, porém resolvermos a situação para esta vez. Precisamos
resolvê-las de uma vez para sempre. É preciso cortar as asas desses corvos que, de
tempos a tempos, tentam apoderar-se do País, como se só eles possuíssem inteligência e bom-senso; como se só eles fossem feitos para serem obedecidos e não
obedecerem.
Como a Bandeira é o símbolo nacional, a Constituição é a norma nacional; é a
balança de equilíbrio a todos os cidadãos. Deve se respeitar tanto a uma como a
outra.
Sou um velho soldado que me orgulho de haver pertencido a um Exército que
deu Caxias, Osório, Sampaio e que hoje tem um chefe como o Gen. Machado Lopes
e nele me enobrecendo enobreci-o também pela maneira correta com que sempre
me conduzi, conquistando o conceito a que fiz jus pelos meus atos.
Como soldado e brasileiro de 40 anos, sugiro as seguintes medidas aos Poderes
constituídos:
1) Assunção imediata e incondicional do Vice-Presidente João Goulart, com
plenos poderes para demitir os atuais Ministros e escolher o seu ministério com bem
lhe aprouver;
2) Apurar os motivos que levaram o Dr. Jânio Quadros a renunciar e os chefes do
golpe a tomarem tal atitude;
3) Passagem sumária e imediata para a inatividade dos Oficiais Generais das
Forças Armadas, destacando-se os três Ministros militares, os Chefes dos I, II e IV
Exércitos e Gen. Cordeiro de Farias;
4) Efetuar intervenção no Estado da Guanabara e destituição e aprisionamento
do seu atual Governador;
5) Aprisionar e mover ação criminal contra os elementos acima citados e mais os
que merecerem, responsabilizando-os por:
a- situação degradante a que levaram o País, internacionalmente;
b- prejuízos econômicos e financeiros
c- prejuízos administrativos, morais, sociais e salutares às autoridades e ao povo
em geral;
d- ofensas a integridade do povo;
e- prejuízos outros;
6) Repudiar a Emenda Parlamentarista, o que deprime o Congresso, pois leis
mais importantes, como antitrustes estão, há anos, para solução e por haver o mesmo agido sob coação;
7) Cassar o mandato dos membros do Congresso que votaram pelo impedimento do Dr. João Goulart, pois ferindo a Constituição assinaram a cassação dos seus
mandatos;
8) Reformar a Constituição, após a posse do Vice-Presidente, pondo nela um
artigo mais ou menos nos seguintes termos: “...Constitui crime inafiançável qualquer atentado à Constituição Nacional, praticado por qualquer cidadão, mesmo
pertencendo a um dos Poderes da Nação, sendo os mesmos presos e submetidos
a julgamento, independente de licença do Poder a que pertençam. Os militares
serão imediatamente transferidos para reserva, os civis terão cassados os cargos
que ocupam e uns e outros ficarão impossibilitados durante vinte anos de exerce-
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rem qualquer função pública, independente da prisão por tempo determinado pelo
órgão que os julgar.
Encerrando, desejo felicitar ao Sr. Governador do Estado, ao Sr. General Comandante do III Exército, ao Sr. Cmt. Da 5ª Zona Aérea, ao Sr. Arcebispo Metropolitano, ao Sr. Presidente da Assembleia Legislativa e Srs. Deputados, as demais
autoridades, ao povo gaúcho e a gloriosa Brigada Militar do Rio Grande do Sul.
Tudo pelo Brasil!
Nemézio Miranda de Meirelles
Major R/1”
***
“FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO RIO GRANDE DO SUL.”
FUNDADA EM 23 DE OUTUBRO DE 1927.
ASD.Porto Alegre, 18 de agosto de 1961
545/61
EXMO. SR.
DEP. HÉLIO CARLOMAGNO
DD. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
NESTA CAPITAL
É-nos sumamente honroso levar ao conhecimento de V. Exa. que, em sessão da
Assembleia Geral Ordinária, realizada a 28 de julho último, foram eleitos e empossados os membros da Diretoria e do Conselho de Delegados desta Federação, para o
exercício de 1961/62, conforme comunicação anexa.
Confiantes em que V. Exa. continuará a dispensar a esta Entidade as deferências
com que sempre a distinguiu, colhemos o ensejo para, com os protestos do nosso
alto apreço a distinguida consideração, enviar-lhe Respeitosas Saudações
Álvaro Coelho Borges
Presidente
Werter Faria
Diretor Secretário
***
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES COMERCIAIS DO RIO GRANDE DO SUL.
Fundada em 28 de outubro de 1927.
Porto Alegre, 30 de julho de 1961.
Saudações.
Temos a maior satisfação de comunicar que, em sessão de 28 do corrente, foi
eleita e empossada a nova DIRETORIA desta federação para o exercício anual, a
encerrar-se em 30 de junho de 1962 que é a seguinte:
PRESIDENTES
Álvaro Coelho Borges
VICE-PRESIDENTES
Fábio Araújo SantosWalter Werner Hack
DIRETORES
EFETIVOS: Alfredo Alvicio Petry; Arno Augusto Veit; Bernardo Hemesath; Francisco Garcia de Garcia; João Galant Junior; Jenor Cardoso Jarros; Walter Haabe –
Tesoureiro; Werter Faria – Secretário
SUPLENTES: Angelito A. Aiquel; Armindo de Carli; Gervásio Kraemer da Luz;
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Mário de Almeida Lima; Nazeazeno de Almeida; Osmar Toniazzi; Plácido Lopes da Fonte; Walter Barbosa dos Santos
CONSELHO FISCAL
TITULARES:Franklin Diniz Moreira; Adolfo Leire Nunes; Renato Costa
SUPLENTES: Lírio Generali; Henrique Thormann; Juremy Pinto
Sempre ao inteiro dispor, contamos com o valioso apoio de V. Exa. para maior
eficiência de nossa gestão.
Cordialmente,
ÁLVARO COELHO BORGES – Presidente
WETER FARIA -Diretor-Secretário
***
RADIOGRAMA
CALTA RS5793129/817,00 HS
DR
HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA
P.ALEGRE
ATITUDE DESASSOMBROSA MEU CARO AMIGO E DE NOSSO CORAJOSO GOVERNADOR MERECE NESTA HORA DE AFLIÇÃO O APLAUSO DE TODOS OS RIO-GRANDENSES PT
ABRAÇO ÉRICO CARLAN
JUIZ MUNICIPAL
EM EXERCÍCIO”
***
“Exmº Sr. Presidente Hélio Carlomagno
DD. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
Os acadêmicos da Faculdade de Direito de Passo Fundo, não poderiam ficar
alheios a atual conjuntura política que atravessa a nossa Pátria, quando transpomos
mais um arco da áspera jornada iniciada pelo intrépido Governador do Estado, Eng.
LEONEL BRIZOLA, pela vigência da legalidade no Brasil. O preceito fundamental da
democracia: O POVO ELEGE E O ELEITO GOVERNA.
As dificuldades com que deparamos – é preciso não esquecer – são, na maioria,
contingências da nossa crise de desenvolvimento. A política que o Brasil – precisa seguir é a de expansão das trocas, sempre que não sejam dirigidas pelos monopólios internacionais, que nos colocariam, bem como as nações que os tolerassem, na situação
de meros servidores de interesses financeiros privados.
Não era em que as colônias asiáticas e africanas conquistam sua carta de alforria
e se libertam da suserania estrangeira, é inacreditável que o povo brasileiro não possa
se libertar dos senhores feudais que, embora nossos patrícios, falando a nossa língua e
abrigados sob a mesma bandeira, pensem em agira como forças de ocupação dentro
da pátria comum.
Somente os negativistas incorrigíveis e a maledicência bem acomodada e farta,
poderá dar apoio – aos fatores que originaram a crise que o brasil atravessa ousando
ocultar a evidência dos fatos.
Expressamos o desejo sincero de que todos os brasileiros, e em especial o povo
gaúcho, agora diretamente atingido pela crise, possa, num futuro bem próximo, gozar
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da tranquilidade que merece e dedicar cada vez maior esforço no engrandecimento
do BRASIL.
Viva a Legalidade!
Viva a terra brasileira!
Passo Fundo, 31 de agosto de 1961
Carlos Robles; Delcy Picolli; Honorio Perez; Jairo Christ; Eliseu Morais; Hélio
Leal; Gilberto Zietlowe; Paulo Carneiro; Job da Silva Nova; Vinicius Fávaro; Waldir
Lopes; Samuel Coelho; Luzardo Franco; Luís Costa; Paulo Sperry; Lufuego Garcia;
Antônio Krebs; Wagner Lopes; Oir Benedito dos Santos; Nelson Sala”
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Bagé -1ª. 9. 61
Saúdo valoroso companheiro intemerato defensor nossa sagrada causa
Legalidade constituída pt Floriano Rosa
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
PELOTAS – 5/9/61
Diretoria Escola Belas Artes Pelotas se congratula preclaro Presidente maneira
honrosa et dignificante conduziu hora trágica passou nossa Pátria pt efusivas saudações
Jayme Gonçalves Wetzel – Presidente
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
Livramento – 2/9/61
A Câmara Vereadores Santana Livramento vg vem hipotecar Vossência sua mais
irrestrita solidariedade em defesa da ordem e respeito da Constituição para que seja
empossado o eminente Dr. João Goulart Presidente da República vg preservada
vg assim vg a inviolabilidade da lei que forças contrárias aos altos interesses Pátria
querem macular pt Saudações fraternais
Nery Hílton Ilha – Presidente Câmara Vereadores
***
FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PALEGRE
PANANBI – 4/9/61
De pé pelo Brasil recebe Vossência et todos Deputados apoio irrestrito junto
Governador Brizola et todas forças vivas do Rio Grande e Brasil centros defesa legalidade Carta Magna direito sagrado constitucional só uma unidade forma vg centro
resistência defesa legalidade pela posse Presidente João Goulart Pt Adil Alves – Malheiros – Presidente Comitê Panambi
***
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FONOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
NOVA PRATA – 1/9/61
Solicito prezado amigo intervir junto Governo Estado e Assembleia afim de intervir nosso Presidente Constitucional Dr. João Goulart de aceitar Regime Parlamentarista – Abras.
Giacomin Maganin e Família
RADIOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Osório 1.9.61
Comunicamos V. Exa. que integramos Comitê Resistência Democrática Osório
composto elementos todos partidos. Saudações.
Zeno Stenzel – Vereador
Juracy Pasquete – Vice-Prefeito
***
“WESTERN”
“Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Rio
Comovido reafirmo dizeres meus telegramas anteriores não transmitidos virtude
covarde censura imposta golpistas militares hoje acomodados face repúdio opinião
pública seus nefandos objetivos. Fui impedido viajar para aí momento embarque
Galeão porque fantoches portadores armas lhes confiamos decidiram conquistar
poder cerceando todos os direitos. Todavia sinto-me tranquilo porque aqui me foi
dado honrar nossas tradições cívicas repelindo publicamente tentativas subversão
ordem constitucional. É nosso dever continuar lutando prevalência poder civil contra
esses maus militares. Salve nosso Rio Grande. Abraços extensivo Brizola.
a)Armin Bernhardt
***
FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Tapejara 2.9.61
Em nome Comitê Central Resistência vg comunico a sua instalação hoje vg preservação observância ditamos constitucionais pt Severino Dalzotto – Prefeito
***
FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Três de Maio 4.9.61
Hipotecamos solidariedade posição tomada vossência defesa legalidade pr respeitosas saudações – Venâncio Santos – Guarda Florestal vg Mário Berthier Santos
vg Escrivão Polícia.
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***
FONOGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Arroio do Meio 5.9.61
Câmara Municipal Arroio Meio vg unanimidade integrantes vg manifesta integral solidariedade patriótica posição III Exército vg 5ª Zona Aérea et Brigada Miliar
manutenção Constituição Federal pt Confiamos Presidente legal et constitucional
terá posse et manutenção primeira magistratura pt Respeitosas saudações – Beno
Arno Schidt – Presidente Câmara Municipal
***
FONOGRAMA
Dep. Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
P. Alegre
Pelotas 4.9.61
Escolas Belas Artes Pelotas congratula-se Vossência admirável atitude assumida
inspirada superior desígnio amor pátrio sds cds. Marina Morais Pires – Diretora
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
MD Presidente da valorosa assembleia Legislativa do Estado
São Jerônimo 5.9.61
Comunicamos Vossência Câmara Municipal São Jerônimo, aprovou unanimidade voto de congratulações solidariedade pela atitude assumida em benefício povo
brasileiro. Saudações.
A.J. Ache – Presidente
***
Presidente Assembleia Legislativa
Santa Maria 5.9.61
Marechal Lott foi o primeiro brasileiro a denunciar o golpe por que vosso nome
é mantido em silêncio?
Alaim Nunes
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Presidente Assembleia Legislativa
São Sepé 4.9.61
Li a proclamação Gal. Machado Lopes “Correio” hoje pt espero nossa gente
aceite Emenda Parlamentarista de salvação atual crise nacional pt não queremos
revolução pt meu integral apoio tomado digno companheiro. Abraços.
Fábio Brum
***
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
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Alegrete 4.9.61
Nesta hora em que os sagrados direitos da liberdade periclitam aceite junto
brioso Leonel Brizola nossa solidariedade irrestrita.
Antônio Alves e Jaci Alves
***
TELEGRAMA
Deputado Hélio Carlomagno
Assembleia Legislativa
Santa Bárbara 4.9.61
Sugestão Vossência apresentada eminente Presidente João Goulart emenda
Constituição fosse referendada consulta plebiscitária traduz pensamento brasileiros
primam sobrevivência instituições democráticas. Essa atitude honra mais uma vez
fibra tradições povo gaúcho. Saudações democráticas.
Victório Caetano Pasqualotto – Presidente Câmara Municipal
Zézimo Ribas – Prefeito Municipal
RADIOTELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
VACARIA 5/9/61
Tenho a honra de apresentar a Vossência e por seu intermédio demais componentes esta desassombrada e patriótica atitude assumida essa Assembleia soube
representar um todos os pontos gloriosas tradições do povo que também representa pt ao mesmo passo damos ciência a este egrégio Poder Legislativo organização
cidadãos desse município vg cidade et interior em comitês municipais de defesa
democrática, comitês já instalados contandoapoio membro todos partidos políticos
pt Estamos comunicando Bom Jesus recebimento instruções pt oportunamente informamos atuação daquele município pt Contamos regular números legionário para
enfrentarmos qualquer emergência contra força pt pedimos utilizar BM comunicação este município pt
SDS.
Soli Gonzaga dos Santos
Pelo Comitê Resistência Democrática – Vacaria
***
RADIOGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
JAGUARÃO 5/6/61
A Escola Técnica de Comércio Jaguarão através sua Direção vg corpo docente
et funcionários vg manifesta integral solidariedade na defesa do direito et garantias
constitucionais vg nesta grave hora da nacionalidade et profunda angústia do povo
brasileiro pt Sds Ass. Alcondor Conill vg Nilo Jorge vg Wilson Giozza vg Creusa
Ninho Conill vg Carlos Maria Pereira vg Costa Lopes vg Cleobulo Couto vg Neyton
Duarte Távaro vg Otto Kruger vg Gladys Gonçalves vg Almir Costa Alves vg Jorge
Abel Netto vg Estefano Roncato Walter Lima vg Eva Carvalho vg Ibraimo Alfredo M.
Souza vg Maria Leonete Cavalcanti vg José Arlindo Garcia vg Dilva Pacheco vg Itacir
Rosa Cruz vg José Ferrera Ferreira vg José Carlos F. de Souza vg Cecília Oliveira vg
Elbio da Rosa pt
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***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
CAXIAS – 5/9/61
Câmara Caxias Sul diante atitude altamente patriótica denodado General Machado Lopes apela seja conferido lustre militar título gaúcho honorário pt Saudações
Bernardino Conte – Presidente
***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
SÃO BORJA – 4/9/6
A Câmara Municipal de São Borja vg reunida em sessão permanente aprovou por
unanimidade vg com a presença de todas as Bancadas vg com assento neste Legislativo vg certos de expressarem o sentido altamente patriótico da população são-borjense vg uma proposição expressa nos itens seguintes: 1° não aceitar qualquer alteração
da Constituição vigente no País vg por considerar que a mesma está sob coação das
forças golpistas vg contrariando a vontade soberana do povo pt 2º não aceitar qualquer acordo com as forças golpistas e antipatriotas que envergonham a consciência
nacional pt 3º a posse imediata do Presidente constitucional do Brasil vg de acordo
com o que determina o artigo 79 da Constituição Federal vigente pt 4ºuma vez empossado o Presidente Constitucional do Brasil conforme item terceiro vg eliminar do
País essas forças ocultas que entravam o processo democrático vg intranquilizam a
família brasileira e retardam o progresso social do Brasil pt Saudações democráticas.
Ass. Francisco de Oliveira Gay – Presidente Câmara Municipal Luthero Fagundes 1º
Secretário
***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
QUARAÍ – 4/9/61
A Diretoria do Clube Comercial de Quaraí transmite a Vossência et aos demais
Deputados respeitosos cumprimentos pela atitude unânime e heroica em defesa da
legalidade vg numa demonstração cabal que são representantes de um povo que
sempre lutou e luta pela liberdade pt Sandálio Ávila Farias – Presidente Ney Rodrigues
da Silva – Secretário – Paulino Duarte Osório Vice-Presidente
***
TELEGRAMA
DEPUTADO HÉLIO CARLOMAGNO
PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA PAL
GUAÍBA – 4/9/61
Efusivos cumprimentos brilhante discurso hoje Assembleia et que sua corajosa atitude
junto com nosso eminente Governador sirva de exemplo para nossos filhos pt Conte total
apoio todas as horas em Guaíba pt Saudações legalistas – Dr. Solon Tavares
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(Após a leitura)
O SR. PRESIDENTE - Procedida à leitura do Expediente, passa-se à parte da Sessão
destinada aos nesta Sessão Permanente.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre Deputado Gustavo Langsch. S.
Exa. ocupará a tribuna pelo espaço de 10 minutos.
O SR. GUSTAVO LANGSCH – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Passados os momentos de agitação, quando, ao que tudo indica, o Brasil volta à normalidade, desejo, neste instante, fazer um pronunciamento a respeito dos fatos que tive oportunidade de presenciar, para que fiquem registrados nos Anais da nossa assembleia,
A verdade, Sr. Presidente, é que num ponto houve unanimidade de pensamento, não
só nesta Casa como em todo o Rio Grande e, creio mesmo, em todo o Brasil. É que o povo
estava decidido a defender o regime e também, por isso mesmo, a que o Sr. João Goulart
assumisse a Presidência da República. Dividiram-se, entretanto, as opiniões relativamente à
posição do Congresso Nacional. Enquanto alguns estendem que o Congresso, agindo sob
coação, golpeou a Constituição, outros entendem que o Congresso agiu ponderadamente,
num momento histórico da vida nacional.
Ouvi, aqui, Sr. Presidente, ataques violentos contra o Congresso Nacional e não compartilho deste ponto de vista, por isso que entendo que o Congresso não agiu sob coação,
e porque, também do contrário, não teria votado como votou, quase por unanimidade o
pedido de “impeachment” contra o Sr. Presidente da República. E, ao votar a reforma constitucional, o fez também por uma grande maioria. Não sou parlamentarista por convicção. É
possível, todavia, que a prática do regime venha a me tornar um adepto do parlamentarismo,
se realmente ele for implantado em nosso País.
Sr. Presidente, e Srs. Deputados. O que hoje me faz ocupar a tribuna é trazer um depoimento para que, quando se tiver que julgar os acontecimentos, esteja ele presente, servindo
como subsídio, depoimento este que é, Sr. Presidente, de um adversário – e de um adversário
intransigente – do Sr. Presidente da República, Dr. João Goulart.
No momento em que o Rio Grande do Sul se levantou em peso contra o que se anunciava, isto é, contra uma ditadura, tive oportunidade de, com outros Deputados, comparecer
ao Palácio Piratini, em visita de cordialidade, de cortesia ao Sr. Presidente da República, e
assisti, ali, Sr. Presidente, ao Sr. João Goulart, com serenidade, com equilíbrio, dizer “não”,
quando um grande número de adeptos seus o aconselhavam a que não aceitasse a reforma
constitucional.
O Sr. João Goulart, naquele momento, não falava com Presidente do Partido Trabalhista
Brasileiro, muito menos um seu nome próprio. Naquele momento, o Sr. João Goulart encarnava o regime democrático no Rio Grande do Sul.
Foi com satisfação pois, Sr. Presidente, que constatei que o Brasil vai ter um Presidente
à altura do momento. Queira Deus – e são os votos que eu faço – que ele corresponda, na
prática, aos anseios do povo brasileiro. Pelo que pude observar o Sr. Presidente da República
está imbuído dos melhores propósitos, está imbuído dos propósitos de criar um clima abso371
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lutamente necessário, no instante, ao nosso País, qualquer seja o de “união nacional”, porque,
Sr. Presidente, se o Sr. Presidente da República não conseguir organizar um Ministério de
acordo com os reclamos da maioria do povo brasileiro é bem possível que o nosso País não
possa deixar de presenciar a uma convulsão social e ele, perfeitamente consciente da gravidade
da situação, creio que estará apto a resistir e fazer com que o Brasil retorne à normalidade, para
desfrutar do clima de que necessitamos para o seu progresso e desenvolvimento.
O Sr. Adalmiro Moura – V. Exa. permite?
O SR. GUSTAVO LANGSCH – Com prazer.
O Sr. Adalmiro Moura – Eu que tenho encontrado tantas razões para considerar uma
honra a amizade de V. Exa., registro, neste instante, a significação especial do pronunciamento que V. Exa. está fazendo, sabendo esta Casa e o Rio Grande que V. Exa. tem militado no
Partido oposto ao do atual Presidente da República. V. Exa. se revela, neste momento, com
aquela ponderação que o Sr. Presidente teve nos momentos mais difíceis e, de certa forma,
considero importante que o Rio Grande do Sul ouça a voz equilibrada e patriótica de V. Exa.
O SR. GUSTAVO LANGSCH – Muito obrigado pelo aparte de V. Exa.
Sr. Presidente. Era isso o que eu queria dizer, para que, no futuro, quando se tiver de fazer a
história dos graves acontecimentos que vivemos, possa ter a palavra de um adversário, mas de um
adversário leal que, realmente, teve oportunidade de ver como o Sr. João Goulart agiu criteriosamente num momento difícil da nossa História, porque poderemos avaliar a pressão que S. Exa.
sofreu naquele instante, de todos os lados, para que tomasse outra decisão. E. se se deixasse levar
pelos impulsos naturais e pela coação que sofreu, é bem provável que o Brasil, neste instante, estivesse mergulhado na guerra civil. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o Deputado Carlos Santos.
O SR. CARLOS SANTOS – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Ainda sob o impacto violento da comoção intestina que sacudiu a Nação e ameaçou os
fundamentos das instituições republicanas, registraremos amanhã no nosso calendário cívico
o transcurso da data magna da Pátria.
Se a efeméride traz sempre em seu bojo as cintilações mais vivas do nosso pundonor, na
evocação de um Pátria que não resulta do simples conglobado de homens, nem do conjunto de riquezas naturais ou estacada material de forças brutas, e sim do primado do espírito
como estrutura e base de seu valor intrínseco como nação, como povo e como raça, de modo
especial neste ano, nesta semana e nestes instantes de singular expressão histórica, o Dia da
Pátria reponta mais do que nunca marcando na exaltação do presente os florões da nossa fé na
grandeza imensurável do provir.
Nesta jornada gloriosa que o Rio Grande do Sul encetou em defesa da Legalidade e da
Ordem, pela preservação das instituições democráticas e pela sobrevivência da nossa Constituição, a Nação, por certo comovida, há de recolher a beleza moral do nosso exemplo, os encrespamentos admiráveis desta reação redentora que emergiu da unidade espiritual do nosso
povo e mercê da qual a chama votiva que arde lá fora no Altar da Pátria não se extinguiu sob
o tufão violento da supressão das liberdades democráticas, não se afogou no sangue das lutas
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fratricidas, nem se abastardou no despotismo das ditaduras militares.
Quando, para o culto cívico e exaltação dos pósteros, o historiador anota a resistência
épica do Poder Civil no Rio Grande do Sul, através dos lances homéricos deste gaúcho destemido, tão impetuoso na defesa da ordem e da legalidade, que é o ilustre Governador Leonel
de Moura Brizola, quando registra a epopeia gloriosa escrita pela 5ª Zona Aérea, pelas nossas
Forças Armadas sob o comando deste autêntico Bayard crioulo, sem medo e sem mácula tal
qual seu êmulo em Nápoles, Canossa e Ravena, que é o ínclito General José Machado Lopes;
quando consigna a bravura, a disciplina e o heroísmo com que a legendária Brigada Militar reviveu as páginas mais luminosas da sua história, ao lado da briosa Força Pública do Rio Grande do Sul; quando, Sr. Presidente, o historiador recolhe para ilustração das gerações vindouras
o estoicismo cívico e a coragem moral desta Assembleia Legislativa do Estado, na impressionante vigília democrática com que anulou todas as diferenciações ideológicas de seus nobres
integrantes, para irmaná-los na intransigência heroica contra a tirania da força e na defesa do
seu próprio e glorioso lema “Povo sem Parlamento é povo escravo”, reação viril e memorável,
Sr. Presidente, que V. Exa. sobremodo encarnou na mescla dos atributos cívicos e morais que
lhe exornam a personalidade marcante; quando registra a formidanda mobilização cívica e
patriótica do nosso Povo que, sublimando o anonimato das multidões, agigantou-se nas ruas
como trincheira viva da liberdade, estacada animada da legalidade, da Constituição e do regime, quando todas estas anotações se processam para maior pompa deste capítulo da História
que se vai escrever, eu quero realçar a figura serenamente atuante da mulher gaúcha, de modo
especial da mãe rio-grandense, e render-lhe a homenagem emotiva da minha admiração pela
decisiva contribuição que ofereceu à causa da legalidade.
Armadas tão só com o poder incoercível da fé, com a couraça intransponível da sua fortalezam moral, com a energia criadora da sua ternura e do seu amor, com o poder de inspiradora
de todos os grandes feitos humanos, e sobretudo com a magia da sua sensibilidade cristão, as
mães brasileiras uniram-se na mais comovente comunhão de pensamento e de anseios e se
curvaram por aqueles cujos joelhos a arrogância não deixa dobrar, e suplicaram por aqueles
cujos lábios empederniram-se na linguagem do ódio e da ambição, uniram-se e fizeram da oração a grande arma que, afinal, triunfou sobre os desígnios insondáveis de Deus, que movido
de piedade e de misericórdia, amainou a fúria e o rancor, a prepotência e o desatino, a paixão
política e a incompreensão, a intolerância e a loucura dos homens que conduziam o Brasil à
luta fratricida, à desordem, à miséria à destruição e ao caos.
Enquanto os canhões e os tanques se enfileiravam nas ruas, as metralhadoras engatilhadas
interceptavam as estradas, as fortalezas voadoras se abasteciam para os bombardeiros assassinos, os navios de guerra acionavam suas máquinas e o brado de guerra civil reboava por todos
os quadrantes da Pátria, a mulher-mãe, com os olhos e o pensamento voltados para os céus e
o coração ungido de piedade e de fé, fazia da prece a suprema cidadela do Brasil democrático,
legalista, ordeiro e cristão.
E de lá da velha capital brasileira, daquele Rio de Janeiro alvoroçado o conturbado pelas
fontes da inquietação nacional, a prece ardente das mãos patrícias, concentradas em milhares
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e milhões de lares pelos mais longínquos recantos do Brasil, subia aos céus em espirais de fé, na
emoção e na piedade do apelo de paz e de concórdia para a nossa Pátria, murmurejado por essa
veneranda matrona que encarna as virtudes mais castiças da mulher brasileira, Dona Vicentina Marques Goulart, mãe do grande brasileiro e eminente patriota Presidente João Goulart.
“Faço – disse ela – um apelo de todas as mães brasileiras que sofrem em seus corações o
temor de verem seus filhos se dizimar numa luta fratricida, luta de ambições e de irresponsabilidades. Com a Cruz de Cristo e com as orações da Virgem Maria, eu peço a Deus que ilumine
meu filho e o Exército de Duque de Caxias, que um dia preservou a paz e a unidade nacional
nas terras do meu querido Rio Grande do Sul.”
Eram os anseios gerais do Brasil, consubstanciados na singeleza da prece da mãe brasileira,
prece que emoldurou a mensagem de paz e de esperança trazida por João Goulart ao pisar no
território pátrio, revelando ele próprio a sua fé e a formação cristã, ao pedir: “Que Deus me
ilumine, que o povo me ajude e que as armas não falem”.
Quero, por isso mesmo, Sr. Presidente, render desta tribuna a homenagem renovada e
comovida da minha veneração a essas criaturas divinizadas pela unção da maternidade e o faço
na figura sublime de Dona Vicentina Marques Goulart, respeitável e ilustre progenitora do
nosso grande Presidente João Goulart.
Para mim, foram elas que esmagaram com o poder irresistível da Fé, as forças negativistas
do mal, na sua ronda sinistra contra os destinos da Pátria comum e no esteirão simbólico das
suas preces ardentes João Goulart atinge o poder da República sem manchar os pés no sangue
generoso da gente brasileira.
O SR. PRESIDENTE – Resta um minuto a V. Exa., nobre Deputado.
O SR. CARLOS SANTOS – Neste minuto, Sr. Presidente, que peço e espero V. Exa.
generosamente me conceda, quero trazer à Casa uma notícia e fazer um registro sobremodo
grato aos meus nobres Pares, registro da atuação destacada, Sr. Presidente, que teve no grande
Estado de São Paulo o nosso eminente, ilustre e brilhante colega, hoje ocupando a Secretaria
de Economia, o nobre Deputado Leocádio Antunes.
Pelo testemunho vivo e pessoal, Sr. Presidente, do jovem professor Farido Salomão, valoroso Presidente do Diretório Municipal do PTB da cidade de Rio Grande, que o acompanhou a assistiu, sempre, como legítima expressão da bravura cívica das novas gerações do
legendário rincão de Silva Paes, em todos os palpitantes momentos da sua atuante permanência em terras de Piratininga, tive conhecimento – e trago para o registro dos Anais desta
Casa – da atuação varonil, destacada e decisiva de Leocádio Antunes no Estado de São Paulo,
não só entre Oficiais do II Exército como, de igual forma, de elementos da Força Pública de
São Paulo, entre intelectuais, estudantes, operários e junto à Assembleia Legislativa daquele
opulento Estado da Federação, de tal monta, Sr. Presidente, que nos instantes agudos da crise
militar recém finda, Leocádio Antunes agigantou-se como figura central e positiva da decisão
das forças legalistas daquele Estado, a favor da causa que o Rio Grande do Sul defendia, numa
impressionante unidade espiritual de suas forças vivas. Procurado, perseguido e acossado pelos inimigos da ordem e da legalidade, Leocádio Antunes até seu nome foi obrigado a trocar,
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para poder manter-se ali, longe de seus irmãos, longe do seu Rio Grande, longe do Quartel
General da Legalidade e da Democracia; agigantou-se como um verdadeiro gaúcho, como um
verdadeiro porta-voz dos nossos anseios de legalidade, de ordem, de amor à Democracia e de
respeito à Constituição.
Trago, Sr. Presidente, este depoimento, como uma homenagem muito sincera, muito
vibrante e muito patriótica, a esse nosso bravo e denodado companheiro que, neste momento
difícil e decisivo da nossa vida republicana, sobremodo honrou, na Capital do Estado, as
tradições de bravura e destemor, de coragem cívica, de amor a liberdade, que é traço característico da gente “farroupilha”. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – A seguir, com a palavra, o nobre Deputado Getúlio Marcantônio.
O SR. GETÚLIO MARCANTIÔNIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Nos dias difíceis, dificílimos mesmo, em que viveu a Pátria, quando o negror da ditadura
ameaçou-a, o que mais temi, nessa emergência, foi que o País fosse envolvido pelos tentáculos
da ditadura, do regime da força. Felizmente para nós, gaúchos, para nós brasileiros, o regime
democrático mais uma vez saiu vitorioso e mais que vitorioso e mais que vitorioso, aprimorado com o sistema parlamentarista de Governo.
Entendo, Sr. Presidente, que as democracias imperfeitas e inseguras são preferíveis às boas
ditaduras, se é que existem boas ditaduras. A minha formação é inteiramente democrática.
Acho que devemos vier sob o regime da democracia e envidar todos os esforços, a inteligência,
para corrigi-la, para aperfeiçoá-la, para adaptá-la, mas, sempre sob o império da Lei Magna do
regime democrático.
No fim de minha carreira de estudante, escrevi algumas palavras que parecem se adaptar
ao momento presente. Peço vênia aos meus ilustres pares, para ler algumas delas aqui, neste
momento, para ratifica-las inteiramente.
Dizia àquela época: (Lê)
“Mas, Senhores, quando a Nação esperava repousar decênios à sombra dos
louros conquistados. Inclusive alguns incumbidos de manter a ordem e outros sequiosos de mando, num desrespeito ao desejo do povo brasileiro, investiram de
espada em punho contra a Constituição e a prostraram moribunda. Mas quando eles
a tinham por vencida, quando muitos a criam morta, ela resistiu e viveu. Viveu para
atender aos anseios, aos reclamos e às esperanças da Nação brasileira. Viveu para
salvar do naufrágio as instituições democráticas e assegurar a ordem jurídica. Viveu
para que a Pátria não se recobrisse de luto ao olhar duas demais nações civilizadas.
Viveu, enfim, para que o País, fiel à causa democrática – continuasse no seu sendeiro de trabalho, de progresso e de paz consolidando sua grandeza e plasmando as
civilização.Assim – afirmando a que a liberdade é a expressão mais alta de um povo,
que é a democracia é o regime da soberania popular, único compatível com a cultura e com o homem civilizando, que os regimes de força, além de negarem o direito,
transformam o cidadão em servo e as nações em cativeiros execráveis, seremos atalaias indormidas na defesa e na vigilância da Constituição, porque a Constituição é a
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sobrevivência do regime, é o alicerce fundamental da ordem jurídica, é a soberania
de um povo livre.”

(Após leitura)
Estas modestas palavras, Sr. Presidente, eu as ratifico nesta oportunidade, para, mais uma
vez, dizer do meu amor inefável à democracia, ao regime da liberdade.
Disso, Sr. Presidente, que desta crise abissal saiu vitorioso o regime aprimorado – aprimorado, porque entendo que o Sistema Parlamentar é mais democrático que o Sistema Presidencial. Além disto, Sr. Presidente, vejo no Parlamentarismo um sistema que faz com que melhor
o povo acompanhe a vida política do País e os seus homens públicos. Vejo, Sr. Presidente, no
Parlamentarismo, as virtudes e as excelências para que a máquina administrativa possa melhor
se desenvolver e realizar a sua função, aquilo que todos nós esperamos, que é o bem público.
Entendo que no regime Parlamentarista, onde todos são responsáveis, onde as grandes
decisões são tomadas pela maioria do Gabinete e é mais fácil acertar do que no regime onde
apenas um homem pense e delibere. Entendo, Sr. Presidente, que, num regime de responsabilidade, onde há os homens que detêm o Poder Executivo, administrando mal, esses homens
podem ser destituídos do mando para que outros mais capazes exercitem a gestão pública.
Penso, Sr. Presidente, que, no regime de Gabinete, temos a realização mais aproximada do
povo, a fortificação dos partidos, um maior contato entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, evitando a descontinuidade das realizações dos Executivos, quando sucedidos pro
grupos contrários.
Presentemente, nós assistimos que um prefeito, que um governador, e que um presidente, com obras em realização, uma vez eleitos outros, veem suas obras paralisadas, porque esses
outros procuram fazer outras obras paralisadas, porque esses outros procuram fazer outras
obras, relegando em parte, ou totalmente, as anteriores. No regime Parlamentar, quando o
Gabinete é fiscalizado perante o Poder Legislativo, os Legisladores têm melhores condições
para exigir a sequência, a continuidade dos problemas administrativos.
Não desejando concluir estas considerações, que poderiam ser muito longas em torno
do regime parlamentar, quero, nesta oportunidade, ler as declarações de um jurista luminar
das letras brasileiras, Pontes de Miranda, conceituado professor, um dos mais renomados e
acatados juristas brasileiros. Publicou o “Correio do Povo” de hoje estas palavras do eminente
professor: (Lê)
“Todos devemos ter confiança no que se fez no Congresso, no que se fez em
Brasília, pois a nova capital viveu, com a emenda parlamentarista, o maior dos seus
dias, o seu primeiro grande dia. É a volta do império da democracia verdadeira, à
correção das “ditaduras por cinco anos”. Todos devemos auxiliar a caminhada que
ao Brasil se oferece, num momento em que se volve à co-decisão, em vez da vontade de um só”.
- “Há vinte e seis anos – prosseguiu – nos “Comentários à Constituição de 1934”
(lei 1.553) frisamos que se precisava, na técnica constitucional, re [parte ilegível] çar o
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poder legislativo e não o poder executivo, já demasiadamente forte, principalmente
nos Estados latino-americanos que tiveram ditaduras. Já em 1932, o havíamos dito
nos “Fundamentos Atuais de Direito Constitucional”. Nos comentários às três Constituições, sempre mostramos nossa preferência pelo regime parlamentarista, que
funcionou excelentemente no império. Ele só falhou quando o primeiro ministro,
com a prepotência de governante presidencialista, cometeu contra os militares na
República cometeram contra o governo civil. O que agora se passou foi lamentável,
mas há males que vêm para bem.
“Sinceramente, espero que o Congresso Nacional, com a alta dignidade de que
deu provas ao preencher as suas funções conforme a emenda parlamentarista, o
povo terá maior número de estrangeiros e de capitais afluirão ao Brasil. Fatos como
os que ocorreram nos últimos sete meses, como se o presidente pudesse obstar pedidos de mandados de segurança ou derrogar leis, não mais se podem reproduzir.
Se se reproduzirem, serão corrigidos.
Por outro lado, a impunidade pode ser afastada. A desonestidade e a interferência de forças extra políticas no campo político podem ser obstadas ou reprimida.
Seremos felizes se o primeiro ministro for alguém que nos dê a impressão de algum
ministro do império. Todavia, se tal felicidade não tivermos, o Congresso Nacional,
que se revelou à altura da sua missão e se elevou até a onde nunca na República se
elevara – dará a medida de correção. De nossa parte, sentimo-nos orgulhosos de
saber que o povo brasileiro, a que devemos a caminhada para uma maior igualdade
(produção, escolas, saúde) para que tenha o que o povo dos Estados Unidos, o povo
inglês e o povo alemão têm esta profunda e corajosamente integrado na democracia e nos direitos do homem”.

(Após a leitura)
Com estas brilhantes declarações, Sr. Presidente, e estando esgotado o meu tempo, como
me adverte V. Exa., concluo as minhas considerações este assunto. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – Com a palavra o nobre Deputado Hélvio Jobim.
O SR. HÉLVIO JOBIM – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Jamais poderia imaginar, Srs. Deputados, que a renúncia do Presidente Jânio Quadros,
pudesse, após o primeiro momento de perplexidade, gerar no nosso Estado no Rio Grande
do Sul uma sucessão de acontecimentos que tivemos a oportunidade de presenciar.
Hoje, já praticamente serenados os ânimos, poder-se-á fazer uma apreciação, ainda que
pálida, dos fatos tormentosos que se desencadearam na alma popular, tangida pela batuta
emocional de um sôfrego Governador, que tem se orientado na vida pública como um permanente mercador de ilusões.
Afirmo, Srs. Deputados, que assisti a toda essa eclosão de paixões, a essa falsa exaltação de
consciência cívica, desencantado, pois mais uma vez se confiram que o povo, principalmente
os homens simples, cuja credulidade é sem limites, se deixa empolgar pelas cenas patéticas,
teatralmente dramáticas, de quem se habitou a usar e abusar de todas as mistificações que a
palavra é capaz de gerar nos sentimentos e no coração dos homens.
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Nada mais fácil do que explorar as virtudes cívicas de um povo, principalmente quando
se trata da gente rio-grandense, cuja história é fértil em atos de civismo e de luta.
Basta o engenho da palavra, habilmente manejada por quem tenha habituais qualidades de
demagogo, para ser facilmente convulsionada uma parcela da coletividade, mais sensível aos apelos
teatrais de quem criou o drama, com fins patrióticos de se impingir como herói nacional.
A urdidura não tem limites.
Nobiliza-se toda a máquina governamental na finalidade única de apaixonar a opinião coletiva.
Tudo é permitido, desde que a figura central seja o grande palrador da sexta-feira rio-grandense.
E o povo, na sua parcela de homens simples, acorre pressuroso ao chamamento, ao toque continuado de marchas marciais, e ao emprego de um “slogan” que, na realidade, serviu
apenas para encobrir os apetites pessoais, de recuperação política de quem já estava decaído
administrativamente no Rio Grande.
Assistimos, então, Srs. Deputados, a tudo isso que ocorreu.
Emoções desencadeadas do Palácio Piratini, paixões exaltadas na defesa de uma causa de
aparência, e, uma parcela da coletividade, sensível aos arroubos do artista, inflamada, a se dispor à guerra civil fratricida.
Tudo para satisfazer aos propósitos do manipulador, que tem ânsias de projeção nacional.
Confesso, Srs. Presidente, que assisti aos acontecimentos, friamente, por não crer nas
convicções do Sr. Leonel Brizola.
Tenho-o. como aliás sempre demonstrou ser, um mero utilitarista, que aproveita todas as
oportunidades para delas tirar partido político.
Hoje investe desesperadamente contra a forma parlamentarista de governo, em boa hora
instituída pelo Congresso Nacional para a solução da crise política que abalou o País.
Mas o fez, e é preciso que se diga, porque esta solução não favorecia as suas ambições de ver o
Sr. João Goulart à testa de uma República Presidencialista, que passaria a servi-lo, permitindo-lhe,
aí sim, a entrada pelas portas dos fundos do Palácio da Alvorada, o que não conseguiu, conquanto
blasonasse em praça pública, ao tempo do Sr. Juscelino Kubitschek de Oliveira.
Ontem, porém, sua conduta era diferente.
Apoiava e votava a forma parlamentarista no ano de 1947, na elaboração da Constituição
Estadual, conquanto a Carta Magna da República a repudiasse, unicamente porque o Governador de então não era de sua grei partidária.
Ontem, o Parlamentarismo era lícito, era legal, era sobretudo útil, servia aos seus apetites,
e pouco importava que acarretasse um esbulho de poderes conferidos pelo povo.
Hoje, é infenso ao Parlamentarismo; este é ilegal, é ilegítimo, fere a Constituição da República, porque não mais satisfaz suas ambições e o desvario de seus apetites.
Que grande convicção é esta?!
Onde a legitimidade da tese que adotou para mobilizar as consciências cívicas do Rio
Grande? Legalidade e Constituição!!!
Não se são conceitos que para ele variam no tempo, conforme as conveniências!
Vejo o povo do Rio Grande, que alarmante mistificação se pretendeu imprimir à cons378
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ciência popular, numa manobra envolvente que, sob a aparência de patriotismo, se mascarou
de atitudes de mero individualismo.
Situou-se no velho aforismo de que a palavra foi dada para mascarar o pensamento.
A vítima é a coletividade, cuja opinião é conduzida, eletrizada pelas chispas emanadas
certamente do subsolo do Palácio Piratini, por um pseudo herói.
Herói que brinca de guerra, mas não guerreia.
A vítima de toda essa teatralidade não é só a parcela da coletividade rio-grandense que se
deixou empolgar, que se agitou, que sinceramente se dispôs à luta, pensando que se estava
realmente defendendo princípios intangíveis do regime democrático.
Não. A vítima foi todo o povo gaúcho, que terá que a todo esse brinquedo de guerra, em que
se mobilizou e se armou parte da população civil para um pretensa resistência democrática.
Quanto custará à economia gaúcha toda essa farsa? Quanto custará ao combalido erário
rio-grandense essa “Rede da Legalidade”, com todas as emissoras gaúchas por conta do Governo que aí está? Quanto representará em despesas para o povo essa inutilidade dramática,
posta em prática pelo titular do Governo do Estado?
Só amanhã, poderemos aquilatara a extensão do mal causado pela ânsia da evidência.
E, afinal, toda essa movimentação toda essa barulheira, que só serviu para prejudicar o
trabalho normal do povo, redundou em rotundo fracasso.
Basta ver que não vingou a tese da Legalidade e Constituição: posse do vice-Presidente
João Goulart, nos termos do art. 79, da Constituição Federal vigente, sem qualquer alteração
de seus preceitos, que assegurava ao tempo poderes peculiares ao sistema Presidencialista.
Caiu a tese da Legalidade e da Constituição, e seus arautos defensores também caíram
num conformismo desolador.
Jamais se assistiu, em tão pouco tempo, a tamanhas variações de conduta. O sôfrego Governador deu um giro de 180 graus. De agressivo, de altaneiro, passou a emitir lamúrias de paz
e concórdia.
A sua palestra de domingo último, dia 3 de setembro, desprimorosa para a posição extremada que tomara, desencantou e decepcionou a todos, mesmo aqueles que não fizeram coro
com suas vozes de guerra, em prol da Legalidade e da Constituição.
Foi uma capitulação de comando, uma franqueza de chefia, inexplicável ante a alardeada
decisão de luta, em que foram invocadas, louvadas e trazidas à baila todas as tradições gloriosas
do povo rio-grandense.
Tudo serviu, apenas, como palavras, cuja significação sequer foi compreendida.
No espírito sem ideal, as tradições perdem a sua significação moral, e são sepultadas de
um momento para outro, conforme as conveniências.
Toda a disposição de luta alardeada pelo Governador Brizola foi abandonada, com um
simples enrolar de bandeira, enrolando-se também a motivação de toda essa pantomima: Legalidade e Constituição.
Não advoguei soluções violentas para crise brasileira. Não sou dos que agrava o Congresso Nacional, pela solução parlamentarista, que visou à pacificação da família brasileira.
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Dou aos Congressistas o crédito de confiança que merecem, pois não sou dos que pensam
que o Governador do Estado tem o monopólio do espírito público, para negar aos parlamentaristas brasileiros patrióticas atitudes.
Agora, é de se concluir, forçosamente, que a posição extremada do comandante da Legalidade
e Constituição, que insistia ser inamolgável a sua decisão de não permitir um arranhão sequer na
Constituição, não condiz com a posição a que foi reduzido de um momento para outro.
Só lhe restava, face a tudo que assistimos, uma posição que era a de luta, sob pena de cairmos na realidade de que tudo era um mero embuste.
Mas a luta, na realidade, pelos princípios que quis preservar, não houve. Aceitou-se a
solução do Congresso, que o equilíbrio do Sr. João Goulart aquiesceu.
Esta aceitação, porém, para o Sr. Brizola, importa na abdicação de toda sua pregação, de
toda sua exaltação revolucionária, na capitulação total, na alteração por um passe de magia
dos conceitos Legalidade e Constituição, para se amoldar pura e simplesmente à solução patriótica do Congresso.
Legalidade e Constituição perderam o sentido inicial.
Se, de princípio, eram posse com intangibilidade da Constituição, passaram de pronto a
significar posse de qualquer maneira, mesmo com acentuadas limitações de poderes.
E, assim, encerraram-se os fatos no Rio Grande, e silenciada foi a voz da Rêde da Legalidade. (Palmas)
O SR. PRESIDENTE – Vou solicitar ao Sr. Secretário convidado que proceda à leitura
de uma comovente moção, recebida do magistério do Município de Guaíba.
O Sr. Secretário – (Lê)
COMITE PRÓ LEGALIDADE
Guaíba, 6 de setembro de 1961.
Of. nº 8/61
Senhor Presidente.
O Magistério Guaíbense, unido aos demais colegas que forjam, na criança de hoje, o homem de amanhã, não poderia silenciar ao ouvir, no sopro do minuano, varrendo as coxilhas
deste imenso Rincão Gaúcho, a voz da “Legalidade”, que desde os remotos tempos de “Gomes Jardim” ecoava nos nossos pampas.
Alheio a cores partidárias, alheio a rancores pessoais, vimos o Poder Legislativo levantar-se coeso, num só bloco, para unir-se ao Poder Executivo, em defesa da liberdade humana e do
dever civil que é o direito de um povo democrata e cristão.
Assembleia Rio-grandense. A tua união marcou data indelével nos anais da história do Brasil.
Sr. Presidente. Somos daqueles que pensam que o nosso querido Rio Grande. Nunca
deixará de lutar com as armas da verdade, do saber e da tradição para levar avante a realidade
histórica dos nossos dias.
Aos nobres Deputados dessa Casa e ao seu emérito Presidente, o voto de louvor do professorado de Guaíba.
O SR. PRESIDENTE – A Presidência, em nome da Assembleia Legislativa, dirige, desde
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a sede deste Poder, ao Magistério do Município de Guaíba, o mais sensibilizado agradecimento pelo modo como falou, pela forma autêntica como expressou-se no elogio daqueles que
defendem o princípio da Legalidade e da Constituição, e pelo modo como censurou e condenou os rancores que, sem dúvida alguma, não podem ter cabimento neste instante. Destaco
de modo admirável a forma como o Magistério de Guaíba se dirigiu aos Poderes do Estado,
como compreendeu em toda a sua extensão a luta dos rio-grandenses e como se expressou
para os Deputados do Rio Grande do Sul.
O agradecimento, portanto, da Assembleia Legislativa à comovente moção do Magistério
de Guaíba.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ortiz Borges, que ocupará a tribuna pelo espaço
de dez minutos, em virtude de ter sido concordada a alteração de sua inscrição, alteração que
ajustou com o nobre Deputado Paulo Brossard.
O SR. ORTIZ BORGES – Sr. Presidente e Srs. Deputados. Não deveria falar nesta oportunidade, embora estivesse inscrito pois, já havia cedido o meu tempo ao nobre Deputado
Paulo Brossard. No entanto, sou obrigado a fazê-lo em face do pronunciamento do Deputado Hélvio Jobim.
Em verdade S. Exa., com o seu pronunciamento, revelou ao Rio Grande e ao Brasil que o
seu lugar não é nesta Assembleia.
O Sr. Hélvio Jobim – Não apoiado. Tenho o mesmo direito que V. Exa. Fui eleito pelo
mesmo povo.
O SR. ORTIZ BROGES – S. Exa. deveria estar neste instante...
O Sr. Hélvio Jobim – ...fui conduzido pelo voto popular.
O SR. ORTIZ BORGES –... S. Exa. deveria estar, neste instante, junto com Lacerda, na
Guanabara. (Palmas) Lamentavelmente, Sr. Presidente, falou nesta Casa o ódio...
O Sr. Hélvio Jobim – Não apoiado.
O SR. ORTIZ BORGES –... o rancor, a reação, o despeito através da palavra de um Deputado rio-grandense que deveria estar sentado ao lado de Lacerda.
O Sr. Hélvio Jobim – Não apoiado
O SR. ORTIZ BORGES – Eu não esperava, Sr. Presidente, que este eminente Deputado
tivesse a ousadia de, num dos instantes mais graves da nacionalidade, praticamente escarrar
na face do povo rio-grandense!
O Sr. Hélvio Jobim – Não apoiado, nobre Deputado. O povo foi vítima de todos estes
acontecimentos.
O SR. ORTIZ BORGES – Veja, Sr. Presidente, as justificativas do Deputado Hélvio
Jobim, procurando dizer que o Sr. Leonel Brizola conduziu os acontecimentos apenas para
satisfazer aos seus apetites pessoais e para lançar-se como um pseudo-líder nacional. Lamento que as palavras do eminente Deputado Hélvio Jobim, colega que considero e que tenho
como amigo, fiquem fazendo parte dos Anais desta Assembleia Legislativa! S. Exa. atacou,
aqui, a um homem que hoje é apontado, em todos os recantos da pátria brasileira, como sendo quem salvou o País de uma ditadura. Até mesmo os seus correligionários não se cansam de
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proclamar outra verdade. Afinal, Leonel Brizola agiu não em defesa pessoal, e sim em defesa
dos sagrados direitos do homem, assegurados na Constituição (Palmas da assistência). S. Exa.,
desde o primeiro momento, pelo respeito à Lei Maior, pediu, solicitou, conclamou e obteve,
desta Casa e do povo brasileiro, dos quatro cantos do Brasil, toda a ajuda que se fazia necessária para que não se implantasse no país um regime de força,
Aí estão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, as mensagens lidas neste Plenário, as de hoje e
as de todos os dias, mensagens que não são do PTB; que não são de todo o povo, que são de
todos os partidos, inclusive dos combativos adversários que integram o Partido Libertador,
como tive oportunidade de frisar nesta Casa, quando fiz um outro discurso. Mensagens, Sr.
Presidente, que dizem realmente, que o povo escolhe, como seu maior Líder neste Estado
e nesta Nação, não porque o seguisse politicamente, não porque o escolhesse como Líder
político e sim, única e exclusivamente porque ele estava, naquele instante, representando a
legalidade e o respeito à Constituição. (Aplausos da assistência) ... e os direitos de homem.
Entretanto, o eminente Deputado Hélvio Jobim não viu isto, Como disse, Sr. Presidente,
S. Exa., na sua oração expeliu apenas rancores, e fez com que, nas páginas épicas e gloriosas
que os gaúchos e brasileiros, pelo seu desassombro escreveram, constasse esse escárnio e essa
afronta contra aqueles que impediram, indubitavelmente, que se implantasse na pátria, um
regime discricionário...
O Sr. Hélvio Jobim – Não compreendo regime discricionário, quando o Congresso estava em pleno e normal funcionamento, como se ouviu pelo rádio.
O SR. ORTIZ BORGES – Vejam V. Exas., Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que diz
o nobre Deputado Hélvio Jobim, Deputado que não lê, Sr. Presidente; Deputado que não
ouve rádio porque S. Exa. está cego pelo ódio pelo rancor. S. Exa. não leu jornais, não ouviu
as rádios que diziam que os Ministro Militares nem sequer concordavam com a volta ao País
do Sr. João Goulart. E ainda vem o eminente Deputado Hélvio Jobim dizer que se fez mistificação, dizer que se fez uma farsa, que se fez uma farsa, que se gastou. Eu podia dizer, Sr.
Presidente, que quem gastou e quem prejudicou sobremodo este País, não foi o Governador
Leonel Brizola, não foi esta Assembleia, que se uniu a S. Exa., com exceção, talvez, de um único Deputado, que é o Sr. Hélvio Jobim, que andava pelos corredores e que aqui no Plenário
não esteve, realmente.
(Trocam-se aparte simultâneos)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Solicito aos Srs. Deputados que não aparteiem
sem licença do orador.
O SR. ORTIZ BORGES – Quem prejudicou este País, quem levou o nosso Estado e a
Nação a uma verdadeira revolução e a uma paralização total no trabalho, foram os Ministros
Militares, que não quiseram respeitar a Constituição e as Leis. Fizeram, eles assim, emissões
de cerca de trinta biliões de cruzeiros apenas para atender despesas que satisfizessem aos seus
apetites pessoais. Não tinham eles, Sr. Presidente, o apoio popular em parte alguma. O que
queriam, única e exclusivamente, era evitar que um homem, eleito livremente pelo povo, assumisse a Presidência da República.
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O Deputado Hélvio Jobim veio, isto sim, atacar o homem que salvou este País de um
regime de força, fato, aliás, reconhecido pelo seu correligionário, o eminente Governador de
Goiás, Sr. Paulo Borges, que ainda hoje, em declarações aos jornais, teve oportunidade de
dizer que, não fora o Sr. Leonel Brizola e o III Exército e nós estaríamos, hoje, num regime de
força militar. Lamentavelmente, Sr. Presidente, S. Exa., Sr. Deputado Hélvio Jobim, não fez
o que deveria, isto é, deveria ter feito um exame sereno da situação...
O SR. MARIANO BECK (Na Presidência) – Está esgotado o tempo de V. Exa.
O SR. ORTIZ BORGES –... como, de resto, fez o Deputado Gustavo Langsch, a quem
eu rendo, neste instante, as minas homenagens, mas nunca vir à tribuna para dizer aquilo
que não tem o direito de dizer, que Leonel Brizola é contra o Parlamentarismo! Não, Sr. Deputados, Leonel Brizola não disse que era contra o Parlamentarismo. Disse, isto sim, que era
contra o Parlamentarismo votado neste instante, num momento de coação, em que os Deputados não sabem como decidir. S. Exa., neste momento, é contra o parlamentarismo como eu
sou contra e o povo brasileiro, inteiro, o é. Se quisermos pôr em prova, se quiserem ver, que
façam um plebiscito e verão se o povo não derrotará o parlamentarismo!
Quero dizer mais uma vez, da minha tribuna, que o fel derramado pelo Deputado Hélvio
Jobim há de servir para selar a grandiosidade da atitude tomada pelo Governador Leonel Brizola, fazendo com que este País não mergulhasse num regime de exceção, a Ditadura! (Palmas
prolongadas!)
Era o que tinha a dizer. (Palmas prolongadas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. MARIANO BECK (Na Presidência) – Solicito à distinta assistência que ocupa as
galerias deste Plenário, muito embora com isto nos trazendo grande satisfação, não interferir
nos debates, eis que o Regimento da Casa assim não o permite.
Concedo a palavra ao seguinte orador inscrito, Sr. Deputado Paulo Brossard, que usará o
tempo dos Deputados Heitor Galant e Solano Borges.
O SR. HÉLVIO JOBIM – Peço a palavra, para uma reclamação.
O SR. MARIANO BECK (Na Presidência) – Tem a palavra, para uma reclamação.
O SR. HÉLVIO JOBIM – Apenas para registrar que esta deliberação foi tomada, neste
momento, já que anteriormente as galerias se manifestavam livremente, nesta Assembleia,
estabelecendo um verdadeiro comício, com o que ficou completamente desfigurado o poder
normativo e regular dos trabalhos desta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A Presidência responde ao nobre Deputado,
dizendo que S. Exa., não tem razão, absolutamente. Há poucos instantes, quando falava o
Deputado Ortiz Borges, contestando um discurso proferido anteriormente por V. Exa., e a
Assistência aplaudia as palavras do Deputado Ortiz Borges, daqui, da tribuna, fiz soar as campainhas, como advertência àqueles que não deveriam intervir nos debates. Anteriormente, se
tornarem inevitáveis essas manifestações, em virtude da grava crise que agitava o Estado e o
País.
Com a palavra o nobre Deputado Paulo Brossard.
O SR. PAULO BROSSARD – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
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Retorno a esta Assembleia, após dela estar afastando alguns dias, em missão parlamentar,
e, ao retornar, mais ou menos normalizado já se encontra o País, mercê de Deus. Mais do que
isso, tendo vivido dias de profunda agitação, a Nação se encontra com os seus destinos situados na linha da sua tradição, da sua história, da sua vocação democrática.
“O País ainda não se restabeleceu daquele infarto produzido pela renúncia do Presidente
Jânio Quadros”, na frase sugestiva do poeta Manuel Bandeira,
Sobre este doloroso episódio, muitas versões estão sendo dadas. Eu mesmo aproveitei
minha viagem para ouvir algumas pessoas, por onde andei, com o objetivo de inteirar-me do
que efetivamente ocorreu e determinou a renúncia do Presidente da República.
Os depoimentos divergentes e às vezes contraditórios, só ao longo do tempo é que fornecerão uma visão mais ou menos autêntica do que sucedeu no dia 25 de agosto do ano da
graça de 1961.
Deixando isto de lado, entretanto, Sr. Presidente, não posso deixar de lembrar que naquele dia, que nesta sala, que desta tribuna tive ocasião de dizer que assistíamos a mais uma crise
violenta e imprevista do regime Presidencial. Regime que, por sua dureza, e pouca flexibilidade enchia a todos de apreensões. Disse aquela crise não era a primeira e não seria a última
e, bem ao contrário, haveria de repetir-se, muitas e muitas vezes, e cada vez em proporções
mais trágicas e mais catastróficas, enquanto o Regime Presidencial, contrabandeado com a
República e a Federação, não fosse substituído, porque, ou bem somos democratas e devemos
buscar o sistema de Governo que realize efetivamente a Democracia, que seja a expressão mais
evoluída e aperfeiçoada da Democracia Representativa, ou haveríamos de sofrer as contingências e os resultados mais de um desatualizado tipo de organização dos Poderes do Estado.
Pois bem, quando, daqui, desta tribuna, há alguns dias, lembrava estas verdades, de resto
velhas e conhecidas, longe estava eu de imaginar que os fatos evoluíssem tão celeremente, que
a crise política se transformasse de um instante a outro em crise constitucional e que tivesse
ela a virtude de quebrar tantas resistências e tantos preconceitos, de quebrar a força da rotina
e dos interesses consolidados à margem dos governos e da infortunada República Brasileira e
tivesse a força de ensejar o nascimento desta nova modalidade de regime político que, entre
outras virtudes, tem a de reatar a tradição histórica brasileira e fazer com que o nosso País se
enfileire com as nações democráticas que tiveram a ventura de adaptar-se aos tempos novos
e de aparelhar os seus instrumentos governativos às necessidades do mundo de hoje. Longe
estava eu de imaginar, há alguns dias, quando daqui falava, que tão cedo, que tão brevemente
esta profunda evolução institucional se operasse, em nosso País. E ela se operou. E ela se operou, Sr. Presidente e Srs. Deputados, talvez contra a vontade de muitos; mas se operou – e em
meu modo de ver – no momento exato. Pode parecer que a reforma tenha sido feita de improviso; não é exato. A reforma não foi feita improvisadamente. Vinha sido advogada desde
a Constituinte de 1946. No seio da Constituinte, quase uma centena de parlamentares por
ela votaram. Não tiveram, então, a força de apagar os hábitos da rotina, da rotina dominante
nos espíritos formados e acostumados ao culto mais ou menos mecânico, do velho texto da
Constituição de 24 de fevereiro de 1891.
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O movimento de opinião prosseguiu, e, pouco tempo depois, já se somava o número de
adeptos do Governo de Gabinete por cento e tantos. Depois, a maioria absoluta do Congresso se inclinou pela reforma constitucional e nenhum partido a combatia. Lutava-se para que
o sistema Parlamentar viesse a ser adotado em nosso País. E, ainda agora, na presente Legislatura, nesta Sessão Legislativa, o Projeto de Emenda Parlamentarista tramitava regularmente
pela Câmara dos Deputados.
A um observador superficial poderá parecer que a reforma foi feita fora das condições de
normalidade, do ambiente de bonança que seria desejado.
O SR. PRESIDENTE (Interrompendo) – Nobre Deputado! Seu tempo está esgotado.
Todavia, V. Exa. poderá permanecer na tribuna por mais 10 minutos, por cessão de tempo
que lhe faz o Deputado Solano Borges.
O SR. PAULO BROSSARD – Sou grato ao Deputado Solano Borges.
Poderá parecer ao observador superficial que a reforma se fez em momento de crise aguda, de efervescência vulcânica, de incandescência política, e não no ambiente de bonança, no
ambiente de academia, que seria de desejar.
Pois bem. Tenho para mim que era exatamente neste momento de crise aguda, de efervescência vulcânica, de incandescência política, neste tremor de terra das instituições, que a
reforma tinha de ser feita. (Muito bem!)
Não é em ambiente de bonança, de calmaria, de paz, não e em ambiente de academia,
que as grandes reformas se fazem. É exatamente no curso e no dorso dos acontecimentos
em revolução, em revolta, em ebulição, que as grandes reformas se fizeram em toda a parte,
inclusive no Brasil.
Não foi numa quadra de paz, não foi num período de tranquilidade que o Parlamentarismo surgiu na História Brasileira. Não. (Muito bem) Foi no período agitado e revolucionário
da Regência. Foi então que o grande Bernardo Pereira de Vasconcellos dominou a vontade
férrea e autocrática do Padre Feijó, foi então, quando o Rio Grande estava convulsionado
com a Guerra dos Farrapos; quando Minas estava rebelada; quando a Bahia estava em armas;
quando São Paulo se levantava; quando Pernambuco tremia; foi quando o Império parecia
ruir que o gênio político de Bernardo Pereira de Vasconcellos extraiu de entre os escombros a
ideia luminosa e vencendo e dobrando a vontade do Padre Diogo Antônio Feijó – encarnação
viva do Regime Presidencial, que era o de Constituição de 25 de março de 1824 – sublinhe-se
bem – foi então que Vasconcellos tirou daquilo que pareciam ser as lavas dissolutas de uma
Nação que se desmembrava aos estilhaços, foi então que Vasconcellos erigiu o princípio segundo o qual entre o Governo e as Câmaras Representativas do País não podia haver contradição e que o Governo deveria ser a expressão fiel da Câmara e perante ela responder.
O Sr. Hélvio Jobim – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Importa isso em dizer que há grandes soluções para as grandes crises no sentido de salvar
a Democracia.
O SR. PAULO BROSSARD – Foi então, que, pela primeira vez, imperou o príncipe do
Governo parlamentar. E ele não surgiu de um jato, não saiu puro e completo, e sim muito teve
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que evoluir, embaraços muitos teve de vencer. E quantas vezes não teve de retroceder a ideia
da Democracia? Ah! Quantas vezes a Presidência do Conselho de Ministro, por exemplo,
somente mais tarde, bem mais tarde, lá por 1847, é que foi instituída por lei, depois de inaugurada a praxe por Honório Hermeto Carneiro Leão, de ser o Ministério organizado por um
Ministro e não pessoalmente pelo Imperador.
E não seria agora, Sr. Presidente, no breve tempo que posso permanecer na tribuna, que
poderia traçar, ainda que em breves lances, a evolução do Parlamentarismo brasileiro.
Mas, todos sabem que, quando o Gabinete Zacarias Góis foi substituído, a Nação inteira
se levantou, entendendo que tinha havido um verdadeiro “golpe de estado”, porque, ele, gozando do apoio da Câmara Liberal não podia cair, senão por efeito do famoso poder pessoal
do Imperador. O Gabinete seguinte – o Gabinete Itaboraí, conservador – surgiu perante a
Câmara que, pela palavra de José Bonifácio - o Moço negou-lhe confiança. E a Câmara foi
dissolvida. O Chefe de Gabinete sustentou então que o Rei reinava, governava e administrava. Mais tarde, porém, um dos mais eminentes estadistas da época, Rio Branco, o Visconde,
conservador como Itaboraí, diria que o Rei reinava mas não governava nem administrava,
porque o Governo e a administração cabia ao Gabinete e não ao Imperador.
A evolução continuou e a reforma eleitoral de Saraiva havia de aprimorar a evolução
do regime de Gabinete. Episódio interessantíssimo ocorreu quando Lafayete enviou ao Ministro da Guerra uma carta cheia de malícia, na qual dizendo que seus estudos e suas preferências intelectuais nunca tinham sido relacionados com a Pasta da Guerra, convidava-o
a deixar o Ministério. Foi isto em 1883. O Ministro, convidado pelo Chefe de Gabinete a
demitir-se, insurgiu-se, rebelou-se e apelou para o Imperador, invocando o texto expresso na
Constituição, cujo artigo 101 prescrevia caber ao Imperador nomear e demitir livremente
os Ministros de Guerra, do Gabinete Lafayete, veio testificar mais um marco na evolução do
Sistema Parlamentar em nosso País. Pedro II declarou, em resposta ao Ministro, que seu poder constitucional havia muito que se deslocara para o Presidente do Conselho de Ministros.
Foi lentamente que se operou a evolução do sistema parlamentar no Brasil, à medida que
o regime democrático se aperfeiçoava.
E o curioso é que quem percorrer os Anais do Parlamento, as coleções de jornais, as
estantes das bibliotecas no período que antecedeu a queda da Monarquia, não encontrará
um só propagandista da república que tenha defendido o Regime Presidencial de Governo.
Falava-se em República, advogava-se a Federação, e nada mais. O Regime Presidencial foi
incorporado às nossas instituições pelo que Pinto Ferreira chama de “sugestão hipnótica da
constituição ianque”, ou, segundo o depoimento de Medeiros de Albuquerque, “por uma
razão puramente verbal.” Escreveu o ilustre publicista que: (Lê)
“Muita gente via em favor dele – o Regime Presidencial – uma razão verbal, eu pode
parecer ridícula e fútil; uma razão desarrazoada, se assim pode dizer-se: era uma simples analogia verbal. Nós tínhamos passado a ser os “Estados Unidos do Brasil”, logo devíamos ter
as instituições dos Estados Unidos. Todos os que estudam a psicologia das multidões sabem
que as analogias verbais são poderosas e influentes.”
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No manifesto republicano de 1870 não se fala em Regime Presidencial. Muito ao contrário, à certa altura do célebre documento, lê-se o seguinte: (Lê)
“A soberania nacional só pode existir, só pode ser reconhecida e praticada, em uma nação
cujo Parlamento, eleito pela participação de todos os cidadãos, tenha a suprema direção, que
pronuncie a última palavra nos públicos negócios.”
Quem recorrer à história do Partido Republicano Rio-grandense – que haveria de caracterizar-se por um super-presidencialismo, pelo presidencialismo ditatorial de fundo comtiano -vai encontrar, no último Congresso do Partido Republicano, realizado em Porto Alegre,
ao tempo da Monarquia, a tese, segundo a qual havia necessidade da abolição do poder pessoal do Imperador e o estabelecimento da plena responsabilidade dos Ministros perante a
Câmara dos Deputados.
Esta é a verdade histórica, Sr. Presidente e Srs. Deputados. Campos Sales, o Ministro da
Justiça do Governo Provisório, deixou este depoimento precioso: (Lê)
“O velho regime deixara tão fundas raízes que muitos republicanos históricos pronunciam-se francamente pelo Parlamentarismo e outros há que ainda vacilam perplexos na escolha entra um e outro sistemas”.
É o depoimento autorizado, de um republicano histórico, que, no estabelecimento da
República, desempenhou papel relevante. Nas bases para a Constituição do Estado de São
Paulo, elaborada por uma Comissão do Partido Republicano Paulista, em 1873, se lê:
“O Chefe do Executivo seria de livre nomeação e demissão da Assembleia Geral”.
Aí estão algumas das muitas amostras que poderiam ser arroladas para mostrar que o Presidencialismo, indiscutido, nunca advogado e jamais propagado na fase da propaganda republicana, foi introduzido no Brasil. O depoimento ainda é de Medeiros de Albuquerque: (Lê)
“A propaganda republicana se fez sem que a maioria pensasse no regime Presidencial; não
se sabia o que era e não se fala nele.”
Muito tempo depois, na tese com que concorreu à cátedra na Faculdade de Direito do
Recife, Agamenon Magalhães registrou o mesmo fenômeno: (Lê)
“No Brasil o regime presidencial nasceu da influência norte-americana e não sob a pressão de fatos políticos ou de condições existentes, Já a nossa unidade tinha sido realizada pelo
Império e as instituições parlamentares estavam em prática, operando a evolução política
brasileira para a democracia. A república, portanto, não deveria ter interrompido a tradição
parlamentar. A federação, sim, era fenômeno geográfico e histórico, trabalhando pelas forças
descentralizadoras, atuantes durante o Império. Mas o presidencialismo foi imitação das instituições norte-americanas, criação puramente doutrinária. A nossa educação democrática e
as nossas tradições liberais não o impunham”.
O SR. PRESIDENTE – Nobre Deputado. Deve informar-lhe que já ultrapassaram 5
minutos do seu tempo.
Segundo V. Exa. informa, e por cessão de tempo, o Sr. Deputado José Vecchio, que está
inscrito em 8º lugar, concordou em ceder seu tempo.
O SR. JOSÉ VECCHIO – De acordo.
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O SR. RPESIDENTE – Com a concordância do nobre Deputado José Vecchio, o orador poderá permanecer na tribuna ainda pelo espaço que lhe resta de tempo do nobre Deputado José Vecchio.
O SR. PAULO BROSSARD – Agradeço a gentileza do nobre Deputado José Vecchio.
Estava eu a lembrar o modo como se operou a instituição do regime parlamentar no Brasil,
sob o Império, e o modo como, todo fortuito e acidental, na República se estabeleceu o regime Presidencial de Governo Lembrei, há dias, desta tribuna, o depoimento digno do maior
respeito, de um dos pró-homens da República no Brasil, o ilustre rio-grandense há pouco
desaparecido, Dr. Borges de Medeiros. Depois da Revolução do 30, teve ele a coragem de escrever um livro que degenerara o Governo Presidencial no Brasil, cujos quarenta anos haviam
transcorrido sob ditaduras legais e extralegais. E que dizer das nossas experiências depois de
1930? Tinha de ser, por isso mesmo, Sr. Presidente, no bojo de uma grande crise, quando trepidavam as instituições, que a ideia generosa e nobre, que a ideia democrática poderia romper
a crosta formada pela inércia que, em matéria de instituições, desempenha uma força bem
maior do que a que se pode imaginar.
Tinha de ser num momento desses, Sr. Presidente, quando se tinha a impressão de que
faltava o solo ao regime constitucional, e o estava por cair, quando se tinha a impressão de
que apenas se ouvia a voz dos sabres, tinha de ser num momento desses, dramático, sacudido,
semi-convulso, semelhante, bem semelhante ao período semianárquico da Regência, que a
ideia parlamentarista haveria de erguer-se e se apresentar aos homens de responsabilidade deste País como a solução salvadora.
Houve quem dissesse que a Emenda Parlamentarista foi votada ao rufar de uma marcha
batida. Como imagem literária vá lá, Sr. Presidente, como verdade histórica, não. Não é esta a
verdade histórica e, aqui, quero prestar um depoimento e uma homenagem.
No dia 26, imediato ao da renúncia, falei com o Deputado Raul Pilla e ele me disse que
lá, do deserto de Brasília, que ao juízo de todos, a solução estava na aprovação imediata da
Emenda Parlamentarista já em curso, já em tramitação regular. Perguntei-lhe, então, se ele
achava possível, diante da precipitação dos acontecimentos. Ele me respondeu que o problema se resumia em uma luta contra o temo. Isso foi no dia 26 de agosto e a Emenda somente
foi aprovada uma semana mais tarde, exatamente uma semana mais tarde, no sábado seguinte,
dia 2 de setembro.
Nesse meio tempo, Sr. Presidente, diga-se, em homenagem ao Congresso, o Congresso agiu
com patriotismo, com dignidade, com independência, com altivez e mais do que isto, com sabedoria. Foi essa a impressão quer tive quando lá cheguei, ao cair da tarde de quarta-feira última e penso
que foi a de todos os Deputados rio-grandenses que esta Assembleia, por iniciativa de V. Exa.,
fez chegar à capital da República. Viu-se, então, mais do que se viu, sentiu-se uma corporação
que estava enfrentando com serenidade acontecimentos revoltos. E enfrentando-os os arrostava, media-os, apalpava-os e deles procurava tirar alguma coisa de acertado.
Ao longo da discussão, uma interminável discussão, creio que de dois dias, em torno de
um banal requerimento, pelo qual se pediu encerramento da discussão para votação do pare388
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cer da Comissão Especial, designada para opinar sobre ofício encaminhado pelo Presidente
provisório, Sr. Ranieri Mazzilli, relativo ao impedimento do Sr. Vice-Presidente da República, ao longo de um prolongado debate de 2 dias, debate, que aos olhos desatentos poderia ser
uma das tantas mazelas dos Parlamentos, o Congresso resistia. Aquela interminável, Senhores
Deputados, teia de seda, elástica flexível, dúctil, plástica, que o Congresso estava utilizando
para dar tempo ao tempo e para desprezar os prazos a que queriam que ele se sujeitasse.
Ao longo daquele debate aparentemente estéril, o Congresso Brasileiro fez o que todos
os Parlamentos têm feito, nos graves e difíceis momentos: usava de uma técnica dilatória e,
através dela, os prazos, segundo os quais e dentro dos quais o Congresso teria que decidir,
eram vencidos, eram superados. E em vencendo o prazos sem decidir, que fazia o Congresso
senão testemunhar, de forma indireta, mas inequívoca, que ele buscava uma solução sua para
a crise brasileira?
Esta, Sr. Presidente, a minha impressão e foi sob esta impressão que, em nome e por
delegação dos Deputados gaúchos disse algumas palavras ao Vice-Presidente do Senado, ao
Sr. Senador Auro de Moura Andrade, quando tive que lhe dizer o que se passava aqui no
Rio Grande e o que o Rio Grande esperava do Congresso Nacional. Foi sob esta impressão,
realmente simpática e que eu não ocultei, que então proferi algumas palavras sem qualquer
formalidade, na sala da Presidência, ao Sr. Vice-Presidente do Senado.
Aliás, Sr. Presidente, este depoimento não é apenas meu, Se ainda há pouco o Deputado
Ortiz Borges se referiu a manifestações “até do Partido Libertador”, com igual gentileza, vou
me referir a uma manifestação “até do Partido Trabalhista Brasileiro.” A “Folha de São Paulo”. De ontem, divulga trecho de um manifesto do Partido Trabalhista Brasileiro de exaltação
ao Congresso. Vou ler apenas uma dessas frases desse documento porque vem de bandas bem
estranhas às minhas, como ninguém ignora. (Lê)
“O PTB acaba de lançar manifesto ao povo brasileiro em que exalta o Congresso
Nacional “por sua briosa resistência à coação, pela bravura com que se conduziu em
momento tão grave, pela maneira com que se houve como legítimo representante da
soberania popular, revigorando o prestígio do poder civil instaurado através de eleições
livres que representam o alicerce fundamental do sistema democrático.”

(Após a leitura)
Não são minhas essas palavras, Sr. Presidente, são do Partido Trabalhista Brasileiro. Se as
reproduzi desta tribuna foi com o propósito de mostrar que a minha interpretação dos fatos,
que tive a aventura de presenciar, não era fruto de subjetivismo de alguém que estivesse satisfeito e ufano com a decisão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE – Está concluído o tempo de V. Exa.
O SR. PAULO BROSSARD – Já vou concluir, Sr. Presidente. A imprensa, de um modo
geral, Sr. Presidente, exprimiu-se desta forma. Um dos grandes jornais deste País é o “Jornal
do Brasil”. Na sua edição de domingo ele lançou uma admirável artigo: “Apoio ao Congres-
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so”, onde diz exatamente isto que estou a dizer: que o Congresso, com a sua decisão, salvou
a Pátria da guerra civil, “O maior flagelo que pode cair sobre um povo” – na frase tão nossa
conhecida, de grande Gaspar de Silveira Martins. Mais do que isto diz o jornal, à certa altura:
(Lê)
“O Congresso resistiu a todas as pressões com dignidade e responsabilidade. Com
responsabilidade e dignidade encontrou ontem a melhor solução.”

Penso ser exato este juízo, este depoimento, Sr. Presidente.
Como na diplomacia se parlamenta, se discute, se ganha tempo, o Congresso também
fez isto. “Com dignidade e com responsabilidade, encontrou, a melhor solução.” O “Jornal
do Brasil”, mais adiante, diz isto: “Levados pela crise, pelo nobre instinto de conservação
nacional, aprovamos o novo regime, através do Congresso.” Creio que de forma mais feliz
não poderia exprimir-se o “Jornal do Brasil”, por que foi realmente uma reação do instinto de
conservação nacional.
Em toda essa crise, parece que se notam os vestígios da Providência Divina, que, para
realizar os seus desígnios às vezes escolhe os piores instrumentos...
Creio que melhor solução não poderia ser dada, creio mesmo que essa era a única solução
cabível neste momento de crise.
Como representante do Partido Libertador, sinto-me satisfeito por haver o meu Partido,
de uma forma ou de outra, com tanto sacrifício, ás vezes com sangue, sempre com denodo
e galhardia, mantido viva a tradição parlamentarista, a ideia renovadora que foi, afinal, aprovada pela imensa maioria do Congresso brasileiro, num dos instantes mais graves da nossa
história.
Bem sei eu que o Sistema Parlamentar de Governo não é em si mesmo a solução dos males
do País. É apenas um instrumento para que os problemas nacionais possam ser enfrentados e
resolvidos convenientemente, o instrumento melhor, mais eficaz, mais dúctil, o instrumento
que, pelo seu inteligente sistema de relações, de freios e contrapesos, de recíprocas sanções,
permite que as grandes crises tenham uma solução razoável, permite que os governos mudem,
sem que haja em cada mudança uma comoção nacional, com as consequências catastróficas
que agora estamos sofrendo, Sr. Presidente. E com essas palavras quero sublinhar que tenho
vem consciência das dificuldades que o nosso País, que nós temos de enfrentar imediatamente. Porque, se a situação no País era má, era difícil, era de angústia, essas dificuldades, essas
angústias e esses problemas se multiplicaram geometricamente em alguns dias. Tenho bem
consciência disso, Sr. Presidente, mas de qualquer forma me sinto satisfeito porque vejo que
afinal, ao cabo de tanto trabalho, de tanto esforço, de tanta crise, de tanta revolução, de tanto
golpe de estado, foi rompida a armadura presidencialista, tão defeituosa, tão estreita, tão dura.
Dentro do sistema Parlamentar terá o País condições melhores para usar suas forças políticas,
suas forças sociais. Seria o caso de dizer que os fatos se revoltaram contra a lei, dominaram a
lei, porque as leis, desatentas aos fatos, poderão ser leis sábias num plano teórico, mas são leis
péssimas no plano da realidade.
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Era isto, Sr. Presidente, o que eu queria e devia dizer nesta oportunidade, quando retorno
à Assembleia para dizer um pouco do que eu sei e do que sinto, para prestar um depoimento
e uma homenagem depois de alguns dias de agitação febril.
Quem são os vitoriosos? Não sei bem os nomes, creio que são vários, creio que não existe
um vitorioso só, porque ao cabo todos transigiram, todos tiveram que ceder. A própria voz
da força, a própria voz das armas, que tamanha influência exerceu ao longo da República,
desde Deodoro, desde o golpe de 3 de novembro de 1891 até agora, agosto de 1961, ao longo
desses 70 anos até a força teve de recuar e render-se. E a solução adotada pelo Congresso não
foi a que os representantes das Forças Armadas desejavam. Esta é a verdade histórica, Sr. Presidente, e esta verdade história exalça o Congresso. Por isto penso que vitoriosa foi apenas a
Nação Brasileira.
Encerro, Sr. Presidente, dizendo que vitoriosa foi a Nação Brasileira. Não foi este ou
aquele político. Creio entretanto, que posso dizer, em nome da Bancada do Partido Libertador, e não apenas em seu nome, mas também no de outros Srs. Deputados, que se um político
brasileiro, neste momento, merece ser posto em relevo, é de justiça que se faça agora, nesta
hora, nesta oportunidade, neste local, na terra em que ele nasceu, para que uma homenagem
lhe seja prestada, pelo seu persistente e incansável idealismo, pela constância e pertinácia de
sua pregação, pela continuidade de sua luta.
O nome do Sr. Deputado Raul Pilla deveria ser pronunciado Presidente, para que uma
homenagem merecida lhe fosse prestada como brasileiro, como rio-grandense, como doutrinador que, sem desfalecimentos, encaneceu na vida pública pregando, ensinando, advogando
isto que afinal a Nação brasileira vem de adotar.
O Sr. Cândido Norberto – V. Exa. permite? (Assentimento do orador). Permita V. Exa.
que, no instante em que presta um dos mais veemente depoimentos sobre os fatos políticos
dos últimos dias, me nosso país, eu possa prestar minha homenagem a V. Exa., através deste
aparte, pelo brilho, pela segurança, pela oportunidade de seu pronunciamento.
Colho, também, o ensejo para me associar às homenagens que se cuida de prestar ao mais
autêntico apóstolo do Parlamentarismo e do espírito democrático em nosso País. Faço esta
manifestação com a isenção de quem, embora reconheça no Parlamentarismo a forma mais
pura, a melhor expressão de organização da democracia, nesta hora também, inspirado pelo
calor dos acontecimentos, fez disto até agora – não se arrependendo – um libelo contra o
Congresso, na sua decisão.
O SR. PAULO BROSSARD – Sou muito grato pelo aparte de V. Exa.
O Sr. Cândido Norberto – E deixe que diga ainda a V. Exa., Deputado Paulo Brossard,
que neste dia, na tarde de hoje, esta Casa vive um dos seus melhores momentos, inspirado
pelo calor do seu talento e pelo brilho da sua erudição.
O SR. PAULO BROSSARD – Sou muito grato. É bondade de V. Exa.
Com estas palavras encerro, Sr. Presidente, dizendo que menos como Libertador, do que
na qualidade de rio-grandense que são todos os Srs. Deputados desta Casa, presto esta homenagem àquele cuja fé não se abalou em nenhum momento, que sempre de pé, varonilmente,
391

V I G Í L I A

D E M O C R Á T I C A

sobranceiro aos dissabores e às amarguras ensinou, ensinou até convencer, e fez com que a
grande solução política que a Nação Brasileira acaba de adotar, por seu Congresso, tivesse saído do velho e legendário Rio Grande do Sul. (Palmas prolongadas da Assistência) (O orador
é cumprimentado pelos Srs. Deputados.) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – (Mariano Beck) – Concedo a palavra ao nobre Deputado Antônio Bresolin.
O SR. ANTÔNIO BRESOLIN – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Como foi proclamado inúmeras vezes desta tribuna, conforme a imprensa registrou e
consoante é do conhecimento de todo o Brasil e, principalmente do Rio Grande do Sul, o País
viveu dias de profunda agitação e anormalidade, dias em que não sabíamos se, a qualquer momento, estaríamos ou não às portas de uma guerra civil, às portas de uma luta fratricida. Hoje,
felizmente, desta tribuna, podemos dizer que o perigo passou e que tudo está em ordem. Não
vimos, também, a esta tribuna, para reviver todos aqueles acontecimentos e aqueles fatos que
foram vividos por todos os rio-grandenses e brasileiros porque, também, a imprensa já noticiou através dos seus jornais e das suas estações de rádio, para todos os recantos do Brasil. Aqui
estamos, mais uma vez, para conclamar, não só aos gaúchos, mas a todos os brasileiros em
geral, em torno de uma outra luta que é a luta de união nacional do mesmo modo que aquela
união que irmanou os gaúchos de todos os matizes de todos os credos, de todos os partidos,
de todas as idade e condições sociais e econômicas. Que o espírito dessa luta prevaleça, agora,
para o Rio Grande e para o Brasil a fim de que possamos nos preparar para enfrentar os percalços que o novo sistema Parlamentar, recentemente instalado no País, há de encontrar e eu está
fazendo a sua prova num dos momentos mais dramáticos da vida política brasileira. Unamos,
pois, as nossas forças para que o sistema possa atingir os seus objetivos e, se assim o fizermos,
poderemos ter a certeza de que este regime, através de seus Ministros e principalmente através
de seu Gabinete, há de propor aquelas reformas fundamentais,tantas vezes preconizadas no
Congresso Nacional e nesta Casa do Povo, aquela reforma que consubstancia efetivamente as
legítimas aspirações e necessidades do povo, porque sem isso não há regime de Governo que
satisfaça ao nosso povo, esse povo que está aí fora, a esse povo que anda pelas ruas em defesa
da Constituição, a esse povo que está aí fora sofrendo toda a sorte de necessidades e sofrendo
toda a sorte de injustiças.
Confiamos nos nossos homens públicos, assim como confiamos na serenidade, no largo
espírito público do grande estadista Dr. João Goulart; acreditamos também, no Congresso
que, numa hora decisiva da história nacional, houve por bem de implantar, dentro do País, o
regime Parlamentarista.
Acreditamos que se essa solução foi tomada, apesar de um tanto rapidamente, o que por
muitos tem sido condenado, acreditamos que o Congresso a tomou sentindo aquilo que os
Deputados nesta Casa sempre sentiram: o desejo de ir ao encontro dos interesses da coletividade. E nós, que aqui estamos, no Rio Grande do Sul, não apenas falando desta tribuna,
mas vivendo aquilo que se passa nesta Casa, estamos também sentindo e vivendo o drama
do povo, desse povo que está aí nas ruas, deste povo que não pode continuar sempre iludido,
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deste agricultou que trabalha e não tem recompensa justa, deste consumidor das cidades que
vive pagando preços escorchantes por aquilo de que necessita.
Ainda ontem uma dona de casa, que ao armazém se dirigiu para comprar farinha, lá encontrou apenas um pacote, tendo se lhe sido exigida a importância de Cr$ 130,00 o quilo.
E notem os senhores que isto acontece quando ainda existe farinha em praça. Quem hoje
precisa de um litro gasolina, muitas vezes têm que se submeter a pagar Cr$ 35,00 e até Cr$
40,00 o litro. Então eu pergunto, se enquanto perdurar esta crise, enquanto o combustível
custar importância tão escorchante, quem poderá transportar produtos por preço acessível?
Enquanto todos esses fatos se passam no meio consumidor, enquanto aqueles que vivem aqui
nos centros urbanos pagam preços altíssimos por tudo aquilo de que necessitam, por outro
lado verificam-se fenômenos bem ao contrário, em chocante contraste com o que deveria
ocorrer, observando-se, aliás, aquilo que sempre se verifica no Brasil. O produtor e o consumidor que deveriam ser as duas classes protegidos, são sempre os prejudicados, em benefício
do tubarão, do explorador do povo.
Ainda agora, Sr. Presidente e Srs. Deputados, enquanto se registram esses fatos aqui, nos
centros urbanos, lá, no Interior, o nosso colono não pode vender a sua soja, porque nem
preço existe para o seu produto. O porco que estava sendo vendido a Cr$ 52,00, poucos dias
antes de eclodir a crise social, passou a ser vendido ao preço de Cr$ 42,00. Mesmo assim não
há comprador e onde há comprador o que recebe o suíno não marca prazo para efetuar o
pagamento. Verifica-se no nosso Interior um verdadeiro desespero na situação dos dias que
correm.
Quero, aqui, trazer ao conhecimento da Casa, uma carta não para fazer referência a minha pessoa, mas para que fique constando dos nossos Anais, para que os Deputados de todos
os Partidos e de todas as Bancadas atentem bem para a tremenda necessidade de esta Casa do
povo se empenhar sempre, e com maior interesse, na solução dos problemas do homem que
vive no Interior, porque sem resolver o problema desse elemento que trabalha e produz, sem
resolver o problema do homem do Interior, jamais resolveremos o problema das populações
urbanas. (Lê)
“Desejaria muito que V. Sa. Tentasse, quanto antes, fazer compreender a todos
os colegas da Assembleia, o grande desespero que está nestes dias perseguindo
a nossa colônia. E pode dizer para todos que ninguém mais do que o Padre está a
par disto, pois é todo dia: “Padre, assim não dá mais, não queremos mais saber de
política, de nada; estamos cansados de trabalhar por nada. Será com as armas que
aceitaremos os nossos políticos nas próximas eleições...”;
E acredito que bem pouco estou conseguindo com os meus conselhos para
acalmar esta pobre gente, pois é pura realidade que o que é produzido pelo suor
do colono não vale mais nada, e o que o colono deve comprar, está aumentando dia
a dia. Não é possível que ninguém se mexa para pôr um equilíbrio nessas coisas! E
recordem todos os bons amigos que estão trabalhando para o bem do povo, que
deste jeito vão se preparando bons alicerces para a anarquia, a confusão e por fim
o comunismo.”
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(Após a leitura)
Nesse mesmo sentido, Sr. Presidente e Srs. Deputados, recebi carta do Padre Serafim Serafini, Presidente da Sapivorense de Ivorá, Distrito de Júlio de Castilhos, uma das mais perfeitas organizações nesse gênero até hoje, vanguardeando a iniciativa governamental, porque
o Governo não deu, até hoje, assistência aos agricultores. Instituições como essa, organizadas
com o suor dos agricultores, dão assistência técnica ao colono, fazendo com que o agricultor,
com menos terra e menos trabalho, produza mais e possa ter um padrão de vida melhor e mais
compatível com a dignidade humana. (Lê)
O Padre Serafim Serafini, entre outras coisas, referindo-se a esse Deputado, disse:
“É-nos grato constatar que o ideal de V. Exa. é idêntico ao nosso: procurar a grandeza
da Pátria, levando ao campo orientação educativa e cultural, visando a elevar o nível de
vida da classe ruralista”.

(Após a leitura)
Outra carta acabo de receber do Município de Ibirubá. Leio-a no sentido de alertar esta
Casa sobre os graves problemas relacionados com a população do interior.
Está redigida nos seguintes termos:(Lê)
“Ibirubá, 21 de agosto de 1961
Exmo. Sr.
Deputado Antônio Bresolin
Câmara dos Deputados
Porto Alegre
Excelentíssimo Senhor Deputado.
Tomando conhecimento através da imprensa metropolitana do trabalho desenvolvido por V. Exa. em defesa dos agricultores, denunciando os abusos praticados
com aviltamento dos preços da soja e do porco vivo, tenho, através desta, congratular-me com o nobre representante do povo, esperando de parte de v. Exa. o prosseguimento dessa luta em defesa daqueles que mourejam diuturnamente na lavoura e
que estão sendo explorados pelos eternos sugadores do suor do agricultor.
O trabalho de V. Exa., na Assembleia Legislativa do Estado, na defesa dos interesses da colônia, merece o nosso aplauso.
Colho o ensejo para reiterar ao nobre representante do povo protestos de estima e distinta consideração.
Atenciosamente
Afonso Trein – Presidente da Câmara Municipal de Ibirubá – Vereador pela UDN”

(Após a leitura)
Não leio esta correspondência com relação a minha pessoa, mas por que o Rio Grande do
Sul precisa formar uma consciência coletiva, em defesa do homem do interior.
Agora, que saímos desta jornada gloriosa, em que todo o povo retemperou a sua fibra,
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precisamos, aqui desta Casa, alertar não só as autoridades gaúchas mas o Brasil inteiro, País
que vive submergido na miséria por falta de produção, sem poder aquisitivo, sem capacidade
de ombrear com os povos mais adiantados do mundo, a despeito de todas as terras e de todas
as riquezas que possuímos.
Precisamos lutar para criar condições de vida diferentes, através do aumento de produção,
dando assistência técnica ao homem do Interior, estimulando o desenvolvimento da produção, criando melhores condições de vida para aqueles que trabalham e cultivam a terra e, dessa
maneira, estaremos fortalecendo a economia do Estado e do País, transformando essa Pátria
naquilo que Victor Hugo preconizou, a seu tempo, a Pátria da civilização futura.
Era o que tinha dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Com a palavra o Sr. Deputado Adalmiro Moura.
O SR. ADALMIRO MOURA – Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Permitem que ainda durante esta Sessão Permanente chame a atenção da Casa para um
problema que devemos enfrentar nas primeiras Sessões da próxima semana e que já diz respeito com a necessária normalização da vida rio-grandense.
Passados os momentos difíceis, em que vivemos desde o 25 de agosto, é preciso que esta
Assembleia retorne aos seus trabalhos de rotina, vigilante dos interesses do nosso povo, traçando normas e procurando atenuar, em tudo o que estiver ao seu alcance, os graves efeitos
dos acontecimentos ocorridos nos últimos dias, em nosso Estado e no nosso País.
Preparei e entreguei a V. Exa., Sr. Presidente, um Projeto de Lei, atendendo a um dos aspectos da normalização da vida rio-grandense. Trata-se de prazos que estavam vigendo durante os acontecimentos. Quero me referir a todos os prazos naturalmente constantes da legislação estadual, aos prazos administrativos, aos prazos constantes do Código de Organização
Judiciária, aos prazos fiscais, a todos aqueles prazos que estavam correndo durante o período
entre 25 de agosto e 7 de setembro do corrente ano.
O Projeto não pretende beneficiar àquelas situações cujos prazos estavam concluídos antes da crise; não pretende beneficiar as situações cujos prazos começam a viger depois da crise,
mas apenas e tão somente àqueles que estavam vigendo durante a crise. É o mínimo que esta
Assembleia pode fazer, e se fico no mínimo, Sr. Presidente, é menos por falta de liberalidade
do que por senso de responsabilidade.
O Estado também vive uma crise; também viverá dias difíceis na sua administração, resultantes dos acontecimentos.
Não podemos ser liberais. Podemos ser justos, e isto devemos sê-lo, posto que somos os
Representantes do Povo.
O “Jornal do Comércio” de hoje notícia que o comércio e a indústria do nosso Estado já
se movimentam no sentido de obter moratória para os seus compromisso em geral. Esta moratória não é da competência desta Assembleia. É ela da competência da Câmara Federal e do
Senado. Lá deverá ser realizado o movimento de reivindicações. Aqui, nesta Assembleia, porém, caberá a nós examinar a prorrogação de prazos, que seja na base de 30 dias, razoável para
que o comércio e a indústria, para que as profissões liberais, para que o comércio e a indústria,
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para que as profissões liberais, para que as repartições, para que os interessados se ajustem ao
novo clima de normalidade que precisamos implantar com urgência no Rio Grande do Sul, a
fim de minorar o impacto criado pelos últimos acontecimentos.
O Sr. Heitor Galant – V. Exa. permite um aparte?
O SR. ADALMIRO MOURA – V. Exa. tem o aparte.
O Sr. Heitor Galant – Tanto é oportuna a iniciativa de V. Exa. que eu mesmo já recebi
vários despachos de entidades do interior do Estado solicitando, exatamente, uma providência desta natureza.
O SR. ADALMIRO MOURA – Veja v. Exa. come esta Casa é o escoadouro de todas
as grandes reivindicações do nosso povo. Alegro-me de ter V. Exa. em minha companhia em
defesa de providência desta natureza, que, estou certo, condiz com as aspirações de quem está
trabalhando e produzindo em nosso Estado.
Acho, Sr. Presidente, que V. Exa. andará bem se me fizer a gentileza de convocar a Mesa
a apreciar, também, um requerimento de urgência que já tive a satisfação de encaminhar a V.
Exa. a respeito deste Projeto de Lei.
Compreende-se e justifica-se a urgência. É a própria natureza dos acontecimentos, é a
própria natureza do Projeto que está indicando a esta Casa a necessidade de tomar uma providência imediatamente, a fim de aliviar as preocupações daqueles que, tendo prazos a cumprir,
devam logo ter pronunciamento desta Casa a respeito da matéria.
Desta sorte, Sr. Presidente, requeiro a V. Exa. que, logo que seja possível, convoque a
Mesa para dar o Parecer respectivo ao requerimento que tive ocasião de encaminhar às mãos
honradas de V. Exa.
Era, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o que desejava dizer. (Palmas) (Discurso não revisto
pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – A Presidência providenciará no atendimento
da recomendação do nobre Deputado Adalmiro Moura no sentido que, com a maior brevidade possível, se dê Parecer ao requerimento de urgência para o Projeto de Lei que S. Exa.,
neste dia, apresentou à consideração da Assembleia Legislativa.
Concedo a palavra ao nobre Deputado Ary Delgado.
O SR. ARY DELGADO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Um dos grandes, quem sabe, um dos terríveis enigmas da vida humana é, sem dúvida
alguma, a desproporção entre as causas e os efeitos. Sabem os Srs. Deputados que um ligeiro
deslize de linguagem, uma só palavra que fira a sensibilidade, com uma alfinetada, poderá
matar para sempre uma antiga amizade.
Dispara-se, em um instante, o gatilho da paixão e a amizade se quebra para sempre.
Nós, Deputados, nós, homens com responsabilidade na vida pública deste Estado e deste
País, temos a obrigação, como ninguém e mais do que ninguém de governar a nós mesmos,
pois quem não sabe governar a si próprio, não oferece garantias para governar aos outros.
O pensamento e a emoções podem ser grandes construtores como também podem ser destruidores, segundo a sua índole, harmônica ou sinistra. Temos de aprender a evitar a insídia,
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a censura, a alteração, procurando descobrir os motivos das ações alheias e, considerando,
sobretudo, Sr. Presidente, que outros têm o direito e a liberdade de opinar, ainda que em
discordância conosco. Nunca em momento algum há necessidade de perder a cabeça. A excitação do enfermeiro de nada valerá ao enfermo. Pelo contrário, poderá até perdê-lo.
Fiz essas referências, Sr. Presidente e Srs. Deputados, para justificar a maneira prudente
que encarei a crise que, graças a Deus, caminha para o seu fim. Para muitos, inclusive para
amigos meus, causou certa estranheza que não houvesse ocupado esta tribuna durante os dias
tormentosos por que passou o Rio Grande, sobretudo, e o Brasil.
Desejo, neste instante, esclarecer a minha posição. Não ocupei esta tribuna para fazer
profissão de fé democrática, porque, em toda a minha vida, defendi a democracia e, inclusive,
sofri pessoalmente as consequências de uma Ditadura neste País. E lutei contra ela, não porque ela fosse realizada por este ou aquele homem, mas simplesmente, Srs. Deputados, porque
era uma Ditadura.
Nos episódios que a história do Brasil descreve, nos últimos tempos, nunca estive a favor de
golpes. Combati-os sempre, E, para mim, constitucionalidade ou legalidade não depende de meras
circunstâncias ocasionais, não se ajusta a conveniências ocasionais. Fui sempre contra os regimes
discricionários e hei de ser sempre contra eles. Por isso, não precisava utilizar a minha tribuna para
esta pregação, sobretudo no instante em que verificamos que determinasse pessoas, que defendem
regimes discricionários e extremistas, portavam o estandarte da legalidade.
O Sr. Hélvio Jobim – Muito bem!
O SR. ARY DELGADO – Vi mãos, ouvi vozes pregando a legalidade apenas como meio
para atingirem os seus fins.
O SR. PRESIDENTE (José Vecchio) – Resta 1 minuto para V. Exa. concluir o seu tempo.
O SR. ARY DELGADO – Acredito que, por mais que tenhamos falado, aqui ou fora
daqui, o povo, que é o nosso julgador, vai procurar, nas nossas atitudes passadas, a confirmação das palavras que aqui foram ditas. E, se não falei antes, o fiz simplesmente porque
não queria arrepender-me, ou repor muita coisa que se diz ao saber das ocasiões, procurando
atentar para as circunstâncias que nos envolvem. Creio mesmo que, certos momentos, é muito mais difícil calar do que dizer alguma coisa, porque dizer alguma coisa que sintoniza com
a vontade dos que nos cercam é muito fácil e é muito agradável, mas, realmente, não é fácil
calar-se quando este silêncio pode ser interpretado, em alguns casos, como covardia. Aqui,
Sr. Presidente, solicito uma pequena tolerância de V. Exa. para dizer que aqui se agrediu o
Congresso Nacional e, inclusive, o ilustre Deputado Ney Ortiz Borges chegou a afirmar que
os Congressistas haviam apenas garantido os seus subsídios. Não sei, Sr. Presidente, como se
pode julgar tão facilmente, como se pode vilipendiar, à distância, o Congresso Nacional. Para
mim, que acredito na minha dignidade pessoal, existe um dever elementar que é o respeito
à dignidade dos outros. Se assim não procedo é porque não creio naquilo que, para mim, é
sagrado. O Congresso Nacional, frente a um dilema que, todos nós temos de convir, existia,
preferiu encontrar uma solução constitucional legítima, para tranquilizar a família brasileira.
Hoje, os lares do nosso País gozam de relativa tranquilidade, no meu modo de ver, graças à
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prudência dos homens que constituem o Congresso Nacional. E quando falo em prudência
devo manifestar os meus elogios ao Sr. Presidente da República ao Sr. João Goulart, e dizer
com a franqueza que me orgulho de possuir, teve ponderação, teve equilíbrio que faltaram
a muitos desta ocasião. E deploro, inclusive, lastimo as agressões que a S. Exa. foram feitas
na frente do Palácio Piratini. Acho que o Sr. João Goulart, que o Presidente da República,
renunciou a tudo que era seu para tranquilizar a família brasileira, Inclusive, Sr. Presidente,
os que não aceitaram a sua solução, negaram intenções legítimas naquele momento, ou no
momento passado, porque não estavam interessados, alguns, na tranquilidade da família brasileira, estavam isto sim, na convulsão da família brasileira, porque para eles, a convulsão é o
único meio de propagarem os seus propósitos e os seus ideias.
O SR. PRESIDENTE – (Sr. José Vecchio) – O seu tempo está concluído, nobre Deputado.
O SR. ARY DELGADO – Mais especificamente, refiro-me aos comunistas, mais claramente digo-lhes o nome e faço direta referência. A esses, realmente, não interessava uma
posse tranquila do Sr. Presidente da República. Interessava, sim, a convulsão do País para que,
aproveitando-se dela, tivessem a oportunidade de disseminar ódios, de distribuir rancores, de
dividir a família brasileira.
Por isso e porque o tempo não me permite maiores considerações, vou ficar por aqui, Sr.
Presidente, para, em outra oportunidade, fazer mais algumas considerações sobre este episódio que realmente, como frisou o Deputado Paulo Brossard, teve um vitorioso: o povo brasileiro, a Nação Brasileira, a família brasileira, que caminha para a tranquilidade.
Antes de encerrar, quero protestar contra as referências feitas ao meu colega de Bancada, ao meu amigo, ao meu companheiro Hélvio Jobim, pelo Sr. Deputado Ortiz Borges. Se
desta tribuna, Sr. Presidente, não se tem o direito de dizer o que se pensa, não se está sendo
legalista; se desta tribuna do povo não se pode afirmar aquilo que se julga certo afirmar, esta
Assembleia não é democrática e suspeito muito daqueles que, defendendo a legalidade em
certa ocasião, não permitem e não aceitam que os outros divirjam do seu modo de pensar.
Grato, Sr. Presidente, pela tolerância de V.Exa. V.Exa. é um homem legitimamente democrata, compreendeu a necessidade que eu tinha de fazer estas rápidas referências. Reservando-me o direito de, em outra ocasião, com mais tempo, emitir o juízo que é meu, com todo
o respeito ao juízo dos outros, mas que é meu, sobre a crise que realmente constrangeu toda
a Nação Brasileira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. (Palmas) (Discurso não
revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (José Vecchio) – Com a palavra o nobre Deputado Cândido do
Norberto.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Tudo indica que passou, ou ao menos está passando, a hora da convulsão e o império das paixões.
Durante esse período criticamos a muitos. É provável que as nossas críticas tenham sido
certas, é provável que tenham sido erradas e, o que é mais triste, injustas. Ninguém é dono da
verdade, muito menos em fases de agitações e exaltações. Criticamos, disse e repito, muitas
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vezes, Sr. Presidente, sob a inspiração do bem público, sincera por de alguns e insincera de
outros. E o fizemos, especialmente nesta Casa, por vezes, contando com o apoio da assistência que nos ouvia. Ninguém foi bravo por isto, Sr. Presidente, ninguém se fez herói em razão
disto, como não foram covardes aqueles que, pensando de formar diferente, limitaram-se a
silenciar, com isto prestando uma homenagem inclusive à conservação da ordem pública e
da ordem dos trabalhadores da própria Assembleia que, de Casa Legislativa e política que é,
transformou-se em menos do que uma Casa Política, numa praça onde se exercitou o direito
da realização de comício.
O Sr. Hélvio Jobim – É verdade!
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Que falem, Sr. Presidente, agora e falem livremente
os que conosco não pensaram, os que conosco não estiveram nas posições que assumimos.
Sim, que falem no exercício de um direito que ajudaremos a sustentar, em nome de um direito que não precisa ser lembrado, de uma Constituição que não precisa ser invocada, de uma
legalidade que também não precisa ser mencionada. De minha parte, Sr. Presidente, penso
que tudo quanto me ocorreu dizer foi dito em favor da legalidade que estava na ordem do dia,
em favor da Constituição que se discutia, E tudo disse tendo o cuidado – e a Casa e os Anais
testemunham assim,- de fazer as restrições, as observações marginais que se impunham, para
que não se confundisse, em nenhum instante, o nosso apelo à legalidade e à Constituição com
a disposição de atrelar-nos aos que defendiam, sinceramente alguns e insinceramente outros,
os mesmos objetos de nossas preocupações.
Quero, Sr. Presidente, prestar uma homenagem, nesta tarde, o que já fiz ao longo do seu
discurso, em aparte, pelo magnífico trabalho que enriqueceu os Anais desta Casa, graças à
inteligência do seu autor e à indiscutível cultura jurídica que o acompanha e que, por sinal,
neste País onde se fez praxe fazer o elogio da ignorância, provoca tantas iras e tanta inveja. O
Deputado Paulo Brossard falou a esta Casa e estou certo que falou ao Rio Grande e falou e
trouxe elementos novos relativamente ao procedimento do Congresso, cuja conduta critiquei e que, ainda agora, não me parece que se constituía no Congresso que eu imagino dava
representar o povo brasileiro, porque, se está integrado de grande expressões da cultura e da
dignidade deste povo, também o está de velhas raposas da política brasileira, capazes de aproveitar qualquer oportunidade para tirar vantagens pessoais. E que estas raposas lá estavam,
comandando os acontecimentos, nas horas mais difíceis do Congresso, nós o sabemos. Mas,
Sr. Presidente, ainda hoje fio lembrado aqui e, por sinal, com muita oportunidade, que é preciso, nas críticas que são feitas agora, ter-se presente uma verdade muito elementar, segundo a
qual os fatos sociais estão sempre, invariavelmente, fazem com que as leis vigentes caduquem
e outras surjam, ocupando seu lugar. Quem sabe, Sr. Presidente, se os fatores determinantes
da mudança de regime que agora se operou no País não foram estes e não os interesses de
alguns? Mas, se crítica se fez, Sr. Presidente, aos que adotaram o Parlamentarismo de maneira
tão rápida, em regime de tamanha urgência, é bom que, em nome da Justiça, se faça uma distinção que se impõe: que se distinguem os homens como Raul Pilla, que não se contam pelos
dedos das mãos, porque são muitos, e que há anos defendem, com indiscutível sinceridade,
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a adoção do Parlamentarismo em nosso País. A mim, a quem correspondem convicções realmente parlamentaristas, não agradou a mudança da maneira como foi feita. Talvez eu tenha
cometido um erro, talvez não tenha sabido interpretar direito os fatos políticos do meu País
em meio tanta confusão, mas a mim cumpre também o dever de não misturar os Raul Pilla do
Congresso com os “gatos” da previdência social que também estão no Congresso.
Sr. Presidente. Estas intervenções bravíssimas, na exiguidade do tempo regimental que
nos corresponde, não são, realmente, bois, para que se defina o nosso pensamento, e a nossa
posição diante de fatos como esses que se desenrolaram agora. Mas quero colher o ensejo
para de novo dizer, aqui, que agora que vencemos – ao que tudo indica – a fase de agitação e
de confusão, cumpre-nos retornar à serenidade e objetividade e dizer, de novo, que a Constituição não é apenas o art. 79, e que legalidade não é apenas a posse de nossos parentes, de
nossos amigos, de nossos correligionários, que legalidade é muito mais, E que legalidade não é
bandeira leve, que se possa suportar sem grande patriotismo, sem grande vocação, sem grande
capacidade de renúncia por toda uma existência.
O SR. PRESIDENTE (Adalmiro Moura) – Resta um minuto a V. Exa.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO – Pode-se empunhar a bandeira da legalidade durante 8
ou 10 dias, e até mais. E até se virar herói à base da bandeira da legalidade; o difícil, Sr. Presidente,
é manter essa bandeira sempre! Pode-se virar herói de um momento para outro, em alguns dias,
sustentando a bandeira da legalidade, que é grata a todos nós. Pode-se fazê-lo com facilidade.
Mas difícil é mantê-la sempre em nossas mãos, e, especialmente, em nossa consciência e
dentro dos Palácios do Governo, porque legalidade, -já disse e quero repetir – não é apenas o
cumprimento do art. 79, deste ou daquele artigo da Constituição, legalidade é muito mais:
é respeito aos dinheiros públicos, é justiça social, é respeito aos direitos dos cidadãos sempre,
e não apenas quando nos convém. Assim entendo que Pátria já não é mesmo apenas aquilo
que em formosas palavras nos diz Rui Barbosa, Sr. Presidente: “Pátria não é um sistema, nem
uma seita, nem um monopólio, nem uma forma de governo: é o céu, o solo, o povo, a tradição, a consciência, o lar, o berço dos filhos e o túmulo dos antepassados, a comunhão da lei,
da língua e da liberdade.”
Pátria é tudo isto, mas há de ser, também, a casa onde se mora, a terra em que se trabalha,
é a mesa farta, o trabalho garantido e justamente remunerado, a escola dos filhos. Ninguém
exigirá, com sucesso, que o homem do povo ame realmente a sua Pátria se a casa onde mora é
eternamente alheia e deva pagar aluguel escorchante para poder habitá-la. Ninguém há de exigir que um homem do povo ame a sua pátria se a terra em que ele trabalha não possa ser sua,
um dia; ninguém há de exigir que um homem ame a sua pátria se a escola para seus filhos não
estiver assegurada; ninguém há de exigir que um homem ame a sua pátria se a ele não se oferecer trabalho justamente remunerado, como também ninguém considere que o povo ame
Constituição e Legalidade se Constituição e Legalidade forem invocadas apenas quando nos
convém, para manter os mandatos, para dar posições a parentes, amigos ou correligionários.
Quando se impunha a bandeira da legalidade em praça pública, ao som de marchas militares, através de microfones e se deixar de cumprir os mais elementares deveres impostos pela
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Constituição e exigidos pela coletividade, quando se deixa, Sr. Presidente, durante meses,
de mandar a esta Casa Legislativa as respostas aos pedidos de informações solicitados pelos
representantes do povo não se agindo com sinceridade. Quero aproveitar para, ao mesmo
tempo em que dirijo minhas saudações ao ilustre Sr. Governador rio-grandense, solicitar que,
comprovando o seu amor, a sua paixão – aos quais me vinculo – à legalidade, mande para
esta Casa as informações que pedimos há mais de cinco meses sobre estes escândalos públicos
chamados negócios com as Estradas da Produção!
Há mais de cinco meses estamos pedindo que o Governo mande informações para esta
Casa a respeito deste escândalo público, e até hoje, apesar da legalidade então vigente, essas
informações aqui não chegaram, e nós, em nome da legalidade, as exigimos...
O Sr. Hélvio Jobim – Muitíssimo apoiado.
O SR. CÂNDIDO NORBERTO –... e ao ensejo da lembrança do escândalo público,
chamado “O negócio das Estradas da Produção”, quero assinalar, Sr. Presidente – com isto
transmitir um pouco de confiança e de esperança no regime Parlamentarista que se instala
agora no país – que, segundo tudo indica, um Ministério, um Secretariado que cometa os
atos cometidos pelo Governo do Rio Grande do Sul, com o contrato que fez com o “Cônsul”, ao contratar a construção, pelos preços conhecidos, de uma estrada como a da produção,
normalmente não pode se aguentar mais do que uma semana. Cai, de cair, impõe-se que
caia! Um Ministério, um Secretariado que – e o povo que se prepare para isso, se o Parlamentarismo for levado a sério – deixa de prestar informações ao Congresso dentro dos prazos
estabelecidos em lei, cai, e deve cair, por que assim impõe o sistema, o regime que cuida de
impedir a irresponsabilidade. Um Ministério, um Secretariado, por exemplo, responsável por
uma vigarice como esta, dos preços da “Estrada da Produção”, não pode resistir, tem que
cair, cumpre que caia quando, ao invés de se pagar Cr$ 63,00 pelo metro cúbico pelo serviço
de terraplanagem, se paga Cr$ 160,00; este Ministério tem que fornece uma explicação ao
povo, através de seus representantes e, se não os oferecer, cai o Gabinete. E é por isto, entre
outras coisas, que eu tenho confiança no novo regime que se instala esperando do mesmo,
evidentemente, não uma solução para os grandes problemas do povo – problemas para cuja
solução o novo sistema funciona como um instrumento mais aperfeiçoado, como ainda há
pouco lembrava com erudição, o nobre Deputado Paulo Brossard, mas que esses problemas,
pelo menos de respeito a dinheiros públicos, de respeito ao patrimônio público podem e devem ser resolvidos dentro do outro sistema. Sei de Secretários que não permaneceriam uma
semana sequer nos seus cargos dentro do sistema parlamentarista, e que não cairiam só aqui,
mas que correriam o risco de cair no fundo da cadeia onde, aliás, deveriam estar há muito mais
tempo. Sei, inclusive, de alguns que estavam, de revólver em punho, defendendo a legalidade
ao nosso lado, sei de egressos das portas de prisões que, com os homens de bem deste Estado,
defenderam a legalidade na convicção de que a legalidade por que estavam lutando significava
a impunidade. Quero dizer, daqui, que cometeram um grande equívoco, porque a legalidade
pela qual nós lutamos não se chama impunidade, não se chama perdão para os que merecem
a cadeia, para os que roubaram a previdência, para os que furtaram e realizaram polpudos
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negócios à custa da coletividade.
Sei, Sr. Presidente, que não posso ir adiante. Que devo ficar por aqui, mas penso que pelo
menos em parte disse algumas coisas que queria dizer mais detidamente, mais ordenadamente
para que o povo compreenda que, passada a luta da legalidade, pela vigência da Constituição, estamos de novo, no uso dos direitos que nos confere a Constituição e a Legalidade, e,
no exercício dos deveres que nos corresponde em razão da Constituição, como Deputados,
pedindo que nos prestem contas dos dinheiros públicos mal aplicados pelo Estado. Daqui já
endereço, nesta primeira sessão depois da “guerra”, que felizmente ficou nos microfones, ao
Governador, campeão da legalidade, título que não quero discutir e até aceito, para que mande para esta Casa, como campeão da legalidade que é, em nome da legalidade, em nome da
Constituição, as informações que ele nos deve. E proclamo, Sr. Presidente, até prova em contrário, que desde o dia 25 de agosto, o Sr. Leonel Brizola é, para mim, no Rio Grande do Sul,
o campeão da legalidade, o Marechal da legalidade. Dou-lhe o título, não o discuto e os fatos
provarão se ele realmente é um apaixonado pela legalidade e pela Constituição. E se realmente
for assim, deve começar com o envio, para esta Assembleia, das informações que solicitamos a
respeito desta vigarice chamada estada da produção, o que já fizemos há mais de cinco meses.
Viva o campeão da legalidade ao qual, em nome da legalidade renovo o pedido a que fiz
referência. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Antes de conceder a palavra ao nobre Deputado
José Vecchio, desejo comunicar aos Srs. Deputados que os Srs. Líderes combinaram com o
Presidente da Casa que os trabalhos de Plenário da Sessão Permanente somente serão encerrados após a posse do Presidente da República que, segundo informações não oficiais, deverá
ser realizada amanhã, á tarde. Ficou combinado, outrossim, nessa reunião, que segunda-feira,
às 14,00 horas, caso tudo corra normalmente, será encerrada a Sessão Permanente para logo
iniciar-se as Sessões Ordinárias da Assembleia Legislativa, havendo já segunda-feira Ordem do
Dia para apreciação de Projetos de Lei e votação de Redação Finais.
O SR. ARY DELGADO – Pela ordem, Sr. Presidente. Apenas lembraria, como colaboração a V. Exa., que está para ser discutido o veto oposto pelo Sr. Governador do Estado a
Projeto de lei, de autoria deste Deputado. Faço respeitosamente esta lembrança na certeza de
que esta proposição entrará na Ordem do Dia referida.
O SR. PRESIDENTE (Mariano Beck) – Agradeço a V. Exa. pela comunicação. Vou tomar as providências que o caso exige.
Logo após o último orador inscrito usar a palavra, serão suspensos os trabalhos da Sessão
Permanente.
Com a palavra o nobre Deputado José Vecchio, a quem agradeço a tolerância dada a esta
Presidência.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Depois de ouvirmos o brilhante discurso do nobre Deputado Paulo Brossard, virmos à
tribuna é quase que um arrojo de nossa parte. A intervenção pronunciada por S. Exa. não só
trouxe esclarecimentos em torno da situação real dos fatos que culminaram com a Emenda
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Parlamentarista, como também, ensejou um estudo retrospectivo das Constituições e teve o
mérito de servir como parte doutrinária a nós que somos leigos em matéria de parlamentarismo. Bastante útil para que possamos ler, examinar e fazer nossos pronunciamentos no futuro.
Aqui, na Assembleia Legislativa do Estado, nesta Sessão Permanente, inúmeras têm sido as
manifestações dos nobres Deputados em tecendo críticas ao Parlamento Federal, especialmente
no dia em que a douta Mesa da Assembleia resolveu que fosse irradiados todos os discursos aqui
proferidos. Na oportunidade, Sr. Presidente e Srs. Deputados, não assomamos à tribuna, para
não tirar lugar dos nossos Colegas mais bem preparados, para não tirar lugar dos nosso Colegas
mais bem preparados, para não tirar-lhes o direto de se pronunciarem sobre o assunto. Porém,
nos Anais desta Assembleia deverão constar as pouquíssimas vezes que ocupei a tribuna pois que,
preocupado com o estado de coisas, embora Deputado do Governo, pouquíssimas foram as vezes
em que comparecei ao Palácio do Governo, a não ser justamente nas horas que eu considerava mais
agudas. De resto, como era meu dever, permanecei na Assembleia Legislativa do Estado, de pleno
acordo com o pronunciamento do Deputado Cândido Norberto de que aqui estávamos desarmados, esperando tão somente o final dos acontecimentos.
Dirigi, Sr. Presidente e Srs. Deputados, uma crítica ao Presidente do Congresso e que
deve constar nos Anais da Casa e não tenho por que retirá-la; dirigi, também, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, algumas críticas aos Ministros militares e também não tenho por que retirá-las, pois aqui na Capital do Estado um avião sobrevoou a Cidade Baixa, lançando panfletos.
Tive ocasião de ganhar alguns e, ainda, de ler para que constassem dos Anais da Casa. Um
deles era o manifesto dos Ministros Militares que, sem fazer segredo de suas manifestações,
declaravam peremptoriamente que não concordariam com a posse do Vice-Presidente da República, porque S. Exa., no Governo, não daria as garantias necessárias ao povo brasileiro, pois
que, quando Ministro do Trabalho, conviveu permanentemente com elementos comunistas.
Eu esperava que alguém se pronunciasse neste sentido, esclarecendo a posição do Sr. João
Goulart quando Ministro do Trabalho e a sua posição atual, de Vice-Presidente da República
ou, por outra, de Presidente da República. E estas manifestações não surgiram de parte da
bancada a que faço parte.
João Goulart foi hostilizado como Ministro do Trabalho do Governo do extinto Presidente Getúlio Vargas tão somente porque vinha ao encontro das aspirações e dos desejos
dos trabalhadores. Neste País, quando alguma cousa se deseja fazer em benefício de quem
trabalha, logo se é chamado de comunista. Do mesmo modo, quando alguma cousa se deseja
fazer contra os interesses da coletividade, quando se deseja fazer o cerceamento das liberdades,
basta-se apontar o velho chavão de “combater o comunismo” para que todos se rendam às
imposições feitas por pessoas a quem de direito cabe resguardar a ordem pública.
Que Ministros Militares são estes que somente procuram atacar o Presidente da República eleito pelo voto livre do povo brasileiro justamente quando S. Exa. vem para assumir o
seu mandato, com a vaga que lhe deu o então titular Dr. Jânio da Silva Quadro? Deveriam
estes Ministros, antes de procurarem atirar a opinião pública contra o Congresso, declara-se,
como agora estão fazendo, de pleno acordo com o Congresso do País, e pela posse do Sr. João
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Goulart na Presidência da República. E isso S. Exas. não fizeram. Pelo contrário, os momentos de dificuldades por que passamos no Rio Grande foram cada vez mais acirrados pelos Srs.
Ministros. E, pasmem os Srs. Deputados, eis as declarações do ilustre Ministro da Guerra,
Marechal Odílio Denys, publicadas no “Correio do Povo” do dia 5:
MARECHAL DENYS: “Sempre tivemos a preocupação de acatar o Congresso Nacional”
BRASILIA, 5 (C.P.) – Urgente – O marechal Odílio Denys, em palestra informal com os jornalistas nesta Capital, credenciados junto ao seu gabinete, pronunciou-se sobre os últimos acontecimentos de maneira sucinta, declarando, à certa altura de sua conversa: - “Não poderíamos, nesta
hora conturbada que o país atravessa, nos furtas a uma profunda colaboração que contribuísse
para a tranquilidade da família brasileira, e, sobretudo, à coesão das Forças Armadas.
Sempre tive – disse o marechal Odílio Denys – assim como os meus dois companheiros de
Ministério, nas suas respectivas pastas, a preocupação de acatar o Congresso na sua soberania.
Concluindo, assim falou o ministro da Guerra, marechal Odílio Denys: - “Precisamos, as
Forças Armadas e as famílias brasileiras, nos resguardar e combater aqueles que intentam levar
nossa pátria, a destinos contrários à nossa formação cristã”.
(Após a leitura)
S. Exa. deveria ter feito este pronunciamento muito antes de lançar o manifesto assinado
por ele e pelos demais Ministros Militares, ameaçando o povo do Rio Grande do Sul, ameaçando o povo do Brasil de uma guerra civil, provocada por S. Exas. mesmos.
E se o Senhor Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que hoje está sendo alvo
de certas críticas descabidas, não tivesse tomado uma atitude viril, em defesa da Constituição e da Legalidade do nosso País, não seria, por certo, o Sr. Presidente da Câmara Federal
que, no momento em que os Ministros Militares se excederam nas suas atribuições – no meu
entender -, com mais alta autoridade na Nação, tivesse colocados nos seus devidos lugares
esses ministros, dando-lhes voz de prisão, porque era este o lugar que lhes cabia, já que não
correspondiam aos anseios e às aspirações do povo brasileiro. Era isto que S. Exa. deveria fazer.
Se o Governador do Estado tomou a atitude que tomou, não se pode, Srs. Deputados, dizer
que o povo é ignorante, que o povo acompanha por ouvir falar. O povo atendeu ao chamamento
do Governo do Estado, na convicção e na certeza de que periclitavam as instituições democráticas.
E este Ministros Militares, que se opunham à posse do Presidente João Goulart, por ventura alguma vez declararam estar de pleno acordo com a Emenda Parlamentarista? Absolutamente. Eles tentaram, no meu entender, golpear a Democracia do nosso País; tentaram
experimentar, para ver das possibilidades de implantar a ditadura no Brasil; e, se não o conseguiram, foi porque encontraram pela frente o Rio Grande unido, como um só homem.
Embora estejamos fazendo nosso pronunciamento, hoje, aqueles que discordaram da posição
do Governador do Estado pelo menos se mantenham em silêncio, em respeitoso silêncio.
O Sr. Hélvio Jobim – Desejo esclarecer que o silêncio de uma parcela de Deputados que
não concordaram com esta solução emocional decorreu unicamente da transformação da Assembleia Legislativa num verdadeiro comício de praça pública, durante esses dias em que se
permitiu livremente e as manifestações das galerias, que estavam, evidentemente e açuladas
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pelo Governador; e só hoje se pôs ordem na Casa, impedindo a manifestação das galerias, de tal
foram que o Poder Legislativo pudesse funcionar normalmente em sua plenitude democrática.
Era a afirmativa que queria fazer a V. Exa.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Nobre Deputado Hélvio Jobim. V. Exa. que nesta Casa não
faltou a uma só das Sessões...
O Sr. Hélvio Jobim – É verdade. Estive aqui permanente.
O SR. JOSÉ VECCHIO - ... não deve estar esquecido de que o Sr. Presidente da Assembleia Legislativa, ao iniciar a Sessão Permanente, declarou – e deve constar das atas das
sessões – que, como estávamos num período do movimento anormal, ensejava liberdade para
que o povo, que nos honrava com sua presença, se manifestasse livremente das galerias; e o
povo usou dos direitos e prerrogativas que lhe foram conferidos pelo próprio Presidente da
Assembleia Legislativa.
O Sr. Hélvio Jobim – V. Exa. permite? (Assentimento do orador)
Unicamente para -dizer que, precisamente nos períodos anormais e excepcionais, deveria
ser assegurado o regular funcionamento do Poder Legislativo, sob pena de o próprio Poder
Legislativo ser impulsionado pela onda emocional que varreu o Rio Grande do Sul.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Bendita onda emocional!
Ainda é cedo para julgarmos.
O Sr. Hélvio Jobim – Respeito o juízo de V. Exa.
O SR. JOSÉ VECCHIO – O tempo dirá quem está com a razão, se o ponto de vista de
V.Exa. ou a ação viril do Governador do Rio Grand.
Quero, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dizer ainda mais, que são tantas as operações que
se observaram durante esses poucos dias no nosso país, inclusive, a célebre “operação mosquito”. Que é bem provável que amanhã ou depois tenhamos outros similares.
O Sr. Hélvio Jobim – Isso é com o Deputado Lamaison Porto.
O SR. JOSÉ VECCHIO – Vou encerrar, Sr. Presidente. Antes, porém V. Exa. usará de
tolerância para com este humilde Deputado como também o foi tolerante demais Deputados.
E neste espaço de tempo quero dizer das minhas dúvidas a respeito da emenda parlamentarista. Não nos surpreendamos, Sr. Presidente e Srs. Deputados, se dentro de um futuro muito
próximo surgir mais uma horda de loucos e se invente a “operação Muquirana” para derrubar
a Emenda Parlamentarista, porque são tais os apelidos que se põem aos golpes em nosso país
que outro não posso dar ao que poderá surgir para derrubar a nossa Emenda Parlamentarista.
(Palmas) (Discurso não revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE (Vieira Marques) A seguir, com a palavra o nobre Deputado Antonini Fornari.
O SR. ANTONINI FORNARI – Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Ocupo a minha tribuna, neste instante, atendendo a um imperativo de consciência, eis
que nesta altura dos acontecimentos políticos do País não podia deixar de trazer ao conhecimento deste nobre Plenário e do Rio Grande o meu pensamento, a minha conduta face
aos momentos difíceis que vivemos no Brasil e no Rio Grande do Sul. Desde que eclodiu
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o movimento político-militar que tanto preocupou aos brasileiros, tomamos uma posição,
fruto da nossa orientação democrática, fruto do nosso ardor cívico, qual seja, de lutarmos na
defesa da democracia brasileira. A bancada dom eu Partido, Sr. Presidente, do Partido Social
Democrático, bem apreciando os graves acontecimentos políticos que envolviam a Nação,
fixou sua posição e manifestou-a através de telegramas enviados ao Exmo. Sr. Presidente da
República, à Câmara Federal dos Deputados, ao Senado da República, aos Governadores dos
Estados brasileiros, às Câmaras Estaduais, vasados nos seguintes termos: (Lê)
“Ao tomar conhecimento telegrama expedido Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Sul vg Bancada Partido Social Democrático resolve fixar sua posição por
maioria absoluta sentido exprimir seus votos e sua confiança de que a atual crise política brasileira seja resolvida dentro da lei e da ordem, adotando-se soluções visem
salvaguarda da democracia.”

(Após a leitura)
Esta, Sr. Presidente, a nossa posição e mantivemo-nos coerentes dentro desta linha. Se
não ocupamos anteriormente a nossa tribuna, assim procedemos, talvez, Sr. Presidente, dado
o estado emocional que se vivia nesta Casa e no Rio Grande, dado o perigo de ser mesmo a
verdade deturpada, dada a incompreensão de alguns setores, Sr. Presidente, mas não deixamos de comparecer a esta Casa para demonstrar ao Rio Grande e ao Brasil a nossa intenção de
ver salvaguardada a democracia brasileira. Constituições foram desrespeitadas no passado. A
Constituição de 1934 foi rasgada, Sr. Presidente, e nós já sentimos as dificuldades que enfrentava o Brasil sob este sistema Presidencialista de Governo.
Sr. Presidente. Desejo dizer aqui, alto e bom som, que sempre me considerei filiado a
corrente parlamentarista deste Brasil, sempre rendi as minhas homenagens àqueles que, com
idealismo, com coragem e com denodo, defenderam esta forma mais pura, este sistema mais
aprimorado de democracia. Mas, Sr. Presidente, a solução da grave crise político-militar não
cabia a esta Assembleia, e o Congresso Nacional, com absoluta segurança, com liberdade,
com altivez, soube cumprir com o seu mandato, e soube levar a democracia brasileira a destinos que poderá servir para melhor garantia de toda a população brasileira.
Sr. Presidente, Desejamos, agora, ao lado do Deputado Hélvio Jobim, lembrar o que se
passava aqui neste augusto Plenário no ano de 1947, precisamente, Sr. Presidente, no dia 14
de junho de 1947, quando aqui se discutia, quando aqui se aprovava a Emenda 557, Emenda
oferecida à Assembleia Constituinte Rio-grandense para implantar o sistema parlamentarista
de governo. Muitos a votaram, Sr. Presidente, com idealismo, muitos o fizeram imbuídos da
melhor das intenções mas, nesta altura, ponho em dúvida a conduta de alguns homens públicos que já não são mais coerentes, alguns homens públicos que estão desmentindo a atuação
que tiveram aqui neste augusto Parlamento. Eu, Sr. Presidente, não posso aceitar as assertivas
do Sr. Governador do Estado que, nesta altura, se vem voltando contra o Congresso Nacional, vem dirigindo sérias críticas, umas abertamente e outra veladamente, a esses homens
públicos quem, com muita coragem, com muita altivez e dignidade, souberam alterar o siste-
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ma da democracia brasileira, entre os quais se encontram homens deste Rio Grande, dignos,
honestos, probos, corajosos, que conhecem as tradições gaúchas e tantos outros brasileiros
proeminentes, por certo, votaram a emenda tendo em vista os superiores interesses do Brasil.
Desejo, neste instante, lembrar ao Rio Grande e a esta Casa que o Sr. Governador do Estado
não é coerente, o Sr. Governador do Estado está ocultando a verdade ao povo gaúcho, eis que
deveria ler para o Rio Grande o voto que deu por ocasião da discussão da Emenda nº 557. E
tomo a liberdade, Sr. Presidente de ler a esta Casa o que dizia, em 1947, o Sr. Governador do
Estado, ao votar a emenda parlamentarista, dando o seu voto favoravelmente à iniciativa, Dizia, então: “Neste instante, fiéis às nossas gloriosas tradições de desprendimento e desassombro na luta em prol de todas as liberdades, personificamos um dos momentos culminantes
da história política do Rio Grande e do Brasil. Voto pelo parlamentarismo, convicto de que
esse sistema se constituirá no instrumento que nos encaminhará para solução dos problemas
econômico-sociais que tanto afligem o povo rio-grandense. Sala das Sessões, 14 de junho de
1947. Leonel Brizola.”
Assim falava, assim votava, o Governador do Estado em 1947 e eu, desta tribuna, Sr. Presidente, faço um apelo a S. Exa., no sentido de que seja legalista, de que obedeça a superiores
decisões do Congresso Nacional eis que não podemos viver me tranquilidade se continuamente estiverem a atacar o nosso Parlamento e as nossas Casa Legislativas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Palmas) (Discurso revisto pelo orador)
O SR. PRESIDENTE – (Vieira Marques) – Não havendo mais oradores inscritos, suspendo os trabalhos da presente Sessão Permanente.
Está suspensa a Sessão. (Suspende-se a sessão)
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O SR. PRESIDENTE – A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul vem realizando
sessões permanente desde o dia 25 de agosto último, quando se tornou conhecida a renúncia
do Presidente da República, o Sr. Jânio Quadros.
Durante todo este tempo a Assembleia Legislativa, interpretando o pensamento de todo o
povo rio-grandense, através da unanimidade dos seus integrantes, manteve em funcionamento
esta Casa, numa vigília democrática admirável. Todos os Srs. Deputados cooperaram e concorreram para que fosse preservada e salvaguardada, em nossa Pátria, a democracia e a legalidade.
Após os acontecimentos que são do conhecimento de todos os Srs. Deputados e de toda a
opinião pública, foi empossado, em meio às dificuldades surgidas e superadas, na Presidência
da República, o Sr. João Goulart e, nesse ínterim, o País vem de sofrer uma modificação na
estrutura do regime democrático pela Emenda Constitucional. Aprovada pelo Congresso,
implantou-se o sistema parlamentar de Governo no Brasil.
Já se encontra, também, formado e empossado, o Primeiro Conselho de Ministros que
deverá reger os destinos à Nação.
A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul cumpriu com o seu dever. Considera,
assim, já e necessidade absoluta a volta dos trabalhos normais.
Convencionaram os Srs. Líderes com a Mesa e a Presidência que a Sessão Permanente
seria encerrada na tarde de hoje. Assim vou proceder. Antes, porém, quero deixar registrado
nos Anais, a exemplar atitude de todos os Srs. Deputados que integram este Poder, atitude
firme, resoluta e decisiva na defesa das instituições democráticas e na preservação de um clima
de legalidade em nossa Casa.
Desejo, em nome dos Srs. Deputados em nome da Mesa, especialmente, agradecer a todos
os funcionários desta Casa, indistintamente, que com dedicação admirável acompanharam
os trabalhos, às vezes tumultuados, que se realizaram neste período difícil e anormal da vida
democrática brasileira.
Quero agradecer a todos os jornalistas, a todos os cronistas parlamentares acreditados
junto à Assembleia pela maneira como conduziram a divulgação dos nossos trabalhos.
E assim, como a tranquilidade de quem cumpriu com o seu dever cívico, a Assembleia
Legislativa encerra a sua Sessão Permanente, e eu, em nome do Poder Legislativo, declaro-a
encerrada.
Dentro de cinco minutos será concluída a ata e imediatamente reabriremos os nossos
trabalhos na sessão ordinária.
Está encerrada a Sessão Permanente.
Levanta-se a sessão, às 14,00 horas.
(Encerra-se a sessão)
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