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O:; E._,f~cin3 de ~no Pau1o.e .: ... :)· de· de arroz se en::cn~:·::t nJ Rio Grande,.
::-r,ei:·o ::1Dc.~;:;-s V1Zlllh0S, n~:0 ·:--_:2:- 1 do Sul, prontas oara e:nC·::trC!Ee, aguar.
.c1in z cri:: e. A::sití e CO~lg? " _1:- cJ.a.ndo, apenas, q'Je po.ss.:.--m -ser vendi.
_~:.,~~:1. os memlJros da Con~1.ssao, :_,_ 1_ll- c:.1s ao preço considera :-lo jus~o pelo
:l<ces desfctlec.::':r.do ~as. flla.s, ~~ I c- C:Wêrno :lred(!ral.
1

; ·,Ti.a c!o rovo Hi estac1onado ·i:·dr.:
-..
·::!Y.a l:.:~ :Ja madru;~ada até as q1v1.~
O P:·L::idffiit-e da. COF'AP, por esta.
A le')·~'Jr:-:o aelegada p:,'j;:.·J._ ~:--r:-'c:·cze ho:·as em bus·~a de um quilo o-a t'.:,;_:·(t. ~.'1.;-.,-,CJ, llÍ::O quis c::mcordar
sc;;:-:u:·1 co teo:1sumo do f. L:··), ~c; o"'"r t: Jl~e4ar as normas ,'"'~ ·:'' er-' àc e.l-roz, de feijão, de açúcar. Para ou L:o q1J:.5 c:r11p:·cenrlel' que o Es~
·modo a r.t:a.Jf·l-la üs J:cc~-~-:~-rL.l< ,,
ncao no d-o-mínio ~conô~l-O _ar::-~1-: L:u t:c;do não havia .solução porque tado d:1 c-.1::.'.;.-,tbara esta.va sendo sa ..
atuctLc; do I'aí:;, beín c-omo ]J:J.:a; 1:.::do o. a.ss.egurar a livre ClL::lri•~,_:c;·::__o 1 a telmosia, para rnL'll incompleen- c.rific:ld·.), e " po.pulaçb sujeita a fJ ..
suprimir, rc.~~tru!urar c.u f;F:!j}k)' , de me·cadcl'ia. se serviços es:;en?l-ll.s 1sí~·el, do Presidente da COFAP nã'l las'' imr,.~11~1Y:~v;:-is a que eu: própl'io,
lf-S ~nlidades que•. atual, -~~~::t_:r .. o:~' <l? _ccru'.!mo do povo, de mo~:~~ e.u~f~ \ ep.r:mltla que 0 produto entras.se na Sen"ldO!' da n:·pública. me vi obr:gado,
mdzretan, c-J.~t~~ seJam. re&po,.:,;,>_, c'" 'ta-1a às ncces.stdades ~tual.S uo _J?""·s., GwanJbara. Elltreta-CJ.'Xl a sua intec·~ a fim de cc:1''<''_::1\r feijão e arroz para,
pela pol-!1 ;C~ de abastecc~<>1!f?-: bem como para suprimlT, reesl . rü.: ccr,~:l' 1 f~!'ência se e.5tfndia a'os Esta de;; de os meus ne1'1;.;,
presos e .a~m.stência '!-Ul!r;r.t_(il.' ~-o i ~·tt grupor a..s ~ntidades q~e atua;, ,...m:, bi'.o Pau:!o e Ri.o- de Janeiro.
.
Estado da
P~u:. e cs.aC~lece _98l1mtl0~ ~ . o, __ !eta ou I?dtretamente, SeJam ~e._p,...:t
Sr. Presidente, se vot<Irmos a oe· .Esta é .a _-"~~~.::{ç~o,~c.do ..,
,
diçoes da de1egaçao...
! sávels pt:1a polfti~a _de abasiecunen-..? .. lC'.::iCão de podêrcs tal qual se el ~ Guana.bal p.- tl.ll.~l. e_... c<:::_-.~-o, d,~do {_!Ue as_
'm·eços e assistenCla alimentar -ao' ,..,- _
- , d" , outras umdade.--, da Federaçao nao so-.
Relator: S:r. Ary Vianna
: Pa1~
c~nt,~, Cl·i a~emo,:,. u~a Sl.tuaçac
"/ freram essas re.St-riçães, Sentimos, na!
.
d
CO
t''
'
.
.
..
.,.
,
.
d
b
'
I
I
2Xceçao
para
meu
Es
.
.
.ado.
do
lli!. doutas Comls~.oe.s e m . d·,,o I A re-cen,:e criSe e a a.•;.ec ~!.ll. o: O Sr Gaspar VeUoso - PennLtc . ..,.,·las", .a l'ev··Ji-.
.., ,...,.., -que ,. a n• a !ma
.
e Justiça e de E;.5tudo:s. de P.-o,c~·::"' '1 \!':.~·lJ'l,·n.d~-~.. no Estado da GunnrrnDra.,'v h:l.. um a arte?
povn carioca que nao compre€ndm. por
1
do Goverr.o h o. :l.n":1a.. ~~·-~1. o :). ~·'·.L- :;eg1t11do I oi _apurado pela CPI ~·) S~- \ ~ •
•
P
J Lamen~o, nob!·e Senador .s;aspn~ Velte projeto dt DC(!.CC!o Lr~J~latl'.'O - r !'!ado ,fu! cnado pela !nten._-enç~~ C.l· r 0 SR. CAIADO DE CASTRO -~ Io-so, naoN tenha a Com!s.~ao obt1do as
a primeira, no to..:ante acs 8-'"Pfc!-Os ! reta da COFAP. Ali nao exLste v:·G:JO. CQnt mtúto prazer.
lnform.::çoes que V. E.x~'., ag·ora, nos
constitucional e jm·ictico e a s.c'ª-llllda,' e;-.taàual, anomalia que não se j:.LSti-1 o Sr. Gaspar Velloso - Em dias dá. E.;tou certo de que, se as conh·e ..
no que t-ang·e ao mérito - ambas .se tíca. Com a. Elev3:ção do Territótio ~o: da .semana pas.<;ad>t·, os Srs Senado- cesse, a Comi-,são,. e principalmente
manifestando fav::.ràvelmente ao mes- Acre-, a F::bdo ira decerto c-co~~er si~: rra que se encont-ravam em Bras!- 1o seu Rehtor, rena tomado prtrd~
mo.
tua cão semelhante. Por outr·o lr.do, a: ae. receh~ram cú·_n'ite do Sr. Primei-. dênc\"'.s inr:iispe:J.sávris ao c<Wo.
A propo.siç§o, que delega a-0 Poder COFAP continua a exercer suas aüvi~ ro M.bistro para uma. conversa in~
O Sr. Gaspar Velloso - Gostaria
EXecutivo pcci_éres para proiTogar e, dades na Guanabara quando .'>:..i& .sede tomul .sôb::e divrrsos a...~untoo po~ de concluir o meu a.parte, para expor
altel·ar a legi~lação vigente de inter-i deverá ser em Brasilla, Capits.l da Estivemos na residencia de S. :E!x~. a V. EX~. que fiz e faço -parte da Co-.
venção no dcminio econômico, de mc_>-/.República. A emenda fará coni~!r ~ai!; e pot fazer eu pa.rte
da Comis;:;ão missão de Inquél'ito mandada à GU!!d·o a ad-aptá-la as necessidades at-u~-1S inconvenientes.
con.srituJda pelo Senado para o es- nabara para verificar as causa da tal ..
do Pa.i.s, bem como para .sup_rimlT,/ sala das Sessões, em 23 8. 19ti2. - Lttdo das c-ausas de abastecimento do ta de abastecimento, não porém para
ree.sl:ruwrar ou grupar as entl.dades Cu!udo de Cast.ro - ll!end.on{:a C! orle,1R! o de Janeiro, tratei com s. Ex~. resolver o problema do abastecimen-.
responsãveis pela politJcAa ~e ll;~te- - Sérgio Marinho - Padre C:ala:cws i do assunto. Iníormou-me o Sr. Presi- to, na Guanabara.
llimento, J?l"eç'?s e s.ssistenc':R' a-~:me-~-~- .Ar1in.do .ROdrigues. .
!dente _do _Conselho de Minist;ro.s que
SR. CAIADO DE CASTRO _
~ar do palS,_ soment-e em tres. dlSpcSl--; na pflmen·a oportunidade logo que E'0 claro!
1
hvos - os lteru; I, li e m D_? a.rt ~.o
ElMENDA W 2
: ma.rcado o dia. para a reunião da CoG
0 8 r. aspar Velloso - Não jul.
{)9, intere~c;:-;a a esta Ooml..~a~·.. _Po,l.!' ,·
.
. '• , •.. 'mlssão traria. ól-O conhecimento àe seus
guei necessário
devo dizer
agora,
tpen.a:; ne"1 es meide em mate1 ~..·.. • 1- 1 Ao p r::..)e t o d e Decre t o Lc- <::h<::,.,, o , membros notícias estan-ecedoras, com porque
v. Ex!!o. -adiantou
uns tanto.s
o.anceJ.;r:l.
. nç 18 de 1S62.
clt.2çJ..o de nomes de pe.-;soas e firmas f t
.
( Suprimam-se no inciso n <-1,o Ar_~ 4".: que sone-~avam 0 produto e 0 estoca- a os.- que esta Comissã,o estivesse
o art:go ;;." clete~mma que c,<:; :--r-eur- i li-Pós a palavra_ - 1'E.sLldOs , <..s ~e-: vB-m no Rio G:-andé
do SuL Pedi en- en1 ''fi!as,. ou que providenciasse ar..
;-:;,'3 p.1ra u. execuçao de plano... e ;..... - gu1nt-es expressoes:
.
_
_ í tão a s. Ex:~.. antecipasse aos. Srs. roz e fei_ião, pa.ra resolver o proble ..
~is~énci.a D~;mentar provirão da~ t~- ~ _"talvo ~azões excepclOnaH~~l.n:~
...~-; _0_2 Senadores pr€">entes os nomes a que ma <ias "füas". Esta não era a nos ..
1
gumte.s fontes:
1 f.:ua do-s UlS,, ~nunentoo admm.._" - " .\•:·"':."'e rf.feria _
S, Ex\'1. 0 f-êz. Não quel'O sa funç:io, A no.ssa fução era. ape03
a de inve.,tigar
as causas
e a .tn ..
I _ Dotarões or~amentárias, C..i Ce r.. d eq·~d
•
; t.razer ao co:J.hecimento do Senado os nas
Y'e3tigH;·ã-o
se Process-ou,
e 'ouvimos
outra natuúza, deis órgãos sbr~>~l-~
Justificaçllo
!nome.s citad~s por S. Ex~... na certe:r.a uma
't-él'ie de pessoas. Estou infonna ..
dcs pela leo·isluçio delPgada, inclmiv-e
:~e que _os Citará por ocasiã-O da su'l. do _ e v. Ex?-. deve saber mWta bem
a que cabiã ao conselho Coorder.aàOl'
o projeto de decreto legi.sram·o :'jú- 1 ~J.qui.riça.o, pela Comissão de Inqué- disso _ tie q~ e
Sr. Primeiro Minis..
0 para depor peran..
do Abastecit11ento.
mero 18 de 1962 a.o tr~t.ar .de comp;~ \rlto m.s~t~da. por est~ Ca.sa do_ Con- tro foi convidado
n
10 aç"o t-ên-cla. nsrmativa e flScalizadora o_a,fr.e.sso )iaclOnal..Fiquel convencido de te a Comis~o. Não
p d t d
t d
convocou V.
0
ro u -O~ e par e -~ co c -~ União para dJ.c;cipllnar o abasteciinen.. (crue alguma coisa há, e que estava para. depor na Comissão?
d& ]et:ra.s do Te~.ouro autonzadas pela t.o atribui aos Estado sa execução da fagL."l-do ao conhecimento da ComisLe~ n?9 3.33'i, de 1957, alterada
pela políti~a fixada pela União, salvo ra...lsã.o, em relação à falta de an·oz, no
O :SR. CAIADO DE CASTR-O _
0
Le1 n_ 4.069, de H~62, até
mo~ta~te zões excepcionalíssimas por falta dos Rio ~e Janeiro. Aguarde v. Ex~. o pro- Perfe:..t.amente, o Relator p-ediu ao
ie Cl$ 5_.000.o-oo.ooo,üo (cinco blllioe-s Jnslnrmentcs administrativos adequa.- nunc1amento do Sr. Primeiro-Minis-· Presidente do Senado da Repliblica.
de cruzeu-os);
dos. A ressalva constante do inciso n ·tro, porque S. Ex\'., segundo noo in~ a convo-cação de s. Ex"'.
I I I - Rendas resultantes de opera~ do art. 411 não se n:;s.!lfigura ra.zoáv~I.!tormoll, e me prometeu, ~ará a E!S··
~ões promovidas pe os Ui.'!"uos a. que concedendO-se à Umao o dl,reJ~ .oe ta. Ca.sa os no:nes aos boiS. J!:ste, o _o Sr. Gamar. Velloso -~ Por esta
;e retere a legislação e ou~ras pa.rtes usar de medidas descrimmattr1a.s aparte que desf!J-ava dar a V. Ex~. para nao me competra adia:Jtar comentáiventuais. obedecidos os preceiWslquando o natural e jUSto será a i!$Jal- most.rar_que o Govêrno Federal, no. rios ou informações que S. Ex11-. pudes:oru;tituciona.is e legais.
dade entre os Estados.
Particular, nã') está tão fora do as~ se trazer à Comissão para alertá-Ia.
.
,
Sala da.s Sessões, em 23.8.62. - sunto como pode parecer ao nobre Isto cumpria. a S. Ex~. Como porém
1. TalS. recur~ 1 não podem s~r JuJ-. Caiado de Castro _ Mendonra C!.nrJ,· colega,
no mon:ento, se discute uma delegaçã~
.ra~os. po:s sem~ e.es o _Plano nao PJ1-I _ l..rl!ndo Rodrigues _ Padre Colail.ena ser e:H.CU:::tdo, a esse ?la.~o ex~: ·an3 _ Sérgio Marinho.
O SR. CAIADO DE CASTRO - de J?C-de:·es. e V. Ex=:t. a ataca, sob ale...
de conheciment~
~e recw·scs a.s..,lm, v·Jltosos, poLS ser..:. ~
Agredeço o pa.rte de V. Exa. Lamen- gaçees Ol'llillda.s
por fôrça da Presidência
~igantesca e Clne-l'o:oas a tarefa a rea·
o SR. PRESIDENTE:
Que V.: Exl;l,, como mebro da co.. advindos
dessa comi.ssão, e não estando os
!zar.
•
,
.
,
As emendas estão ap:-.iadas pe!c n.ú- missão, nao tiv~.sse levado_ à Ccmis.são trabalhos da Comissã-o ainda comp.Ie~
Foram ~cm::~_:las, 110 proj:to, as Call~
.
t
e.su:s
informaçoes,
nem
üdo
a
opor~
de
Senadores.
1
1
Jelas nece.ssár1as para eVItar abusos, m~ ~t~~~oa 0 projeto e a.s em(n- tumdade de tomar parte, com maior ment.ados pois que falta a palavra de
918 quais, de oat.ro lado, poderl~m se-rt·
assim chegar à conclusão que, supo~ S ..Ex~.•. eu só por isso - só por isso _
neutralizadas pela ação fLscallzado:.í!. a..s.
nho, tenham chegado todos os srs. adiantei essas palavras, e não poderia
té e o fato antes, para conllecimen..
do próprio Congre::.s.o Nacional.
.
O SR. CAIADO DE C.\STRO:
S~nadore.s que lá esttve:oo.m._
3. Se mos, a.n' _., o cxpôst'J. pela ap:o(Não joi revisto pelo orador). _
Não estou, Sr. Presidente, acusan- to d-e V. Ex~. Aguarde V. Ex~. por que,
segundo afinna o Sr. Primeiro Mi-.
l"e.ção do proJe~. _
d
o-ó.s Sr Presid.ente apenas para es~Ia-. do o Govêrno Federal! Longe d-e mim n!stro,
as noticias que êle trará são
toS~~a. l~~ Com~ao:t~l e~ri~!er e ;resi~ recer aoo nobres Srs. Senadores .sô- esta td~a Apenas façot refer enc~a a rle estan·ecer a Nação.
· R tor ' L
bre as I'azões
que me leva-ram a um rga-a que represen a o OV'Cl'UO
dente. Ary Vianna,
~Ia · - ~es'" '"esentar as emendas
Federal e que, pelo seu desinterêsse
O Sr. Aloysio de Can·çlho - Per..
tJtJornhausen
costa, Menezes
Plmef!-tel. lrtneu "P~..
d'> m?!l
& eôRuy Carnetro Fernc.n~
Não sou con tr a a de1·egaçã o de p o _ bpela · popula"ão
.
.,.. Estado
.
mite o nob-re orado-r um aparte?
ll
~...
•
-Euaento
· B ar ros ' - G""
mesmo que ela se.ja re o que se
:·a.sl1, não•-•quer
O SR. CAIADO DE CASTRO __,. Tavora
.....,~ u'e•es
..
' -ncordo
......
1.. P•='-'"~:'1 ~o ...d
l11lr' Vellos,:
concedida por ser uma neces.siqade. ou nao q~ ,compreen er nue \t:I.IDIIU om· so.tls!açã<>
do•?.::r;:o
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OIARlO DO CONCRE:SSO NACl01~AL (Saçãl !!)'
Agôsto de 1952
-~
~==~~~~==========~'
O SR. CAIADO DE CA~iTRU -O S.-. AlOJis<o ele Carvalho - O Sr. no"t;çnta di::s. o In">tituto do Açú~ da Repúb:ica. Afinal de contas, são
Prln~;c;:-a
. 1\ll,~::;t.-o
.
já fai convvcado CJ.r t; d-o- Alccol passou a subsla1ar todos órgr:.05 governa:r entaLs. O Go~ Sr. Presillente, vou pw~~·~·nr ma11
pe:a t:.:.n:-~.::'J Parlamentar de lnqué- os produf--ores com os fundos de re- ve;.-nador do Rio Graude do SUl de- di ,curso. declarando que r.,:JJ estou
ri.o, P.J.rJ. ct.;. .,.:Jr'i'
set ;a~ d<) óqão govern::tmenta.l, na oln..rou que o Brasil está sofrendo atacando Q Govêrno Fedl'~-al, ne.m
margem ·:ie m:lhões de cruze:ros; o uma ação cs})olia tiva feita pelas Es~ estou procurando, neste morr.~nt:>
O .SR C.t:I.-'.DJ DE CASTRO - Já. Tesouro j)assc.u a subsidiar o açucar ta.do3 Unidos da Am·!rica do Norte, discutir a&'>untos relacionado.:; com ~
O :Sr. t~l~iJ"W de Ca?·vallta Sua. e o arroz no valor de alguns billlôes tenninando po~· faz€ r um discurso C >missão da. qual faço parte. 'l'ôdas
E::a. s.:!t.\ O..J,Ida no Rlo àe Janeiro de cru7f'iros. enquanto um progra- conl:r.l ês.$e pais i~, d ~po:s, rest)on.sa~ a!. vêzes em que tenho s1do &odiC!.··
ou du 3:J..,l1U?
ma de ensila[~em, frigorifico.ção e ar- biltzou o Eirado de bão Paulo pelos tLdo pelos jornalistas a me 1n1nl•
O SR, CAIADO DE CASTRO - O mr.zenagem demand~ria ap~nas cer- ot:r~os de::.mandos exi>tentes no Pais. :<star sôbre o assunto, tenho ar:un.
Sr. 1" M1mstro <leve .ser ouv:dc1 ern ca de cinqüenta bHhões de cruzciO Sr. Gaspar Velon - ll: pa.ra ~a~ sdhado a procurs..rem o relator da.
B:.:~l;i3., ac,:\.li no Senado. Dirigimos
rQf,, Tudo está assim de.sr>rientael.o e nar todos êsses maü·s que o Exmo Comissão, melhor informado do que
onc~G <.: :J Presidente do Senado soCO:ltraditório; os vários órgãos go~ sr. Primeiw Min.i.5tl·o soltcita a de- e1.
licitaDdo do Plenário aut.Jrização ve:namen.tais em permanente gu:;rr~ legação de podêres,
Carioca de nascimento, vintlo para.
pc.:u~ wso.
rilha; ningutlm se entende; não há
O Sr. Padre Cala;;.ans - E de?e-, e5ta.. C~a com. o v~to de treze:-tto5
O sr Fi!/jerson de Aguiar - Per- um órgã<J .sequer capaz de or.tenrar.
mw , conceaê-1a ptu·,~ que fa:~am o \ e cmq~enta mtl eleitores, : qu~anao
m:te o ncbre ora<hr um aparte?
Até me.srno a delegação de poderes, G,"lle até ag:Gra não fizeram! E po~! compareceram às urn~ s('.scen~os e
U SR. CAIADO DE CASTRO em que ~;e pretende a hierarquização diam tê-lo feito :por que a lei que / ?ouco,: mil. - tr~uxe p;:;.~a o SenaC!.o,
Cem prav.~r.
dc-s vár:os órgãoo com a in~gra-;âo
O Sr. Fetterson de Aguiar -- O Sr. dêles nurn s:'> funcionamento estatal, instituiu a. COFÀP lhe dá poder eco- ~;~esa .. de n~.o _.::.er P:?,lHic~. ap';;';ar de
qu
ão exiSte nem _lao ter co.eg1o c.l-~tora-1, 57 10 Oos
. ·c t 1
19 Mim&tro fot notificado da convoe n
,·otoo d antigo Dís~ .. i~ Fc.d ·at E"'
df•correu de uma informação que a. n om. o a o .
• ~~. ·O
el "· .a,
caçào do Senado para prestar escla- Cornissãl) P<'rlamentar deu ats jor~ na Rússia que Bss1• órgão poderia
recimentos à Comissão Parlamentar nrtis. corn esquema publicado, que resolver todos os prcblemas de abas~ 1l.I!Iq,uela epoca., um nsu1tado ~anue ...
tecim"ntos de gi:nt-:os alimetr~ícto.s. av .. l:
d.e Inqurrito através de requerimen~
pretendia organizar um pl'ojeto para Pois bem, ape..sar do poder brutal .. P<n tanto,_ po~ ~n;,a questão de leal..
to, com n\rws itens. E o Regimen- que
um
só
órgão
governamenral
to autoriu S. Exa. a prestar in!or~ orientasSt? o problema do abast~:ct C}ue detén1 o que se observa é q~e a iade e ~~ no-r;~st.dade, ter..ho que dar
mações por escrito. De modo que mento. Um dos a."iSess.orea do Pre~ COFAP c.penas criou a desf)rde~ uma sa~.sfaç!iO a ~o55es ~-wmens que
de longo ~empo. Cada vez me elegeram, à ala getul1sta do P'l'B
tendo s Exa tão graves decJaraçõ~:~.s sldente do Conselho me procurou, que vem
. .
que me mandou para esta Casa no
1t.. d
a. f<J2er, dever:s sponte sua informar pedindo que eu lhe fornecesse aqui- Q!-le :5e •.va1· e...,.. gc~an
o prazo ae ..fX 1s ... povo carioca, a-os meus conterrãlleos,
a Comissã-o Parlamentar de Inqué- lo que ja, tinha preparado, para que te~cta ~a COFAP,. :: qu_e vamos~ vo:
O que lláo qu~ro é que o meu J:!!s ...
rito dessas graves ocorrências. o Sr.
ta1 pel:l suO'aA ?rOHJgaçao, há .,~~ tado continue nas "filns", a pagar
Leonel Brizzolla, perante à Comissão orientrui5e o Gabinete no Cieslinde de pre . um ,des=-~w, nt~sta Casa, pod~.~e pelo que não fêz e a sofrer por ter
tão grave ~robiema. Apenas o que
Parlamentar de Inquérito, informou se
a mnguem mteres;a levar avante id C ·tal d 1 é ·
d R -o.
exig~ de um Govêrno é trabalho ês~e órgão: não obstante até agcra s i 0
ap~
o ~P r1o e a ep ..
haver apm'iJarcamento no Rto Gran- e boa
orientação.
o
que
não
existe
de do Sul e que estaria habilitado a por aquelas bandas, lamentàvel- não .se criou outra C;oisa, e ,a COFAP bica. du~antt;: mmtos anos.
continua. apenas como um ínstru~
Que .n:.t fez a Guanél_bara ao Bo~
declarar que o arroz não \'inb.a. para
,. . .
~
.
der Pubaco para. conhnuar a ser
o Rio de Janeiro porque inter:t;#.:'i]á .. mente.
menta di:JSOciat~v?, orgamzador do tratada dessa maneira? Não tenho
O SR CAIADO DE CASTRO rios dentro de um processo de es.. Obrigado a V. EXa.
c~oqu.e ~ da mlSeua no_ Pai.';, E 0 interês.se politico no ce.so. Não sou
poliação e de descapitalização, não
p10:r e qu~ o prazo da ~el que fa-vo- candjdato à reeleíção nem
a coLsa
O
Sr.
Padre
Calazans
Permite
autorizavam a reme~~a.. pretendendo
rece a situaça?' du a~ucar tcr~lllna. alguma. l!: declarei, há mais de um
banhat bilhões de cruzeiros. No "en- ~ Exa outro aparte?
em· 10 de outt.i.bro, apos a~ ':le1ções ano, que não seria, que ·não queria.
tamo, o Presidente da Federação das
O SR. • CAIADO DE CASTRO - .n?tem be~ - quan?o serao be- ser candidato. Est<m assim à von..
cocperaUvas dos Rizl.cultore.s, e um Pois não.
ne~tc~a~o.s dms d~ mal~Ees centros I tade para falar sôbre o a~unto. A
dos oonselh~iros do IRGA. t ~..bém
o sr. Padre Cala::.ans - 1!: ap.i>nas eleitoraiS do Bras!l, - Sao Paulo e crise infelizmente continua e se
presidente de uma cooperativ~:~. dt! para esclarecer. A própria COF'AP a Guanabara.
' ·
·
'
· d
o SR CAlADO DE CASTRO _ pronuncta
ma1s grave am a, _porque
rízicultor::s, informou à comis.<:áo que mantém êsses preç-:m no Rio de JaM
·to
_.
.
~·
to
.
d
v
Exa
cllegamos
ao
abô:urdo
de
cog1tar da.
a Viaçào Ft>rrea Rio Granderue re- neiro. Já no interíor de São Paulo
m
S a
~:t a.)...ar1e e
·
·• importação de feijão africano, que
cebera ct.a COFAP para não trans- não é a.o:..,im. O próprio Presidente Senador Padre C~~uzall.'!, que escl~· seria vendido a cem ou a cento e dez
portar o arroz para
fora do Rio da COAP declarou - em palestra receu .o ~S:Sun~. -~U nao pretendia cru:zeiros
0 quilo, impedindo seja o
Grande du Sul. Também a. COFAP, comigo e outras pessoas - que ha .. na
JUStlflcatn;a, Q.aA emenda que produt nacional vendido
oiten"a.
no dia 15 de maio, determinou que via recebida oferta da venda do ar.. apresentei. abordar~ esses problemM. e cincg!
a
v
nenhuma quantidade de arroz· tteve~ roz do ltio Grande do Sul, fora do .~mento, :eptto, diScordar do meu
Por que essa prioridade do produto
ria ser transportada para fora do ffiGA ruas que não pôde comprá~Io uustre am.goç, Senador. Garpar Ve- estrungeiro sóbre 0 nacional? somos,
territóno rlogran·.f2Me, determtnan- porquê a COAP daquele Estado, por I~,_ quando v. E<a. d1z que ~ Co- por por acaso tão ricoo que podetnos
do, em conseqüência, a permanência ordem da COFAP, não permitiu a miSsao _nome:1~a paryt
aptuar as esbanjar dinheiro ,que não precisa.dos e.5.toqufts na mão dos pla.ntadores saída do produto.
c~u~a.s na.o preciSava tr observar a.s mos de divisas e as pazamcs ao es..
e daqueles que tra.dicionalmente co~
Em Brasilia, estão vendendo fel .. fllll5.
..
trangeiro para adquirir feijão?
merctahzam o arroz no Estado. Só jão - nara quem quiser comprar Sr. Presl::ien~e. ~ou. um homem do
sr. Presidente, é urgente que a CO"
a~m·a. no dia 27 de agõsto, depois a Cr$ 110,00 o quilo e em certos Iu- povo, sou canoca
v1v~ naquela cl- FAP, 0 órgão central do Govêrno, no
dos e.:,r~JareCimentos prestados a Co- gare.'3 d~ Goiás a Cr$ 80.00. No R10 dade e conheçc aquele meio, per_ caso, venha para Br.asilia. Não c-ommi:;;::;,§.o Par1am2-ntar de rnq•.téríto as de Janeiro, porém, o feijão só pc.Hli:! corremos as fllas para que os repr~.. preendo, e acredito que nenhuma pes•
coot~eratlvas
p.$1ssaram a exportar o ser vendido tJ.or ordem da COFAP sentante dos outros Estados, aqm~ soa po..r::.sa tompreender, que a ses•
arrC·z para o Rio de Janeiro e São por aqu~:e preço para
que faHe! :ate.s.3em_ do sofrimento imlJÕsto à senta quilômetros de Brasflia se comPaulo,
tendo . autorizaão para o Dizem a.11uns que ê.ste é um ato d1s- p_o~ulaçao ela Gl.anabara, do sacr:t~ p1·e feijão a três mil éruzeh·os o saco,
tran:,po.. te na .. Viação Férre;t do Rio crín1inatórío; eu. para ttsar a ver- f1c1o tremendo q .1e aquêle povo e&- como funcionários do Senado comnra..
Grande do Sul e, por consegu'nte, dadeira exptessão o tla&Sifico de tava suportando. Para tentar - re~ ram, e que êsse mesmo fpijão Sf'ja ven·
autorização da CQAP para vendê-lo imoral. Os ama?onenses, os plaufen· pit,o - para tentar comprar um qui- dido, nesta cidade a cento e dez cru..
a São P<IU1o e Rio de JanE'fro. Mas ses e o~ rjograndí'n-ses do norte, que lo de açúcar, de arroz ou de feijâo, zeíros. P'Or que? Porque não existe
hâ problerua mais difícil, que é o do mflls sf:\üem a baixa do poder aqui- o chefe de famma, a espôsa ou a COFAP em Brasnia; porque está, a.
preço. O IRGA fixou em Cr$ 3.115.00 ~itivo, t;<::tão pa:g!l-ndo o açúcar e o filha que trabal::la, eram obríga<lo.s população sacrificada.
o preco da sara de arroz, gráO curto arroz para que oo cidadões de São a faltar ao .serv ço, para entrar na
Procurem oo Srs. Senadores, sabe!"
japt'Pês
F'OB.
no pôrto do RIC' Paulo e da Guanabara se abas· fila desde a uma hora da. madruga- quanto custa urn litro de leite aqui.
Grande; a COFAP flxou o prty:J de tecam.
da até ao cair 1ia tatde e ao che- procurem saber dos sacrificios das doCr$ 2.600 00 p.or saca de arroz do
Mats ~·qwe e.inda; o açuca.r crls~ gar sua. vez-, ouvir dizer que o prQ- nas de ~ para conseguir um litro
mesmo tipo, CIF, no· pôrto do Rio tal e.:;tá sendo vendido mais caro do duto tabelado acabara.
I<: preciso dêsse le1te, mesme> ao preço de se•
de Jane1ro. PDsteriormente, o Qo .. que o t'eti.nado, o que vem dernons~ considerar o que perdeu a.c:t'llêle che- tenta e setenta e cinco cruzeiros. P!o..
vêrno, numa deMrientação flagran- trar a atual desorganiza,çâo. E a fe de famUia, o que deixou de go.... curem ~~ber por que o a;roz prodm:m1.o
te ou em maliciosa atitude, passou a COl<'AP, que deveria estar em Bra- nhar a espôsa. ou a filha nos trab:l.- em GOlas, arroz maravtlhoso como o
amar~lão, que vem de Anápolis, é ~o
.a subsidiar o arroz prodll!.>'jdo no sflia, permanece na Guanabara. lhos caseiros.
Não, Srs. Senadores, a Oomis.s.\\.o caro, custa aqui mais do que no R10.
Rio Grande do Sul à base de .•.... Tambén1 não foi criado o Plenê.rio,
Cr$ 1.200,00 para o IRGA e agora, conforme o determinado, o que tam- agiu muito bem, ao tJ.rocurar sentir Por que tudo isso?
na base de Cr$ 1.450,00 para as co .. bén1 é ilegal.
os efeitOs dessa crise no seio da po.
,
_
Sr. Prestdente, a1 a razao da ml•
operativas, complementando a dife..
O Sr Jefferson de Aguiar - Não pulação a fim de melhor estudar 0
~ nh11;_ emenda. ~ão sou contra a delerença entre o POrto do Rio Grande e oh.c:tante nosso telegrama informan- problema.
O sr. Padre Calazans - Perm1Ee gaçao de ~d~res, mas quero que a
o Centr.o consurotdor do Rio de Ja- do ao Sr. Presidente da República.
COFAP, o orgao ~entral do Gov_êm~,
neh·o. Dtl.l por que surgiU' a Cri.'ie
O SI\. PADRE CALAZANS - Que v. Exa outro aparte?
O SR. CAIADO DE CAST:RO
venha. para Brasí}UL, porque aQ.Ul nJO
artiflcial e artificiosa que '<ai VC01'~ amor e-xtraordinário é êste que exísCom
muito
prazer.
há
nz~guém. Nao há aut(Yndades.
rer tambem com o açúcar, porque o te peJQ povo da Guanabara, que o
o sr. Parire cazazanfJ _ v. EXa. ! Amanh.a mesmo, se procurarmos nes•
Instituto do Acúcar e do Alcool o".J~ coloca e-m filas. e lhe fornece pro~
teve um aumento de Cr$ 3,70 por dutoo a baixo prêç.o, enquanto man~ testemunha do que ocorreu quando ta C'ap~t~ um D_eputado, 1lll'l SenAdor,
quilo, para fazer face à majorn.~ão tém os olhos largos ou bem fechados da Visita que -~"izemos a um deter- um Mlms~ro, na-o os encontraremos.
-·
.
Uns esta.rao nos ESta-dos, tratando de
, d
salarial e, posteri.ormente a COFAP para ns outras zonas. Nin~uém ile m.na
o merc~ jmho · grande mas- seus inte-resses eleitorais, outros des·
não c-oncedeu o aumento. manteve boro senso pode r:ompr~o>ender isso sa d~ populaça? comp_areceu po~que pachando seu expediente nc Ri-o de
o preço. o Govêrno homole.gou ês.::es Trava-:se, então, uma luta infernal a R~d1o _A·tayrm~ Ve1ga .. ~nuncura JanPiro.
preços do Instituto do Aç(icar e do entre o Presidente do Banco do que la serta vend1d.o _o feiJaO a prêEsta ; a situação de Brasília, si,.oo
Alcool !\tt'a\•és da defesa do Plano Brasil, o Diretor do Instituto do At- co tabelado, o QUe nao er~ verdade. tuação incompreensível Quem entende Sllfra.c;. Ao me..r::.mo tempo, no~ Cf.Y.Il e do Açücar o GoverdMT do R!o E consta_ que tl.®ela estaçao perten- de o que aqui se passa? Quem pode
meou um Grupo de Trabalho para Grande do Sul, seu cunhado, que t> ce_ -. nao t.t?nho elementO$ pa~a compreender que se pretenda pagar
reexaminl\r as análises do InsHtuto diretor do IRGA (Instituto Rin- ahrtn9.~lo - aJ Governador do Rlo feijão da Africa em detrimento do
do Aç-úcar e do Alcool no prazo de grandense da Arroz), e o Presidente Grande do suit
·
produto nacional, q 1e não tem a.nt·
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o SR. CAIADO DE CASTRO - \ caliza.r a rpubaiheira que se passa nos O SR. PRESIDENTE:
Cem muit.a h:,nra..
· Supermercados, 11- :fim de diminuir o
o Sr. N~_:son Maculan - _Nobre co-i sacrifício dês te povo que paga leite
O nobre Senador Afrânio La.ges te•
lega, acrecnte que a delegaçao de po· a setenta cruzeiros, o feijão a cento tira o pedido de destaque.
d&res poderia atender .ao objetivo da. e dez cruze1ros e a:"iSim :por diante?
Em votação 0 projeto, sem prejuizoemenda d;z v. E.xf!. Creul. que, se tudo IEntão em Brasília, o feijão de Goiás das emendas.
.
corres!: e br:n, a delegação· de podê- i pode ser vendido o cento e dez cru
re.s não se: la. soUclt.ada a.o Congre.'0$0.[ ze:1:os 0 quilo, pOr (Jue não se v~
03 Srs. Senadores que o a:pr<lV<Ul'l..
C.:.mc:.r ~o co::n V..EXª" sóbfe a exis- \ vendê~lo no Rio de Janeiro, a oitenta Qll"eiram conservar-se sfntados. <Pau•
v. EX~ .;~n I!.pa:·~e?
'.(;n~.a Ge uma ~E-:·1e de êaos, Qi.:an~ ·cruzeiros? E' o que não compreendo! saJ
•
!::R. CAIADO DE CASTRO
::o ao. rJUC!- cc~L·.;u com o_ p;·eça míni-~ E paTa êste.s fatos, ·sr. presidente,
E.slá aprovado por unanimidade,
1
0
-~ alO t.;.: c:. C:l~ a.'.· :,n iul ç:n tonse~ que peço a atenção dos Senhores &~-~
.
9
0
1
C;;.l :v:o prazer,
Qutnc:a Ca fal~J. de !inan~iamento. nadores e a.s providênCias das au!jriEm "\otaçao as E~en~a.s n B 1 e _2,
oom _pv.~receres favora"VelS de. tôdas as
0 sr. ; ..:end01tç:a Çlcn~ - v. E.~~·. A defr:~J. de preços nc..o eXJ..Ste; esta dades. (Mutto bem!)
1-:~ll :C~J.. ra~~~J. Nf~o vou cc~!par ai a real:c~·.lC:e. K~.ore: C'~d~a~ os_ pro~· Comrs.soes.
0 8"'R ' PRESIDENTE·•
t:""<)l\C):l. ,.o'.:.re o :;~.sm.:-Jto p.ua nJ.'.:.J per- 1 r··1.:.5 a 1.,. ~ v. 1..:~~ :.e relr:re, na:. es~
os srs. Senadores que as aprOvam.
t.rl' m~ds 1emro. Que~o •. porém, accn- ., ~.·) 1,::.. ~. J CG l.-1"\.)~U,Gr e .<,;m dcs
A' Mesa solicittt aos Senho!·rs R e~ queirarn co:r>.lõervar~se sentadoo. {Pau•
bt::.r rl'Je v. l.x'' pll'.'>ldlu a ccm.í..S.<:.\O;·n·.~..
:·: ...~. 1-c-.-qcle o lavmdor não !atores do Projeto que ~e mani!r.stcm sa)
p~,r~aun;;-,c.r d? InquérHo da G:uan·:t~ ·'·' ..::; . '· ..: ·.e L :-~.t:S.. O a:roz, o feijão, l.sôbre as emendas.
•
b;;r~ t''Xn a· Jua:or con~petl·nc;a, com' nc., Jú h.:· .• m Yc1~1idos há muito tem-!
('
,. . . Votaram a fav(}r das emendas 21
a maior 1..,:::ncúo, di!'.pen.,;.:.:.nd.o a maior p_o .. r_·'::. a ~i"~:J.r:çf.o que leva a::> de~ 1 T~m a p~I~vra. o nob!~ ~en.ador ;:;rs. Senadores, e contra. 11 •
As emendas estão rejeitadas.
.,:n:c.)o a tcuos Gs q:~e dcptlber<'!m pe~. ,an.•:!o o prL"dntcr agrícola. Peço, por- !Henbaldo Vieira, ~ar~ emlttr parec~r
rn:J:.e aq_uêle ór~·:,o. ;.,.·ican;o~ dece'pcio..' t<:n.o _.:.10 D01J!'e colega, que retire sua I e~ nome ~a Connssao de Con.-sti"..mE!' o seguinte o projeto apro•
:naàc.s corn a di.:;paricL,_U:e do.j cl2pci~ erneL<!·] pa:.a que o Govêt'no possa j ç.ao e Just~ça.
vacto, que vai à promulgação:
mentes Co~hido~; com a cu:np!eEa ae~ i !ü(.'iH< a situação do Pais, inclusive 1 0 SR. HERIBALDO VIEIRA·
Hir:;::::n:z::u;-J.o dos ó.cgãos tederaif; co:n a d::; E>l~do da Gua.na~ara.. Sou dos·,
. ~
•
PROJETO DE DECRETO LEGISU.:
a :,~so:·Jtn fn:ta Ge expl!cação p:1.;a: q~e ac;edttam em que nao é com me-l (S~m remsao do orad?r) - Sr.
TIVO N• 18, DE 1962
fr:to
de
a
comi.ssão
compet.rn~.e
do·
dtdas
o
a
COAF
ou
da.
COFAp
que
será
1
Presidente,
do
ponto
de
v1.sta
constl0
(Na
Câmara dos Deputados
}Ln:Hér;o d.a. Fazenda haver fixado: resclviào êde prcbl~ma. ~· nece.ssá.:-io li tuci~nal, a Comissão de Constituição e
o pre<:o do arrcz em Cr$ 2AOO,CO para 1que a pr-oducao .seJa orientada para 1 Just1ça nada vê que possa implicar
N' 151-B, de 1962)
todo o te:Titúrio nacion[ll e o IRGA,, que o trab~:hador tenha. estímulo e em prejuizo ~a. tramitaç:ão das mendas
Delega
ao Poder Executivo J;O•
W.lica fxceção, ter oblid:.. do próprio prc_::lnz.a m21s. Porque, ass1m, ninguém ncst.t:> Plenáno, pelo que1 dá seu pare.·
dêres para legislar sôbre os ca.r•
Govérno Federal o preço de Crs , ..• 'ma1s guardará o produk> ent estoque, cer favorável.
gos de Minístro:s extraordinários._
3.100.00, yermitindo, p-;)r co-rueguinte,:em detrimento do povo. Dést~ modo,
.
• ·
a comercialização normal do arroz no apelo para que V. Ex' retne sua
O SR. YRESli)ENTE.
.O Congre&;O Nacional decret.a.:
Rio Grande do sul. M mesmas vanta-~ emenda. Acredito que o Govêrno pO~
Tem a palavra o ndbre Senadol'
Art. 11? E' concedida a.o Poder
ge1"1f! não são dadus pe.ra o Mar_anhá:>, de:á dar solução a êsse problema da. Sérgio Marinho, p~ra. emitir parecer
Executivo delegação .pa.ra · criar. me1
Go:as e outros EStados. E maiS sur~ Guanabara·
em nome da Conussao Especial.
diante lei, dois cargos de Miii1stroa
preendendo é a declaração do próvrio
O SR. CAIADO DE CASTRO extraordinário.s.
lRGA de que náo dá os nomes dos I Agradeço o aparte de V. Ex~. JamenO SR. SÉRGIO MARINHO:
aç.2mbarcadores, para entregã~lo a\tand::t profun~amente não poder aten·
Sr. Presídente, nenhuma restrição
§ 19 os Ministros de Estado•. de· que.
Cr$ 3.100;00- preços da COFAP. En- der ~o s~u apelo. Sabe V. Ex\1. da gran_ tenho a· opor à aprovação das emen- trata êste artigo, integrarão o Con.se•
tão, n5o há açambarcc..c\o~d>. Está por 1de .s1mpati.a que me inspira, mas, no. das.
lho de Ministros.
terra a declaração de que há aça.m- bre Senador, além da sua solicitação,
barcadores no Hio Grande do Sul. pesa. no meu espÚ'ito o dever que
E' o 'meu pa!·ecer.
§ 29 A atribuição de cada Ministro
Pode ter havido a intenção de açam- tenho com.:: rep:·es:o:ntante dtt Guanaextraordinário será. · eonstituida. por
O SR. PRESIDENTE:
barcar o p1·oduto- não quero discuti- bara, de defender meu Estado, assim
uma ou mais J:as tunções seguintes:
l·a _ intenção, aliáS, que temos de como os nobres col~gas o tem em reTem a palavra o nobre Senador
a) executar determinada e impar•
condenar. o fato, porém, é que o !ação aos EStado que aqui represen~ Ary Vianna. para emitir pare<:er em
tante tarefa administrativa· de caráter
preço do lRGA levantou o custo do tam.
nome da Comissão de Finanças.
especial;
arroz no Brasil. O arroz do MaraSr. Presidente, não quero, sendo eu
nhão e.stá por Cr$ 2.400,00, e não tem o ünic.:> representante do Estado da
O SR. ARY VIA.NNA:
b) dar assistência, nos tritbalhOB pOsubsídio do Banco do Brasil. o de Guanabara aqui presente, vír a ser, Sr. Presidente, a comf.s.sé10 de Finan-- líticos e ad..•tünistrativas, ao Presiden- . ,.
G-~iás id~m: Quem de~rmina o pre: <\manhã, acusado de haver abando. ças nada tem que opor à. aprovação te do conselho de Ministros;
Ç..f?? o M1n1stro da Agncul~ura_. o M.I- nado a defesa ~e me"J. Est:.tdo paro das emendas, porquanto elas não
mstro da Fazenda. e o Prm1e1ro M1~ o.tender a interesses ocultos porque, impllcam em aumenW. ou mesmo em
,c) exercer, em nome do Pre.sidenta
nistro 8.ssinaram o Decreto nesse .sen~ C'Jmo e~+ou no tm1 C:e mandato, p:"O- redução de despesa.
do Col:'lselho de Ml.nlStros, a liderança
tido. Depois, o próprio Premier de~ cu1o concordar com 06 que det-ém o
do govêrno na Câmara dos DeputadO$
elarou que não sabia por que as.<;inara I'oder.
O SR. PRESIDENTE:
ou no senado Fedel'al.
me Decreto e, com uma diferença de Meus senHmt>n!.o~ e minha n•çiío de Em votação 0 Projeto
§ 39 O Conselho de Ministros, .em
1
v_i~te_ ou t.rinta dias, apro-v:::u nova responsabilidade. para com o povo de I juízo das emendas.
• sem pre~
cada circty:lStância, delibel'ará sObre a ··i
flxaçao de preço, supenor ao preço meu Estado, obngam~me a manter as
conveniência
de
prover
ou
não
um
n3t'ional. Ess-a emenda, pot·trulto, é emenda.s que apresentei •
O SR. PRESIDENTE:
apenas, ou os dois cargos de M\nilstro&
perfeitamente certa e visa justamenSr, presidente, vou terminal!' diz.enSôbre
a me&a requerimento de des· extraordinários, determinando, .mete á estabelecer igualdade de condi- do que não estou atacando o Govêrno ta.que, que
se1·á
lido
pelo
Sr.
·19
se
..
diante decret.o, a at.ribuição do tital~
ções. E' mister que todos os Estados Federal nem acusando o s:r. João cretáYio.
ou dos tltu1are.s, a serem nomea.doo. O
do Brosil tenham seus próprios õr- Ooulart de resporuável pela situação.
provimento far· ~e~ á na forma- do 11'"'
gãos de abasteclmento e a COFAP Acn.so àQueles seus delegados, àqueles
E' lido o seguinte:
tigo 3" in-ciso l, do Ato Adicional.
deve trar.sferi1'-se para Brasília, o que não sabem ou não podem cumprir
quanto antes, para daqui ,através de com seus deve<res, àqueles que, talvez, Requerimento n: 542, de 1962
§ 4ç O:> MiniStros extraordinários
normas gexais a tôda.s as COAPs, fis· informem ma.! a S. Ex!',
dependem da confiança da Câmara dos
calizar o ctunprinlento das determi·
Estou certo de que, se S. EXa souDestaque de disposição para de- Deputados, na forma do art. 11 do
nações do órgão cent.J"al. E' flagrante besse realment-e dJa disparidade de
terminaM fim.
Atu Adicional,
Jl. desorg-anJznção, a falta de mienta- tt·atament•:J entre a Guanabara e o.s
§ 5(1 Os l\f.i41i.stxos extraordinários são
Nos termos dos ..rta ~12, Jetr·a t, e
âo, a. fa!ta de critério que se observa. demoi.io; Eslados d.a Fed-era.çãG seria o
:
23{), letra a, do Regime.ato Interno, re- equipa.rados aos outros Ministros de
:ror conseguinte ,dou apoio integral à primeiro a provideniia.r a respeito.
emenda de V. Ex!' e aqui louvo, ain~
Tanto assim Qt..lf! S. EX!!>. sem dele.. queiro destaque, para supressão da se~ Estado quanto às condições d-e inyes...
da uma vez, n atitude do nobre ooo- gação de podêre~. f'Stá. lançando mão guinte parte do Projeto: .Art. '}3, após tidura, prerrogatlva.s, Jncompatibllll\a- .·
--. ~ &e- de e inelegibilidade, a.ssJm como a te• _
lega c0mo Presidente, e a de todcs às custas do Tesomo de milhões ~ as palavras "leis vigentes"
1
os c.on":.nanheiroo que pa-rticiparam da milhões de cruzeiros,' talvez já wn guintes expressões: 'e não excederá as rnuneraçâo.
Oomi.ssão de Inquérito da Guanabara. bilhão, para f!nanciar o arroz, o fei~ diSposições dos projetos de lei de nC?s
Art .29 A lei decretada ,nos têrmoa · ~
890, de 1959. 3.172 de 1961, 3.916 e da presenk delegação, limitará a de!._ : ~
O SR CAIADO DE:: CASTRO
jáo e o açúCar que as populações àa 4.186,
de
1962,
em
tramitação
na
Câ-pesa de .sua execução, no exercfclo de ...Mtüto ob-r'.g.aüo- a V. Ex!!- Guan~bara e da Capital do Estado mara dos De-putaó.oo."
·
de Sao Paulo consomem. o coitado
1962. a cinco milhõe.s de cruzeiros. a·.
Sr. Presidentl:l, procurarei resumir dO Norde-:Jtino, tão sacrificado, que
Sala das Sessões, em 23~8·62. - qua1 será satisfeita pelas dotações do
oe mlnhns considerações, em face de em. vf.spera de eleição todos elOgiam Afránio Lages.
Conselho de Mi.lliStros.
apêlo que nl.e foi feit:). vou concluir ressaltando seu sofrimento, e quem
Art. 3º &t.e decreto~Iegislativo en•
imü.Undo numa declaração, a fim de está sofrendo e pagando pelo feiJão
o SR. PRESIDENTE:
trará em vigor na da.ta de .sua pu~U·
que níi.o paire qualquer din·ida sôbre e arroz que consumimos no auana.ba.cação.
. ..
Em votação o Requulmento.
D- intenção das emendas que a.pre~ ro e em Sã.o Paulo,
sentei.
ST. Presidente, apresentei esta emen0 SR. PRESIDENTE:
O SR. AFRANIO LAGES:
Não tive o objet:vo de acusar o dl\, a fim de corrigir a lniqutdade a
Em vota.ção o Requerimento n9 530.
Govêrno Federal, a est.a ou àquela en- ser cometida contl'>a o Estado. da oua.sr. Presidente peço a palavra pela
de urgência e.'ipecial, lido no eXJ)e•
tidade. Todos que me conhecem .sa~ n~J.bara, qual seja a de se lhe negar ordem.
diente,
bem que não sou h:)mem de fraqueza o direitó de legislar, de encaminhar
O SR. PRESIDENTE:
moral e quf', em t.õdas e.s opol'tunida~ oe seus pro?lemos de abastecimento,
Os Srs. Senadores que o aprovam,.
des ,t-enho tomado atitude definidas, o Que constJtui uma exc~ão em reTem a palavra o nobre Senador.
queiram col'lServar-se sentadoo. (Pauembora ouvindo dizer, até de altas laçào aos demais Er:-tado.s da FedeTasa)
O SR. AFRANIO LAGES:
autoridades, que quem receio o pene· ção.
Está aprovado.
·r~
tração comunista no Brasil é covarde.
Por qui! esta discrimiDaçãO, esta.
(Pela orWem) - s:r. Presidente, re~
O projet-o a que se refere o requeo Sr. Nelson Maculan - Permlte diversidade de trat.am~nto? p.or que quei~o a retirada do Requerimento de rimento, será irnedi.atamente
ciado.
'··
V· EK~ um aparte?
a COFAP não vem paro Bra.silia li.s- destaque.
p<:tro do G"Jv.êrno, que n:ã tem qual~
qL;er prot2ção?
Q-.le pl'oteção foi dada ao anoz de
(}('ift..s, ao do Maranhão, ao de São
Pf<'J~o. ao de outr-:.·s E.:;tados? Nenhuma. '!ôda proteção foi dada, única
e 0 r;'c:.'ivamente, ao Estado do Rio
c:o.nde do sul
o E r. ;1.:endonça Cla:·k - Pe:rmit~
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que dé'!!"!;a oo Poder
pod!J,·es poro r?ecrrtar
lr· r~ ·,r. rir. l'm fct";O de il"'tnrerr· C'J·:.'ó.b!i
c'cno:;t•;·a1o Frnulo
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O.s ~rs. Senad.o.,..M que o npro-:rm.
quPirtrt pPnnanecer senhclcs (PO':•·:rn.
Há. no Pi~nárlo, trlnt!t e UlTI ~,·,;.
se.nedcree, com o Ptesldente. 'trintJ.
votaram a t'nvor.
O quorum n~o fol atin.,tdo. Er:t Cf!Pse-nü:}n~!a., d vota.ç5.e- da mat~ria ficu
adiada.
E:>tá es'!ota-d.n a. Ord!'m do Dlt.
Conl'OCo c-s STS~ Sen~dore.'> r:nn un11
se~ü.-o extraordinária às 18 bo:-u, d:'l
bole.
Nadn mais havendo q11e tn>t-:1'. veu

encerrar a sessão.

dest~'ltndo !}.ll•-._

c

próx-fnta, a seguinte.
ORDElf DO DIA
PROJETO DE RESOLUÇAO ~' lG
DE 1~62
D:!.'!-::uss!io, ~m tmno único, do Pr0Jt'·
to de eso!uçao nll 18, ~e lg-B2, <b au ..
toria da Comissão Diretora, QUt'! põo
à di<>t:Osic;.ão do Oovêrno do E~tt'do tia
Bahia, até 7 de a!)r!l de JSS3. Jrx:ô
Vic-eü_.e . de Oliveira }l[arUns, Asses..

...
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I

•or Legjslathro, PL-8, do Quadro da Orçamento -

Departamento AdmiNacional
Távora - Menezes Pimentel - Sérqio
nistrativo do Serviço PUblico
Dlscussão, em turno único. do Pro- Marrnlw - Reginaldo Fe,.nandes _,
Dix-Huit Rosado - Ruy Carnei.ro orçamento - Tribunal de ContM
Discussão, em turno único, do Pro- jet.o de Lei dn. Câmara nQ 93, de 1962 Afrânio Lages - Nelson Tenono :OisctL<;Sâo, em turno único, do Projeto , jeto de Lei da Câmara n9 93, d.e 1962 <n9 4.240-B-62, n,s. -casa de origem,, LOUrival Fontes - Herdxt!do i•e···a
de Lei de. Câmara nç 93, de 1962 ln~· (nl;> 4.240-B-62, na Ca.s.a de orlgemJ, que estima a Receita e fixa n. Despe- - Aloysio de Carvalho - Ar.1J Vta•l1•a

l!lecn~taria do senado Federa.J.

I

4.240-B-62, na casa de origem), que que estima a Receita e fixa a. Despe-t>stima a Receita e fixa a Despesa da sa da União para o exercício finanUniào para o exercício financeiro de celro de 1963, na part.e referente ao
lg.63, na. Püt'te referente
ao Anexo Anexo n9 4. <Poder Executim1, Su!xl~
rt!> 3. (ól·gãos Auxiliares), Subanexo I1 nexo nl.' 4.02 (Depane:mento Ad.m:rus..
n~' 3.01 ~1'ribtutal de Contas), tendo tra.t.ivo
do Serviço P:'ll~·- ;..;1, l:!'!~fO
Parecer no:> .473, de 1962, da Comillião (Parecer, de 1962, da (.';,:n,,~Jo tlc Fiele Fina!'iÇM. favorável ao Subrmexo, nanças, favorável ao Sab:tP;~xo tYtn,
com a emenda que of-erece, n\'1 1-CF. ! as emendas que oferece, ~!','' 1 e '2-C#.
O;·(;amento -

l

conselho Nacional de
Economia
_ :

Orcame11to - E1fado Maior das
Fôrças
Armadas

sa. da União para o exercício financeiro de 1963, na parte l'eferente ao
Anexo n<1 4 t,Poder Ex'ecutivo, Subanexo no 4.07 (Conselho d eSegurança
Nacional). tendo Parecer nll 478, de
1962, 00. Comissão de Finan:;as, favo~·ável ao SUbilnexo com a. errienda 4Ue
oferece, níl 1-CF.
Está ence:Tada a se·ssâo.
(Encerra-se a se~s.ão à~ 18 ho:·o.s e

- Jefferson de Aguiar - Luter'Jn!e~
Nunes - Arlindo Rodrigues ~ Caiaria
de Castro - Milton Camp.;s - Uno
de },fatos -- Padt·a Cala:wns - Ped;o
Ludovico - Frederico Nunes - l opes
da Cosf a - AIO Guimarães - (lasvar
Velloso - 1\'e,'smz Macvf(in - {J"i.'l~u
Bornlw!t.sen --~ Daniel Kric?er -- G?t.i ..

do Mon1in.
:lf..{l.

45 minut.osl.

A liSLI de pre~ença acu~".:l. o f';,J-·1lDi.scus.-.ão, em turno único, d-o ProDi.scu.ssáo, em turno único. do Pm1
pa·ecJmento de 34 Srs. S21HlMc•,;.
j.et-o de Lei da Câma.ra 'lu 93, de 1jeto de Lei da Câmara n\l 93, de 1962 ATA DA 127• SESSA-0,·. EM 23' Havendo
númCJ o Jegal, es~á ab'Crla a.
1962 mo?·. 4 2340-B~62, na Casa de orl-~1 fn9 4.~~0~B-62, na_ CaM . de orig.ern J,
se-;.são.
DE
AGâSTO
DE
196?
gem) q!:e estima a Receita e fix a que es •.lma_ a Recetta e flx~ ."-" n:espe·
Vai ser lida a a~,a.
•
._
a . se. da unta o para o exerClC.<O fman(Extraordinária)
Despr.'o~ da Umao par~o.l o exercício cetro de 1963, na parte referente ao
O Sr. 2" S~Jcretdrio trocedt' à
financeiro de 1963, na parte referen_~ 1 Anexo n11 4 tPoder Executivo, SubanePRESIDENCIA DO SR. GUIDO
rrttura da rzta da ses'i(tfJ anterior,
que, posta em discussão, é :;~m
te ao Anexo <.~~ 3. (órgãos Auxiliares), xo n9' 4.03 <Estado Maior das Fôrças , MONDIN
debate aprovada.
subanexo r1t:~ 3.02 <Con.selho Nacional Annadas), te~ do Parecer nt:~ 477, de:
17 horas.: 55 minut_os. acham-sr.o Sr. 1° secret-ário dá conta Co.
de Econonüa 1 , tendo Parecer n9 472,, HJ'62, da Conussão de Finlilnça.s, fa~: presentes oo Sr.-;. SenadOles.
.~f'gtlinte
de 1962, d. C:;mi.~.são tle F"in.;(l~.,_,.~. !a-: vorável ao subanexo corr. a emenda 1 Viraldo Lima - Martins Junior -Oficios do sr. 1'' SeCI etário da
. , ·'.J ·'
,. ;.;. u. \. 1 eom a "''O"l·,,l,·t
.' Or•amento
- Conselho de Se"li"On•a
Freire EugJnio Barros :
vo:·ave•
~ "
.,.
" ' '
-Victorino
Mendon('a Clark - Mathias Olym-:

I

que ote~.:ct>, tl~ l~CF.

A:-

lqlle ofel·ecê',

no 1-CF.

pio -Joaquim Parente-- FernaF.du,'

Càmora dos [}.eputados

enc'lmi-

nJwndo atdóy1a/os do sefJuinte

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N" 93, DE 1962

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DA FNUO
PARA O EXERCíCIO FINANCEIRO DE 1%3
ANEXO N. 0 4 4.01
4.01.01 -

PODER EXECUTIVC

PRESIDêNCIA DA REPúBLICA

PRESIDêNCIA DA REPúBLICA

4,01.01.01

DOTAÇAO

Rubricas da Despes1

PRESIDl':NCIA DA REPúBLICA
(Despesas Próprias)
Fixa
Or$

Vartã:reJ
Crt

DESPICSAS ORDINAIUA!'I
CUSTEIO

OONSIGN!t.ÇÂO 1.1. 00 Pes~;o·oal Cit•}l
Subconsignações:
1.1.01 - Vencimentos ... , ............... .
1.1.02 ~Subsídios e representações .•..•.•

4 180 400

~e-rviçn

. . . . . . • . . , ..........•.•

B 376 400

8.400.000
1.579 200

249.6GO
427 000
45.0~0

000

n

soo

513 800
9 030 800

Total J:\ Crm..<> 1g!l'lç:'lo 1 1 JO •.•••

V&.r1A"'tl

crs

Cl'J

660.000
7 SOO. MO

300.0{)0
34 630 000

CONSICNhÇÃO 1.4.00 --'- Mat~ial Permaner.td

4 560.000

1.1 09 -- Substituições .................... .

dt>

Flx.a

Total da Consignação 1. 3. no

I 1.07
Ajuda de custo ................. .
1.1.08- Diárias .............•••......•..•••

1.1.12 -Salário-família ................ n.
1.).13
Gratificação de função ......... ..
Gratificoção pela repreSentação
1.1.16
de gabinete
Gtatlfir:lçáo adicional por tempo
!.1.21

Produtos químicos, biológicos, farmacêuticos e od-ontológicos: ar~
tigos cirórgicos e nutras de ctso
nos laboratórios ... , , ...... .
1.3.13- Vestuários. uniformes. equlpamen~
tos e acessórios: roupa de cama.
mesa e banho ................. · ..•
1. 3.15 --. Lâmpadas fluorescen~s e enc:-an ...
descentes ....................... .
l.. 3.11 -

DOTAÇAO

Rubrkas da I)CJ;;pesa

VERBA 1. O 00 -

CONSELHO DE MINISTROS

355

73 286 400

Sub<:onsignações:
1.4:.03 - Material bibliog.~,,áneo "'m te-:·aJ:
filmes •...•........•...•........••
1.4,.04 - Ferramentas e utensilios de oti~
cina.s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
1.4.05- Materiais .e acessórios para msta ..
lações elétricas ............. .
I " Qf: · Materiais e acessórios para jmtalação, conservação e seguranC"<~.
dos ser.-1cos de transporte. de comunic!lções, de canalização e de
!;inali'-'la.ção; material para. ext.in·
~ão de :ncêndio .............. .
l ..
Material artístico; instrumen!n~
1e müsica: insígnias, flâmnla:5
e bandeiras ................. .
1. 4. U!t - Utensílios de copa, cozinha, .!armi,tório e enfermaria ....... .
'-.1:odelos e utensllios de (>S·:ritú:·lo,
U.ll
biblioteca, ensino, Jaborató:-ic t ~-Ca
binete técnico ou científl<~<l
1 4 12 - Mobil!ârio em geral , 1 • • . •
l 4.13 --- Objetos históricos e obrJ.<; de
a.rte; espécimens e a·utras pf'ça..«

I 200.000

!.5GG.B00
LOOO.Oon

!00.000

t)o;j

rt1:K!'iiGN.'i-:"ii:o 1.3 f:O -

e de

Ma!e1inl d.e r•on,·'Jillt

T"GII'.'ÍOP.'IUÇÓO

Subcon,lg,naçée~>'

1 3 02

expcd!cnt.c, jr~<'nho.
...... , ........•
:\!atNia1 de limpeza, con.~rrr.wâD,
f' dr<>infecrão ..... _..... .
CombnsU-r~is e Jubrific.mtf'3
Arti,:;os
~>n<;ino

1.3 03
1 g 04
J 3 05

1 3' 10

dE'

e

~Ia~0>:>~.is

l·d'lC:> ção

e

ace~sórlo<>

d~

màq:ü-

na'l, de viaturas e de :.lpar~~ho~ ...
).fa~nias p:ima.o; e produto<:
rl1n.nu.ía~n:·a.dos
ou ->emimant~fa~'Jt·a
{10<;, dr-sunado.<; a quaJquer trans~
formsçüo ... , ...........•....... •

2 200.000
t 1 or.o. nc,ll

lOO.O{)O
I. 900.000

1.500.000
5.()00.000

àest.inadas a coleçõe~. de qualQuer
natLJ.reza ...................... .

60().000
13.900.0(10

Total da COnSlllnacA.o 1. 4. O~

·-t

!:1
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.cxmc;~c::wÃo

dn Despesa
T~rrehos

1 5.CO- Sen.·1ços de

Pf!ESID,.:\C!A DA REPúBLICA -

Variável
C1·$

P.''--~.::.?:t·ns.

tyan~po~te

brna:~ens,

e de suas

cte

pes~cas

pedãgi.;s

p.._.;;i~:::lura

de Ó.<g-J.O_<; oflCla.!S f de
tCI:ortrs de pu~lk::<:·~es ;JE" :tJ:":r:•s

1.200.00Q

1 t 0-1

l':t:rl.t:f't"io, fô·rn motriz e ',á:: ..•

s.aoo.ooo

1 5 C.> -Se t•Jr· :_ :1;-

n."-~<lo

e higl€f1."; L.n:as

t-::- · -:n e Hxo;

W';f'.~

nt'J.·

. •........ .

;50.000

Rep~t c.s, actâptaçE~s. recu;;êl'.H,!ão
e consN -;ação de flens m0vds ....

• 200.000

nicip.ns .....
~ CC

"

1 S 07 -

P.lhlic.Íçóes. sen·içus dP tmp:PI's:io
e de encadernação .......... , . •
Te;efone, teletonemas, telegrama_s 1
1.5 11
radiJgramas, porte postal e ass1 ..
natura de caixas pos~ais; instala·
ção. conservação e m~::~nutençDo de
serv~ços de Telex .............. .
1 f 12 - Al!!>;u-er au arrendamimto de 1mó•
veis, foros e despesas de '.!onda·
' mínto ............................ .

6

DOTAÇAO

. va:·iável
Cr$

Rubri<:as da Despesa.

00 -

325.000

1.6.00 Enc:z.rgos Diversos
subconsignações:
1.6.23 - Divtrsos:.
'.) secretaria Geral ao conselho
do Desemol·.inenco (Decre~o
n" 38.744, de 1 de fevereiro
de 195éi) pd.ra. elabOração de
estudos, pl'OjetJs e investigg, ..
ções econômicas . e sociais ..
1) Grupo de iesenvolvimema
da bacia io rio Paraíl:la.
lo Sul .....•..•.•••••..••
CONSIGN.~ÇÃ.O

Total do item 1 ...... u
~,

26.0CO.OOO

410.000

l>

Para

manutenção

E11cargos 0lCC~ci08

39

000.000

24.000.000
1.000.000
3.500.00Q

28.500.000

Despesas miúdas de pronto pa..
gamento .............. , ..... .
1. 6 o:; - Prêmios, diplomq.s, condecoraçõell
e medalhas , ...........••.•......•
1.6. o.~ - Festividades, ree€pçóes, Qo~~eda...._gens e homenageru, ........ , .•.••
1 6.23
Diversos:

Exe0ução de programas regionais de aba.'>·
tecim :mto no que :,e
rPfe;e a a.ssi.stênc:a
tecmca, elaboração ele
pt'OJef os e orçamentQs
innmive construção C\e
mercluios dístrílmidtll'es, 'eiras permanen...
tes e outros entrepos ..
to' d~ gêneros alirnen..
ticios em colaboraçll.o
com Estaaos e muni ..

~)

1.6.01 -

1.000 000
100.000

lO.OOO.OOO

1)

Manutenção dos palácto~ pre~
sidenciais fora da Clpital Federal . . .......... · · · · · · · · · · •
2) Manutenção dos paláciOs pre•
side.ncíais de BrasHia ...•.•• •

40.000.000

Total da Consignação 1.6.00 •••••

57,600.000

6.500.000

cipio;

Total da Verba 1.0.00 .......... .

229 . 051. 400

Total das Despesas Ordimirias

229.051.400

...

DESPESAS DE CAPITAL
VEUBA 4. O. 00 -

3)

4)

INVESTIMENTOS

4.1.00 -

Obras

Subconsigna.ções:
4.1.03 - Prooseguimento, e conciUsao de
obras:
1) Ampliação das insto.laçõe.s da.s
redes de comunicações ....••
4.1.04- Reparos, adaptações, conservaçlio
e despesas de emergência. com
bens imjveis ... , .. ;, ..•....•..•••
Total <ia

10.000.000

e

funcionamento:
1) Pessoal • ·- ••••••
H Material ........ .
') Serviços e Encargoo

49.635.000

S•Ibcon.,ignações:

CONSIGNAÇÃO

20.000.000

C o n s e 1 h o Com;denador d.o
Abastecimento {Decretos mí.·
mero 36.521, de 2 cie_ dezem..
bro de 1954 e 41.250, de
6 de abril de 1957)

~--

Tot:.:.l da Consignação 1 5 00 ... ~·
CoNsiCN \ÇÃO 1

4.01.01.02- PRESIOENCIA DA RI:I"Ol:lLICA (Encargos Gerais)'

VERBA 1.0.00 -· 'CC.STEIO

1o.ooo.coo

:, 5 C~

dL' w~-I.J,

Cm:SELHO DE MI'HS'Ill()S

DESPÉS.\S Oma:;.!JUAS

s·1 ·..·: ~.;-:.-.:;:;ll:-. ç-'~::-s:

1.5 o:: -

~-----~

_ .....,..,....~~~·-"·~

lOTAÇi\.0
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~

Consigna~o

10.000.000

Total da Verba 4. O. 00 ........ , .. ...
Total da.s Despesu de Capital • , •.
Total Gital ••••••••••• , •••.••••••

150.000.000

nq 41.561, de 22 de m.!:l:o

11.000.000

'

I

~.ooo.ooo

de 10 de julho de !91\ü,
art. 2Q, letr'<'l b e Decrete

CONSlGNAÇÃO 4.2.00 -

Total da Consignação 4.2.1')0 ••• .-~·

-128 500.000

los e centros de abastecimento;, sendo .........•
Cr$ 8. ~ 00.000 para pessoal ..........•.•..•...••
S) Comissflo Coord-eoodora ds
Criação do Cavalo Nacional,
1) Subvençõ~s - Lei n9 2.8.20

21.000.000

EquipamentDI
e Instalações
Subconsignações:
4.2.01 -Máquinas, motores e apz.remos •••.
-4.2. 03 ~ Camionetas de passageiros, ônibus,
am.bul:incias e "jeeps" .......... -:
t.. íl. 04 - Auto-caminhões, autobombas; cero
mionetas de carga; auto-socorro ••_.

100.009.000

'l'otal do item 2 ..... ..
Grupo de· TrabaJho incumbido
de estudar a situação econômica da Jlacia Hidrográfica
do rio Itajal (Decreto número
43.395, de 13 de marco d3
1958) . . . " " " "' .. "" .....
Comissão E:{-ecutiva de ArmLzérts e Silos:
1) Para manutenção e cons ..
trução r:le armazéns e si-

2)

4.1.CO .... i

• . •.......••.•

8)
20.000.000

de

195''1 .......... , ..... .

Empré~timos Lei nú ..
mero 2.820, de 10 de julho
de 195 i, art. 2q, letra c,
e l'lecreto n<) 41.561. de 2'1.

maio de 1957, a.rt. 11, pa..
rá~rafc único)
........ .
Manut ,nr3o da Comissão:
1)

Pe:<:oal ............ .

2)

M~.terial

3)

........... .
Se.·•·iço.s e Encargos •
I

6.000.000

rota] do item 5 ....

28.700.000

do Plano
do Carvãc Naciona 1 (Lei número 3 .860. de 24 de dezetr.-

4 9.700.000

1)

2.700.000

--

49.700.000
278.751.400

6)

Comi.s~5.o

I? 000 000

1 OOQ 000

4B5.000
425.000
5,001.000

--

29 891.000

Ex~cutfv.t

bro de 19{;0) .

Custeio das atividades da.
Comissão:
!) P>Ssoa\ ........... ..
2)
Material de Consumo
e Trans!ormaç:ã.o • , ..
8) n.-.rateriaJ. Permanerttf

30.000.000

2.600.000
3.240.000

se,,;ta-!eira 24
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CONSELHO DE MlNISTROS
DOTAÇAO

DOTAÇAO

Rul;'l'.icas da Despesa
4)
~)
6)

Serviços de Terceiros

Enoorgos Diversos ..•.

;n

l8,C10,0CC
25.690.\,I()Q

........... ,

Heparo de bens imóvels •••....••... , .•-.,

TransterencLas;
l) Auxilias
às
nhias

2)

C!$

Equipamencos e Jns ..

talações
7)

Varíávt:J.

cvmpa ..
para

ie~·roviârjas

reparo.:> e manu~ençii,o
do matenal rudante
Auxdos, medi ante
(;onv~nio culb a.s seguinte!:l in.si.itUi(jôts ae
~,<,.sténcia

sc.c.a::

Escclas e E;;.i<k.iir...~s
cunyeHerc,;
1}
~)

Parailio lia::.

400, DUO

400.000

8) Pequena Gu.:.a I.Jivi ...
na f-'rGÚJ'.::UCH'I: "D,
Oz~une··

-

S<de1ó ..

pOi>S •• , , , • , •••• , • ,

4)

In~~~~UlO

-

5)

SãO

400,000

J~Sé

Orleães ...... , ••

400.000

Gi.l.lct.SiO M..~.r... t~pal
o e l'ur\'O ••.•••••.•

7)

.E~L..caJJC.<i.r .. o

uas lJure., -

.J.'.

c.ur:..:!áJ•Jo Turvo .• , •
8) .&..arandál'lo Maure
l'l.tg>na _ Ara.f~n ..
gua .............. .
9J 1!..-icola ae R..;l.JJ.peraçáo .l::locia1 ..lrlu ..
na~<i-o-

400.ú00

S.

Edu-

Ara.;.anguá

10) lnstit.uto N. S. de
Lourdes - Slàeró...
poli.s .•.....•.••..•
11) &cal~ T~cnica de
Comércio de Tuba ..
rão ..•..•.........•
l2) Ginãsio São Jo;,e da
Sociedade de E<iucação e Car~dade de
Nova Veneza .....•
13) Sociedade Euuca ti ..

• 400.000
400,000
400.000

sanga

.........•

400,000
400,000

400 .OllO

•uo.OOO

18) Ginasio "Srela Ma·

rls" -

Laguna ..•
19 > Colégio Dehon
Tubarão .........•
20) G:nisio Municipal •
Sombrio ......•..•
21) Baú dos Pobres Criciuma ........•
22) Organização Educa..
cional Irmãs sacra ..
mentinas - som ..
br1o .•...........•
2J') Asilo Amp-aro à v e...
1hice, a cargo da
Associação Benefi ...
cente Laguenen.se Laguna, ........ .
14) Grupo Escolar SãÓ
Ludgero - Braço dt

Norte .••....•.. ,,

400,000
,400,000
400,000

4UO.UUU

CrlClUilla , . , , .. , .•
30) Casa d.a Crian-ç.:c- -

400,000

Turvo ...........••

400.ÚOO

31) Casa ria C:;ança Uru~sanga .......•
32) Circulo op~·r:irio
Criciumer.Ee - Cri·
CJUffia,, •••.•••.••

a3l Gmásio Municipal Urussanga ........ .
34) &cola NQl'mal e
G.nás:o São José 35) Educznàárlo N. ·s.
Mãe dos HomnJ.s Al·a-ranguá ...... , .
36) Ginásio Munic!pal
de OrlEàns ........
37) In~tituto cor ação
de J ::.sus - Braço
do N{lrte •........•

~·

400,\)í)()
400.000
400.000
400,000
400.000
400,000
400,000

38) Sociedade Educativa N. S; de F?.t1ma

- Rio Fortuna ....
culado Coração de
Maria - p ~ d r as
Grandes ..
401 Colr~JO Crl.'<to R.--i

400.000

4UU.UUU

~

das Fí'l1F.'S do Divi ..

no Zelo - I:;ara .•
41) Ginâs:o São J:.>rõnimo - São J E'rõn:mo
42) &cola do rmacuh~
do Coração de :v.ra~
ria - Minas do E~l
tiá _ São Jerôn:mo
43) AssociaçãOo d!: Am..-

paro à Cria;Jça Po ..
bre .............. ,
Hospitais e Entidades

400.000
400,000

~

I

4UO.UUO

I

I

400 000

j

congêneres

400,000

1) Hospital São Roque

15) Educan d á r i o São
Joaquim de São

Ludgero- Braço da
Norte , •.........•
l6) Instituto de A.:isi.E·
U·ncia Social - For·
mação e cultura Tubarão .......•.•
17) Ginásio Madre Te·
resa Michel - Cri·
ciuma ...........•

balhadores em extração do crrvão
da.s 1-iina.s L'ar bani·
teras de Camb-uí,
para ampliação <lu
ambulatório . , ...•
26) Clube Tiradentes Charqueada - .São
Jerônimo ........ ..
27) Asilo de Ufend ddade Santa I~<e JJ.el Laguna .......... .
28) Cüculo Ferro-v~ár~o
da Estrada de Fcn o
D.~~. Te;·es.a c: i1otina
-- Tubarilo

39) Grupo .E.<icolar 1m.a-

va Mcnsenhor F'1·e·
de;·íco rrombock São Luàgero - Bra-.
ço do Norte .......
l4) Juvenato e Educan ..
dário Regina Coeli
do Cocal - Uru.s-

Cr$

25) Sindicato dos Tra-

Tuba2·ão . , •....•.•

6) lllna.s:o 1v1ar.-:.ta CrKlU1lla •••••••• ,

v~riável

Rubricas da Despesa.

29) ~~a.sa da criança -

c~.an

ça..s, UrJ.4.,;,.,<.!~JU , • , ,
Bairro da Jurer...u ..
de, Cr.c~;....na .•..• ,

1859

de Morro dr_ Fuma-

ça 400 000

Uru~.~anga

2) Hospital N. S

Fát<ma

600 000
àe

P:aia

Grande, ......... .
4'JQ.',)fJO

400,000
400,000
4.00.0UO
t!)O íJOO

400.000

400.000

40~

000

100,000

3) Hospital SJ.nta Te ..
resinha - Bra("O de
Norte
...... .
-4) Hospital São J~das

Tadeu -

500,000
500 ouo

ro . ,

500,000

São crmi ..
lo - únbituba , ...
6) Ho;;pital São Mar~
cos-- Nova Voneza.

500,000
500.000

Hospital Sào Rtf!Ue
- Jac:nto Machado

500 000

5l

'1)

Me:~

Hospi~l

8) Hospítal São Seb:Ú>·
tiâo - Turvo .... ,
9) Hospi!al Se n h o r
Bom Jrsus - A:·aranguá ..
10) Ho..;;uitcll e Matrr:11drd2 São Jo·~"" Eatista - I.~'Jaruf ...•
111 Ho.wital Bom P~

õOO

000

1)00 \)i}Q

600 000

!or - Al'àran'!Uá
12J Hos.uital <ie carida ..
de Senhor Bom Je ..

500.000

Laguna .....•.•..•

t)\JIJ.IJ\J\1

sui dos Passos -

'

.-

""'~-

~· .-.---,-------.------~---.,..----~--~ -------·~--------~---~-=--------"'.,.---~- ~-

13 ·

~''J

l<il c.·.}.u

avs

_.fL),•,);[~}

l:l~·u

11

l•.. ln-~n.-J.o e amp!fe1. -~ ,,. H1v.r:-o de ;.:.h,-

~·

;;uJ

de -

L

..

l.

:

:.-í.

ti?

t-t:.'•.:-:1''1 à uci~te O.!
C"! ..• :•r;.a ........... .
::_ ~• r.:.::.:. ;,s c eo ~·(.:.·::.
o c .- l~Un, r.üncra1s lnc._sin3 nu NOldb J

..

5cU OCO

lJ

t..:J.:,_,__,~

.1-

Ccnce 1;üo - T >.~
1Lo
........ ..

24>

:.:J

<.,~u

.'l.n:bulnlór~o

Bc:-:pltr1

-

. .......•
a~

ZJ

rr.ara . . . . . . . . . ..•

--· Trl.-

q:tar!
..........•
21> IJo.,:1it-al S:io Jr-ão
Pa~·err mu
Ta ...
QUIJii

281

, •. , , .• , • , •

flo:~nHal

il)
óóü

29!

:.;~ t

f,Cü,GOO

B :rwti-

sau"""J.?n~n- .• 10
A."i.~OC~BC~LJ de Pro-

t.eçâo à.. :·.I:t~crnJdrde e a In!~n".:l São Jerôni!Tlo
31> rn.~ ti tu to Lar de
Cllridade
s:- ;nldP
Faml:ia - General
Câmara .......... .
32) Associaçto de Pro-

.'!J

Ar~JJ.L:,çU.o

6)

500.000

500.000
500.000

~

no

LJJ

Para na.
6CO .0::0, ~09

A

Oin.u;;.
1) }!;.; urhs c projetos

I
'

2)

3CV.o~o.c:o

Aços

dl~

e projelo<J
!J~ ··a. a construf'.âo da
p ):ntu roooviáría em
8: o ..: erónimo ...... ..
3) I:nd( da conslrUÇI.JU
d:! ponte rodovie.Ila eru
S.Z 0 , ·erón;:rno ....... .
4) L:nltd de tra."JSmi&ào
Tu.'.l:l:ão Lages· •.•.. , •
5J Sub· zs~çâo d~ Joinvi-

lOú.OOO.UJU

Es;u-d(.s

1~-Gl.tt'l'Ul'a

•• , , ...... .

6)
'i)

Sub- ~tação de La~es.
O oras da BR-90 ••••.

SJ

Aerupm·to de Tubarflo

Aerc.porto de Orici!.I·
ma ..••••..........•
10> Abnstecimênto dú:;uJ.
r.:1s se'l.uintes cidades,
pre!en.Jcialn:ente naque as que tiverem esbd )S: TUbarão, Lage:., Uruss.anga, or ..
l('tlS, Araranguá, No-

200. co o. coo
200.0CO,OJO
100' 000 '000
lOU OOU.OOJ
200.000,000
20.001),CJO

O;

2(LC'Jú 000

va Veneza, Siderópo-

lis, Lauro Muller e
ltr.hituba .......... .
P2:1 a cumprimento d&
Lei nº 3. 923, de 26 d.e
julho de 1961 ....... .
L;r ha de transmissão
de energia de SomDrio
a Vila de Conceição
no tnunicipio <ie sao
JoLo do Sul, em con ...
vêr,Jo com a. Prefeitura "de Sombúo •• w •• ••
Linha de transmissãc
Turvo~Timbé, em con·
vénío com a Prefeitun;_ de Turvo ........ ~.

, • : ••• o o

I) Tramferências Db-enas:
Liquide.ção de contra•

tos entre o Banco do

.âf\0 (0')

oou

I

10.000,000

ti.OOJ.OOO

Li"lhn de tra.n&':lll.ssâo

ll<asU S.A. e as ferrovias, no& têrmos da.
Lei n"' 2.433. J.e 16 de

abril de 1955 e 3. 353',
de 23 de dezembro de
l95'i • -· •••• •* ••••• o ••••

Hül.l.C.:.~

1.600.000,UC;)

E.au:o .•

Vl!l<:>CS , . . . . . . ,. . . . . , •

500.000 ':

To+..al ••••••••••• o.,

1)

5)

500 000

1) Aprendtzado AgríCola Pte. Dutra .•
2) As.soc:açã.o R u 1 a l
Generrti Cânuu·a .•
3) Federação <,as Associações RtJ'ílis dE."
S. O., pa.r.a, rmparo
aos ap:rieult<lrt's dn.s
regiões ..:-arbtmifera.s
4) Asscciaçãt:. Rural São Jerônimo ....•
6J Associaçáo Rural Triunfo •••••••••••

o

da S(jte.t::!.

t;,,:r.;.:. tl!I'llllcas e H-

S.

500.000

C.l

1c.c c;o.:::.i)

Llnl1;;.. ele t:.·ansmü::.âo

lllws

5>1(1 000

500.000

JC~. fr;o

~-mas

t

1l· l 1-:LFA) ••••••.••

A-lsoclaçôes c Fcdna ...
çóes rurais, Apreudt.,
zados Agrícolas

Diversos

2CJ.CCO.Cc~
2JU.CK!iJ.CvU

l>

1:.: ·momia iviisla,
Te:rmitas no
fl.u G ·anJ.a d.Q Sul .•

4)

5QO.OOO

teção à M:a!enürlnde e a In[ânc:a de
lb>iti
""" " ...
113) Amp<:;o SJo J~<:. Tequari
.....•

;·

Ct·)

......... .

P~; ~,ç:po~r;ü:3

~.:. ~w~-.~o-13ão

centl: Untllo dn Vár-sea. Arroio do6 Ratos -

30>

C:t..r~l-

Grar:oe

1)

3)

4

cdadr

CJJ.C:3

Uf..:o l; c

oco

d(' CvLdi:l
u-.· de TaV9i -- T:!-

quari . , ..... , ....•

-L~o

;,) na CHL'V.tL., , •
e1n portvs •.. ~
p,,, t'~-~p:..;-:es em S:lCiCd .-

26) Hospital d.: C: ,.. u.1 ..
~âo JoE~

J> .,.;-;::.llá •••••••

l5ar.tf:..

2)

bL-U.OUO

C:..l.d:. ·

a.:.· 8. s. d..-f u J..
ças - scna:1u. ca ..
de

tJ. ~

n:::.~e.ras:

b.·l a

UI tG"i'ln;a
...
li Eu.t.al de c:-1 .d-áL' E: P n tu Ri~ J -~

T lunio .

ura.:;:üc

Eul

500.000
b'.:'O 000

CA·--

C':'~:Jl

rillJ -

·:~

111-

o:•- st·..t .J.:r."--Ll'l
L~tr

l~:o

• l

LVO.C'JJ

S;:nt::t Otilia - u1~
Jpãs..
• ••••.....•
21) Hr~pt~al .d. s. to..\

23)

.':anra (-.r.f1r_l

J .;: ... ,·,.:

... c~pital :üun.: ..,.;.;

ue

~~

:·..

10~

-2J

• ••..
t:;J:l\

22-l L~p bl

.~-..r:;:d.O.i.:

L.:!

:1 - ~

D·_ ,'

J
lt) l: ... .,pital
t•>im - $ot,1·u.:
:I.UJ

.

·n~;J:o:o:

l) :>.1.:-aU.t. ......

S. de F~t~:~. ....

lC.Ll'V

~

;.-

·rurvo ........•
bfl~

.

;,i)

Ü':.j:"lO~,j_ C'~ (:,•,-',)·~

ele

c.p·-~1n:S:

,ç

h.:

b-~_coo

.•

Ja~u1ur.~·

}.:;..<.nlt.;~l

2)

oon

(,C' (.' .) ..

Jc.·t -

crut,la
l6. :-t: p.ta~ de
dL

v.•,

:;;_.-c.:,.)
c. :1-...

ti~

~:n.a ~l~~c..-·1· -~L~ _,d,:.

-

0':..-J

Oro

E~.

'J..~~.';~.r:~..

J( -lt.-. -

l'tJ

4~

.,

<'~-l.

o::

' . ~ ..

c.)

r: .' .. '

)

lJOTAÇ.iO
· \';r~J..-a'.

;:;·;1,;ÇAO
lj ~-:

.....

de energia elétrica de

500,000,000

Ja:into Machado r..
Pi 1heil'inho e Pedra,
en1 convênio com t,
Prefeitura de Jadntu
1>.1·t-chado • o -~•o..u..o".

lO 000. 0/JO
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t.Ol- PRESlDllNGTA DA REPúBLICA- CONSELHO DE MINISTROS
POTAÇAO

DOTAÇAO
Variável
Cr$

variável
Cr$

15)

I_._!nh;:t de t.ran..... mis~àO
d~ Jacinto 11achJclo :~,.

VERBA 2.0.00 -

·~om

a Pre1ei!Uti:l Mil ..
lllCilJRl de Jaclll v O
~!achado

J'}l

:!~1

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

2.1.01- AnxJlos:

,)

:) 'Jl)Q,UOO

-::·nH i S'.:.tO
Br<r.:-:ikir0
de
(7f'C.·.':-l'·ati.l e Est.Rtislica

r.:n])a de trnnsm.NiÜO

:..;

de energia eletnca ~
sub-e.stac.ur.s caclloei ..

::::~()n.-elho

... -

T'Jtal do Item 6

MJ.nutendo do Parque NJ,.c-ional do Xinc,ú ,Decr.:to n).mero .=-.0.<!55, de 14 dr :thri~ cte
1961! ............. .,_ ... , .
1) Pura atender Ü<.::<;'<.\;:1•.,,: .111
mP:hotamento do Parque

Gera.
l B.G E .. l!).spetorttt.s H..eg·ionni.s de 1~·~·

(!.:I

200

noo.oo:J

!<~f..ío:tica, A~·.ér1~·:a;,_ }.t'.l~
n,c;p:;is d•_· t;:;::1 i~t ,_·.t

--

8. 1!2.000_000

2)

cu;-;ki_o

pr::._;,;,tos
P a.'-'~Ü~tenc;a

Ilt'1'1

{!0

~

•.•..• , •

1\!nnutcn( do do Er<crit:.ôrio dO
Go··t";rno Br~l'ilé'iro para. Co"'
orden:.~r;tic
do ProzraQia .1e
As-~~ >t'·ncie. Te,~mca tPonto IV)
!Decreto n~ 45.060, de 30 de
março de 1959, alterado pc'(J
Decreto n·' 30.420, de 7 de
abril d~ 196D ......... ..
_,l o.·upo de Trabalho de B~r> ..
,c,illa r.Pecrcto n•· 1S.7r:l.S. de ::5
de l"c•;e;re~ro de 1958).

81

lJ

fV:mO{':":o 'do

2J

pl"~-~oa:

-·

12.000

::r·

~h·

c·• ·
dF:

r::.-_:;.<i'.ísti.<:~.. ~;

Peu;onl ......... .

.P:n::Hr: ':-."

r.;:·

f'~.>'''.

-~L<ciODC'.l

f>4. 86ü. 000
:lc

~)

Pe~:;.oal

.

426 .171 0(10
248. 867.000
370:811-0CO

2) ~H1•~.rh~
3) Enuu::c•_,

'>

~;-:ch):-1:1!
>.~Cw\··· p-:HO

Pc.~.

Con&t:)ho

(ie

quisas.

pecoso::1J

Cr$ ll:L ·JD ~ e·J{) • , .•... , • ,

rl:t

con.:;i_!!l1::<.':~8

Total dfl. Ve-:rbn

)IJJ CunsP!ho de PP<-en•. n>~imPMO
.:b. Pc-:>C.'- 1 Dct:r~to U" ;)I}. l!:'l,

~

' o no

3 LO!

.........

17.442.747.000

n" 2{),

f;t)'f·\ÇAO
T·'ix7l
Víirlãvel
·CJ$
CrS
Dl~SPES,1.S Ol{O]:,.\fiJ.l~;

elaboraç-ão dP estHdO"-. c·el\ ..

lüm;·iio de inquéntos, pc:•.s ..
quis8s e projeto~ rBiucfona-

CF.'=l1'!?IO

VERBA 1. O 00 -

o phtnE"ll'lrne>nto ,.;

~OOl'df:'n-!l.f'àO

pp:.qt!Nf:l'l
~"!·:<'.oa1

das

aUvldürle-!:1

nacionais ' •....•
t!'"lp.:J;:ário,

l~vs

·i·-mos do Dccretu 11u 5n.311-,
ue 4 ü;:; mur<;o de' 19:il . , , •
3.

5.561.356.000

I

CO~JSELHO DE MINISTROS
4.01.02.01- CONSELHO DE MINIS1ROS (Despesas Próprias)

1 Du;peFa de ffii-il'l~-~Jtr:;.:o e
; .ucjon3mento, in r·J :r, t •; ~

2.

.. o

-------------

4.01.02 -

com "mi.s.c-õC'S aos
incll'-"ive rPo!f ..
,i:,<~çto de sclnir.t:-rios • , •.••
..:nc:- ;'!O!J bnt'.li;('ll'O;.; fiX9Clos
• •1~
rt,nvênío àe cooprrar,ão
~ cn:c;l, no campJ df• irw;•s·-:..~eio l,lf'Squeirfl. a r: • rrl-'1:.--Jio Cltm a F.A.O . . . . .

22

oro

f\JIJ
üC~

12 OC·')

~.CO

r::-r.·p~-~ns

pt'.~cartorrs·•

']'n ,; 1 ,:u !!P.n 10 ............... ·

S'lht·,onsig-nações:

1. LOl 17 .OJO

Vencimt-nto".
........ , •
.!\.\nckt t\e r.tJ:;to .... , .......... , •.
1.1.08 -- D1â"ias ....................... .
1.1.16 -- nmtifJr.:.r·úo ;:-.::·la repreE:entnÇ':io d

500-000

1.1.01 -

~;ti'i;--.,·~1:'

5.000.000
15.000.000

. . . ' ........ '' ' .......... "

----

1.260.000

20.500.000

Zl. 760. 000

w.c:m.ocJ
92.000.0C::l

co~s:!::.N.\.f'Án 1.1. r.r.

-

.J:ítiteri~~z

":;,

de

Con.\uÍ"no e de Tm/t~jonnoçtw

ll.B81.39l.llllll
11.881.391.000

...........
..--- --·- __.

..

11.881.391.1)00

1. 3. 02 -

:\rtiç n:-

.,P

~a..:c.tno t

~-,~

~~~)\'.{',le!':.te,
üel'P.nYm,
;,·:t';-à-O ...•.•••••••••••

1.3.03 -- :l.'r.:tterls.l de limpeza. >:f_;nservaçãe
li' clt-lllfrr:ção ••••••......••.••••

i

5.5G1.356.000

17.442.747.000

·de 9 de ontnbro de u::;q)

C'.im

l. 7f}7. 000.000
5 56!.356.000

1 r''l

Tot::.l C.•?r8.l ....•.

30<l-CM _c ao
3.300.000.000

:•:',''1 :,o

,SLJ(lC:Cll·

ec;•;t ...
repa ..

Tot.-dl Llo ittrn 9 ......

dos

ooo

Cif'G~~.Tl; f j ;·I :

p;1r1.

'"0<: Bd;;_p~s~:tL':l C ;_:.,,n;(t"<l"'
{':-tO d(' ímt1•. PJ::õ •.

Nn,:-Jn;:'>l

CO~l.~t:!i'·•l

4)

."J!la, i.r;·~~u-~il'e aquü·.r,:.1o de

E:

Encnr~w-.,

15 122

2!.900 ':00
403.754.000

:·; ::1.-later:<l]

(':Jcs d:l &arnin:,:r-~(:So nfto:icJ. tedrnll P:J.ra ~·ra ..

dt> 2B de- .Junho d€ 1B31

J)

j\

To1a.! jà

di\'e:,-o,:;.,

\1,,: ('riu i

CJH1Cia~

oou

tf'Jl:l~t~ ..

muncn~os

.:0~)

440.776.000

T':"'an~fr-en~ '·1

m:>!?r~:ll,

Li-';:J.i

l(l.;Q:

P.·'C'.')h

,?J

10 000.000

'J'oLd

mobiliário,

Recrr.~c;.mL>nto

z-,_p·,·.n--.t:ào no

:J Pc. ,:;u .

Brasíht, inclmjve ajuda de
custo, diária<:, amort-izado
d~ alu;;ud~ r ~rrt"nd:1mr-n ..
to de lmó\ fl-s ••••••••.•••
de

t;-,1ba-

a~

de

Y:,:·llônc:::t
aos
SjJvícolJs . , , ... , ... , ......
Tn'a 1

n:''l'fl1."-0:lelo.~

-de

1.!"8JL'Pw·tl'. a!Jrrelhamento,
dr

de

int•.\,dYr pres-

~e«:llllnP~Hu

:lhÓ::.

2 UOO.OOG

:SL·r,-·':o

;\v

Nacicn~~
:;.w:n'.~),

Indhcnà do XllL!.ú. :.;.f'Ge,
rnantt~e:-JC'âo

c:~

incltL'"h·e

Adm;ni.~t-rado

Cnodiot3.

S3o Jerón.lmo ..• , •••

~:--tcional

'!:}·L.::t!btJCa,

e C:..chOí'aa do Sul -

7)

!; u.,·ílic:: e St:i:.t>en~·ôe~

Subconsignil <;·íies-:

Linha de trarumi.s<;ão
Praia Grande-Tenl'll ...
'-~", em con' t'nio .:om
a Pre!f'i•u.a de P:.•.tt
Or,1nde ............ ,

r<: do Sul -

rn,ll'<SFEREcNCIAS

co-NsJCNAÇÃO 2.1. 00 -

Tenente, em conv&n:o

i .0(10 .{)00

I
i
I'

I

1
i

i
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-
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A~ôsto

(Seção 11)

CONSELHO DE MI!HSTROS

DOTACAO

J)OTAÇ&:)

variável

Rubricas d.a Despesa

:variál'i!ll

Crt

Cr$

:1 3 O-\ 1 ;;.v.J
1 3 13

Combu.stn e'.., ~ !ubrificantes
Materiais e acessórios de Ináqui ...
n~::-. de viatttra.s e aparelhos ... ,
VeJt 1"tnos, uniformes, equipnmen...
tu=- e acçs"or:o_-, roupa de cama,
mt"!.·a.,

Cua·l~n:tcllo

VERBA 4.0.00 -

l.OOJ.OOO

7.300

1.3 .03 •.••

uoo

1.4.0.?

•

I. 4

08

1 ;.09
1 Ul
1 . .t

•<J -

bib~iOf!râfico

em

geral,

300.000
~0.000

200 000
1.000.000
'2.50()

1.500.000

ônibus, ambullmcias e jipes ...• , ..

4,000.1100

Total da Con.tignação li. 2. 00 ••• ~~

5.500.000

Total da Verba 4.0.00 ..........-~

Total Geral . o • • • • • • • • • • o • • • • o • • • •

COI\SELHO DE MINISTROS (Encargos Gerais)'

Cr>

500.000

DESPESAS ORDINARJAS

200.000

VERBA 1.0.(){ CONslGN,\ç.~o

CUSTEIO

l. 6 00 ·- Encaroos Diverso!

Subconsignações:
300.1l'JO
500.000

1.5.11 - Telefone, telefonemas. tele~ramas.
ndiogTamas. porte postal e ass.i~
naturo de caixas postais: instalação, conservat;ão e manuten,~ão
de serviços de Telex ...•.. , ....•

1.6.23 -Diversas
l -

Oomis~ao

de Amparo A Pro..

<De..
eretos ns. 50. '740, de 'i de
Junho de 1961 e nll 25, de li ·
de ou ;ubro de 1961)
dução Agropecuária -

15 000.000

1 -

Aluguel ou arrendamento de imó-

~ranutenção

e !uncjona..

zuento • . •••.•...•••••• "'

veis-: foros e despesas de condomí.nto ..•........•.............••

140.000

Total à a donsignação 1. 5. 00 .• o"

33 840.000

;

2 - I•rogramas de
vên1os

com

entidades-

llúbUca-s ............ ; o,.,

2 -

1.6.03- Prêmios, dipiornas. condecornçôes
e medallias ....... , .........••.• o
1.6.04 - Festividades, recepções, hospeda-

100 .ooo

gens e

homenagens ........... .
1.6.10- Serviços de caráter secreto ou ,re...

1.000.000

servado ......•.....•••..••••••• ""

5.000.000

-------

Manutenção da Gr.w.Ja do 1!>3

2.000 000

----=~---

,3,500.000

20 000,000

Comi,:são Nacional de Planejame .1to <Decreto nQ 51.152,
de 5 de agôsto d:e 1961)

Para manutenção da.
Comissão •••..•... o o"-"
I
Total da ::iubcon.sig11ação 1.6.23 ~"'
l. -

60.000 000
89' 700.0000

I

Total da Verba 1.0 00 ....... ···:•

8.100.000

Total da Verba 1.1 00 ............ ---~--,3,500.000

1.7M.OOO

desenvo~

Yimento agropecuário e
(te pesca, mediante c::on-

Encm·gos DiverPol

Gubconsignações:

Total da Consignaç!io 1.6:00 ••• ,

DOTAÇA:
Variável

Rubricas da Despesa

200.000

Rrparos, adaptacôe-s. recupe1·aç.ão
e con.<-en-"açã.o de bens móveis • o
1.5.07 -Publicações. serviço~ de impressáo
e de encadernação -: ............•

I>\versos

80.000.000

ooo

17.000.000

.......... , ........ , ...•

Total d .. Despesas O;dtnári..

~-600.000

Total da.s De<:pesas de Capital o• _ _ _.;=..,._.:.=:.:..:.::.;.
'"'·
6.600.00{)

4.01.02.02 -

1 5 06

•

4.2.01 - Mâquinas, motores e aparelhos oi"J
4. 2. 03 - Caminhonetas
de
passa.geiroJ,

1

Subcomignaçõe.:::
1.5.02 - PMsagen.::., trun::.p0rte>: de pe.:.soa.s
e de .-,uas bagaf,',em·; pedágios ....
1. 5. 03 - A.o::.o;inatura de órgãO:.:: oficiais e de
recorte.s d-e publiCações periódicas
1.5.04 - numina<;üo, fôrça motriz e gãs •o
1.5.05 - Serviço~ de- ao;;seio e higiene: taxas
de ãg\Ul, e..<:;gôto e lixo; taxas mu-

CONSIGNAÇÃO 1. 6. 00 -

1.oo~.ooa

Equipamento.!l
e In:1talações

Subcorudgna.cões:
200.t00

CONSIGNAÇÃO 1 5 00 -- SCrl'ÍCO~ de Tereeim~

1)

1. 000.000

4. 2 .{10 -...

600.000

Total da Con:;ignação 1 4.00 ..••

1.6.23 --

Reparof:, adaptrçôes. conservação e
de eu- erg-ência com ben.t
imP\'elS . . . . . . . ..•.•.......•.•• ~ ~
de~ pesas

Tota: da Cons:gnação 4.1.00 .... ~

Matrriai.,; e ace-~6rlo~ para 'lns ...
ta:açõe.~ eletncas
............•
Material m·t1::.tico; imtrumentos de
mu.'Jcrl: in~·~nul~. flâmula:- e ban...
deira.s . . .............•.........•
Utensílio;: d.e copa, ('{):?inha, dortnltorio. e en!t-•Inunia ..........••
ModpJo.o:: e utP:L"'i~to.'"' de e.'>critório,
IJiblwteca, en.:>u~o. ..uooratório tt
gabinete t~mco o·1 científlco
Mobilittno em gpral ..... , .....••

1.5,12

4.1.04-

CONSIGNAÇÃO

..........................•

niclpai.'>

Obras

Subcon.,ignações;

i'

Subcor.Rigt\açôt'.:;:
ft~~

INVESTIMENTOS

coNS!GNi\Ç'ÃO 4.1.0!1 -

lA UC

!.4.03- Material

D.ESPE,.\S DE CJ\l'IT4J,

SQ(). OO'J

ba1>hv . , ............••••

t

'To ta, d.1
{'(':-;{srGN.\lÀO

4.000.000

de 196.:1.

~~-~~-----~~~~~

<="

89,700.0000

I

TotaJ da:; Despesas Ordinárias

o"'

89,700.0000

'\

Tota"'.

G~ral

.•.•• o,•o•• ·••oo•~•o'!

A Comissão de Fjnauças.

89.700.0000

