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CONGRESSO NACIONAL
· Presidência
lionvoca~ão

de sessões conjuntas para apreciaçfto de vetos ...Presidenciais.

O Presidente do Senado Fec1eral, no.s termoo do art. 70, § 3°, da. Constituição e dQ art. to, n' IV, do Regimento Comum, convoca ns duas tasa.s
~Co Congresso. Nacional para, em sessões conjuntas a realizarem-se nos dias
:''J
29 e 30 de maio, 5 e 7 !.'!e junho do ano em curso, às 21 horas e 30
minutos, no Plenário da Câma:-a. dos Deputados, conhecerem dos segUintes
:retos presidenciais:

MESA
Presidente

VlCE· LiDERES

Vice ..Presldente -

Rul Palmeira

:UDN.

'Primeiro-Secretário Figueiredo - PTB.
Segundo-Secretário
rinho - PSD.
Terceiro-Secretário

ra.-

Argemlro de
Gilberto Ma-

Mourão Viei-

UDN.

Quarto-Secretário - ~ovaes Filho
PL.
Primeiro-Suplente - Mathias Olympio- PTB.
Segunc.:o-Suplente
Guldo Mond1n
!'"""" PSD.
Terceiro-Suple·nte - Joaqu!m Parente- UDN.

Gaspar Veloso.
Victorino Freire.
AlO Guimarães.
DA UN!AO DEMOCRATICA NA·
OIONAL.

LIDERES E VICE-LID~'IlES
MAIOR!~

i:iDER

Daniel Krieger.
VICE- LÍDERES

Áfons& ArinOs.
Afrânio Lages.
Padre Calazans.
DO PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

LÍDER

Filinto Müller (PSD).

LfDER

VlCE-LtDER

Lima Teixeira (PTB) .

'

Nogueira da Gama <PTB> ,
Lobão da Silveira (PSD> •
Vict~:·:. o Freire (PSD).
JeftP.rson de Aguiar <PSD>
Guido Mondin (PSD> .

Jorge Maynard 1PSP> .
Saulo Ramos 1?TB>.
DA

MINO~lA

João Villasbõas -

< UDN)

Dos Partidos
DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
LtDER

Benedita Valludares.

de maw. 5 e 7 de Juilho

Barros Carvalho.
VICE-L1DE85t

F a ust.o Cabral.

Arlindo Rodrigues
I

NeLson Maeula.n
DO PARTIDO LIBERTADOR
LÍDER

Mem de Sá.
VICE-LÍDER

Aloysio de Carvalho.
DO PARTIDO SOCIAL PRO•
GRESSISTA
LÍDER

Jorge Maynard.
V1CE-LÍDEI

Miguel Couto.

l:S~O.

AURO MouRA ANDR1.DE

Presidente

10. Heribaldo Vieira - Sergipe.
11. Ovidio Teixeira - Bahia.

7. Ruy &\rneiro -

Paraíba.

8. Jarbas Maranhão - Pernambuco
9. Silvestre PC:;;icles - Alagoas.

10. Ary VIanna -

Espfrito Santo.

DO PARTIDO '!'RABALHISTA NA·
CIONAL
LÍDER

-

QA

:~0

SENADO FEDERAL

Moura Andrade

I'SD.
1\

29 e

Dias

veta parcüu, ao Projeto de Lei (D 0 2.22~-57, na Câmara e n9
no Senado) que fixa ·as dh·etrlzes e ba.ses da ~ducação nacional.
Senado Fer;.2ral, 27 de abril d€ 1962.

12. Del Caro - E.spiritn Santo.
13. Afonso Arinos - <hcencmdo. EID
. exercício o suplente
Venâncio
Igrejas) - Cluanabal'a.
14. ·Padre Calazans - 8:\c Paulo.
15. Irineu Bornhausen _ Santa Catarina.
16. D3me1 K!'ieger - Rio Grande do

Sul.

Lino de Mattos.
17. Milton Catnpt.s - Minas Gerais.
6. Menezes Pimentel - Ceará.
18. João Vllasboas - l\-Iat.c Grosso.
_
11. Jefferson AguiBr- Espírito Santo
19 Lopes da Cost!i - Mato Grosso.
12. Gilberto Marinho
Guanabara 20. Coimbra Bueno - Goiás.
13. Paulo Fernandes Rio de JaDO MOVIMENTO TRABA·
neiro.
LHISTA RENOVADOR
14. Moura Andrade - São Paulo.
LÍDER
Paulo Fender.
15. Gaspar VelooO - Pat·aná.
DO PARTIDO REPUBLICA:-10
16. Alô Guimarães
Paraná.
17. Guido Mondin -

Sul.

Rio Grande d'"

18. Benedito Valladares rais.
Filinto Müller - Mato
1Hl.
20. Juiscelino Kubitschek
do. Em exerci cio o Sr.
ciano> - GoiM.

Minas GilGrosso.
<Licencia-

Josf>

l:i\e.T;_

REPRESENTAÇÃO PART!DARIA
PARTIDO SOCIAL DEMOCl:ATfCO
1. Paulo Coelho -

Amazonas.

2. Lobão da Silveira -

21. Pedro Ludovico - Goiás.
UNIAO DEMOORATICA NACIONAL

Pará.

3. Victorino Freire -

Maranhão.
4. Sebastião Archer - Maranbã.o.

5. Eugênio Barros - Maranhão.
PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO

1. Mourão Vieira -

Amazonas.
2. Zacarias de Assunção - Parâ.
3. Joaquim Parente - Piaut.
4. Fernandes Távora - Cearâ.

1. Vivaldo Lima -

Amazonas.
PiauL
3. Fausto Cabral - Ceará.

2. Mathias Olympio -

5. Reginaldo Fernandes - Rio.
6. Sergio Marinha - Rio Grande de
Norte.
7. João Arruda - Paraiba.
8. Afrânio Lages - Alagoas.
9. Rui Palmeira - Alagoas.

I

LÍDER

Mendonça Clark.

'

4. Argemiro de Figueiredo
5. Barros Carvalho -

·parai~a..

Pernamb!.t<'O,

6. Lou"rival Fontes - Sergipe.
'l. Lima Teixeira -

Bahia.
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Caiado
Arlindo
1\Iiguel
11. NcL'2on

t:
lO.
~

rle C~st!'O ·-- Guan:tbar!l.
eodrigucs ~ Rio de ~la

Couto -

cl~

Rio

Marulan -

(Seçiio 11)

=-~=-~

=·---~

PTB - Caiado de Castro
PTB - Lima Teixeira
PL - Aloysio de- Carvalho
'
Reuniões: Quintas-feiras,
àS 1&
ras.
Secretário
Renato de Abneida
Chcnnont.

EXPEDIENTE

J_aneiru.

Parana.

DEPARTAMENTO 06. IMPRENSA NACIONAL

'12. Saulo Ramos - Santa Catarina
13. Nogue!ra da Gama.- Minas Gc:·
r:.iis.
Licenciado o Sr. Leõnids.c; 11eHo <Piauí) . Em o:ercic!o o SUplent-e, Sr.
Mendonça Cl;nk ldo PR> .
PARTIDO UDERT ADOR
1. Novacs. Fil!lo
Pernmnbuco.

OIFO<ETOR- GE.RAL

ALBERTO DE. BRITO PEREIRA
c.jt:Fr;: 00 SERVl<;"O O E: PUtiJLICAC,:Õii!:S

Ct-II:FE CA sr-.ç:ÃO O":(t~I!OAÇÃO

MU;<ILO FEf:REIRA AlVES

MAURO MONTEIRO

o

OlÁ!~ lO

2. Aloisio de Cat~alho · - Bahiâ~
3. Mem de Sã - R-io Grande do Sul.
PARTIDO E·OClAL PROGRESSISTA
1. ,José Maynúd - Sergipe.
·pARTIDO TRABAUJ!sTA

I

j Comissão de
pTB -

•

dente
PSD sidente

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

lmpre~sQ

PSD -

PSD -

na& qJicinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

RENOVADOR
1. ·Paulo Ferider - Pará.

REPARTIÇõES E PARTtCULARES

1. Mendonça Cl1:1.rk -

Piauí.

Exterior

SEl\1 LEGENDA

Rio Grande

Dix·I-ruit -Rosado
do Norte.

50.00 'semestre • . • • . . • . • • • . .
96,00 Ano • • • • • • • • • . • • . . . . . .
.Exterior

Cr$. !36.00 :Ano

Ano

-

COMISSõES PERMANENTES

Cr$
Cr$

39.00
76,00

Cr$

108,00

.Excetuadas as para o- extedor, que serão. sempi·o anuais;' as

podc-r-sc~-ão tomar, em qualquer época, JlOr seis mesa~
ano.
.
- A fim àe ]JOE:sibilitar a ·remessa de valores acom}lanha·dos de
escJarechuentoS ·q1.1anto à sua aplicação, solicitan}o-p dêem prefQrência
~à rem assa p::n~ meio de cheque ou vale postal. emitidos !l favor do
· 'fesour€iro do DePartamento de Imprensa Nacional. '
_-·Os ~-uplomontos às edições dos órgãos oficiais serão fornecidos
aos assínantcs sàmcnte mediante _solicitação.
- O custo do número atrasado será acrescido de C_;$ 0,10 e, por·
. exercício d~corridn. r(•brru·~se~ão mais. CrS 0,~0.

.

as~int\turaS
úU UIJ?

Comiss,io Diretora
Moura Andrade -

Presidente

Rm palmelfa

. }\l'gemuo de Figueiredo
Gilberto Marinho

Mourão VieiraNovo.es Filho
Mathlas Olymplo
Guido Mondin
Joaquim Parente

191.

UDN UDN -

Comissão de Agricultura
PTB ....: .Nelson l\.1aculan

dente

·

PSD -

Eugênio

PSD PSD UDN UDN PTB -

Alô Gulmaráes
Paulo Fernandes
LOpes da COsta
Ovidio feixeira
Fausto Cabral 17)

Hnrros

SUFLENT!!:s

ODN UDN -

1. João Villas aoa.s
2. b~niel Kneger ·

UDN -.3. Sérgio- 1\·l:.lrintlo

Reginaldo ' Fernandes
Padre Calazans
SUPLENTts

UDN - 4. Lopes da- Costa
PSD - Lobão da Silveira
PTB - 1. Barros Ca.rvalho
PSD - AlO Gulmarães
.
PTB
- 2. Lima reixeua
ViceUON - Lina ·de Mentes (Do PTN)
PL - !. Mem de Sà..
PTB - Caiado de Castro
Reuniões: Q~artas-feiras, tts 16 ho~
PTB - Ltma reixeira
PL - Aloisio de .Carvalho
ra.s.
Reuniões:
.àS QUijl'tas-fe1ras, (I.S )6
Secretãrio: José soares de Olive"~ra
horas.
t
Filho.
.•
Secretário: Evanaro Fonseca para-

Pre5J·

naguá.

PSD -_.,Pedro .cud~vico
PSD - Jefferson de Aguiar
PSD - Sebastião Archer
UDN - Del Caro

• ·-

Comissão de Economia
PSD -

dente.
. PTB 3ldente.

Gaspar

Velloso · -

.Presi-

Vice-Pre·

Lobão da Silvelra

Menezes

P~menWl

Afonso ArinOs

LOpe.s da Costa.
Afrânio r..,ages
C-c.iado de Castro
Arlindo Rodngues f9)

-

'

SUPL!;:N1ES{

L Sebastião i Archer
1PSD.- 2. Silvestre Péficles
PSD - 3. Eugênio sarros.

Capital e Interior

Semcstn! • .. . . . . . . . . . Cr$
Ano .••••..•.••... , .. , Cr$

Ruy carneiro _

Preli•

}--.. PSD -

FUNC!ONARIOS

Capital e Intcriol'

1

PARTIDO REPUBL!ÇANO (P R )

I

I

-

UDN UON -

PTB -

ASSINATURAS

Teixeira

UDN -

PTB -

NACIONAL

l. Líno de Matos - São Paulo.
MOVIMENTO THAilAL!llSTA.

Lima

,

Legislação Social

Comissão de Finanças

·.·UDN -

I. DL-x-Huit .Ro.sado
UDN·- ·2. Padi'e Calazans
UDN - ·s. HerlbaJdo Vielra
PTB - 1. Banas Carvalbo
PTH· --2. Lourival Fontes
PTB - _3. ·Nelson Maculan.
Reunióes: Quintas-feiras, às 16 ho-..
ras.
~
Secretário: José Soares dê Oliveira

Filho.

Comissão de Relações Exteriores
PTB- ·vi\:aldo Uma.- ~residerú.e. ·

UDN - Jo·âo Villasboas Vice..
Presidente.
. UDN - Afrânio Lagee.
- UDN - Herlba.ldo VIeir3.
. PSD - Bênedtcto Vailadart's.
PSD -:- Gasnar Veloso •
PSD -

Filinto Multar.

PTB - Lourival Fontes.
PL - Aloysio de Carva!ho (9).
PUPLEN1'ES

UDN

.~

:\lilton Catnpos. ·UDN ._ J oao Arruda.
UDN - q(lrgio Mannno .
PSD - ·Menezes Pimentel.
PSP - JeHerson de Agufar.
PSD - AIO Guimarães. .
QTB - Nogueira da Ga.ma. ·
PTB - Barros carvalho.
_PL - Mem de Sã.
Reuniões: Quintas-felra.s,.
boras.
Secretârio: Eurico Gory Auler.

. Comissão de Redação

Daniel Krieger ·- Pr~i~
_.
·
- TiTuLAREs :
Arv Vi~nna - Vice-Prest-~· _Sérgio ·l\,Iarinho - pre~idente .<unm~ .
.
.
· Ary· Vianna Vic~Pre.s1dente
Eugemo Batros
(pS.I)j
J
ODN - Del carb
Pauloeoetho·
~
.
~
UDN - Jóão Arruda
GasPar Vella.so Alô- Gunna~aes (PSD) -,
PSD - Alô Oulmarães
Lobão da Silveira /
Affonso Armos (UDN)
PSD - P~ulo Fendef
Victorino Freire
Lourival Fontes <P'l'B)- .
PTB - Nogurira da Gama (9)
~ecret-ârio: Jooe Aristides de.
Irineu Bornhausen
1. Padre Calazans <UDN>
rMs Filho.
I'àvbra. ·
2. Heribaldo Vieira (UDN)"
1 Fernandes
uoN - Lopes cta casta
2. Lp?ão da -Silveira <PSDr
PTN · - Lino de Matt-os
1. cawdo· -de Castro <PTB,
PSP ·- 1. Eugêpiq· Bí-iFOS
Comissão de Constituição
\P.:::lD -: :J. seu~:~st.1ão arcUer
. PTB - Nogueira da GaQla ·
Secrel-ário ..:. sara Abraão - on•
PSD - 3, Alô Guimarães
PTB - Barros carvalho,
. cial Legislativo.
Justiça
ODN - 1. lrineu aornllau.sen
P'fB - Saulo R.amos
PSD ..._ Jefferson âe Aguiar - _PreUDN - 2. OVI<Ho Telxc:ira
- Dix-Huit RosadO
Reunião.
Terç~l's-fcirfls, às 16 tloaidente. ·
·
ÜDN - 3. L.acanas de Assumoção
PL - Mem de Sá {17).,
fas.
ODN - !I.Iilton campos Vice.
UDN - 4. Sérgi(., Marinho
Ptesidcnte.
PTB - 1. Lima rerxeira
PSD - Sylvest-re Péricles
PTB ---. 2. Stl.u!o. ~nmo~
Comissão de Saúde Pública
PciD.- S1lvesue t-'erlcles
PSD - Ruy Carneuo
ra~euniões: Quin~ns-felr~, àS -16 ho-~; pSD - Ruy Varne1ro
PSD - Lobão da Sllveira
UDN
- Regjnaldo Fernandes PS:P - Jarbas Mllrant:lão UDN -- Heribaldo Vieira
Pl'.esidertte,
S·ecretãriO: JOSé. Soa.!·es ~e Q!iV.eire.. PSD - Menezes punentel
UDN - Afonso Arinos
1o1 ilho.
·
PSD - Pedro Ludovlco
UDN - Afrãn!q !Ages •
PSD - Alô Guimarães Vfce•
PSD - Filinto Müller
~residerite.
PTB - Lourival Fontes
-lJDN
Coimbra.
Bueno
PTB - lilogqeíra cta Gama
Comissão de Educacão e Cultura OTh~ - Zacnarias de ·As.su:mpção
bnN - Fernandes Távora.
P:L -- Aloysio de carvalho (11-),
PSD "- Menezes Pimentel Pre·
UDN - João ArrUda.
.
PSD
Pedro Ludovtco
.sidente
ODN - .\'lilton CamposSUPLENTES
PL - l\·leJJl de S:t. ..:.. Vice.o..•u;l:PTB
Saulo Ramós _:_ (fi) •
UDN - João Villasboa.s
PSD.- l. Arv- Via.:.m ..
dente
tJDN - Dei Caro
SUPLENTES
PSD- 2. .aenedlcto valladares
PSD ~ Jarbas Mara~hão
PTB - Fausto Cabral ·.
PSD- 3. daspflr Vello~o
. PTB - Saulo Ramos
PTB
Vlvaido Lima
PSD
Eugênio
Barro.!.
PSD- 4. Menezes PlmenteJ
I P~ - Arlindo ROdrigues
.?'TB - .1\rlindo Rodrigues
PSD
Jartu1s Mara!J.hão.

UDN - Iríneu aornhau.sen
PTB - Caiado de Castro
PTB - Lima Teixeira
Reuniões: Qulntas-feira.s, As 16 boras.

Mo-I

e

Fausto CatJI'al - Vice-Pi'c""
· UDN - Sérgio Marinho
UDN - Fernandes fá vora

UDN dente
PSD dente
PSD PSD PS9 ·PSD PSD UDN UDN -

f
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fl-:.a.d-.).5 de que trr,+::-..m o Anexo In Ca
.n• 3.780, de 12 de julho de 1960,
e o art. 19 da Lei n' 3.82$, de 23 de
UDN - ... Sérgio MarLI"lho,
nol'em:.Jro dé 1960, ficam reajustados,
PTB - Arlindo Rodrtgue!l.
I SllTIMA UE'UN!i\0, REALIZADA de
acôtdfJ com o Anexo I desta Le1.
AOS
TRl>S
DIAS
DO
M!!:S
DE
Reuniões; Qulntas ... feira.s, às l5 bo1\"IA!O DO ANO DE 1963.
Art. 2o O.::; pn.drões de vencim_entos
UDN -

\

Lopes

ATAS DAS COMISSõES
Comissão de Redação

da COS~"!.

e. que se

EXTRAORDINÁRI.-\

re!er~

o a.rt. 19 det Le1

nú~

631

previstas no art. 5'\ e rc.spcctiros U

1,. e 2~ da Léi n 9 3.826, de 23 de no-

Lel

ras.

Maio de 1962

vembro de 1960, fica concedido um.
abono de 40?0 (quarenta POl' cento),
calculado sôbre o total corresponden~e
a-oo respectivos vencimentos acrescidos

I

do aOOno t:revisto naquele artigo.

rnero 3._733, -de 30 de julho de 1950,
Parâgr~fo único.
_Fica concedido
As quinze horas do dia três de maio ilcitm reajustadcs, de acôrdo com o aos .serv1dores em ~t;vidade, que s~
do ano de mil noveceniV-? e _.sessenta Anezo n desta Lei.
encont_rem nas cond1çoes do artigo 9'
1da. Let nQ 3.826, do 23 de l'lO\'embro
e dOi.'), reune-se. extraordmà1'l~mente,
.
.
a Comis.siio de Redação, sob a presiI 1• OS vencimentos estllbelectdos 'de 1960, mn aumento de 40 % lquaComissão tle Segurança
dencia do senhor Senador Sérgio lV!a- .t:.i"l~e artigo dividem-se em sôldo _t2/3) renta por cento), calculado sôbl'e os
Nacional
l'inho, presentes os senhOJ:e.s ~~.:nado- [13 g.raLWcaç~.o (lj3), na. conformidade I"esuectivcs vehcim::-ntos reajustados
res Aiõ Guimal'ães e Lob[..o àa sn... c},~t,s letras "a" e "b" do parágrafo na· forma daquele nrtjg·o, ressalvados
UDN - Zacari::ts A5Sumpção
veira.
. · íJ-nico do B:rt. 2~ do Códlgo de Ven- os servidores compl'ecndido:; no art.
Prt'!>,rlt.'Ilt.e.
Deixam de campa.:-ec€r, por motivo cfmehWs e Vantagens dos Míiff.ares, .14 desta Lei e os que a1)ÓS 23 de noPSD .... Jnrbars Maranhão -- V\ce- justificado, os ~cnht~yes .se.tadores Ary 'apro~·:.:do pe!a. Lei n9 1.316, de 20 de 'vembro de 1960, tive1'P.rrÍ ntodificeçõc~
Pres.acBte.
Via~ma e Lonnv:ll I··cn!.es.
j!lnei.to de 1951.
nw níveis ou simbolcs de seus venct.PSD - Jefterson de Ag.lHl"t.
' A comi~~::ão aprova o .Parc~er ~m
1 2') A .soma da..ts vsntagens perce~ mentos.
•QUe o .o:;enhor s~na~o1· _A)o_ ounnames bfdas por militares, com exceção de 1 Art. 7' Aplicam-se o.o p&.:;:::oal atiN
PSD - Silvestre Péi1c1es.
ofer~ce n. 1'~d::;çao OD \enc~do na dl.s: fjuda. de custo diárias salât'io-fami .. I e inativo dos territórios autarqu'a-1
UD~ - serg1o Marinho.
cussn.o ptehnunor do projeto de Le1 .
' , t·
' ta~,
,.
'
'"
•do Senado n? 29 , de 1g6o, que e.:;ta- ·~11, aulas :sufõ-le.mvn~ru-es, ~ .t·Z.S e g:a~ f~derai.s, en_t1~ades pa.r~esta.lais e _ser·
caiado de castro'
PTB
belece normas para 0 recebür.ento de L.flca..ç:ões de parâ-qued_lSI110, senlço vtços port.uanos e mantimos a.dmm.l.s·
verbas crçamcntãrias e crédít.as da ) a~reo, se-rvlço d': submarmo e esca.fan- t:actos pela união ~ob forma f;Utu.r·
AN!ndo Rodrigues m.
PT!l
JUStiça do Tnbalho.
dna, não de veta ultrapassar o !imite qUica, betn como acs servidores dll
S.UP .LENTES
Nr.da· mnis havendo q11e tratar, dá- I es~ab-elecido no a!t. 4~ da Lei nutnero Réde Fer.tOl'iária F'cdcral S. A., ::un~
sr por encerrad,_ a rennião, lavran-, 3, 183, de 30 de JUlho .de 1960, obser- parad-os pela Lei n" 3.115, de ll3 de
Ruy Cltttltlro_
PSÓ
do eu, S<~rs.h Atm1.bão, Secretária, a j vndo, no entanto, o disposto no art. março de 1957, e ar.s da.s ferrovlas,
Jorge M~ynard.
PSD
a. esta posteriormc-ate lhcorpora<las,
presente q t.:t,. que. uma. vez nP. rovada, s~ desta Lei.
será nssin~da pelo Senhor Presidente.
'à
.
. . . sem prejU1zo do ertqu::dramento a qua
.
Vict.orino F're1re.
PSD
1
- - - - - - _ - - - - - - - - - · - - - - - 1 Art. 39 Aos serv1 ores ma_1vos
c1ylS se retere o ar~. 76, da. Lei n" 3.7HO,
João Arruda.
a
..
a pagos pelo Te 5 O u r 0 Na.Clot1al tJca 1
1 de 13 d_e julho ti e 1960, as vilntn.gcn!
UDN
ATA DA 33· SESSAO DA 4·' concedidO um aummto de 40 % lg,:,t- I financeiras desta Lei. na mesma base
Atrâ.nla Lages.
UDN
SESS~Q.LEGISLATIVA DA 4~1 renta por cent.Q) sObre os seu.s PlO- ·;>ercentuol e limitações previstos par>
Saulo Ramo3.
PTB
'
·
E v~ntos.
l JS sen!dores c!r!s, calcula<i.os sôbre os
LEGISLATURA EM 7 O Parágrafo único. o pagamel11D dns 1.enctmentos wultantes da rplicação
PTB - Nelson Maculan.
MAIO DE 1962
novos proventoe será feito desde lo;o. da LeJ n' 3.826, de 23 de novembN
Reuniões: Qmntas-!elra.s à5 16 hô,,~
~
! independente de apostila dos respecti- 'de. 1960, dedUzindo-se. outrosslrn,
?RESIDi!.~-. erA. J?OS SRS. ARGl;.M1- 1 tos t-ítulos, sem prejnfzo do dispo.sto quakqeer aumentos havidos pbr Wtp
rM.
~.0 D~lF~GUJ<,Il?EDO, GILBER-TO \DO art.. 63 da Lei ll'-' 3.'780, de 12 de' de out.ras di3pOs!çõcs de Lei poste~
Secretário: Julieta Ribelro do.s San~
...v!ARIN_-10 E GíJlDO MONDlN.
I julho de 1960.
·
• rioH>s à data do citado diploma legal.
to!.
As 14 hora..:; e 30 mitíutos acham. ..
/ Art. 89 Nenhum servidor, civil ou
se pr~.s?ntes o~ S!·.s. Senadores:
Art. 47 Os nulltal'es que se cncon- militar, ativo <JU inativo, da rutminLo;lnlm na jnativídade e os pensimüstas tração direta ou indireta, abrangi®
Vúxtldo Lt;;w. Lob!iO da srrreíra, terão os seus proventos reajustado~ por esta Je1, pode:;á perceber, no Pais,
Comissão de Serviço Público Mendonça
Clark, ~"llr!athias Olympio, 1
d
b
·
,_
Joa -uhn Parent
Fernandes Távor.:t _...?nlan o-se por ase os ve11c1men\!1Js a título de venci.~~~n.to, _remuneração,
Civil
~ ~rgemito a/Ê'igueiredo ~ Jarbas nudos Z:~r tabela do ~nexo !I des~a v.anta~ens p~cum;;t"l~S flxas ou p!~
PL - Aloysio de Carvalho - Pre- Maranllão _ Barros Carvalho _ Sil- lel, ohsen .... do o disposto no art. 2 . ventos, Prl-f.DS n1e11salmente, qua~t1a
Pestre pf!;icles _ Jorge Maynard _I
,
_
1 total st:peno'· a 17 (dezessete)
veze!t
sidente.
Viei1·a ~ ovidio Teixeira: _Art. ~q·l E conced ldo~ aos ?ent!o~ :o maior salb.riowminimo em vigor.
PSD - Jarbas Maranh~o - V1ce- Heribaldo
.
.
'T
.
..
AI
.
d
c
mstas
cn
s
pag-os
pe
o
resomo
~"~a-~
P
á
~
.
r
d'
L t 1na
presidcnte.
et:cet1a - - 9YSIO e a_r- cional um aumento corre~pondente a
ar gra1o un~co. nc1Ul:S~ no 1.3valho
~zlberto
llfarmho
-:----Gtlv
r· '·
.:.
•
posto
ne.'5te
artigo
a
participação
ns
PSO - Silvestre. Pérlcles.
40 -~ <9ua.-renta _p~r cento) sobre ns , anecaàação de tributos.
berto Mannllo JOSé Feli.~zano
UDN - Padre Cala.zans.
Nel~ott Macu?an -;- Saulo Ramos - respJ;('~twns pensoe~.
.
! Art. 99 Aos senidores do :r-.!íniStério
UDN - COJmbra Bueno.
Gwdo !:1ondm. (20).
§ .1
As pe~ot;_S ~onced:d~s .Pe~o 1 da Fazend..:.'1. náo sujeitos ao re""íme de
P1'B - CaJnd.o de Castro,
1n.st1tuto de Prevl.t\e.nma e M'l>lstenma ,
ã'
.
.
<:t
él
PTB
Fausto Cabfal.
o SR. PltESfDE:N'TE:
dos Sel"Vidores do Estado .::erão rea- , remuner_aç o, nomegaos ou pru·a
e
.
'
!transferido após 22 de março de 1962.
A lista d~ presença acu.sa o com- justadas, automàtiCarrlent;: na m.;sma e vedada, com a ressalva d-o § 1~. a.
!3UPLEifTES
Palecllnent? de 20 Srs. Senadores. base do aumento de 40 ro <q_ua.ent.a percrpção de percentage-m sõbre a arPSD
R-UY Carlleiro,
HtH·endo numero legal, declaro aberta por cento), rta furm.a, do DeCieto nu- reti'Cla~áo de quatsque:~: rend~ pUPSD - Benedito Valla.datea.
a sessão. Vai ~er li~a .a ata.
mero q 51.06?, de 26 _de julho de 1961. b1icas·. ·
·
UDN - Sergto Marinho,
.o _sr. 2. "'Srctetarlo proced.::
J 2, _!?ala os eleitos do p~amento 11 ~ 1~> o disposto neste artigo não se
UDN ·- Rcgma-ldo Fernandes
lettm~ da ata.. da se~s~o .antenor, da 1Jens~o deixada p~los ~erv1rlores. ci- au1ica. aos servidores -aue, por :fôl'Çt\
PTB - Nelson CabraL
que e sem d .. bate _aplo\~da.
. v1s, militares e autarqUlcos, ~ons1d.e- ctê leis especiais jri est.ãvnn no gôzc
PRB - Fausto CabraL
9 Sr. 19" secretano le o se- ratn~se seus d~;:_endentes os fllhos de de tais \"antanE-ns ante-s de 22: da
PL - Mem de Sã.
gutnt.e
qualquer cond1cao
·
d e g , .o
'
•
. .
março
1 62
1 § 3? o sel'vldor
Reuniões: Quartas~feiras, às Hl ho· EXPEUIENTE
civil, militar ou au§ 29 paro. efeito do disposto no pa ..
OFiCIO
tárquico, solteiro, de..,quftao;io pu viúvo. râ!Jt"a.fo anterior, o!Jsen'ar~se~á. conpoderâ destinar a pensão, se não tl- Juntamente o setruint-e:
Secletár!a: Italina Cruz Alves,
Do Sr 1? Secretãrio
da Câmara do.<> v~1: filhas capazes de .reoelJ~r ! be:w~ , a) 0 limite de 90~ó sõbre 0 resp~e
9
De-putados. n 594, de 7~e maio de ficto, à 1Jeo;;soa Qlle vrva sob ,sua de- , tJvo vencimento·
1962. enr-3.rninhando autógrafo do se- oendência econômica no minhno há ,
'
.
guinte
cihco anos, e dJSde que haja subsis~!- · b) a- norma do .a.rtlgo 8P de.:.:ta. lel.
Comissão de Transportes,
9
do impedimento leg-a) para o ca:h\~ \ l 3
Gozarão trmbém dos benefl..
Cc.;amicações e Obras Públicas Projeto9 de Lei da Câmara menta.
. cios do § 1? dêst~ artigo os tuuciomi11 21, de 1962
§ 49
...;d . , .. " f"ll ~ ., 1rics do lV!in:stér!o da Fazenda no·
Joree Maynard
Plesi ..
PSD
Se o scn:, ot d~C .. I lO;:,, 6
:n~a-d.C3 p:ll.a. carqcs iS;)bdos, c!) pro·
dE"rtte.
rN() 4.002-C, DE 1962, NA
mente J?oderá ct::dtl:lr tf. tcfedda be- vl.rncnto efetiv-o c cut:{:~ cuja invesC AMARA
Coiml)ra Bueno
Vice ..
neHct:.'ma m2-tt':.<1e da p:nsão.
deva ser feita. na forma da
UDN
Presídt>nte.
§ 511 o servitlcr civil, rni}itar ou au- Const-ituiç-ão,
mcd.i~ntc
concur;;;o dtJ
FiJ:a 1lo?:os 11alores 1)ara os venr-hnentos dos servidOrfs da União, tárquico, que fàr desqUitado, sOmente pro-rns ou titules.
PSD - Vlctorino Freire,
institui emptêslimQ compulsório e poderá va.ler-se do disposto no pará~
§ 49 A pa.rticipaç.1o dos tunclonár!o.J
UDN - João Arruda.
altsta leqislaciío do Jrnpôsto de grafo anterior se não estiver compe-- ! sujeitos ao re~imc de 1·emuneraçio
.Renda,
autoriza
emissão
de
títulido jud1c1almente a alimentar a ex~ ; nas muitas 1mpo.stas em vírtude de
FaUst-o Ca!Jra.! 15),
PTB
los üc recuperação financeira. mow espôsP.
procrsso instaurado opós a vigénc!a
difica leg[slaçri.o :;ôbre emissão de
SUPLE:ITES
§ s~ Na falia de~ be. nefi-clll.rtos refe- desta lei, p.or infr~(~o de qualq_u.:>r lel
le_tras e cbrfgctções do Tesouro Na- rldoo
nos parágrafo<; antetiotes, 0 sc 1·~ ou re~ularnento fl.scal, pa.ssa.rá. a ser
PSD - Jetfersorl de Aguiar
cwr.-al e dâ ontl·as providencias.
vidor civil, miHt.a1· o-11 rultárquico po- a :::cgumte:
PSD - Paulo Coelho,
._. Congresso Nacional decreta(
derá destinar a pensão à irmã soltei-~ a1 no;;. casos de infu1ção de s!mnles
CJ\PÍTC"LO I
ra., desquitada ou viü va, que viva sob dispos1th·os re:gula~ent!Lrf's, se-t;; falta
UDN - sers1o Marinuo.
sua dependência econômica.
·de pJgamento de 1m posto, 25 .o;
UDN - Uno de Matos.
Fixa novos valores de venci~
. .
~
.
1 b) nos ca:sos de infração consL;t~!t~
mentos dos servidores da
§ 7 ~· ?s bencfirJcs}e~te arb1"D scr~a 1 te em falta de pagamen~o de impôs to,
PTB - Nelson Maculan.
União
e~ten;:.nos aos _pen.:.wmstr:s dds se~- no todo ou em parte 500' ·
Reuniões: Quartas-feiras às 16,00
Art. l'' Os nlveis d.e l'encirnentos ndores autãrquicos.
1 c)· nru casos de im'pol·~t~clas q.nctlot·as.
Art. {)Q Aos servidores em ativip 1r::tdadas em virtude de leilão de fne-rbase, os valores dos símbolos dos carSecretário: ...~Ronaldo Ferreira Dias. gos em comissão e das funções grati-dftd.f', çu~ .se cnrontJ"{'m n'l.S condiçõe.-, C:J.do~'l3s spl'eendidM, 35~:;
Secretário: Ed1wrdo RU1 Bat<Josa.
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DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL

(Seçãe 11)"

Maio de 1952

=-~~,=---"""'!.-

! 5\' O d:3p:.sto no P<:n'i.cirafo ante·
r1or não se aplica ~o~ c.:tsos em que
. a le._;Jslaçto csp::ocífica estabeleça Pa.rtíeipação ,em pe-rcentagem menor que
a ora fü:-:1da.
§ 69 É revogado o § 89 do art. 373
do Regulamento anexo, ao Decreto
n9 45.422 de 12 de fevereiro de 1959.
Art. 10. o pagamento em moeda
es t rangeira, feito a servidores civis,
da administração direta e indireta,
ou miiitare.s em viagem, missão ou
exercício no exterior, não sofrerâ, outros.s1;n, qualquer acréscimo em dêcorrência da aplicação desta lei.

1961 e no § 59 do art. 97, da Lei número 3. '/54, de 14 de abril de 1960 f
art. 12 desta Lei.
A-rt. 15. Ao;:;, servldoJ"es das Secretari.as do.s Tribunais do Poder Judiciário e do Tribunal de Contas da
União se €-'>·tendem as vantagen.s desta Lel, observado o disposto no § 31l
do art. 97 da Lei nll 3. 754, de 14 de
abril de 1960, e art. 12 d~ta .Lei, deduzindo-.~e quaisquer aumentos havidos depois da extensão da Lei número 3.826, de 23 de nove-mbro de 1960.

no 3. 780, d~ 12 de julJ:io de 1960, o prazo_ estabelecido no art1go 87 da mesma
lei.
Parágrafo único. Os quadros a que
se refere o artigo 87 da lei acima.
citada deverão
ser elaborados en·
quadrando, tumbtm, WC!os os servi~
dores que exerçam atividades · permanent€-S de admini.st:ação, qualquer
que seja ,a sua fm·ma de admis_sáo ou
pagamento.
Art. 24.
Nenhum funcionário ou
servidor :público civil fetl.eral de qual~
quer dos 3 <t~·es) Poderes, das autarq_ui.rs e entidades pa~·aestatais ou
serventuá:io da Justiça, bem como
nenhum milit
00. ·
b
.
ll;l', P . era. perce er, _a
qualquer titulo,_ na 1~at1ndade, ma1s
do que no sel'VIÇO ativo.
Art. 25. A gratificação mensal atrlbuída pelo art. 6<:> da Lei 3.428, -de 15
de julho de 1958, aos Membros da
Comi&">ão Executiva do SiSal é majorada em 40% (quarenta por cento).
Art. 26. o.s membros do conselho
de Agua:; e Energia Elétrica terão jeton con·espondente a um vigésimo do
valor. base do nivel 18 por ses.são a
que ccmparcce~·em., não podendo e:x.ceder a quinze jetons por mês.
Art. 27. Os membros do Tribunal
SuperiOT Eleitoral e os me.'.!lbros dos
Tribunais R"CgiÜnais Eleitorais perceR
berão um jeton de Cr$ 2.000,00 <doi.s
mil cruzeirOs) por sessão a que compa:·ecerem, até o máximo de 15 <q"uinze) sessões por mês.

AI·t. 16. As vc:ntagens da presente
Lei estendem-se aos servidores do
SAJ!..IDU (Serviço de Assistência MéArt 11. Os vencimentos dos Pro- dica Domiciliar de Urgência) .
fessôr"es Catedráticos d.o Ensino Superior, do Colégio Pedro II e dos DeArt. 17- Os vencimentos, grHtifilegados de Polícia, de que trata o art. caçé-es e vantagens do Consultor Ge75 da Lei no 3. 780, de 12 de julho de ral da República são igua:s aos do
:·1960, ficam majorados em 40%, ob- Procurador
Geral da República, os
· servado, quanto aos últimos, o dispos- dos Consultores JurídicOs dos Ministo no art. 12 desta lei.
· térios e DASP aos dos Subprocuradores Gerais da República, e::-..ceto
Art. 12. O aumento de que trata no que se --refere às percentagem deesta ,Lei é extensivo, na mesma base
'e com ru:; mesmas limitaçõeS. e. o pes- ccrrwtes da cobrança judicial da
:soal do Poder Ex.ecuttvo transferido dívida ativa da União <ArL 13 da
Ipara o Estado da Guanabara, por fór- Lei n9 2.369, de 9 Ge. dezembc.u oe
1
ça da Lei n 11 3. 752, de 14 de abril de 1954 ) ·
1
1960, excluídos os servidores que teArt. 18. Independmtemente do li, nham sido beneficiados pela adm!- mite a que se refere o art. 49 d'i Lei
'nist:·rção esta-dual, após a Lei n~> 3.826, n9 3.783, de 30 de julho de 1960, .sede 23 de novembro de 1960, com au- rá concedfdo abono de 2G% sóbre ós
menta i~ual ou .superior ao concedido vencímento.s aó militar que, preenpor esta Lei.
chendo os requisitos exigidos pela
§ lo Na hipótese de ter sido con- legislaç2.o em vigor, para a tY.:rnsfecedido aumento e.stadual em base ln- rência facultativa para a inatividade,
ferior ao ora estabelecido. fica asse- com uma ou n1ais promoções, p~;>rma·
gurada a diferença entre o vencimen- n~r;<a em atividade.
J
Art. 28. AoS pilotos civis da Unlão,
to atual do servidor e o fixado por
esta lei, correndo a despesa respectiva
§ lQ Será concedido igual abono de das Autarquias .Federai.s ou entidades
à conta dos cofres da União..
20% sêbre os seu.s vencimentos ao ser- paraestataiS, será concedida uma gravido: civil Que, preenchendo os requi- tíficação por hora de . vôo, quando
§ 2'1 o disposto neste artigo é aplisiJ(Is exigid<Js pela legiEiação em vigor Pilotando, correspondente a 1% (um
câvel ao pessoal inativo aposentRdo pan. a aposentadoria, facultativa, per- por cento) dos
seus venCimentos,
IlOSLcdor.mente à transferência.
maneça ern· atividade.
... não podendo
ultrapassar 2/3 (dois
~ 3o com as ressalvas dêste s.:rtigo,
têYços) dos mesmos.
a~ que a lei estadual, que haja con- ·
§ 2.9 O DireitO à percepção dos
Art. 29. Nenhum serVidor trabaced:do aumento, tenba vigência·, serão abonos previstos neste artigo ces.·mrá
pa;:os pelos cofres da União, a partir a pru:tir do dia em que o servidor lhando para a União, em regime ae
de 1~> de abril do corrente ano, como militar ou civil requerer sua paEsa~ "pro-labore" poderá perceber ·menos
que o salá.rio-mínimo estipulado para
gem para a inatividad~.
11art~ integrante dos vencimentos e:s.a região. .
'\..
tabelecidcs nesta lei, oS aumentoS dela
Art.
19. o aumento de venc!men~
decon-entes.
tos concedidos por esta Lei :se apl1- Art. 30. Ficam extensivos às en§ 49 Aplica-se ·à PoHcia Militar e
Corpo de Bombeiros do antigo Disttl~ ca, nas ·mesmas bases, aos servidores tidades representativas de servidores
nacional, que
to Federal (Estado 'da Guanabara) o dos Ambulatórios da PolicliQica dos Públicos, de âmbito
Pescadores da Caixa de Crédito da tenham ~eus estatutos devidamente
disposto neste artigo.
Pesca do Ministério da Agricu.~tnra. registrados, até a data da presente
· A:t. 13. Aos servi-dm·es não regidos
Parágrafo único. O Ministro da lei, os benefícios de que trata a Lei
Jlela legislação trabalhista da Prefei- Agricultura p1·ovidenciará imediata- n~> 1.134, de 14 de junho de 1950.
-tura do Distrito Federal, da Campa- mente a aplicação dos benefícios da
nhia Urbanizadora da Nova Capital Lei n'l 3.967, de 5 de outubro de 19 61,
Art. 31. Os oficiais da ativa, que
(NOVACAP) e do Departamento Fe- aos servidores referi.ctos neste àru- tiverem curso ·superior, terão direidern de Segurança Pública, de B1:asi.to à gratificação de nivel universitãrio, na seguil1te proporção:
lia, é extensivo o aumento de que go.
trata está Lei, deduzindo-:se quaisquer , Art. 20. O salário-família concedia)
15% para os diplomados pela
aumentos hal'idos de 23 de novembro do ao servidor fica. majorado para Academia, Militar das Agulhas Nede HlSO à data desta Lei, observando~ Cr$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos gras, Escola Naval, Escola. de Aerose o disposto nos arts. 29 e 49 da Lei Cl'uzeiros) por~dependente.
"
náutica, Escola de Oficiais Especia··
·n9 4.019, de 20 de de-zembro de 1961.
Parágrafo único. A partir de ja- listas e de rnfa.ntaria de Guarda da
Art. 14. Será concedido um aumen- neü·o de 1963, do quarto dependente Aeronáutica e :ooutras de formação ou
) sôbre em diante, o saláriO-família será eléto d e -W%
(quarenta
Por bcen to d
.
t
d
s
especializ~çã-o de oficiais de nível suos venctmen os os mem ros o u- vado para Cr$ 3.000,00 (três mil cru
_p.reni.o Tribunal Federal; Tribunal Fe· zei!·os).
perior;
dNal de Recursos; S.uperior Tribunal
b) 20% para os que, além dos curMntt.ar; Tribuna-is da Justiça do Tn...
Art. 21. Para oo efeitos do paga- sos da letra a, tenham um ano de
balllo; Tril.mnal de Contas da Uniã'J; menta de salário-família considera- curso de especialidade ou aperfeisolteiro, çoamento, obtido em escola milita:-:
dos representantes do ·Ministério Pú· se dependente do servidor
blico nos referidos órgãos; dos mem- desquitado ou viúvo, a mulher rolbros do Tribunal de Justiça, da JU,<;- teira, desquitada ou viúva, que viva
C) 25% para os que, além óo curso
tiça de p Instância e Ministério Pú- sob sua dependência econômica, no da letra a, sejam possuidores dos curblico do Distrito Federal e dos TtiT;- rninimo há Cinco anos e enquanto sos de Estado Maior, Escola de Guerra
tórios Federais, do Tribunal de Jus- }Jersistir 0 impedhhento
,}egal de Naval ou Escola. Técnica.
tiça, Justiça de 1!J- In.stância e Mims- qualquer das partes pai-a se casar.
§ 19
Os- oficfais dos Qaadros de
Médico, nentista, Farm"acêutico e Vetério Público em ,exercício no antigo
Distrito _Federal, hoje Estado da Gua·
Parágrafo único, O disposto neste terinário, serão enquadrados nas lenabara, quando da mudança da capi- artigo SOmente beneficia ao servidO!' tras aclmr, conforme o curso seja de
tal para Brasília; dos_ Juizes Presi- desquitado, quando não tenha o en- 3, 4, 5 ou mais anos.
dentes de .Juntas de Conciliação e cargo de alimenta-r a cx-espôsa.
"
Julgamento e Juizes Substitutos; do
§ 2~
Ficam su-primidas as gratiflProcurador-Geral e demais Pt{){!taaArt. 22. Os cargos isolàdo.s de p:o- cações de Estada-Maior e Técnico.
dores da: República, do Procurad.:>r vimento, efetivo de igual denomina- .Axt. 82. O disposto no artigo anRegional Adjunto; do Auditor do Tii- ção e funções idênticas, no mc.::mo terior se aplica &os oficiais da Polícia
bunal de Contas; do.9 Consultores órgão e mesma localidade, serão de Militar e Corpo <ie Bombei:os do anJuridicos e dos demais membros de igual vencimento.
tigo Di..;;trito Federal (Estado da Guaserviço juridico da União (art. 14 da
nabara) desde que para o ingresso
0
Lei n9 3.414, de 20 de junho de 1958)
Ar~. 23. Fica
:p:o~roga.ao •. até
no curso de formação de oficiais teobservado o disposto no art. 49 da vencimento do Pl'Imeiro penod:: de nlm sido exigido o curso médiO com~
Le-i nq· 4.01:9, de 2t:l de dezembro "àe que trata o § 19 do artigo H da LCip!(;)>,
4

Panig"'afo único. Aplica-se aos ofi ...
ciais do quadro de saúde, o disposto
no § 111 do artigo anterior.

Art. 33. Fica concedida aos oficial-!.
do Quadro Auxiliar de Oficiais, em
extinção, aos oficiais dos quad:os de
especialistas, auxiliares ou de adnü-nistração, das Fôrças Armadas, a gratificação de 15% (quinze por cento)
de seu.s vencimentos, respeitado o teto
do § 29 do art. 2Q desta lei.
Parágrafo único. E' vedada a
acumulaÇão de· vantagens de que tra-ta ê.ste ru:tigo com a de hivel universitário.
Art 3,
· ·
0 s of"1C1a1s
.
que ocupem
funções para as quais são exigidos os
cursos de Est.ad Maior ou Técn·
quando nêles di~lomados, farão j~co~
uma gratificação especial de 8% (oito
por cento) à qual não .se aplicará o
disposto no § 2.9 do art. 2.Q.
Art. 35. Ao militar que servir em
guarnição do Cc.:n~ndo Militar da
Amazóhía e Briga~ ;Mista d.e Mato
Gross?, com exceçao d~ Belem, Coru~ba e. ~anaus, se;a pa_ga um~:
q-uo.-a ~tcwnal de 30Ya __ (tnnta pm
cento) sobre o seu vznctmento.
§ 19 Igual vantagem e com a mesma restrição é concedida ao ·milib-.::da Marinha e Aeronáutica que servi!"'
na mesma área de juriSdição 'tios Camandos de que trata êste artigo.
f 211 E:ssa vantagem será paga independentemente de qualquer outra
vantagem prevista na Lei nv 1. 316, de20 de janeiro de 1951, e não se lhe
aplica 0 disposto no art. 49 da Let
n~> 3. 783, de 30 de julho de 1960.
Art. 36. E' incluída entre as vanta.gens incorporáveis (art. 36 da Lei
n\' 1. 316, de 20 de janeiro de 1951 1 •
a gratificação de escafandria obser~
vr.da a restrição do art. 46 da mesm~.
lei.
Art. 37. O disposto no art. 49 da
Lei no 3. 783, de 30 de julho de 1960,
não se aplica aos incapacitados flsicamente da última guena, amparados
pelo Decreto-lei n~> 8. 795, de 23 de janeiro de 1946.
Art. 38. o artigo 42 do Decreto-lei
n9 4.014, de 13 Qe janeiro de 1942.
alterado pelo Decreto-lei n~> 9.832, de
11 de setembro de 1945, e Lei n~> 2. 879,
d'e 21 de setembro de 1956, p~ssa a
ter a seguinte redação:
"Art. 42. As comissões que com~
petem aos despachantes aduanei-ros obedecerão às que se seguem
das quais as relativas à tabela "A'"
se!'ão reco1hidas às repartições

I

-j;,

competentes_ e as relativas às ta~
belas "B" .e 1'C" aos sindicatos de

clR&'ie, para entrega . aos despa-.
chantes que executarem o serviço~
Tabela "A". Pelos despachos de
imlJQ:tação, fràns1to, · exportação,
baldeação e reembarque de rnerca~
darias estrangeir:::s, mesmo no re·.
girne de portarias ou requisição 2% <dois por cento) sôbre o valordas faturas comerc1ais ou consulares, inclusive as despesas de á~io-.
e sôbre-taxas cambiais;
Tabela 1'B": Pelos despachos deexportação pera exterior - 1,12%
(um vírgula doze por cento) sôbre.
o valor da fatura cambial- ou de.
cont1·ato de câmbio.
·Tabela "0": Pelos despachos deres~barque ou trânsito de mercadorias estrangeiras pelo 'território
nacional, bem assim despr.chos de
exportação ou desembaraços
de
importação, de mercadorias nego ....
ciadas entre localidades brasileiras.
tr:mspcr.:tadas por v~a marítima ou.
aérea, fluviais ou marítimas ou la·CU$trE.:;: 1.5% (um e meio por cen-.
to), sõbre o valor das guias, despachos. notas fiscais ou conhecimentos de carga.
§ 1o
As comissões fixadas na
tabeia "A'_r não pod_erão exceder de..

•
(Seção 11)
B> Vench"Jent<...,s de Cargos em Comissão

JJma vez e meia o salário-mínimo portação, reembarque ou trânsito de
de ma~or valor Vigente no Pais • papel de imprensa, destin&Io à connem ser !n!erfor a um por cento !ecção de JJvros, jornais e revista.s.
(1%)

dessa ilmportân<'-ia,

~

~-----

VaJon~s

Si:.nboJOs

fixa-

Art. 39.
O número de sjudantes
exc>::âer de 40% (qu!ll'enta por cen- de despacb.9..11te3 aàuaneitos na.;; Aito) do maior sa.hUi<)-mf...'11rno Vi· fândegas e Mesas de Renda, ::ii!rá, no

f..'Irniaía

das na tabela. "B'' não poderão

1-..0

• , •• , .. , ....••...•• , • . . • • . • • • • . • • • . • •

gente e nen1 ser i.túel'i')r a 10% .~láximo, corr-espondent~ ao dôbrQ do 2..0
'•
30
(det por cen to) d c;:,SC
va Ior e as· de despachante.s em atlvi d ade, sen·~o
1 ~~c~~~~: ~~:1 ~q~~~:t~~3 :O~~~~~ gradualmente extin;;~, até que se.
to) d êsse valor e nem ser inferior a atinja tal limite, as vaga.'! que ocor~ 6·0
5% (Cinco por cent•)\ des.<>.:t im~nr- 1rerem nas repa.rtições onde haja. e::r· 7~0
tã.n':'ia.
ces.so do nú.-::nel'o ors e:::tnb::!led<!o.
~:g
§ 211
As !rnportanr\ss arreca..
Art. 40 . E' 0 Poder Executivo au-. it>O
1 ··-o
dadaa que excederem os ~etos cor~
t'
respondentes fixados na Lei nú .. torizado a abrir, ao l\._:'Iit)js erto da i~-c
~;~,o 2~:::~ d!I~~~~~et:~P:~~d~~ Fazenda, crédito especial de Cr$......
94.500.000.000,00
(noventa e quatro t4-C
mente nos respect\vos despachos e bilhões e quinhentos milhões de cru 15-C
levantadas pelos Sin<Hcatos de
- !6-C
DesPachantes Aduaneiro.s, locais, e zeiros), que será automàticamente re-: 17-0
dJstrJbufda.s da seguinte forzna: gístrado no Tribunal de Contas e dí~S- J ts-o
1/3 (um têrço) para o clespachan19 o
0

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

B1.2~DDU

• •· · · ··· · ·· · ·· · ·· · · · · ··" · · ··" · · · ··• ·

75.6S000
.c~:· so

•

::g

70
65.t:2J'~0

' :::::::::::::::::::::·:::::::::::::::
.
. . ......•
1

6'...CJ~.Ga

•• ·............

5J.·,.'"·.~U

• ·::::::.::: .. ::......................

· .............. :..................... ~,·

53

::::::::::::~::::::·:::::::::::::::::

..................................... ;

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

...................................... 1~
..................................... ;

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

• , ...•.............•... ················l,
1

i:rio~e ~::~uà~:tr~b~~~l~o~~/~a~~; ~~·;~~~o a~ e:C~:o r:u~~~:~~ d~:~; ~f~-_g;_____:_:_:_:_::_:_:_:::::::::::::::: ~::::::::: ~:: {

·~· ' 1'J

;~:~-.. ~· ·;:3

:
• ····································)

13-C

iguais entre oo demais despachan~
tes, :sindica.Hza.dos ou não; 1(3 (um
têrçO) para os ajudantes de despachsntes aduaneiros, sendo 50o/.
(cinqüenta por cento) parã o ajudante de despachante que executar
o se:rvJço e o restante para a. dis~
tribulção em. partes iguais aos· demais ajudant.es.
§ 3'1
Para efeito dos cálculos
das comissões estabelecidas neste
artigo, todos os serviços são equlparados aos constantes das tal>elas flxadas na. Lei n<> 2.8·79, de 21
de &eter.nbro de 1956,
revogado,
portanto, o disposto na alinea. "A"
do § 111 do e.rt. 111 do Decreto-lei
D 11 9.832, de 11' de setembro de
1956 .••

u.,;
· 83. 2CJ l'O

44.!2.~.1.':;0

42.0C/lQ

~~--~;f~-~~g

37.t':U,GiJ
~.cQ
35.&!:0.00

36.·:

33.3~n U()
32. ::!CQ,úO

~Z:f85:gg

CaDítulc da presente lei,
·
-'------- - § 1~ Os órgãos do Poder EXecutivo
C> Grat~;icação de Punçáo
ficMl obrigados a classificar e <escri1
turar os gastos que correrem à 'coD.ts
1 Va.lor do Vencimento
dêste crédito especial, segundo as nor! mais a gratificaçã~ e~
Sfmbclos
mas aplicáve~ aos créditos suplemen ..
l
cruzeH·os meru;aiJ.
t.ares, cop.stantes do artigo 98 do Re ..
--------~--·--·---:-C!:l,>
gulantento.Gera1 de Contabilidade Pú1
61 fiOU IX
••••••••••••••••••• tt,. •••••••••••••••• :
l.:,l1iCa da União, .
J 1~1'
5tl:eoo:co
2·F'
i 2~> O pagamento da gratificat;ã;;-. Il 3-P
5C.OOO,CO
5J.::vo,oo
e"pec1aJ de nivel univer.sW'i.rio, no cor- i 4-F'
51.&.\C.OQ
rente exercíciQ, poderá ser a.ten-ctido \ ~=~
5~.
·.00
à conta dêste crédito especial, desã~ 1 1 _1!
4J. ú1. . ,JO
·--" ........ >... >.; ... >...... " ... "i
4(,
,00
que não tenham sido computadas do~ ! 8-P
4B. ~ •· ... o
tações nas tabelas explicativas do Or~ 9-F'
44.L .. 'J,{)0
.
·lO-F
çamento vtgente.
n.~F
4:1 Co.,~O
Parágrafo único. A majoraçâ<) de
. 42. [lc ~\;}3
.
Art. 4!. .M vantagens tinancetras 12~P
4Q.iJ;{J,ú{)
comissã·O admitida neste artigo não dêste Capitulo são devidaa a partir l3~F
39c. ·.co
Incidirá sôbre os despachos de iiJl..oo"' de I de abrU Qe 1002.
~~=~

····································•\
.....................................

l

:::::::::::::::::::::::::::::::::::: :)

l
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....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
............... > ...... > .......... '

...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . oi

16-F
17-F
18-F

Af>!EXO 1

SerVidores Civis

19-F

A} ,~encimen:os de Cargos Ejetívos

20-F
22~P

Nívei.s

Referência~ base

t li

17
li
18

!

.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::f

5o. 400;0Q

.. ·-·-···-·-········-··················!I
_,., ............................ -...... \

42.000,00

10

o • • • •. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • )

11
(~

11
lt

•
•
1

's

o

23-F
24-F

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

28.0(!\J,QO

\

26.600,00
25.200,00
23.800,00

Servidor€s Militares

46.200,{)()

38.500,00

2S.·:tJj,;:.o

ANExo·u

~0-~--

Pôsto

J VencimentOJ

I

---.;---, -· ----

>

'I

e/'

35.000,00

FA- 1

-

32.200,00

FA- 3

General-de-Exército, Almirante de Esquadra
Tencnt.e~Brigaàeir'l- , . . ........ , ...........
General-de-Divisão. VIce-Almirante e Major-

·-··-···········'"'"'··-···-···-····-!!

29.400,00

FA- 3

G~~~~!~~~~:siig'act'a. · · cont.rá:A~i;ant~ ··~- ··.s~r:

......... -................ -........... /i

_:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::I

2~.600,00

25.200,00

--·-.. ····················--··· .. -···-·!i
._ .. _... _................. _.,_,,_.,.,,,J

22.400,00

/

21.000,00

• >._ ... .,_ ......... : ...... -.,_: ..... >·li

19 600,00

..........................' -.... -....... t
)

23.800,00

F' A-

4

FA- 5

Fi\- 6
Fà- 7
FA- 8
F'A· 9
FA-10
F'A-11

>

16.000.QG

a

.......................................
....................................... \i
....................................... I\

15.4G<l,GO

FA-15

s

....................................... j

14.00ü,OO

F'A-16

1

....................................... !

~

3Õ. ~~~G' oo

o

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

25-F

37.:.:.0{)
36 ~v.:,oo
35 C>J,OO
33. GIJJ.IJO
3" ''"'' 1 GO

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

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

:0:

21-F

0
"Y

)

I
i

18.200.01>

13.440,00

FA-12
F'A~l3

FA-14

gadeíro ...........................•........
Coronel e Oapitão~de~Mat-e-Guerra .....•..•••• 1'
Tenente- Coronel e Capitão-de-Fragata •...••••.
1\fajor e Capítão-.cte-coneta ...... , .......•••••.
Capitão e

capitão~TPnente

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

Primeiro Tenente . . . . , .................•..•..
Segundo Tenc:1te . . \ ......................... .
Aspirante a Oiicial, Guarda~Marlnha, Subtenente
e Subo.ficial . . . , ......................... ..
Primeiro Sargento Contramestre, Sargento Ajudante ou Intendente e a.5selne1hados da J?olícia
Militar e Corpo oe Bombeiros do Ministério da,
11 Justiça. e Negáeios !ntetiores ......... , ....... !
Primeiro Sargento . . . . ....................... 1
( Segu~do Sargento . . . . ......................
( Tercelro Sargento . . ..• ...................... .
' 'l'aifeiro-mor. Cabn músico, Cabos cta Polícia e do 1
Corpo de Bombei.:-o.s e Cabos Engltjados ... , .
Taifeiro de 1" c!:u:sc. scJdados com curw policial,~
Corpo de Bom!)('irt·s, Marinheiro de 1a classe,

·1

I.

·I

I ~ff~~~a~iz~d,o:. ~~~~a~.~. :.~~i~~:r.~,. ~:~~~. -~~. ~~;

88.200,00
77 700,00
>

66.500,00
50.400,00
46.200,00

42 .ooo.oo

38.500.00
35.000,00
32.200,00
22.400,00

2L 700.00 ,
2L700,00
18.900,00

16.800,00
13 300,00
>

10 500,00

>

'

•

'
T êr0~- fcira:._S:____
I
Padrão

1

DIÃR:O DO CONGRESSO N~.C!ON:,:.A:.::::L~(~S::,:c:_::9:::.ão::__:I.:_;I)'-~~~~~==~M a~o.~d-:_1_,?62_~
I ..
. ' -

Fôsto

___ I

j

Vencimentos

1tmpôsto de renda e bem assim, os

CAPíTuLo DI

~~

I_____

1

Dos titulas de recuperação fi-! !edçrais,
nanceira ·
·
..
J .•rt.
"\; . 57. o resgate dos lítulos de
.
-.1
,
.
1. "Recuperação Financeira" será t'feH:
~ ~rt .. o...
E_ .o ~od_er Exec~lt~vo al;l- r tuado a partJr do ·exerciclo segUinte.
.9.660,00
. ~~!~':-a.~o _11: euutn,· ,!_J_t.~~o:_ da ?1.v~~a pu- 1 ao <;Ie sua emi~são,_ em 2o (vinte) pres6 300 00
·
•
l.~.·- ., .n ..~.n~ !nr:u,'l\.l.;l, _,l._nond:~:hiOt;; ~cItações anuaís iguaiS cada uma cquiva1!.200,00
1 "Hecupc>raua,o Fm:.:.nce1~,., e dlstr!but-~Jente a 5(,"o (Cinco
cento) do va1
4..200,00
i do~ em sé~·1~s autôn~mtas, _respe!tado lar nam.inal do ti~urb.
_
.
f
• .
·
.
0 ]1m1te maxnno de cir_cu1açao de . . . • .
3'.500,00
·ar$ 150.000.000.000,00 (cento e cinPantgra o un!co. Par~ facllf~ade
2. 800,00
quenta bilhóes de cruzeiros) .
do r~s&"n:te, os titulas s~rao emitidos
em v1ges1m_as partes, negociáveis e res2 500 oo
~ 1° Os títulos de que trata êste gatáveis isoladamente.
· '
arti..,.o serão cfestinados a atender:
e.
2.100,00
1 I - à unificação da divida ·pública · Art. 58. O orçamento da União, a:
Ptlrtit· do relativo ao exercício de 1964,
L 800,00
'il1terua fUndada da .União; e
consignará as verbas destin~das ao
l
·
1 ooo 00 1 II - _à liquidação, no todo ou em serviço de juros e amortização decor·
'
1 parte, de débitos, apurados em proces800,00 -~ So, à conta de "Restos a. Pagar" e rentes desta. lei, as quais--serão distri_ _ _:__<__ _ _ _:__ _ _ _ _:__ _;______-;----,-'~:_;__ _ _ 1 '·E~er!ícios Findos", de responsabili- buídas, automàticamente, ao Tesou·ro
Nacional e postas à 'disposiçl!-o da Cai. . ~
.
t dade do- Teso_uro Nacional, mediante xa p.e Amortização.
Art. 43. b'Empré:-stimo-Püblico de r cxprcss1~ mamfestaçáo dos inter,essa- :Parágrafo único. Na hipótese de
1Emergência Sc_rá, obrigatóriamente, ~dos.
insuficiência da dot-ação orçamcntâEmpréstimo público de emerr,:-n-,subscrito pelos contribuin~es do Im- t • ~-2° Não estão sujei.te.s ~aos efeitos rla, o serviço de juro e ~mortização
cia, de caráter compulsório.
pôs to de Renda, nas segmntcs ~bases: , da presente 1~1 as. obngaçoe_s de que será efetuado,• por anteci}fação, à con,1 ·
a) sôbre o.impôsto devido pelas 1 COf;Jtam as le15_ numer_o -1.4·t4, de 26 ta de crédito adicional obr_igatôi'ia,
··Art. 42. E' instituído um .EtÜprôs-jpessoas jurídicas, c11jos lucros tribu-: de novc.mbro·.ae- -1~51. e. 2.973, de 26 mente solicitado pelo Poder Executivo·
ao congresso Nacional.
:
tlmo PUblico de Emergência_, de ctt- tados- hajam sido superiores a . , . :, . de .nQVCU1bl'o de 19oS.
ráter compulsório, devido no ·exercício Cr$ 1.000.000,00, na forma da segum~
3" Os titulas vepcerao Juros
Art. "59. Incidem .. fim pfescrição
tinanceíro de 1962.
.
.
ts,.tabe1a: _.
•
aú-üais de-7% (sete-pol' cento) e se- legal as dfvidas correspondentes· R-o
..,
' rão nt!gociãveis em tôdas as Bôlsas do resgate de títulos federais, estaduais
de
Cr$ LOOo.-ooo,n a Cr$ s.ooó.ooo,oo - 10%
País·.
·
e municipais, cujo pagamento não !ór
de mais de Cr$ 5.000.000,0 a CrS 20.000.000,00 - 20%
§ 40 A critério da Junta Adminis- reclamado decorrido o pi'azo de 5 (cinde mais de Cr$ 20.00D.OOO,CJ a Cr$ 50.'000.00Q,OO ..,--- ~5~
trativaJ da Caixà de" Atnartização, os co) anos a pa.rtii• -da data ém que ·se
. de 111ais de Cr$ 50.000.000,(;0
· · · :. · · · · · · · - 30%
titules serão nominatiVos ou ao por~ torna público o resgate das respecii.va.s
.
. . •
tador e dos valores nominais de .... dividas.
- b) sóbre o l,mpôsto devido pc>:as j1 ridtca., procedcr-.:j,e-ã. à transrerên_- Cr" 1 ooo,oo (hum mil cruzeiros),
Parágrãfo ~único. Considel'am - sepessoas físicas de renda líquida tnl.lu- c::\ das obrigacõcs na f01:ma da lei e Úl$ 5 Q()O,OO (ctnco m1I cruzeiroa). igualmente prescritos os juros dtJs títável supe1ior a crs- 3.000 000,00 e "ô- CL ..lfonnJ fôr determin?dQ Cill regula- CrS 10.000,00 lctez mil cruzeiros), tulos releridos neste artigo, cujo pabre o iropõsto dito de lucro imob ,Já- menta.
·
.
_
CrS 50 000,00 (Clnquenta )\lli1 cruzei- gamento não fôr reclamado no prazo
rio e outros arrecadados pas. fo ·.es,
Art. 49 _ 0 Poder Executivo ·regu- 1~os} e Cr$ lOO.OüO,OO (cem rml cruzei- de 5 <cinco) anos, a. partir da. data em
exceto o de rendmtento ao ttal .• IO, 18111 entará 0 disposto nos art.igos an- 1 IoSJ.
·
que se tornarem devidos.
20%.
t-enores, referentes-.so E-mprt1;timo Pú-j Art. 53. A Caixa de Am-ortizaçâp -Art: 60. Os títulos a serem ·SubsParágrafo único. O Empu
'lO blico cte EmC!r,êscia, dentro de trinta compeLe:
tituídos por fôrça do que dispõe o ·
PúbliCo de ·Emergência a que ~.
:-:dias.
,
f a) promover a emissão dos titulas item I, § 1° dõ' Art. 51 de~ta lei pe!·tere a presente Lei será cRlcula{
1Àtt, 5o. Como parte' futêgÍ'aúte da de "Recuperação Financeira";
derão o seu valor, desde que não fi€bre o Impôsto de Renda devido.
>- declaração de 'rendimento a· pessoa
b) efetuar o serviço dêsse empréstl- jam apresentados dentro do prazo de
prezadas as frações de 9rs l.OL 1). física· apresentará ]:elaç~d. potmenari- mo dil:etamente Ou par· intermédio das 5. (cinco) anos,_ ·contados, .a partir da.
Art. 44. Será ainda cobrado, .. m zada, segu:qdo modelo oflclal, aos bens Caixas Econômicas Federais. Banco do data. em que a Caixa de Amortização
base no Impôsto, de Rend,l, dur,.. te ithó\-·eis ·e 'tnõvets qUe, 110 p'aiS Ou no Brasil S. A., Banco Nacional de De- iniciar o serviço de substituição dos
cinco (5) anos, a partir d.J exercJCio estrangeiro,~ co'nstituem O Seu :Patrímô scnvolvimento Econômico, Banco do respectivos títulos-:: .
de 1962, um r:,dicional de fi% (Cinco nio e dos ·;.seus dependentes, ·no ano Nordeste do Bnsil S. A. e Banco de
Parágrafo único. A chamada dos
por cento), a Ser recolhido :-to Bm~co bfise.
·
·
Crédito da Amazônia, de acõrdo com portl\-dores ou possuidores dos títulos
\~ Nacional do Desenvolvimen:o Econõ§ 1o A ····~utoridade. fiscal poderã as instruçoe.s que f autorizada a bai- a que se refere êste artigo será re...~ mico, p~ra constituição do .. F_und9 de eSigir dó contribuinte 08 ~esclareci- xar pata êsse fim;_
gulada e fixada pela Junta -Adminis'7'.._
Habitaçao Popular". que flcm·a n mentos . que jt}lgar. necessários: acêrca
c) apresentar ao Ministro da Fazen- trativa d<1 Caixa de AmOrtização, atra.·~~- disposição da Fundação da Casa Po- da. origem do& recursos e do destino da, trimestralmente, circunstanciado vés de· instruções, as guais serão obrlno : Diário
pular·
dos dispêndioS ou aplicações, . sempre relatório sôbre a situação das emis- gatària.~ente publicadas
Parão-rafo único.
O cmpréslimo que as alterações deciaradas_importa- sões e circulação dos titulas de ('Re- O_ficiál.
·
"e
que"'trat.a este a1·tigo se~·á institui- rem em aumento ou diminuição do cupcraçãoCtlo qual deve~
ã o cons t ar'Fina~ceira",
t açoes
• ~ h av1·ct as no
Art.
61: E' assegurado
_aos '(lortamesmas
condicões
do
empréspatrimônio-.
l'
as
mu
·
d
do nas
·
r·-re· an ter·a
t nmes
timo público de .em_ ergência de caráter
' ·
1 r e a s p rov·ct·
1 enc·a
1 s .dores ou. possui ores dos t 1tulos de
§ 2il Ni!lqném poderá oferecer bens a serem tomadas em defesa dos inte- que trata o artigo "anterior o direito
c·ompulsório a que alude esta lei.
de qualqu::-r espécie. em garantia de ·resses da Fazenda Nacional.
de requererem à Caixa .de Amortiza,
ção ·á ·sun. substituição,· caso não se
- Art. 45. o fundo de que .. trala o at:- empréstim:os em Caixa Econômica ou
tíi;o antCTior será distf'ibuído, J}l'opor- estabelecir.Hmto de crédito, de cujo Art~ 54. Os títulos de "Recuperação veri-fique a chamada dos respectivos
cicma1mcnte, ~.os Municl}'\ios do.t diver- capih\l soctu1 particiPe a União, o FLnancei:ra" ·entrarão em ch·cüla~.ão subScritores, dentro do 'Prato de 2
503 Estados, excluídos das capih::ü;, em Estado ou o Município, de valores su- mediante AVi$0 Ministerial expedido (dois) anos.
Art. 62 . 0 Po'der Executivo r~gl~
bases proporcionais às populações res- periot·es aos consignados na declara- à Caí:m de Amortização:
. pectivas, para Q financiament-o cte ca- ção de rendimentos da pessoa física
I - por' sollcitâção da Direção Ge- lamentará esta lei,. dentro do prazo
a;as a serem distribuidas aos t.r~ballla- ou na guia. de retenção ·na-fonte, des- ral ctn:. Fazenda .Nacional, quando se de 60 (sessenta) dias e adotal'á prodores em geral.
de qus. ncstr\ última hipótese, com- tratar de ''Restos a Pagar" e "Exerci- vidências administrativas indispensá'prove a propriedade de titulas ao· por- cios Fmdos": e
veis a· sua fiel execução na parte refeArt. 46. A aplicP.rão do "F'lmdo de t do
·
"Re· II ~ p()r iniciativa ·da Junta Adm.i- rente à emissão dos títulos de
Habitacão Popular''- S::!rÚ feit.a no pr~- :a r.
zo máXimo de cinco (5) anos, de íl.cêrAI;t'. 51. O artigr: 10 c}a consolida~ nistrativa-_da Caixa de .Amortízação,, cuperação fina-nceira".
rJo com regulamentação a ser b<'l,ixadq cão c-las Leis do ln'lpôsto de Renda, no caso d~ unificação da dívida públiJ)elo Poder Executivo.
_ .
Inantldas as Suas alíneas e respecti- cn federaL. fundada. ·
-Ç,o\PÍTULO tv
VDS p..f._!:ágrafos:.. p~s:m, a vigorar com a ~Art. 55.. Os _titulas de "Recupera. . Art 47. Por ocasião do pagame:ü~· sf!gulhte rcctaçao:
.,
.
- ç"ão Financeira" poderão ser dados pelo
"Emissão de letraS e obrif!açóes
, do T~soufo- Nac'ional"
do adiciona!. serú. fornecido ao SHi:S"At·f 10 Na cédula ,1 H" .Eel·a-o seu valór nominal:
t;ritor compulsório qm título que terá
~·
·
·
· ti ·d 1
. ' ·aS c:..:-act~risticas aue forem estabcle- classificados os rendimentos do ca~
I.~ em cauçao, pa~:a-.-garan a
e-· Art, ·63.- Olirnite tLque sc·1·êfere Q
cidas em. reGulamento e será de no- pital ou d'o trabalho não compreen- _q)laisquel· contratos, -de obr8.? e_ _ser~ at:tigo i? da. Lei nQ 3 .337, de 12 de deminad:\ "Ob~·igução do Empréstit;lo de didas nas céflu!as m1t\O!riores, inclusi- VIços ·celebrados .com o Governo . Fe- zembro de 1957, fica elevado. para ....
1
~E.merg·úncia''.
.
·,
ve:
deral;
.
Cr$ .·130.000.000.000,00 (cento e trinta
.
. _
. .
.... ......
·~ ......... :, .. , . . . . ..
II - como fiança perante repa1·- bi.ll'\ões _ge cruzeiros), pelo _valo! no-.
~·1 ;§_ 1° A 5Jbngac:a9 de q_u~ trata este_
..
. tições ··federais;
. .
·tninal de emissão e o prazo máximo B
. '!\Tb~~o, tern. pude; hbe-ratono-p?tra p~g) as quantia~ corr-espondentes ao,l· In -_em caução, para garantüf'de que· se ·refere o mesmo dispositivo le1
0
. !'"t_..tnd._nto • ~Il}-poslto ct, e64Re~ dal, 3: ,n::n- acréscimo do pattimônio -da pessoa tt- empréstimos em estabelecimentos de gal elevado para 20 (vinte) anos.
11' O exetCIClo (0 9 . lllCUSl\C. C .
•
·
·'d't
"--'
·
· · ( ·
'
... rbnderi furos dc. lO% ao ano._ pa"'á- .sJCa, quando_ a::repartlçáo .Ianqador~- me 1 o au~rqmcos, pataesta a1s ou ~m . Art·: 64-. Só se consideram em cir::_:_ veis seniestral.mente e por seme.s<h~ corp.p-rovar· _nao Ct;lrreSJ?Onder êsse f\U··Il q~e o 00V~n1? Federal seja_ o prm~ culnçáo, para os efeitos da citada lei .
. .... vencido.
,mento aos I:enqimetJtos deci,arados; .clpal acromsta!
·
·
os- títulos. efetivamente négociados
:.
()
.
. - . " - _ salv9 s~ proya_r· ·gu~ aquele acrf:scimo
IV - como depósito· que os bancos pelo Tesom·o ou seus agentes.
1
·~,
0 d~ ~~~!~ê~~~~.te é do.d ~~Íe pa.tru!loniB:l~te!'e.·f?l'lgem em rendtm.en~ i devam manter à ord_ em da: Superinten- -Art. 65. São _suprimidos 0 limite
· a;1~; ~~ntados
d~ vi ência destaelel:· tos nao tnl?ut~véis.
. .
.J dêntia da Moeda._: e go C~édito,_-,em núD.üno de juros a que se ref_er~ o§ 1°
g
§ 3° O _·serv1dor que. de ma f e ou títulos de uRecuperaçao Financeira", do arUgo 1-u e o prazo .de em1ssao de 3
. A~·t. o48. As" Ob!'igaçÕ!S do J?ll1p~éS-~ sem~ ·Suficientes e1ementos de COm~ro- f não poqendo exceder de 30% (trinta (três) anos de que trat~ O artigo. 4~
ti;n~o d~ Eme_rg~ncia s~ruo nommnhvos v~çao, .Pl'Oll}ove:r lapçamento da nn~ por. cem:o) sôbre o valor daquele de- e 1·evog?-do o~ 2"' do_artigo.2i,da J.J€'1
e tntransfer~vCis; nos casos de }ale- posto_ mclevJdo .. sera passível de de- 1 póslto.
,
no 3.337, de 12 de dezembro de 1957.·
cimento do tttular. se fôr pessoa flsica, mis.~ão, sem prejuizo da respon.sabi-' Art. 56. Oi juros do empréstimo
Art. 66.· O Ministro da Fa2enda
. ou de extinção,. se se _tratar de pessoa lidade çrüninnl: .- \
. atltorizado por esta lei são isentos do fica. autori.zado a. cf:lebrar ajustes e
~

. Taifciro de 2a c:a.sse, Soldados sem c.ursojI
FA-17 J1 1° cato,
,. ·al d" Po!I·c,·a 'l'l.ta
de ·Jn
1 ! 0 Boni'"";,.o~
p.:>.tlCl
"
'
u~·· "'
- I
classe do C9:po de .8umbeiros .·. · · · · · · · · · · · · ·. · ~
FA-18 1 Cabo · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·.
FA-19 . Cadete e Asptrar.tc \Ultim(l a_no) .............. ·.;
FA-20 1 Solâado de ~Clarim de P e- Marmheno de P· classe,
FA-21 1 Soldado engajado ch.~·im de 2.a e Marinheiro de 2a\
cias.se, Soldado Fuz1lEiro Naval de 2[\ classe.' ... ~.
Soldado clarim de :;::~ elas& ........ -: ............1
.PA·22
cadete
do Exército, Aspirante da Marinha, Ca-l
FA-23
· t
"
·
d e t e da Aeronau
ica · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · .~.~
FA-24 ) Aluno da Escob ou Curse de· Formação de Sargento • . . . ............. :.. . . .. .. .. .. .. .. .. .
Soldailo, Grume:te . . . ............. , .......... .
FA-25
Aluno de Escola-s Prcparatõrias e dÔ Cojégio Na- 1
PA-26
'
~ ld ct 0 R
· d0
1
••
1
va 1 e bO
a
ec~ t·.., a ou mo b · na- o engaJa
FA•27 ,1· Aprendiz de Marlnhi;il;·o ........................ ·li

Por

I
I

•

n~c;..

pect.ivos titulas de quaisquer tributos
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j

4

r

c

?
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coútratQs para. a. colocaf'ão d:1.s letra&' c:tdo. oo fc.rma do dispcsto no a-rtigo minha. opiniiJ sincera sôbre o as-!
e obri;ações do Tcsowo:
:!}1, ~ 2<?, do Regimento !nterno.
-sunto.
I
Sua Ex" será atendido.
.Art. 67. Esta. lei entrará em viM
A entrevLsta a Que JOe l'efiro foJ
gor . na. data. de sua publicação, re~ E' 0 seguinte o discurso do se- publicada em vjrlos jornais, ill.Wllvogacias as dísposi!;óes em contrário.
nhor Paulo Coelho.
:üve no "O Globo'·,. que te:hho em
As Comiss&zs de Ptoje-tos do oom!i.os, Que a l't:Pú.J11~,;:; na. integu.
Senhor President e:
Vêl'l1() e de Finanç[ls.
.
.
_
d
Sr. Prc::,:L ..mte, pa~so a ler p<.~ra
Pa!a conhecunento elo Sena 1), co.., tttlf:: figure nos ·•An:>.!s" do congtesm~mwo a V. ~a. q'U: ne;ta .(n';L:e-1 so, Nat:lon[!.1, 0
pronunc~a.mento doi
EXPEDIENTE UECEBIDO
c~1 ao Sr ..l\lint::.tro da Aerou.~.Llllca o ! ex-Presiden~ 2 da República. DO.t con- :
Ern 4 de maib de 196:::
s~mnte oficio:
:..iderar opor.uuo O seu. regi.}Lr'J,
·
J
P!'cstaçdo de contas da cota do im- 1 Bras:fJia, 25 de abrH de -1962
Eis â eHtre-ri->\t·
1

I

põslo de [tenda recebida das

Plcjei-~

j

Senh"r MmlS' tTo,

.,.:t.1.trlls Municipais:
v
.
. .
Pe-:mita vo::.sn l!:xcelêncla qLte, nn
, -: do Prefeito Munzc1pal de Jucu- dt:fe.:;.a do meu :&::.lado, venha sugerir

!

.
,.
.
.- .
a e.1tenu;ão dll-S rotas da nayegaqao co~
-do Piefe1to 11unic1pa1 de Oosltnolmercial nérêa que ab1'an:1zm a região
Ca:.tro. PI; · .
. .
. .. ! ama>::ônica. o que ccnsidero de vital
- da P~etmto MlUIWLPal de V1t6ua !.tuportância para as neces.sictr:..cte:, teclu conqw;;ta •. BA; . .
gionai.!l..
_- do PH'feito MUhlClpal de ConcejOoh1o bem sabe v. Exo:t existem tão
.0ment "·a 11. 11
cao dos Our-os, MO;
o• de n..,v,"'"n.c''o ae'
5
• - do Pr~feito Municipal de Casa
e u.u s 1 L., , "", ~~ ·~' . · ~
B. ca sp·
rea, .sentlo que uma eleJas e tXp;owàa •
IO.n •
•
pela Real Aerovi~ .?'ran:,~urtes Aéu~os I
Commlicação de eleição e passe:
e n Oiftl'n pelo LoHle Aer~o..,... ·remos
,.
.
conheclmcnto de que outras empxésas
. ~ d::t M~::Sa da. Assemb1eia Leg-rsla~ vêm pleiteando explorar as refE''idas
tH a ae Rec1tc, PE;
Hnluts na esctda Rio de Jllmúro-Bmda Mesa da A.s.'icmbléia Legisla- tHia-Manaus-Bra.sil-Rio de Jane~ro,
ti.va de Alagoas, AL;
juntamente com aquelas compal1hms,
sem co-ntudo tJbtert?m a competente
- da I'.iesa ela Cánwra Municipal autorizai:ão da- Diretoria de At:ronâude P~~:?l1:i1Unü, GO,·
/ .~
lt"ca cr·v,·i o pt·o"oletnà é de tal tnon
..
~ dL! TJi~·etcria do centro de E.stu- 1ta, 9-ne _b_asta
citar que as o tua i~ cvn-dvs dos Agentes F~~ cais dp Impõsto de 1 ces&WlmrJa.s fa2em .qpena~ três vwgem
c~..mmno de São Paulo, SI',·
I por ~~mana.
l'utu, RN;,

~-

cia

o assunto. sem Cüvi.da, deve estar
sendo estttd2.do por ê&>e Mintsi ~do,
face à:: reiternda:: 1·eciamacões dos int~re."'sudo.::;, mas e.. 1::Dluç.1o, · i:C-ft:I;;.'.n.r.:nte,- está Inui{o tr.!rdJ.da, o que vem pre. iud!eando ·.n. extHUk§, daquela irll.t'll.Sa.
,.f"iJ.i}
(' n.sequent{'ment"' tôd
:_ü'
~•
a a
no&;a patrlLJ.
.
...
Peço vén<:.t, port:tllto, a Vossa n:x~
ce!l!ncla, no F~fltidu de can;;iderar de
forma. mui e~pecial o p;·cblema confiç;urada, de ve.::- que o mesmo se re!aciona tr.mben1 c:m a linha QUe en~
trecruz-a Ms.nuw-Pórto Ve1ho-J:v1,ana.tlS,
~ujas e.idlà!..'-S encravadas neste !;Ctor
sito a.prnas servidas po-r un1a. viagem
l.seJ~:.'l.nnl, o quo é ó.b\.·io, cR.usa ~ensfveis prejui.-:<:~'·
1
Solitito, o:<U·c~~im, que V. Ex~ mande proceder a. um esttldo no .sentido
de propo:civnar .às cidttdes de Borba,
Arir-u~nã, Hanicon:• e Rumaltá,
no
rulnlmo, duas vla~ens semanaL:.;, int 'ic.dacf."~s, pa!'a (!Vltar v6o':. ba!:c.:;. de
Q~ta_;enta a qn..::enta nünut::.;.s, e~J!lo~
ltüc.a e tl~nlcarn~n<-e de_~~cons?Jhãveis
P.....lo dt',:;.,::o1i.f0.-to que tm.s vôos ca:1.sam

da, Diretoria, da. .Liga de A::;Hstéu- ,

Ctis~o

ltei de A:araquam, SP;

AiJClus no sentida ela ~·ápida apl·ovaçáo
das seçuin,.cs 'JJ{OtJO&içeó:;:
p1. ·eto de I 1 d ,.. a
.
,OJ
~e
a. .... am ra n 1l-

:mero L 129-49, que altera ài.spo.:ütivos
cio CéJi':.~O do .Pl'üc~sso Penul:
d
·,.~tm··
d
· ... 1
;- u ~ .. r:u{; ·~- 1 ~ 0 ,? 1 nâica,~ í do~
c .nd it?·.~"' ~utonom~p
'i! e.culos
Rcctov an s d,.. Santo,, SP.
- Pi-o.jeto de Lel à~ Câniara núme.r.o 2.358-57, que est:J.õ:Jelece normuE
.oam a validade de pedido de d~mis:·J.o
ou recibo de quitação contratnal fii·maóo por empregado: '
. .
·
- do Smd1cato. do C•'IUt;:cjo Vm,e~
Jist.a de ItJp~tining<l, SP;

ct;

Projeto de· Lei dn Cínna.ra número 1. 837-60, que dispõe r.6bre o Estatuto do Trabalhador Rural e dú outr;:LS ptOvidênclas;
- da CàmnYa Mtmictpal de Bar·
1elc.." SP.
'
.
Diverso-:; assuntos:

i- .-. ;·

I

a~.s pa~_o:::t::;..:;.

O.),

!oi:_ mife!-hGÕ::'.t.; contrárias ao ato d'o
Conv~-:..ic. ue qc.~ v. tx:: bern comDm:>l~H'-Ge-r·ai do DN~. ?o Tl'iânguio p:·cenderá a m:~1ha intenção, que nada
~ilnetro f!Ue h·ansienu JU!'isdição do· 1nais é do qu,.• tmw. ;;iJ!llJh..:,:, e;,:.~:;c!·a

tl'abalho pBm o distrito de Belo Horizontf', ~ediàa de afronta ao il!Ftre
en~enhen·o Allan Paula .F'err.:.>ndes.
_ ÓD Sr. Acrcnor Pactua Vilela Pre!<lder..tt- da càm{ll';>,
Municlnai de

çáo no sentiõo de 111lmnar

t.i

('1'Ueis

.sofrimentos do povo da. nüriha ter~·a,

e a. inda, que a .soluç~:o do !J..:·v'J:c·ma
argü.ido. dep;:nde ~~ sua Eé.bin e pru~
Yerbm1 ~:lt~rfe~·~n{;..la, ap1·e~-:::nto a VosPratr.
•
:;a Exce~en~1a" os meus mau5 p:·ufundc,s
- da C;)mara IVIlu'~>iciptt] de· Parai.<:o a:;rnctecune..rt ...s.
do Nurte, PR, tn:-nife"tando-Be cono SR. l'R}:sn:;~XTE;
·tl'8ria à mcdide., do .\fi!1f'ltro de A~-fi..,
Há
oradores inscritos.
cultura que vl.:..u tll'!H do..s municípios
b.·u.sil~H·os o impt.sto t::onHoi'i.,ll p::~rJ. ! Tem a palal'ru o 1wbre
semulot
. Lhn; ~eixei:·a, :por ~e~~·a.o do.... ~otJrc
ent:·r:.rà-lo RfJ go·;êrno fNleral;
do sJncUcnto l'i!!'t>.ibta de cru~ ,1~e~.._.dm Lo~ào. a a S1h ~1~?· P~i;;. ia~
z:-iro-, sP manifestando-s~· contnirlo hn e:orno L1der de PUJ. tlüO.
à aPrLva~úo do Pr0j2to de Lei númeO SR. LtiHA 'l'EIXEIRA:m lS:J-61, por julzU-lo CJontrário ao.-:
(Como Lider de Partiçlo - NUo Joi
ints:êsse;:. das c.l3s:;e~ :p:odi..üm:as~
rensto pelo orf'rion - sr, Prcsiàeu- ela A::.sociaqão comerci.H de Ba· ·te, ·desejo tecer al3umas considerarn;J:.l, .1\-IA, solichando
providências l çóes em torno da entrcvü,ta do emi·
P-1 1:fl. a n<Jl"na!ir.c:•o do t1·áfego no\ nente oenadot Juscelino Kubitschek
t:·.:ChL.I B.l.c_,~;"l Pin-daré da BR·22. no 1 de OHveira, d::! quem sou amigo r a
:u';::.l" F21llVÍl, dr.-,j~!;ido pel:l. :Íf:ll,1S. I quem
,apoiei
intransi.'rcntemen~e
0 sn rm_; ··nr:'nF·
i quando PrC..Sidente dr~.
Repúblic.:t.
.-.-~.
Não mudei meu pensar a re~peíto de
F.~(:~ finda a lrHurn do expediente.
S. Ex,., Inn.."l comv 'disco,·do, em parO Br. ::::tnadcr Ft'llllo Co~1h') envlou '. te, ct:~ que tol
declarado por n1cu.
ú .:\'I.:-s:1 di~cm·so a fim de ..ser· pnelf- eminente ae:ui~o e senador, declRreí ·

. . '" . " ··

I

635

•
-.L •
:·E.-n
·um dtp:.iu1t-nto

I

no qual'

Congr~'>so~n.

para

qu~

éles se

~rans ..

!'ofmàs;>,('.fil num r.o bloco 1man•

ta do ao poder.
"A maioria do novo brasifc'i ..
ro nãu sabe 0 quê perdeu com
0 purla.ment.a.rismo. Tenho cons..
tata•o
que é com surpre·sa que
u.
os tleitores l'ecebem a notícia
de que lhes foi roubado o direito
de e1eger o Presidente da Repúâlíca no.s prbxünos p1eltos. ~
corpo eleitoral, que é de m~1s
de vinte milhões d~ eleitot·es, :rot
dra·sH,camente. reduzido a pouco
mal•.~ de 180 vot<tnte!'\, tal é a
-· .~
d
,
san1 a necessárh
e vo,c.:;- P~.,..,.
que o congt·esso I:'Ieja ura pr·~~idente do. República·
··Repito que a uniâ.o nacionvJ,
COth 0 crescente liiiêncío em Qtle
está en1oivída, acubar:.t matan~
do a deu.10CT!!cia.
D~mocra.c:a
q,ue, insbto, .só vive ao ar livre.
na pu;!."l.:t. dus debates de opi ...
niíio Estamos nu111a hora ent
que ·é do dever de toda hol1l~m
-público a ler ta.r a opinião do pars.
Esta tem li? estar vigi~a:u~e como
jE.:lltÜ'l etéve, e nf:.o mdtferent.e
ou al:ilPh\. ao qtlc se ':'stá pas~

afltma Q'<.W a u11.1âo
.nacional,',
tor:t 0 c:t:,:>:: 2 : 1 ~e .::i!(Jncio em que,
e.-, ta e~lVOh'kla. acadará mat..u1-,
cto.a nemocracJ.[!, 0 Senador Juscell~1o. !_{.ubit.sch~k, f'11nndo cóm!
~~c ..u.srvrdacte a .. 0 Globo''. anun-!
ciot~ . 0 S(:U rompimz 11 ~ 0 com a,
pol!trca de uuião nacioun-L
).
,
- A mawrla do povo bras!,...
leJro nüo sabe o que p"'rdeu com!
<J pal'la!nen'tr.w..:.mo _ "cttz 0 e::.~
Pres1den~e oa R;;_:.ítblica, a ceaa. l
altura ue .su:It. ..:.e'"'lnraf::óes que l
fOiàUl, na inte-Jrn., us s~:rutntes: t
_ A unifto da polflica~ naclo-· ~
snndo'',
wtl s,J se jus_iif~ca
ctinnte da
. .
,· . .
/~ í
u não fa.
:~meaça do ftunun;o em hora d~:
~t~e1.o- ~e1xa1 pa~.t;1~ce q ,; nronuuguena ou de- proiJiemus ur.[>:e!l- I r~ I propnad~enet,e,,;;le'n''te""saett" d. or ~r
te- e con 'l'el >; d c 'd<>nt
, - t ..
clanH'lhO u
.... ,
."'
"'1
~
L:
L-.
e Vl ~ e •rt ~- ao·,,. m"s dmei "penas mmha op ...
ress.e
Cbmmu:·
jumui~
se
pode
pen-·
u·ta:o'
.
.
.,:...,,,·e·
alÍ·~s
id~nt!Cü
à
de
S.
L:t··'.
z·~r el! 1 UP · .
.
, ~·
......
'-' , .
.uw n;w;o.na 1 pnra SI- quv.ndÓ. m111tus v&lf'S, jnvo~nvn o
.te_.tC•Ur, Por ('Xe~plo, u:; _oposl··! apeio da oposiçfl.o ao seu Governo ..
ç·c:es, H·durur a 1;\Te m~mfestn-. 0 que pod:!. desejar um povo orgamtu~ da p-rzwu11en...-a. pU-!'alfsnr a.::~ , "'t!du l'.el"\~.o 1un Govêtno que conte
atlv!d.ades nece:;sdl'bs ao fnnclo- 'coro 0 npoio de tôdr.s as cor~eutes.
nnn('nto da d.emue;,~cia. J~to é·dv. cpinião püDlict::?
.
tt1;:-t:.tnn. cul.sa d.e ne.;uUvo, de pe-l l<~.!>tP oconenCo nc·w pt1''; um fat()
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povo brasileiro, mOrmente na fase di- Ex.~ alcançará o poder novamente, nobre representante de Pernambuco,
tícil que atravessamos, _.
quer pelo sistema parlaq.1entnrista, Senador Novaes Filho, alertava os
Mas, investe 0 ex-Presidente da Re- quer pelo sist~ma presidencialista. Não Congres~istas e o Poder Executivo no
pública contra 0 parlamentarismo.
se preocupe S. Ex.~ com o sistema de sentldo de que medidas imediatas, urSr. presidente,· já declarei, nesta Govêrno, porque nãv se retira -.io elei- gentes, urgentíssimas, deveris.m ser
casa, que sou, hoje, um parlamenta- tarado brasileiro o direito de m::tmfes- tomadas em prol do atendimento das
ri.sta. Não 0 era, mas o sou porque tar-se em tõrno do seu preferido; reivindicações .de povo brasi!eil'..). Por
assisti ao Govêrno Jânio Quadros, e trans:!'erç.se, através da representação out!."o lado, deélarcu V. Ex.!J. -~UI') ·c
pude verificar quanto um presidente política o direito de manifestaçáo.· ex-Presidente Juscelino K~lbi,;t-~.!"H'~l;,;.
d.:l Hepública, .,_no sistema presiden- Concomitantemente, quando se pro- no seU período governamenta!, apelou
cialista. absorvendo as· atribuições do cessarem as eleições para a ::scolha para a "União Naciond". Mas naq.ueExecutivo, pode fazer descambar o dos represeiitantes, já o Povo ~ambém le momento havia neces.s±dnde dessa
manifestará a sua preferência pelo unlâo: uma série de agitaçõe~. como
iPaís para a ditadura.
Deus nos livre de voltarmos ao Pre- candidato que possa vir a ocupnr a as de Jacaréacanga, Aragarças e ou·
sidencialismo, po1·que será a anulação Presidência_ da República.
tro..s distúrbios, ameaçavam a ordem e
a. tranquilidade do país. Atualmente
do congresso. Marcharíamos - não
0
há como sair dessa encruzjlhada Com 'Jll'pst!gio de que dispêc _poje, o que presenciamos é a união naciolenta mas progressivamente no caml- 0 ex-Presidente Juscelino Kubstchek nal em tõrno de um sistema rio oual
nho da ditadura.
não deve recear sistemas de Govêrno o povo, na verdade, não tomou eorihe0 Govêrno que nos convém, repito, mas convencer-se, e não de;:;co~fiar, de cimento, e vem sofrendo à falta de
é o que temos, o sistema parlamenta- que conta com O apoio do povo brnsi· autoridade_exl.·stente pela repartição
'"fa
\"\.; ~·-;a!iza- 1
l'.w
· , m"smo h!'bri'do con1o o a'ef,·n,·u leiro, graças ao govêrno
! d e_ compe_tê nem que vemos em tôdas
0 Sr. 19 primeiro Ministro 'I'anc!'eci.o r;-ôes que levou a e.teit-c e à cvnnança as esferas governamentais:
0 PresiNeves._ltste é o sistema q'.le nos con- que o povo bra:sileiro depJslta em sua cl~nte da República, 0 Primeiro-Mivém.
ação patriótica. Não há que o:"ecear, nistro e os Ministros de Estado todos
Sr. Presidente, se nesta altura dos repito, quanto a sistemas. presidBncia- preocupados com o mesmo problema,
ac<lntecimentos pregássemos a dcsu- lista ou parlamentarista. S. Ex.~ é porém sem capacidade para resolvê-lo
nião entre os partidos políticos, es- hoje um Lider um rlos homens de com a urgência que o povo reclama.
taríamos praticando ato antipz.t.rió- maior p:resLigiD no País, e se houver Acredito, assim, que a entrevista do
tico. E que isto é verdade, depreen- de s?r escolhido ~ara a curru_l Pre:=t- Senador Juscelino Kubitschek ferviu
de-se do fato de ter impl'CS3ionado ~encml, se-lo-~;- Yit,ore ? pl'esJd~ncm- como al.iv"ertência naçional, para que,
o Presidente. John Kcnr..eãy, por oca- lismo ou o "paw,_mentar_ISJ?O· .Nao t~· as casas do congresso e também no
sião da visita do p1·e::;idente Joio Gou- z~ha. S. Ex.·. qu.:tlqtter duvida a respe1- ExecutivQ haja umã sintoni"a maior
lart aos E':itados unidos da Améri- to.
.
.
_
entre os reclamos do povo e as ativica, o apoio re;:e~:ido pelo presiden:e
Pc!·m1ta--me am~a o em~nente aml- daàes governamentais.
do Brasil, mà1·mente depois de ter go Senador Juscelll"'•'"~ Kubitschek dts-~
s::lído da malfadada crise poHtico-mi· cordar dqs têrmos da entrevista. LuO SR. LIMA TEIXEIRA - Agrahtar. ·~
~
. tar.emos juntos para congregar as !ôr- de:;o a co!aboração que me dá o Su, A uma o el?- torno do ~;:v:=rno está ! ças políticas e p.3.ra ajudar o Govê:..·- p!ente do Senudor Juscelino K11bitsd~ndp !lutpn,dade ao Go~emo_"e f'.O no Joã.a GoularL a r~aiizar u:na gran- chek de Oliveira. o nolJre Senador José
d . ·~· t·
J'á
Felic''
um ,
Btasll, nfc.~.us1Ve nas suas relaco . . s no d · b
campo internaciom:l, e não ~Cria~ de ç;~ o m a ml~!::;tr~··.l.~a, com~, a 1 .s. _, -:- ~u..110 ,
B: _oas gra~.d es f'.Iguras d o
bom alvitre pensar-;se em clivergen- ~.z~~nos de nc::;,,a Pa~t·~ e tambeM Sl;.a ;;1~-~ ... o de .Gotas. A sm_toma ~ que
cia.s e oposição ao aovêmo, a esta E~:-, que quando PI·<Ó.sidente d!:!. Re_p;._t- <~nl'-<e o nobre Senador nao.tem mltaaltura.
bllca, convocou as fôrças da Oposiçao do. S. E_x.~· t~az argumentos a meu
o eminente Senador Juscel-ino Kubi- para cooperar cem o se~1 Gove:rn:;. favor. Na o sei se todos leram o distschek de oliveira defende prindp:o Não pode\ portanto, a esta altma. rr:.a- curso do Presidente JOão Goulart em
geral certo, qual o de haver Opo.sição nifestar-se s. Ex.~ contra a. união r.a- Volta Redonda, no dia 1.9 de Maio.
pa:-a fiscalizar os atos dÕ ao•:êrno. cional se êle mesmo muitas vezes m- Dando uma demor;.stração do <.>.pelo
~ justo; é mesmo, dig·3.:U0.5 de pas- vocou o apoio rla Oposição para aju- que recebe das diversas correntes pesagem, o normal. Mas, ::;e puder:nos dá-lo a reali~ar sua grande obra ad- liticas, S. Ex.l1- convocou o povo para
congregar em derre~f?r do Govei:no ministrativa, que teria sido ainda o combate ao alto custo de vida. Não·
tõdas as fõrç~s poht!cas no sentido mtlit.o mais fecunda se tivesse cont.a- nos cabia a nós, parlamentares, dizer
no Congresso, mas, sim, ao Presidente
do engrandeCI!llento _e Pl:ogres.so do do, àquela altura, com êsse apolo.
~ais, e tornanao-o maiS foi t~ P.° ConO Sr, José Feliciano - Permite v. da República, como o fez em praça
0
tinente,
nosso ato é pat.riohco.
Ex.~Jo um a·parte?
pública e numa reunião de operários
Se qualquer senador da .RepúbliSR. LIMA TEIXEIRA _ Com naquele centro siderúrgico, de necessi0
ca ou ;parlamentar divisasse no atual
dade do povo e Govêrno, unidos, !:OmGovêrno do Presidente JOãO Goulart m""..tito prazet·.
bateram o alto custo de .vida:
algo que contraria~se o interõsse naO Sr. José Feliciano - Nobre Se~
.
cional, estou plenamente convencido nadar Lima Teixeira, colhi na mesma
O Governo de S. Ex.~ traçara me.sde que estaria na trincfieira que é a fonte os elementos que servimm de mo um _pro_gram~ 9ue fôra submetido,
tribuna parlamentar para advertir e motivo à entrevista de S. Ex.~ Acre- pelo Primeiro Mtmstro a debate no
criticar o Gov~rno. União Nacional dito que as razões que levaram o se- Congresso, sendo aprovadas as medinã() significa retirar o direito que as- nadar Juscelino Kubtischek a dar es~ das para a consecu~:ão dêsse objetivo.
·
-"'
siste a cada. parlamentar de criticar, sa entrevista foram exatamerite aquequando a crítica se justinca- ou se tor- Ias pelas quais se tem pronunciado de
O .Presidente~ Joao Goulart, recebeu
na· necessária· mas a união nacional maneira constante contra 0 Sistema u_m mgrato acervo do passado, cspetanto ·mais se' justifica quanto o ao- parlam~ntarista naciol\al, acrescidas cmlmente do . ex-Presidente Jánio
vêrno é desejoso de realizar p1·ogro.Quadros que de1xara ao Pais a ,oobrema que efetive as aspirações popula- do motivo que foi fundamental para carga de cêrca de 70 bilhões de uu~
xes e desejoso de congregar, em tôrno ela, isto é, de que julga S. Ex,:). zeiros de emissões. S. Ex.\\ verifica e
de si, o conjunto da opiniãO púQlica também colhi essa declaração do ex- sente que o encarecimento do custo
.brasileira, de modo a impulslvnar o Presidente através do mesmo jornal de vida provém, em grande parte, da
engrandeci_me-nto do País.
citado por V· -Ex.l1- - que cada vez orientação tomada pelo seu antecessor,
. Sr. PrSl~ente_, .comento ago;-a, em mais o campo de atividade do Govêr- e ao convocar o povo em praça públillnhas [feraJs, topico ~a entre\:Js.ta do lno se distancia das necessidades do ca a combater essa si~tação, dá uma
ex-PresJd~nte Juscelmo KubltscheJ:, povo, e ~:ssa distância, vai aumentan- demonstração de que, àntes de vozes
ouando dtz:
do à medida qoe· o Governo, através se levantarem neSta ou na outra Ca1 dos seus ó1·gãos executivos, não atendé
sa do Congrest:io, a êle, Chefe do Go"A união nacional. Cf\ttl q crescente silêncio eni que ·E:sta envol- às aspirações populares. Há uma d1s- vémo, compete conclamar ·o ?Ovo a
vida, acabará matando a nemo- tãncia muito grande entre a "União ajudá-lo nessa empreitada.
José Feliciano _Permite v.
cracia _ Democracia que, insisto, nacional" que vemos, a tranquilidade
9 sr.
aparente que .se nota nas cúpUlas na- Ex.~
novo aparte?
só vive ao ar livre, na pugna dos cionais
dos
ór"gãos
governamentais
e
o
debates de opir.ião .Estamos uuma sofrimento e o desatino do povo à h\1SR. LIMA TEIXEIRA - Concedo~
hora em que é do dever de todo ta de esperança. Isto êstes fatos mo· o com satisfação.
·
homem pUblico alerta.r a .lpinião ti varam a advertência do ex-PresidenSr. José Feliciano - Os mérit6s do
do País. Esta tem de estl:,r vigi- te Juscelino Kubstchek, para que nau- Presidente
da Hepública, Dr. João
lante como jatnais esteve, e não vesse á mani!1estação dessas s.spira- Goulart, devem ser exaltados 3m toindiferente ou alheia ao flUe está ções do povo, sobretudo das suas ne· dos ás momentos. Como Cheí"e da
passando".
cessidades prementes. O que se veri- Nação, S. Ex.l.l, se tem revelado à alSr. Presidente, o que se está pas~ fica é que, apesar de estarmos num tura; foi muito além da expectativa
saPdo? O que ocorre, que não senti- perfodo de safra, o povo clama, por- geral, soer~tudo daqueles que o commos? Serão as tais "fôrças ocultas" a que começa a passar fome. E, ambas batiam. Todavia, V. Ex.~ há de con~
que alurlia o ex-Presidente Janio Qt.;.a- as Casas do Parlamento e no Executi- vir em que a exemplo do que f~z no
dros? E não sentimos, não percebe- vo não se observa idêntico clamor em dia 1.9 de. maio, devi-a o Sr. João
mos, nào vemos?
sintonia com as aspirações populares. Goulart convocar o seu Partido PolíSr. Presidente, direi agora mmha Dai a conclusão de que há necessida- tico, oS seus Líderes no Congresso e os
opinião ac. meu amigo, Senad,Jr Jus- de de oposição nas Casas do Conires- seus Asessores no Executivo pam encelino Kubitschek de Oliveira: Sua .~o Nacional. Ainda há pancas 1i>l.s, o tão, com o poder representado p·Jr êsu
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ses vários elementos do Govêrno Brasileiro, fazer votar no Pnrla'J"lento,
imediatamente, os projetos fundamentais. o que 11alta exatamente ó e~sa
ação do Govéwo para obtC'~· as mêdidas que ju•ga fundamentais: vemos
na venlscl:~. que a rl.\f;l..o do Govê~·no sal
do seu âmbi.to pr.ra p~dir a ajuja da.
população bi."B.&ileira. Talvez seja ê.sse,
tambêm, ur,1 ;los motivos da fa.ita do
nosso coleba· Se.áador Juscelino Kubits
chek.: conc!amar o povo a obter essas
medidr1.s justamente daqueles que, realmente, es~!'o em condições d;; -,s cietern:i!l~~,

O SR. LIMA 'l'EIXEffiA - Vossa
Ex/J. chega ao ponto a que eu 1a chegar. Hoje, e o ex-Presidente Ju&cc·:mo
Kubitschek de Oliveira. ê Se na ':lo r da
República: Sua tribuna é esta. E' de.s-

ta tr!buna qne deve alertar o :Jr6prio
Con~n:·es~o.

Sei que S. Ex.a.. que é meu ""tmigo e
a quem me prendem os melhores laços de estima e consideraçfto, não deseja tomar contacto com b Congresso,
neste memento. Prefere, como .i"Jturo
candidato à Presidência da Rep<.iblica,
manter-se distanchdo dos choques -::-esultantcs dos debates politicos.:--- Ainda
assim, S. E:{.:). está com a tese c.!He defendo. Sei mesmo que estimaria êst.e
ambiente ::e comparecesse a esta Casa para debater os nossos problemas.
Poderia até Dlertar seus companh~L:os
de B:mcacta e concitá-los à ;.:rítica,
trazsnào ao conhecimento da Nação
fatos concretos que justifiquem essa.
crítica.
Estotl -~·t-o de que o nobre '3en<.l.dor
Juscelino Kubitschek àe Oliveira tem
fortes razões parn não desejar o parlamentarismo. Er.tn. tanto - vo-lto a
afirmá-lo - S. Ex.~• não deve recearo parlamentarismo porque, se 1Jve1' de
tornar ao poder, o fará mesmo ;om o
nôvo sistema que adotamos. Basta que
tome parte na campanha, juntamente
com os congressistas, e demonstre ao
eleitorado, que para aqui mancta os
seus representantes, o desejo de continuar o seu programa administrativo.
ao concorrei ao futuro pleito.
Ao encerrar minhas considerações
desejo tornar bem claro que :iiscordo
do Sr. Juscelino -k.Jbitschek de Ollveira não tanto pela. crítica veic,Jlada.
em suas declarações, mas pelo fentido de divergência que as mesmas f'ncerram. Parece-me que a· posição de
S. Ex.!J., nesta hora, deve, ao contrário.
ser na ..Qefesa da união nacional, no
~entido d€ fortalecer, políticamente, o
seu antigo companheiro de campanha,
Sr. João Goulart, com cuja !ealdade
exemplar contou até o último dia do
seu Govêrno. Por com:eguinte, tl!ereR
ce o atual Presidente, em contrapartida, o apoio do St. Juscelino Kubistchek, para realizar um govêrno à altura dos desejos do povo brasileiro .
Estas considerações eu as faço como amigo - e amigo sincero e ltal do
ex-Presidente da República. Desejo
vê~ lo novamente 'ã. frente dos riest.incs
do País e assistir r.s realiz.açées <to seu ·
futuro govêrno. N aminha opmião
pessoal, o Sr. Jus-celino Kubitschek de
Oliveira é o homem inrlict!-do nara, 110
próximo periodo presidenc:al. . continuar a grandiosa obra administrativa
de seu Govêrno pr.ss? do.
Era o aue tinha a dizer. CMuito
bem.. MuitÕ bem) .

O SR. PRESJ"DÉNTE:

Foi enviado à Mesa, requerimento
assinado pelo Se!1"rlor· Gilberto Ivlnrinho e ouh·os s::s. Senadores, inclusive líderes de várics Partidus rep:resentadcs .r.esta. Casa-, solicitando
urgência e pecial para o Projeto o-ra
encaminhado às Comissões .
, Entretanto, êste 'requerimento -não
pode, desde logo, ser submetido à.
apreciação do Plenário, porquanto

!'
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exist.em oito antcrimmer.~ apn~s.en
tado.s, pedindv urgência :para várias
matérias a espera d~ oprtuniàade
para serem votados.
1!: neces:s::~rio escia.recer que, em
cad::t sessão ,apenas dois requetimento de ol'eêncla podem ser 8prec2ados,
de acõrilo com o que preceltuo. o Regitnl'nto Interno.
Pas:oa-se à
or-:.OEM DO DIA
Tôdas as matérias cousb.ntes da
Ordem do Dia e.stão com a di5(:U5~ão
encenada, em rase dt votação . .
N.:o havendo, pm·éJU, quorum regi ..
mental, ficam adiadas para a próxima sessão .
Há oradores inscritos.
Tem a paltvra o nobre Senadm:
•. . ~·-:.> da Silv~ira.
O SU. LIBÃO DA SILVEIRA:
(Lê o seguinte d.iscurso) Senhor
Presidente s:rs. Senadores, muito se
tem faladO, comentEtdo e ctiticacto a
propésito da rodovia Beli'm Brl1silia.
Ccmel:tários e críticas ·fa>·oráveis e
d~sio.von1·. .::is. Me.is f:~:vo:r-áveis do que
d':'sfavoiá\-eis. Felizmente.
A rcdovja da unidade nacional l.c1 a
espinha do1·sal do nosso slstema rodoviário teve a grande ·vantfigcm de
integrar a Ame.zônia ao resto do Brasil .Foi, inezavelmente, uma obra
pioneira que não deve interess~~· Eàtnente ao extremo norte rr.=..: a todo
o .Brasil r..o esfôrço do desenvolvimento do nosso waior l•asio demognHico. o abandor..o a. que ioi votada
dt:-pois da sua abertura não encontra
justificativa. Representa ela uma
l~l'ova. indesmentivel d'a cap~cidaóe de
1 eaJização dos brasileiros.
Ide.::>lizo.da, traçada e executada por
e-nz=nhei.l'Os e trabalhadores nacionais
se cor.:stitniu a Belém Brasilia n·uma
Uas grandes reaJizaçõf~ dentre as
muitas do govêrno do ex-Presidente
Juscelino.
~ã.o obstante a situação em que se
enconttJu até bem pouc'O tempo, antes do crédito de cinco bilhões d"!
cruzeiros que lhe concedeu por lei o
congresso
Naclonal não cessou o
~-:ansito n'grande via pioneira.
As estatísticas nos informam que
iurante os primeiros meses deste ano,
mais ele duzentas veieulos trafegaram
nessa. rodovia. Isto prova. e;idente·
mente a necessidade de su~ recuperação para que bem possa servir ao
r1osso povo. O crédito votado, no enta-nto, servirá exclusivamente para
torna-la trafegável com o empiçarra
mento de varias ttecbos e recons-trução de pontes danificadas pelas
chuvas. Assim evidenciam às da leitui-a. do edital de concorrência púhlica para ês_s"es serviços que pretende
P. S.P ..V.E.A. realizar
através "::::.
P2trobrás .
Situa.rJa n'um.a -região tropjcai de
fortes chuva~ o seu asfaltamento é
uma necessidade imperiosa e estou
certo de f;Ue o congresso Nacional
não n·1s faltará ne.ssa ajuda valiosa
qJe já vem cortcedendo e continua
-::o-nceder a outra·s rodovias nacionais,
""'3u-N'lo vários proJetos em tran-ti.1\ã~o nas duas-Casas do Legislativo.
Nao. basta, porém, que a rodovia
·:"!rt somente posta em condições de
~afer:,o ou asfaltada
.Necessáro se
.o1rna h~m(..nü:.a-Ia.. Inúmeros l'lO\""oa.·os ~ vll~ como _Açailandi~. Para.gn,lynas, Mae do R.Jo, Ipixuna. e outras
; "!m sm!1i10 aqui e a1i. Precisimo:,,
~ certo. de 1una co1onizar-ão
p)anWr-adn. ~o sentido de melhor servir n{
•mov-eltal"llento das ri:).nesas que ali
,-e encontram, notadamente vaUosas
'•l>Jr]elrA<; de const.rw;ão.
E há, Bo"bretudo, granàe ir!terêsse
neSsa cqlonização que deve ser
cnid~da ao mesmo tempo Qlle se o:roce~e à recuprraçfi.o rodo,:i2.rin. N.c.sta
mmha últimfl, viagem ao meu Esta-do
Ilfl pro-curado pc!o Senhor Consul do

,··

Japão no sentido de cbter as facili- diatamente. Um sel'ViÇ'o exige .a comdad~:s necessárir.s por parte do Insti.. plenu:ntação do outro.
tuto Nacional de Imigração e ColoEstas as no.ssa,s esperanças e a nossa
nrzação para constituição de Y na confiança no Govêrno Federal na de~
Colônia Japonesa â margem da m.:nda de uma so!u<'lio pronta e ime·
Belém-Brasília, no I{m. 328, O pro .. diata. A luta pela humanização da
cesso já se encontza h&. !:eis meses no Beltm·BrasiJia é de h1t.nélsse de todos
I. N. L (... sem a d~vid:;. !:.·~~!Jção..
ds brasileir~n. A jornada -pela inteTrata~se da vinda. de 50'J famílias gração econômica da Amazônia
foi
n'ltm total de duas rrtil e quir.hcntas apenas iniciada. É preci.,o conclui-la.
pes.scas p:na formação de um nU.c1eo
Náo ê demajs rep&tir aqul 0 que
a~rc-pecuárío à mar!;{em da~;ucla ro .. a-firrnou Artur Ce.-;ar Ferreira Reis: do·ria. O Governador Amé1io do "A Amazônia. como espaço, como área
Ca;T10 dnnnente interessado no as- de po:5:::ibil!dndc<; econômicas é, real~
su~to jã efetuou a concessão à::ts mente. um campo de atreção." (Muito
terras para tal úbjetivo, caber.do a bem. Palmas)
cr,:ia familia um lote gratuito de '-5
hEctares.
O SR. PllES[DEXTE:
. As. ~e:ndí;-ões 13:ão ab~olutamente sa-1 'Tem a palavra. 0 nobre ·senador
tisfa<:orias e va!e aqm enumerar al- ~e!son Maculan

"len.bto de 1951, que manda deduzir·

se das base.s fixadas "importâncias
anualmente e_:;tabelecidas. pela Coruts ..
são de Fin:J.nciamento da produção,
para cobrir a.s de.spe.sas de ímpostos,
taxas, dit-çit-os, fretes e outros onus
quf" .lncJdirem sõbrc a mercadorJas,
desde a locc.lidade onde tiver de- ete ..
auar-se o financiamento ou aquisicão,
nté os centro:. de consumo ou portos,
FOB, est:o!hidos co::no refer~ncia para.
o cálculo àos cit:;.dos.

lUiã.s, Sr. Pre;:idente, 3rs. f::tm:L'O ..
re;s, não fOl por outr() motivo C!Ue
r.:pt""e:,:2'nt<:>i, en l%0, o projeto que t·J~
m0u o .!1Ú~llf'..'"O !~60, aJterando o crif'c ..
rio est:rn:rciC:o pelo art. 48 da Lei
nQ 1.506. E ai está o caso concreto,
s.-nt~s ta.ntas vGzes 59. reíter_eé.o, _do
estavcltem1entp de :Jreços dJferen.es
gum~ delas:
·
)
·
pr.ra o mesm-o produro, na me.m:a r~.
,
d
t
d
ã! O SR. NE~'50N MJI'.CL'LAN:
·
~ião geo-econôm!.ca, como ,<;UCcde :·~':J~
o Pa~
~·
Ira eDro (f a!~od:.o. POl"(IUe (i pl't"Ciso
1 ·. 0 gove!'no + o Es"ado
ob!·~ga-.s~ ., efe.uar o le·rantamemo
.<Lê 0 segw,tle o:oscur~o) - Senhf)r not!:'r que as rc:i.1as prcdutcras dr •;l~
topogr~fiCo do terreno, em tôda sua IJ?resi~ente, Senhores. ....enadort:<;, OS o;odPo de São "Paulo e c'.o Prranâ in·
~xtensao b!:m como a dema·rca'9.1o d;~s J~rnaiS ~e. ontem djvulgaram ·o d~- 1 te..,.ram a lllf'O:~r.1: r--,;r.o . . _n<CJ7: -r:!~
1
areas :ie terras com Cs r~~pectwos--1~- c':;to apto'a~ú P.e.o
C?~selho ~e ~~- ca, np~uas s:r<m~d:s p~:a 1!0 p:-;·--:teamento:, pa.ra 450 fatmL'\S de agrl.- nLtrosi ~exta feua~ _aL~tando O:> P:~- nap-;mema. ora, se se vai p.""!'D.r 11"!:''"'
1
cultores e 50 pecuaristas.
~os ; :;.-nrmos do .atodao da rf"'?,"EO DOf· 2Q,cruz(.:ros por a;·r('"'l n?''l .~-- ::.'I€~·91Ct:al do~ Fat.~, d_1 sdfra 1961~62, t~Jo parãJ1ae•1.se. em vi~+a cte ::.. ·., a
:29 O ~o...-êmo do Estado do Pará con- Q~e- nav1am s.co f1XIWOs pe]o Decl·eto comcrciaJl?,nç; 0 do rJ.--.oà~·o p·,r::-··
cede;rá gratuitamente a cada famíli..-í..J n. 134, de 10 de norembro do ano pas:- se se fazer -p:n s;;.o pau:f) e t<>r r. to
l
•
d!t prodtu·~w mais eJe••cdo iin ( __ o
loks de terra, mediante assinatura Co sado, ., .
A tt;~dida, ~nsl'ite-ntement~ reclam~- produt:J pRuli<a. vai ocoJ.T~l· r .... u
W ulo de licença provisória da ocupaçáo atmvés do 1_lrocesso legal, o qual da pe-~.-::ts P!odutores, incluove atrave.s nrodutor do ?BY;-ni scá trc'
cs
será s.uDstituido p€IO título definitivo de~·~elega.çoes q:ue proc)Jrar~ll?- a_\ au- mente espc1iado pe~os grarl:i<~ •
após cada família de agricultores to..Idades do RIC? e aqUI, fo1, me.1 .. vel- que contro.,:::m 0 c:::mé!'C:~, rl:;..
hav&r plantado, pelo· menos, 1.000 ?lente, ~o rt~nàlJ?f'nto de uma JU.'i-ht dão, cujas ·tas:cs de oTJ.~re.rã::J s·:: .-:(hum mm pés de árvo1·es. de cultt'"':l pretpnsaNo. Nmguem 1crnora que, ep!re tuam na capit~l paur:Stfl dos preços, em prlnCiplOs
·
pe?manl:ntP e cada familia de ade fnwçao
novembro do ano pa.s.sado, e a
O algodão do p.::n-aná !'>e~"i co:.l::>Yé'i~
pecuarista haver criado, pilO menos, épüca atual, quando sr proc~sa a co~ do por êles a preç::~s infcri<:1'f3 e 1e ..
vinte cabeca.s de animais domésticos. 1heita, mtlitos fàtores acorreram, de vado para São P.'1u1o, rom:J ryrr·::nto
3J o govêrno não permitirá a vendá mold{! &. alterar completamente o::; dêsse Es~adoiJ. 9 fim de ob~er o f! ...
tranc::fer~ncia .ou cessã.o da átea de custo::; de p_roducão. E de tal &wtf! nanciament') m~i~ e!ev.:cto que o rteterras antes do seu ocupante possuir isso aconteceu ciue . .se não fõss(m ereto autod7a. Na VE:.dade, o.~ cJmo titulo definiUvo da po.s.se de terra. adotado.:. outros níveis de garantía vradores vão ore_:·ar estritamente den4Q Será facilitado, através das au- oficlal. haveria um colapso nas zonas tro dos snl'G de fimu1c-l2t11ento r>$'>€toridad::s aduaneiras brasileiras a en- produtoras, pois ninguém poderia su .. g-urado pela letra "b'• do art. l?, da
Lei nl? 1.5ú6, para adquirir do protrada livre e sem ônus de tod-os os _porta.r os prejvizos,
dutor, e, em t..:>gtlida, vender pe1o preequipamentos agrícolas e pecuarías,
Partlcu1armente,
fomos
nõs
porta·
cos
total r,::~ranHdo.
ora, se. para
bem como máquinas e ut.ensilios dow
m'stic·.,s. usados ou comprados, antes dores de memorial do[' produtores de cumular êos~e procedfmento, o aigort>,o
da saida dos imigrantes do Japão, algodão Uo Norte do Paranâ, levan- do Paraná tiver um desãç:-io cl= 30
à presença do Primeiro Ministro cruzeiros por arrôba. o negócio de ai··
que faciliti\rão o desenvolvimento da do
'l'a?credo- Neve.s comissão represen- godão se transformará para oo comColôriia, com o vl~>to dos Consulados t:
tlva
da numerosa classe que aqui pradores numa verdadeira mina de
B!"a~ileiros no Japão.
est-êve Jogo após a Semana Santa para olll'o. Tudo isso em detrimento de
5<? A entrada desses imigrantes será tratar do assunto. Naquela oportuni· quem? Do produtor e do povo que
àade, o Presidente
do conselllo a"co
de pagarã , pos terrormente,
·
contralada pelas leis da imigracão vi· Ministros
prometeu formalmente
pelos sub·
produtos e derivados, não o que efe·
gente no país,. sob fiscalização do
cotomcultores paranaenses, em nossa tivantente custou aos intermedil3rios
I. N, I. C.
presença, que por êstes dias o pro.- 0
d
1 1d
6':. A
despe.sa dao transport.e do blemn
estaria resolvido e as reivindi- c mpra ores, mas o preço ca cu a o
Japao até o porto de Belém ficará e'!:~ cações dos proàutor~s .seriam atendi- com base no maior valor garantido
cJuslv.ament-e a cargo dos imigrantes das.
pelo Govêrno.
através de imprestimo fe:.to ,pela Fe~
Diante dêsse quadro, mais uma vez
deração das Associaçées de ultramar
Na venUlde, s6 o ft1.to de serem ai .. p1·ocurei o Primeiro Ministro Tancredo Japão.
terada.s as bases da garantia de pre- do Neves, sábado, no R~o de Janeiro,
7<? Os colonos japoneses, chefes de ço~ ~í_nimos, atualizando-as, já um fazendo ver a S. F.;x!l- os danosas efei
cada família de imígrantes deverão prmciPlD de tendimento.
tos que o decreto produzirá sôbre a
trazer reserva financeira mínima de
economia paranaense, e, principalmenM:a.s,
Sr.
presidente,
Srs.
Senadores
seu Pafs de origem da ordem de cento se}a·me permitida, eom a devida vê~ te, sõbre os rendimentos do produtor.
e vinte mil yens, equivalente R cem nia, discordar do critério com que fo1 se o critério adotado não fõr ràpldamil cruze~ros ao cambio atual para tratado o a.Jgodáo do Paraná critério mente sub.stftuído, ·eliminando-se a
manutenca.o da família no primeiro êsse que, a permaneeer, cau.<;a~á imen- diferença de preços garantidos para o
ano de vida na Colônia.
sos :prejulbo-s para os lavradores pa4 produto paulista e para o parannense.
O Sr. Tancredo Neves, que, dl{ja-se
. E_stas são algumas das muitas con· ranaenses, Ievá-los~á ao desânimo e de pas.sag~m e a bem da verdade, tem
dtçoes convencionadas para a vinda e provocara intenso desestímulo àqueles demonstrado a melhor boa. vontade e
tu~mens que durante anos vêm aperlocalízacão dos colonos.
compreensão para o ·problema, da
Nã? _devemos recusa-la. Estamos em felç.oando suas técnicas, de produç.áo tnfsma forma que o Sr. Walther Mocond;.coes de aceita-la .Devemos a-eo- racionalizando e ampliando o );Jlantío: relra Salles e o Presidente João Gou..
lher a colonização j.:;ponesa aue se a. ponto de se em:ont1·ar o l?araná em laa-t. quando com ambos tratel. do
v1as de suplantar o EStado de São
pretende fazer a exoensas próprlBs
problema anteriormente, garantiu-nos
Tcmé-Acú e Acará. no Estado do Paulo, no volume tot.al de produção que os têrmos do decreto e das instruPar.?., e Mareés, no Estad·o ·do Ama- de vez que no rendimento por áreà ções, nesse particular serão retificamuft.o o Paraná se ~ncontra à, fren·
zõnas são exempl'O.S vivos do excelente há
~o.s. a fim de colocar em condicões de
te da produção nacional.
re.sult~d? da col(lnlzsrã.o japonesa na
Igualmente o produto paranaerJse e
Amazoma .
O crftérío a qué llO.'i referimos Se- o p d to
1· t
'
Justo terá
nhor
Presidente,
Srs.
Senadores'
dJ'z
. ro uque pauIS
pois o padroniza,
mesmo
todo oa,algodão
. A cultura da nimenta do reino e da
.mta naque"ln re~lt:o são. em gro.nde respeit-o ao estabelecimento de um de- do d~ região Meridional do pais seja
parte, e.sforço da colonização japo- ságio de BO cruzeiros por arrôba pma benef1ciado com o mesmo PHGO mínio algodão do pãraná. em relação ao mo que se fixa.:· para o de São prnllo,
nesa.
P.reço fixado para o de São paulo, no porque todos sabem quão m~is difíO JnstitUt'l Nacional Qe Imigracão tipo base, que é o cinco, em carôço, cil e mais onerosas é a produção do
e_ Colonização precisa él'ar provldên- o ~al, em ·São Paulo será pago a "'l~odão em outros . Estaclo~ que não
Cias l~1ediatas ao iõXpecHente que lhe 760 cruzeiros a arrôba, qo passo Que possuem ainda meios de trawnmte
encammh"Oll ~ govêrno do Estado do no Paraná sofrerá um djôconto de 80 adequBdos,
Pará no sentidn de que os imigran~ cruzel.r.os por arrôba, segundo as inso pronunciame11to que o:·a ff' 7 "'n::oc::
tes pr.seam vir e se encaminhar para truções atu!llmentc em poder do Ban~ Sr. Pl"esid!:'nte. srs. Eenr>àMF~ • · t"-':·~
a BeJem-Bmsma.
co do Bl:D.S 11.
en; mira, apenas. portantl:, srl·vir ·de
Culdemos de recunerar corno êle fato , InV(}co.u-;Se. ~omo fundamento des- :e.ato d~. ctue o::-nrre e de Jam'c;:-~te
f'.~tamo.<; recuperando a l3Jf ~14.
mas
ct;temJm~ça~, o disposto nc arti·
autcrwartcs federa i."- re_ .tnrcn""~'e!.s.
nao d?,.~:cuidemo.c; de e-:1onj( l·lrt ime- óo 4· da Le1 n- 1.506, de 19 de de- AtJ mesmo t::-mrJ. é um npi!Jo fJ"":"' for-
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cttp.._'tr-s~ t.>m reso~ver a. sit-uação agrí-~ pül'~aP.ece o s.tatu _qu"o d~ _noss.o ..o.. pe- \ ll~cs tol~1e. a expn.hsão, com ~anosa.s
cola do nosso Pa1s,
rane.do c úmmonrt.:,m':l c1vll e mu!~:l.~.Jconseqm·ncuts.
o Sr. José Felieiano - permite. v.
O ·que o Pais pr-"eisa é da pohtica (1~ [ As dificuldades se situnm no limiEx\' um aparte?
\
atendimento do produtor, áo agricul- te reduzido de descontos no Banco do.
R .
AT
Co
-:.or, po1itica que faça com que o tr~- Brasil.
m~t~ ho~;;,~ON MA 0 UL N m b<Ulmdor q~e luú.t. no aman~1o da terra
:.\região do calca~o, c~pitaneada p~r
0 Sr. José F'eliciano _ A referida possa: colher_ ~mor produ?ao e tenho. ~oyo Hamburgo é 1nclumdo ~os. mun.Comiss-au •ó se preocupa. com precos ll:hl preço mm1mo que gatanta a _c01~- cipio.s a.e Campo Emn, Estanc1a. ye·
tnm1 d a d c do seu t"abalh
mínhnos depois
que 0 crreal ê p2·adu~
o n ~ propt· J.6. lha, D 01s I rrnaos e .C!.utr os, co~ntr 1b u i
zido, quando na verdade deveria fa- t-cn:a. Mas, pou~o ou n.lnguem pe~a par~ q_s cofres da_Umao com yerca da
vorecer a produção D·:3.Cionai foman- a~slm. Desí::t, tnbnn~, aler.to a Naçao 1_ bilha o de cruzeiro3. Pelas mfonna ...
do Conhecimento da situação do pro- sobre um pel'lodo mm!o sér~o qu~ ::tra- ço.~ _que estou r~cebendo, .sobe a 150
""negócios pc:s.sível, cam base nos pre- dutor na época oportuna, para finan- vf>;-,"'~.::emoo, quanda,. mchts1ve, -._,utará milhocs de cr~zell'os o montante dos
í:: 05 fixados.
·
ciá-lo, a.ssisti-lo e mais tarde, então, o fC.!J~I-0 na mesa do povo.
títulos que aguardam desconto ...
O Govêrno Federal, Sr. Presidente) com plena conh~chnento. aplicar 0
G' ·a "' a· _
V "tl><.-a ·Pergunta: ~cde haver Lru?qu:hdade
0 5 r • . :u o •uo:t m
8 e . ...,. ..... p:ua 0 comel'C1o e para a imlustna de.s ..
t d
.
Srs. Senadores, na pessoa d_o Sr. Ptimeíro Ministro, é o depcsttúrio · das p~eço que a en eE~e aQ consumo n.3.-- m_e permlte (assentnne!l-lo ao -orador) sa 1mportantl] área, econômica do Ria
espe1·an~'as de milhares de penuenos Cional.
, ,.. ·
_
direi a V n:xa que esta redond'<tm'"'nte G
d d s 1
· !I
·
·
..
. ·
:ran e o u? E os re exos :;ociais
Pl·odttto't·es de algoda- 0 do Nor·:~e
- a·o f ' O dSR . . NEL;;:;ONd MAOUL~N.
b
e;:g·anado! Nos _nao p:emsamÇJS uu- ünediútos?
P·J.ranâ, os quais têm fundados mo.: t:~-gra eç? 0 apar 1c 0 no re. C?1ega e n"nt
produ c o
·e
,~
nvos para crer que serão ate-nuidoc pos_so afirmar qu~ esta Com1s~ae vem I"· -~r ~
, _a"; n~o p ..·, Cl.'SD.ffiJ.,
C<.Jxia.s do Sul segue-~e no diapasão
nessa justi.sslma reivindicação".
.ns!Stetnent-e. le.bo1n.~do no ~e,mo er- dt." -~~.tlçao pau 0"' ~ 0 ~.:_o.s PlO~lelJHlS espantoso. A pérola das ColQn.ia.s, CoSr. Presidente e srs. t::en?.dores, não 1
,r1?· .Fosso. afirmar :u~da mn1s~ qu~ P?r socJJ. s. 9 de que ptecr;amos e Slhl- mo nós a chamamos 'ho Rio Grande,
nretendia alonoan-me mais nest:t tri- ·.vana.s veze.s, Ie~bret e:5ta o,.orrenCia plf>:SmenLe ?e -~ef~rmas. constituci~- fatura ll19.ÍS de 15 bilhões de cruzeü·o~
Gu~a. apenas IDe xeferincto à situaçãa 1-:to ~eu at~~ VIce_~President.e .. porque nn. 1s: · · der:ms, nao e pre~Iso_fr.~e_r m<!Is por ano e seus degco:ntos mensâis são
do algodão. Mas de acõrdo com 0 que ,o seu-Presrmmte e o Sr. M1mstro da n~.~~:. Aleforma da c~~lStrt.uJçao ~ao da ot·dem de 500.mi111óes de cruzeiros.
aqui pronunciei, 0 . decreto assinado Fazenda, proc.urando de~11?~strar Que ex 1? 11 a muçiª-pça de abtud~s de mn- Ali ~ demanda de descontos no Banna última sexta-feira cria condições se. fo_sse mentido es.:!~ Cl'Iteno d.:l Co- guem. llem ctqqueles _q~e na o querenl, co do Brasil sem possibilidades de
Vfl-nta.jcsas p~ra uns Estadcs, enqu·ln-. m1~ao d~ _Preços sobr~ a" defesa dos de fo.rma alguma, -~orna-las. ~s~a.!'erá atendimento,' eleva-se a ma.is de cinto para out.ros 1 como o Paraná, que p~eços mm1~mos _dos cereal~, n~~ cen~ a _gr1 r~ndç pqnace1a que sa!Vmn
quenta milhões de cruzeiros, enquanto
produz ::üo·odã.o na mesma região_ e t1os de con;:,tllrto, nosso Ptus ~e1-ta. que pais...
os pçdidos pendentes em outros estada qual ~ separado pelo divisor de , e~~er~dar por ..caminhos dif~rentes,
o SR. NELSON MACüLAN
belecímentos de crédito formam um
limite 0 Rio pa.ra.naprmema _ pela /ELSl~hndo a deuoca-da de no.ssa pro- V. Ex";t n1o reconhece que as 1•eformltS total de 120 milhões de cruzeiros, tatn·I!lstrUção em pode~·- do ~anco ctõ Bra~ duçao de sufra para s~fra..
p!·econiza.dss, de certo modo, o:mtrl- bêm sem possibilidade de desconto
.:;11 S. A .. o oigodao ~era cokH!o ~om
o que se verifica no pais é exata- buirão par:t o aurhento da P!'L"du~~fro? imediato.
. ...,
1
mn-a. dUerença .d~ 01tenta cruzeu:os mênte isso; 0 próprio financiamento . O Sr. ?uido Mon1}n- Precisamo.<:: é . ontra pergunta: pode haver t!'anqUiM
por arroba, signlflc<\n~o que. sOn1en- r: de certo ruódo i.nsigPlficante. rns- I[-'form::u nossas ahLudes.
l'lldat:]e para (} co.mércio e pàl'a a inte por tran'3-por o Rio Paranapane- n·ucões foram dadas às agências da
o SR. NELSON MACULAN
I ãúst-ria ctcs.sa outra importante área
ma. o. ~Igodão do paraná pass_H-ria, , :e mico do Brasil para límitlr dês te Mas pE'Tgunto· se não redundara em~ ecol!.ô:;:"..)ica. do Rio GI:nD:de ~o sul? . - •·
automat19amente, a valer nuns 01ten- modo o financlamento~ desta maneira anmento da produção?
1 Na_o sera neces.sárm mmta clanv 1 ~
ta cruzeu·o:,> por arroba.
'trazendo maiores dif-iculdades para a
o ..~·r. Guirto Mondin ~ A reforma.[ ~êncu1; ~ura compre~n~er qu~, d_evldo
Im'Oca-se para justificar- o deságio nossa. produção agriCola.
da constituição?
a defiCtencio. de cred1to, a mdustrie.
o A1·t. 19 ctn. Lei n? 1.506, em função
Foi" por .isso mesruo. Sr. presidente, ~
e o comércío de CR.xias do Sul e a in0
do frete e outras despesas n-:.üurais Srs. senn.dor€.s, que quando por aqui·
Stt. NJSLSON MACULAN
dústria e ô comércio de :Novo Hambur8
.uo tr[lnsporte do algodão. dos centros tramitava um projeto de lei que au- Depe~de. do angulo de que e e:;u:.~re go e munfctpia.;; lhnítrOfe.s. encontram..,
08
produtores parn os mercados consu- torizava a SUMOC a recolller mais 14
p~cblema.s..
J.'!-a punha opmw.a, .se .em sit,nação dencuda. e enfrentam
midores, ou seja, do pÔl'to de Santos par -cento dos dej)ósitos nos bancos estas reformas farao JUStamente com dificuldades para atender às obrigae· de São Paulo, centroS convergentes particulares, recolhimento &te que que se aun}ente a proo:ução;
c;õês tributárias e sP.lal'iais,
comó.
da comercia-lização do algOdão para· tambéln poderi·:t ser feito como díz o
o sr, Guido Mondin _ Fiz plusãõ tmnbém, p~ra re~ponder pelos en~ar11.>:1.-elL')e,
·
Art. 2f' da m~.sma L.ei, u.través de a__penas à reforma constitucion·al que gas .nm·maJ.S. Milhares de operarioo
Por ê~se moth·o, não é justo que a titulas da divida pública, ·apresentei está sendo anunciada col11o se fôsse a emJ?;er;am suas .atividades nas dua.s
Comissão de Financiamento da Pro- urur: emenda que proporcionava aóS salyaÇãó do pais. Parece que, tomada re?1oe3 que se de_b~tem com ,a crise .
.dução, que parece igno-rar até a geo- Ballco.s- -pa1·ticulares, ,.1presentar tam- .e.ssa atitude, o PÇ\rlamento _ eis qtlé Milh~res de operai;IOs depeno:em da
grafia do nosso .Pais, submeta à- apro~ bém como nm·te deste l'Ccolhimento a se quer uma constituinte _ parece soluçao que urge s:er dada.
~:ação do Co:::~selho de Ministros- um cêduJa rur.il pignoratícia no v-alor de que est-ariam1 resolvidos os problemas,
SitGa~ões. ~orno essas não pt•ecis::un
- ·• dec:'!~ a tuadlmert: . .sugera.~~ c. comb. ~ Ulll milhão de cru'Zeiros na fonte da COmo s~ náo. fôsse necessário que os s'Br muito comet-idas, Elas trazem 1103
1lW o, P s e sa 1-, produção e individualmente. ,
P' 1ewuuen1e e ·esa uprod
homens respo"."
a'vet·s PO\ ".ste
•ora de •J•od~..,
'· - pa 1·s to· .seus re fl exo-s J me a·tatos t'oda a p' remên- ·
uo que a r g1ao
u .. '
~,co ao
·
·
· d e .uma exume ur!!ente e de provi• 10 P"t'a ' est· 1nat.S· pro'x 1· ma de san
O que
se vei:ifics.,
Sr. Presidente, tnassflnl
- q•.talquer Olttra att'lttde. Ba.<.-. ct.a
,:.tO€ e"' São·
nca. Paulo.
a
- sr.s. senadoi·es, é que as ·?..gênéias da. taria -e~sn ... Dai permita-me V. E."cy.·
·" d encias adequadas e -rãpiQas. Isto caE agora, Sr. pre,sidentc e sm. Se- rnaiorla dos Bancas pm-ticulares são est.a pequena ironia nesta tarde. ·
be ao B:wco do Bm.sil. Aqui estou pn11adores, quandQ dlscUt!)a.va. 0 nobre coletcras de numeráJ_·ios para os grano S11.. NELSON MACULAN
.ra junt.:"tr minha voz iL ·dos produtores
,-.senador Lima Teixeira, aparteado' des centros, onde cs grupos qne do- CCJmpreendi exatamente 0 alcance do ·das regiõe;;; em crise e á do-Secretário
pelo eminente senador José Fclicia- minam êsses próprios Bancos, utili- aparte de v. E~~.
de Economü~ do Rio Grande do SuJ,
j no, da Bancada do PSD de Goiás, zam êstes fundos atravl-s de ncgó~ios
nos seus apê!os à direção do :Banco do
no aparta do referido sr.' s~nador, imobiliários e em outras operações que .Mas, acrrdito que ns reformas fm1- Err:sil. Desta tribtu;m, faço-o direta; ·veio a baila 0 problema da alt-a ~do não trazem ne:ilium benefício à cole- do.ment_ais, como a ~grúri~. a bancária mente ao Sr. Ney Galv:lo, Pr.::sidente
cust-O de vida em no.sso .Pdis.
tividade, resultando dês te_ procedi- e outras .~ltntas, ·sejam necessSrias ab do estab,;!l_ecimento oficial. no semi-:Io
niento o det-rimento da produção agri- ~!!.scnvolnmento d~ pos_.so ~aís ..E tr~1. 1 ?e gu~ !':..2j.Jm tomarlas med)da.<; imedia-8r. presidente e Srs. Senadores., nos cola no interior.
·ruo como conf}"Qli~::cm J!nedmtas.o i ros para contnrnar ns dificuldades que
"Anais'' desta Casa deverão constar
Infelizmente e.prtsentei uma emenda. ntm1~11to da produçao·.. Pol' isso, mu~ tanto ferem a economia gaúcha {.Mu•dois pronunciamentos que fiz exata .. que não foi ap~·ovada, .p 01·que. em· mn um~ vez, e ao terru.inàr minhas pala-· t'étõem). "
~·
·
lllE'nte no dia. em que era decretada. proj~to l'ot.r..do em urgêuch urgentis- vrr..s, e_çntirtuo uo meu objetivo trnna defe:;;a dos pl·eços mínimos dc.s ce· sirua, o que nfto el'tt accn.selhâ\'el pnra qüílo, sereno, lutando dCSt.'l tr'ibuna.
O SR. PRESIDF.Nl'E;,
Tem n po.lavrn. 0 nobre s-ena_aor Vi·
l'eais, e tive a. oporhtnidade de diz~r. tt matéria que exigia madurn ··enexão1 para que ainda desta vez nosso a.n~lo
desOO. tribuna, que. enquant9 se per- teve sua trenütaç~o l'á!;lida sem que che-~ue aos nossos homens re'sp:J-Iis!l- vnldo L!m~.
·
,si.~th· no êrro de todos os nnos, de mniorcs esclarecimentos se tizes~em a veís e que os trabalhado1·es <la agri-nE:o .se defendel' os preços mínimos da êste re;;peito. Talllbflll co:ldicioiiHva cultura do llt)SSO pais te-nham nt.endiO SR. VIVALDO LIMA.:
. (Lê o s::unintc clit;cur;o 1· - sr .Pre·
produção.agl'icolo. nos centres de con- une -éste recolhím~uto fõsse de3~inado mcnto às snns justas reivindicações.
, ·sumo, nosso pais caminha e ca-mi· Era o que tinha. a dizer. tll-luito
nhará para 0 desastre, . po~ chega- SO% para a Cartaira de Colonlzaçfi.o, be
Sldente, na t~~·-de de 30 do mês pa.~r,·
mos ao triste fim de vcrlf1car que é.o;te 30~,; pEu·a a Carteira A_grí_cola· do Banm.)
.
do, l'C.Spe:a de vhjar pata es;-a capt ..
.ano nem ao meno<) a snfl·a do fei}ão co do Bnsll c o reMante 20% à rliBPo_Durante o dLScurso do Senhor tal, n fun de 1ea.::<smmr minu.as fun- êste aliménto necessário parn o.s sicfo da SUMOC.·
N~lr:.o~l Mucyl·~n ° S~· · Argemiro cücs na Pr~.:ndêncla dà Comis.5ão ·de
mais humiUks, para os operários, pnra
Outra emenda que.no men· entender
.·Figuetred::> dclXn- a - ?.re~idêncla,- -'Re-!aç-5es ExtNiore:s -e participar ·do-a
-a pdpulaçâo tn-3.-is pobre, _ será, co- data vênia dos nobres Senadore.." me~'.~summdo-a o Sr. GJ)oerto 1\i.'l- .detq_Le."'> à-este alto Pl::m:lrio, algu-ém, ae
iado ccl'ilo nunca ccorreu neste Pais, recia estudo rnais spms.do e demornqo,
npho.
mJnh33 rela.~ões dC- ·amisade, me e'ti·
·desde o início da sua história, como porque. vemos que infelizmente por
b~u r::-rort~ do pr~ti-rio~o mutuüno ca: o produto a~ícola de maior pÍ'eço maior boa t>ontãde que c~~is.tn da Dire'o SR. PJ1ESHJENTE:
ctoc9. 'Coneio da. Mflnhã". rlc 27. eUl
~üualmente. Nem o café, nem o algo- toria E3:ecutlva do Banco do Brasil,
_ Tem "!.· palavra 0 nobre s_enadOl' que .sn !O o topico .sl.'~~wnte sob o tihth
<lií.O, nem o arroz, atingirão a cot~ção faltam meios para o pequeno produtor ·auido Mo~din _
''Pechdo"·
Qlle yai ser ati~idn. p-;;lo feijão ês_te adquiri. r sua.. prcpriedade-, !apam melos
•
· .
:
"Cont.Inu.:>, tn-êso ·1 0 Ben do 1 · 8 ·.
ano: ~ Bràsi.I~~· h.oJ:, se paga .POr pnra flllanci~l' l:!st~a. I?,roduçao e o .nue
o SR. ('t..UIDO MOND•N:
.
de ano. 0 decreto l~_r.-islatf~·o 'cl~aà~p~:~
um q~llo ,de .felJa~ du~~~~s cruz:lro~. i v~ mos ê n P-~d~lç~lo -·~1D1tmtnndo ~eus
(Lê e seguinte discwso) - Sr. Prc.- t..1.do José Bonit.1cio sôbrc o oiso rumoE P?-I _que Istú . con
g. PorQ.d_e.
p.eços, consthumoo pybblema pa1a o si dente serei ricroro!Samenl~ nreve nn rG_,, 0 dl~ Fort of p ... ,.n um bo neo-. _.
Cc:-muo.s::w·, que vlVe tratando dJ n-s- -produtor.
·.
.
' · . .<:
·_.
~- ·
. :
_
; ,..., "- •
.
m . .,o·
sunto de alt.'l importSmü.a, não- se.
\
. .
. trt~lma: p:ua diz~ que dms . .set-Ol€."- ~a ClO, ,,co~w r:..n,..urm J:nma, e que
de.s!uca para 0 íntedor, pa.ra. t;er ·.co'!.
P~so afirmar. qu~ pa~co adra~1t~ra m~J.s alta expressa~ econ~m~ca no -~J.o,j con~:e~~<>;~.:t.t-cmr~ o ,_?!liUiv~_7nto ?3-:mo a P"odução de:;) cere:ai" s<> co•lWlZ o aumento de vencm1en~os dE!- mvlS e Gumçlc do Sul est.ao ~nf:en.ando gw- _q~cl,:-- c. ... c_ . . to. Cl!,LH:,i ao B:a.,.lltlu~tDs
qual n ârea plantada, qual 0~ estimU1ó ~~lllitares ou do .salúrio mí.qimo, porque ve crlse ~m virtude. da _d_ciíci&J:':!in de tb:n;u~:; de Cl'll":en·c3. ..r-:oócio ou m'&_oo.ue .se deve d!ll' ao horuem que tra-I o que se_ pr_ocur~ ~ reso~ver se~:pre ~net~h)~gwl e à_t:. vm11_9~-;· Comel:cio c i cw. 1a :. .. ~ ·.
~· ,
. ·
.
balha ft terrá. Ela_ não se preocüna ~com soluçao uncdmttsta dB emergenc~i~ tndustrm df\ regmo d9 v<-•!e dn Rw dos: o S.:;;_~u~r VH'lLtio LJ:_t:··l, pl'eSiden!e
Ape-nas. fica hrscs.da muna lei suJ)e . . ! e. no 111omento em que c;; tas pro])!.!- Sinos c de Caxias do, Str'l l'Stii.o. ~:o;~~ Com1!<:::w ~de . lt:-'L~ç~es ExteriOJ't'"
!'D.da, como a de n_? 1.506, dentro de ls1::;ôes são ~qui vot'il.d<t.;"' ju os pre·~o'3 1 me;;.-rr..o tempo, al<I!-·mm~c-s ·e deprün:- . c._o Sell?.rl_2. na.r>. ~tt.:e1:;not; seque!· alng'\binetes cnnfort{1veis, .sem. pn~n- .subiram exrtgeradmnente, enqu~nto dl15 com a sttuaçao, eis que a crC:e la:·· P8.l'Ct n. m:J.IC'n~.
mula mos a S. Ex•, o Sr. Prim'eito Mi..
Neves, no sentido de
que faç:a baixar .lmediatamrn.Le as
normas retificadoras do desnf\'el
apontado; poi.s, quanto mais_ demOra
h<Juver nessa providência,. màiOl'eS f?erã o os prejuízos dos produtol'es pal'anaen.ses, uma vez que os aproveitadore.<~ de situ·lçóes como e.ssa, a estas
horas já- devem estar aglndo a ti•·amente no Norte dõ Paraná, com
vistas· a. fechar 0 maior número de

~.__nistl'o'Tancredo
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