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CONGRESSO NACIONAL
Jtelatóric n.' 19, de 1955
Da uomtssão Mista designada
para relatar o veto opõsto pelo
::; enhor Presidente da República
ao Projeto de Lei ·n.u 924-A, de
l!o!51, na Câmara dos Deputados c
n.u 95, de 1953, no Senado, que
conçecte isenção do impôsto de
consumo para casas pre-jabricudas.

Relator: Sr. Daniel Krieg~r.
Pela Mensagem n. 0 169, de 26 de
abril do corrente, o Senhor Presidente da República comunicou ao Senhor
V1ce-Pres1dente do Senado, no exerciclo da ..:'residência haver vetado o
ProJeto ie Lei que, na Câmara dos
Deputados teve o n.u 924-A, de 1951,
e, no ::;enacto, o n. 0 95, de 1953. J:f.sse
proJeto concede isençáo de impôsto
de- consumo as casas pré-labricadas
de qualquer matenal, produzidas no
Pais, em sene para habltaçao popular,
desde que saiam da fábnca prontas
e desmontadas e que o préço unitário, com todos os acessórios e instalaçaõ complementares, não · exceda
de 01tocentos cruzeiros por metro
quadr~;~.do • O veto foi opósto tempestivamente,
de acõrdo com o disposto no art. 70
da Consutuição Federal.
.RELATÓRio

O projeto da autoria do DeputaUo

Antõmo Horácio, foi apresentado em
26 de Julho de 1951, com a justifica~
ção a seguir transcrita:
"0 problema da habitação popular
constituí hoje preocupação máxima do
govêrno e de tôdas as classes. Tal
questão, d.e md1ssolúvel relevo na solução do problema da moradit.t, decor~
re do desenvolvimento da própna eco
uomm do País.
,
Ainda não se chegou, entretanto, a
uma solução radicai, pratica e lSenta.
de qualquer defeito. Para o nosso
melo, e atendendo às dlliculdades do
momento, a solução 1dea1 esta nas
casas pré-labricadas, construídas de
material leve e apresentandú defesa
integral contra o (ôgo, fungos, bic!los
e isolamento contra um1dade, fno e
calor.
Cabe,_ po!s, indubitàvelmente, ao po~
der pubilco, por todos os me1os, P-:Stimular essa incipiente indústria fa~
cilitando não só a construção d~ fabricas, no Pais, para construção llé.~~e
tipo resa\enc1al, capaz de produzi-los
em massa e aptas a atenderem as eXle
gências p1·ementes da falta de llab!tação en~re nós, como, taml>ém poss1bilitar às jil. -!Xisten~es as condíçOes de
qu_e carecem para q ;.te a sua produção
seJa cada Vtz mais econômica.
,

Presidência
Convocação de sessão conjunta para apreciaçãd
de veto presidencial
O Presidente do Senado Federal, nos têrmos do art. 70, § 3. o da
Constltmção Federal, e do art.· 45 do Regimento Comum, convoca as duas
Casas do Congresso Nacional para, em sessão conjuntJ!o _a realizar-se ·no dia
18 de Maio do ano em curso, às 14,30 horas, no ed1hc1o da Câmara dos
Deputados, conhecerem do veto pres1dencia\ ao Projeto de Lel tn.O 924,
de 1951, na Câmara dos, DeputaüJs, e n. 0 95, de 1953, no Senado f<'ederatJ

que concede isenção de impõsto de consumo para· casas pré-fabrJcadar
Senado Federal, 2S de

~bril

de 19555

NEREU RAMOS

.

Vice-Presidente do Senado Federal,
no exercicio da Presidência

1---------------------·---------.
Atendendo-se a que essas casas, produzidas em sérir., são entregues ao3
compra-dores coffiplétas e desarmaaa~
e que muitas das peças· que as cowpõem gozam, isoladamente, de impõsto de consumo, mas qu'ê, por uma
sutileza de interpretação fiscal, passo.m a ser consideradas como sujeitas
àquele tributo, desde que entregues
em conjunto, visa o proJeto em cau::;~
conceder isenção do tmpõsto ae cQn·
sumo as casas pré-fabricadas de
qualquer material, tipo habitação p.;pular desde que saiam da fábrica
prontas e desmontadas e que o PF'=ço
unitário, com tô-das as suas instalações, não exceda (l.e oitocentos cruzeiros (Cr$ 800,00) por metro quadrado,
nos estabelecimentos fabris .

logrou o ptojeto pareceres favorãvcis,
por unanimidade. Aprovado na se.3sã'"~
de 11 de Abril do corrente ano, foi
submetido à sanção com a Mensagem
n." 79, de 15--4-1950.
Das razões de veto.

"0 Drojeto declara isrntas de 1mpôsto de consumo" as casas pré-fabrl·
cadas de qualquer material, pt'oduz1
das no Pais" e, por mera extensa.o,
exc~ui
do mesmo tributo "todos o:;
acessórios e instalações complementa
res".
Acontece, porem, que as casas dt
q~_;alquer tipo não estão e nunca [Oram iUjeit::ts u Imposto de consumo,
sen-do licito admitu·, PL'rtanto, que lr
real objetivo da lei cons1ste na isen~
ção dos ·•n.cessóriós e instalações comPropõe-se, portanto, a inclusão dr- plementm es", 1sto é, das partes àc
um inciso na legislação vigente, pres- casas sõbre as quais incide o triOUtQ,
crevendo a providência em causa, \.IUt' tais come, f:::rrolhos, fechaduras, taco:oJ
visa beneficiar, em última hipo;;c;:;e, e frisos p:n:'1 a::;soalhos, talhas prensasem prejuízo ,.Jara o erário publico, um das e ou . ·1s vbjetos e utensílios se~
contingente considerável de brastlel- melhantel'l
A forma por que foi redigido o pro.
ros, de recursos limita<!-o~ e que a,spiram mora: com um. mm1mo de h .. gH~- jeto impcssibilita qualquer ação fiscal
n~ _e conforto, ,condizente com a con- eficiente, <::a paz de eliminar fraude.'3 f'!
d1çao humana . ·
abusos, se o mesmo fór conveitido
Obtt<:ve o proJeto, na sua tramltac;no em lel
Torn'.t-s~ impossível dist!ngulr nns
pela ~â~ara dus D~p~tados, pareceres
f~vorave1s d.a ComJssao de ConstttUl- peças, ora. tributâveis e que se destlçao e Justiça e~ _30-8-1951, e em nam a
msta~.ações em
residências,
15-7-1952 .a Comtssao de Ecc.m~mla., quais as que serão .utilizadas em casa:,
sob os fundamentos de que a dtmmu1- pré-fabricadas
ção da receita seria restrita e os ue•
nefícios de ordem social amplos.
A \senção é dada,' de forma o.mpJa,
sem determinação expressa de íff.e ~ó
A Com~ssão de Finanças, a requer!- se aplica aos acessórios e tnstalaçôe~
~~nto do Deput_ado Herbe:t Levy,, so-: ormnios de estabelecimentos indusilcltou a anexaçao dos proJ~tos nume-. tr1ais que se dediquem, exclush:amente.
r?s 924 e 1_.1~1, de 1951, v1st<> a.m~os: a casas pré-fabricadas.
v.1sarem ObJetivos pràtica~ente l~en-1 Não é mesmo comum a existência
t1cos. No exame dos proJetos opmou _ de fábric·u dêsse tipo em que sejam
a referida Comissão pela aprovação; manufaturados todos 'os acessórios e
do de 0 n. 0 924, com a emenda ao ar- mstalaçõés complementares de uma
tigo 1. - "produzidas no Pais''.
casa.
O Projeto n.o 924, de 1951, com :t
Em geral, a própria indú.stria se
emenda da Comissão de Finanças r o! abastece de petas e utensílios diversos
adotado pela Câmara e enviado ao em outros· estabelecimentos especiali
Senado.
zados.
Submetido ao exame das Comissn~a
Dêsse m':X!o, tóclas as fábricas de ar~
de Economia e Finanças do Sena_do tigo d~a natureza iriam pleitear a

I

isenção de impôsto de consumo -para.
grande parte de sua produção, ora
sujeita a tnbuto, sacrlficando os inte·
rêsses do Eráno.
Converti ia a proposição em lei, todo
o material suscetível de emprêgo H:\
composição das casas pré-fabricadas
escaparia à incidência, mesmo que de
fabriCação de terceiros; com grave
dano aos cofres públicos, pela repercussão prejudic;al no s}stema trl•
l..utário vigt·nte.
·
Por outro lado, não teria o Fisco
meios de apu,:ar, através de peças o
acessórios avulsos, a ocorrêncm do cri·
tério que deve presidir a isen~ão nos
têrmos do Pr ;eto, isto é, o do custo
da construção da casa, que não deve
('XCedet de Cr$ 800,{)0 por mett'!l
quadndo.
O projeto ten, ~em sombra de dü ..
vida, elevado aspecto social que reclama a atençb.o dos poderes públlco~
qual seja o do 'oarateamento da casa
popular.
Na forma que apresenta, todavia.
concederá fa~·ores de am:,1litude des~
proporr:ionada com os JUStos objetlV!lS
que colima e sacrificará os interê.s.ses.
da Arrecadação, dif1cultanao, grandemente, 1 ação dos órgãos fiscais.
São estas as razões :}Ue me levaram
a vetar o projeto de lei em causa, as
quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Con-e
gresso Nacional''.
Esta, :JOls, a nos os "êr, o Congresso
Nacional habilitado a deliberar sõbte
o veto.
Sa~a das Comissões, em 13 de Ma!a
Está, pois, a nosso vêr, o Congressa
de 195. - Arnaldo Cerdeira - Pre ..
sidente - Daniel Krieger - Relator
-

Paulo Fernandes -

Tarso Dutra.

Comissão Mfsta designada para relatar o veto aposto Je·
lo Sr. Presidente da República ao Projeto de Lei número 924, de 1951, da Câ·
mara dos Deputados e número 95, de 1953, no Senado Federal, que "concede
isenção de impôsto de consumo para casas pré fabricadas".
2.a REUNIAO

L'tE;\LlZADA

EM

13

DE MAIO DE 1955
Aos treze dias do mês de maio de
1955, às 16 horas, na sala rias cmni.!!•
sões do Senado Federal presentf's os
srs. Arnaldo . Cerdeira: ?resicleme,
Daniel Kriegc." Relator, Paulo fi'er ..
na.n>J.es, Mourão Vieira, Tarso Dutra.,
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consumo para. casas formal, da tempestividade e das ra- tivos, repercussão e consequência do
zões ·do v~to, que sem debates é apro- veto.

.justificada o Sr. Herbert Levy, teune~ pré-fabricadas" •
ae esta aomissão Mista, designada
E' lida e sem alterações aprovado
para relatar o veto apô.sto pelo Se~ a ata da reunião anterior.
nhor Presidente da República à.o Pro ...
O Sr. Presidente, concede a palajeto de Lei n. 0 924, de 1951. na Câma ... vra ao Sr. Daniel Krieger, Relator do

Vildo e assinado.
OSr. Presidente antes de encerrar
os trabalhos, agradece a presrenç.'t de
.seus Pares e em particular do Senhor
ra Qos Deputados, e 95-1953, no se . . véto, que lê seu parecer expositivo do Relator pela clareza. e c.oncisão do renado Federal, que "oonc~Jde h;enção histórico do projeto em .seu aspecto latório fazendo dele ressaltar os mo ...

Nada mais havendo a tratar, en ..
cena-se a reunião, lavrando eu, João
Alfredg Ravasco de Andrade, Secretál"iO, ·a presente ata, que, depoi3 de
lida e achada conforme, é ri.provada.
e aBsinada.

SENADO FEDERAL.

Relação das Comissões

EXPt:::OJENTE

.Comissões Permanentes

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL

Diretora
Nereu Ramos - Presidente.
Gemes de Oliveira ....... 1.0 S~ret!lrio.
Freitas cavalcâ.nti - 2.0 Secretário.
CarloS Lindenbers·- 3: Secr~t1rio
Ezechías da Rocha.~ 4.0 . S~cretári~.
Maynard Gornes - V' Suplente.
Prisco .dos Santos - 2.° Cuplente.
Secretário - Luiz Nabuco, Diretor
[Lra: da Secretaria.

•
CI1R"'R

ras.

· Ecónomia

\

Fernandes 'l't.·· :'a.
Juracy Magalhães
deutc.

-

Jú.liv Leite.

sa ·rinaco.

Luna 'l'eixe!ra.

TarclsD Miranda.
AM Guimarães.
Secretário - Aroldo Muretra.
Reuniões: Terças .. feii-as, às 16 ho.ras.

Educação e
LOurvftl Fontes -

J~rtHls

t<'

Maranhão -

DIARTOR GaRAL

.llAYIÇO

FE:RREIRA

Cult~ra
Presidente.

Vice.:Pre~lden-

suvio Curvo.
ApJlomo Sales,
Bernaraes Filho.
Guilht'tme Mala.Qulas.
Armancto Càmar11.

ÓIÁRIO 00 CONGRESSO NACIONAL
eaçAo n

Martins.

AVÉNIDA 'RODRIGUES ALVES, 1

Capital e Interior
Semestre - .-••• ·••• :.. • • Or$
A.n ....~ ·~·~············~ c~
~.
Exte~lo~ _
Âno , • ~. •••••••••••• •• Cr$

i

Oeors:tno .Avelino Bernàrdes Filho -

FUNCIONARIOS

I

te.

Capital J Interior
10.00 Semestre ......... ~ •• •• -Cr$
96,00 Ano ••••••••••• •.. • • • • Cr&
:Exterior

·i
t36,oo tAD.o

•• •••••• •••• •··· ••

Cr$

76.00

I

. Transportes, Comunicações
e Obras Públicas
Novacs F'llho - Presidente.
Filinto ~üller - Vi~e-Presidente.
Neves da Rocha ..
Ary Viana.
Secretârio: Francisco Soares Arruo.a.
Reuniões: Ql!intns-·lt::ll'a&, às lfi ha..

,..._

Vice~Praslcttn-

-

Moura Andrade. .
MathiM Olympio,
João Villasbôas.
Beriedicto Valladare~.

t08.00

Excetuadas as par, .o exterior. que serão sem.pc.e &nu~is, as
assinaturas .poder-se.ão tomar, elJl qual,Q.uer r6pocL, por seis ·;meses
ou um ano. .
r
·
, - A fim de possibilitar a rem.es~a de valores acompo,nltados ~e
esclarecimentos quanto à sua aplicação, soJJoltawos dêem preferênoJa
a remessa por meio de cheque ou vale postal. .ePlitidos a-favor do
Tesoureiro do Departamento 4e Imprensa !(acionai.
,..
- Oo 0\lplementos às edições dos .órgãos oficiais aorão fornecidos
aos assinantes 11àmçnte mediante sclicl\açio.
.
- o éusto do número atrasado serA acrescido de ·cr$ O,iO e, por

Presidente.

Gilbetto ·Maónho.
Lourival Fontes;,
Ruy Palmeira. ·

39.00

f .~

Coimbra Bueno.
\
Ary. Vianna.
Armando Câmara.
_
Heitor Medeiros.
•1
Neves da Rocha.
Secretário: JuUeta Ribeiro~ dos S!ln~
tos,
Reuniões:
às 15 hO!'M. '
- . Sexta-feiras,
.

--

Relações Exteriores

,l881RATIIRAB
REPARTICIIES E l'AiiTICULARÍ:S

às 18

Reuniões às quintas-feiras.

Impresso, nas Oficinas do oépartamenlo de Imprensa Nacional

~Secretário; J ..

l

Juracy Magalhães.
Lin o de .Ma tos.
Julio Leite.
Dinarte M~rfz,
Domingob Velasoo.
Othon M.ãder.
Nova e::; Filho.
Paulo Fernap.des.
Filinto Müller (•).
Onofre Gomes.
Mourão Vielra .
(•) - substitutido pelo Sr. Nestor

~edeiros.

PARA AS .. SUPLE;NCIAS
Ary V1anna.

LuCia Blttencourt,

Danlei Krieger.
Bernardes Filho,

Kerglnaldo Cavalcanti.
Arniando Câmara.
Secretário: Renato Ohermont.
Reuniões: Quartá·feiras, às 16 bo-

B. Castejan Branco •

Reuniões: . Quarta-_felras.

Saúde Pública

Silvio Curvo - Presidente.
Vivaldo Lima - Vice-Presidente.•
Guilherme Malaquias.
Leônidas je Melo (•):
•
. Pedro ·Ludovico.
(•) substttuido, interinam.ente, pele
Senador Menctonca Clar)l.
Secretário - Cecilia de Rezende
~artins.
Reuníôes às quintas-feiras, às . 5 hs.

Segurança Nacional
Onofre Gomes - Presidente.
Caiado de Castro - Vice·Presidente.
Magalhães Barata.
G1lberto ·Marinho.
Silvio... Curve,
Par$lfal BarrOso.
\
Lino de Mattos~
Reuniõés às quintas-feiras, às 16 hs.
Secretário - Romllda Duarte.

ras.

Secretário: Franciséo Soares Arru-

da.

HAMACH~R

HELMUT

ALVES

Quinta.s~t·eiras,

Júlio Leite - Presidente.
Sebastião Archer - Vlce .. Presidente
<Su~tituicto· inte;:inamente peJo Senador Pedro Ludovico) ._
Alô_ Guimarães.
João Villasbôas.,
Sauw Ramos.
Secretário Cecilia, de Rezende

CHill"'ll DA BllÇÃO CB RWDA~O

DB P>U8LICAÇ6&:a

Pedro de Carvalho

Redação

ALBERTO DE BRITO PEREIRA

e:r:e'rcfelo decorrido, cobrar-se-lo mate Cr8 O,ISO.
Presi.dente.
Vice-Prest ..

-

~

00

MURILO

Constituição e J~stiça
Cunha Melo - Presidente.
·
Argemiro Figueiredo ~ Více-Presidente. _
Armtmdo Câmara ..
Attllio Vivilequa.
Benedito Va1adares.
Daniel Krieg-er;
. Ç!Jbeyt() Marinho.
Jar9as MaranhãO.
Kerginaldo Cnva)cântt.
Lourival ,Fontes.
RuY Palmeir!l.Secretário: J<Jão Alfredo Ravasco de
Andr~de
·
. Reuniões - Tercn:s-feiras, à.s 10 ho-

Secretá.rio MãUer.
Reuniões ~
horas.

.

legislação Social

Reuniões: Terça-feiras, às 16 tlo;as.

Finanças

Alvaro Adolpho - Pre&idente.
· Serviço Público Civil
Cesar Vergueiro - Vice-Presidente.
~
Ptisc;o dos Santos_- presidente.
Alberto Pasqualinl.
Ken:dnaJdo Cavalcanti - Vice-Pre- . Vtetorino Freire.
sidente.
Pa:sifal Barroso.
Mathias olympio.
Vtvaldo Lima.

. Lima Teixeira Othon Mã.cter -

Pr -Si dente.
Vice-Prcsldente. ·

GuHherrne Malaquiru;.. ·
João Arruda.
Lino de Matos.
Ruy Carnéiro.
Sebastiâo Archfl·...

Comissão Mista de RP.forma
Eleitoral
Senador Cunha Mello - Presidente.
Rui Palmeira. - Vice~Pre•
s1dente.
·
Deput .. do Ulysses Ouimal'âes - Relator.
Sena~..r.

Sábado .14
\

SenadoreS:

DIARIO DO CONGRESSO NACIONAL:
(

(Seção 11)'
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tas CaValcanti se solicite a Câmara piano de Valorização Econôtniea dG. Mathi«s Olvmpto -
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Me?tdon.ça Clat.'lc:

abertura de crédito para pagah1ento Vale do pi:raque-Aasu e do aproveita- - Onofre Gomes - Fernandes Táde diferença de simbolo aos Chefes mento do porto de Santa cruz. no vora - Ruy Carneiró - João Arruda
de Seção.
Estado do Espirlt-o Santo;
- Argemiro de_ Figueiredo '"'"":"" Apolô•
~~ucio Blttêncourt.
A ()omissão aprova ambos 03 par~~
ao Sr. Vito.ldo Lima o Projeto de nio Sales - Novaes F'ilho - Ezechias
0
'Por último, o Sr. Gomes de Oli- Lei do Senado n. 43, de 1954, que da RoCha - Freitas Cavalcanti · fil!nto Mulle'.
ceres do Sr. 2.0 Secretário.
u.crescenta dispositivo a Lei n. 0 1. 14.1, Rui Palmeira - Júlio Leite - May•
Al& Guimarães.
veira pede a Comissão Diretora que de 23 de novembro de '1952, e PrJ- oord Gomes - Lourival Fontes defina. o que seja líder da maioria e jeto de Lei da Câmara n. 0 246, de Neves da Rocha - Juracy Magalhães
Deputatlos:
lider da minorlu.
1954 que reãjusta os proventos dos Carlos Lindenberg .....,. Attilio Vi·
O Sr. Presidente deêlara que ~ tesoureiros e ajudantes de tesourr::lro vacqua - Ari Viana -. Sá Tinoco Ernani 81\tiro.
matéria escapa a alçada da ::omissão inatiYos do Departamento dos Gor- Caiado de Castro - Benedito Vala1
e sómente o Regimento poderá esta- n~ios e 'telegrafas;
Colombo de soum.
dares - Liicio Bitlencourt - Cesar
belecer aquela definição. Podrá, nn
ao Sr. Ary VIana os ]Jrojetos de Vergueiro Domigos Velasco '
Pliveira
Brito.
0
entanto, S. Ex}' se assim o desejar Lei da Cãnuil·a h. 15G, de HJ54, que Coim.bra Bueno - Pedro Ludovico apresentar projeto de. resolução, l'e- riwdifica o al't. 1. do decreto-lei nú- Silvio Curvo - João Villasboas Pereira Filho.
gulando o assunto.
mero 12.299, de 22 de abril de 1943, Heitor Medeiros - Gomes de Oliveira
'
RaimundJ Brito.
Nada mais havendo a tratar, o Sr. e n.o 33 de 1955, que retifica a rel:l- - Nén}u RamOs - Saulo namos Presidente
encerra
a
reunião,
lação nominal a que Se refere o art. Alberto Pasqualini - Daniel Krieger
'
Secretário: Marllia Pinto Amando. vrando eu, Luiz Nabuco, Diretor Ge- ~.ll da lei n. 0 1.564 de 1·3-19J2.
(42).
c

Attílio Vivncqua.:

0

ral e

~omissões Especiai~

De Revisão da Consolidação
'j das Leis do Trabalho
·1
Lima Teixeira. - Presidente.
Julio Leite ...... Vice•Pre.sidente.

Becret~rio

n presente ata.

Comissão Especial de Revisão
Da Consolidação das Leis
do Trabalho.
2.' I\EUNIAO REALIZADA EM
11 DE MAIO DE 1955

Aoo onze dias . do mês de ma!o de
1965 as 16 horas, na sala das Comis ·

sôes' do Senado, reune-se a Comi!;São
Especial de N.evisâo da ConsolidaÇã;:~
das Leis do Trabalho, sob a presidêi1Ruy Carneiro.
c1a do Sr. Senador JUlio Leite, ViCePresidente, presentes os Srs. Semtd.oOthon Mti.der.
res Kerginaldo Cavalcanti, Pn.ulo Ft!!'~
lterglnaldo Cavalcántt.
nandes; Othon Mader e Ruy Carneiro,
Secretário: Francisco Soares Arru· deixando de compareter, éónt cam.a
justifiCada, o Sr. Senà..do1· Lima r.._~ei
xeira, Presidente.
Reuniões: Quarta-feiras, às 16 ho'tendo em vista a conveniência de
se aumentar de dois para t.J·ês, o nú.
mem anterit:n'h'leUte proposto, de e.uxiliares técnicos em legislação tra'JaDe Mudança da Capital
lhlstá., a fim de. colaborarem nos .seus
trabalhos, esta COmissão Especial, cte ..
"Coimbra Bueno - Presidente.
pois de aprovar as indicações apres. n"
~ ~ Paulo Fernandes .:...... Vlce·Presiden· tadas pelo Sr. ttelator, Senador Pa11lo
te.
111ernandes, resolve solicitn.r . ao. Gt'.
Attilio Vivacqua - Relator.
Ministro do 'trabalho, InduStl'm e
Comércio que sejam colocados a sua
Alberto Pasqualini.
disposição, os Pro~ttrado!'es do Minis··
Lino de Ma tos.
tério do Trabalbo, Drs. Amaldo L~
pes Sussekind, Evarlsto rte . Morms
Secretário: Aroldo Moreira.
Filho e Brigido Fernandes 'rn'loco.
Nada mais havendo que tratar, enReuniões: QUlnta-féiras.
cerra-se a reunião. da qual eu F'rnn.....
ciSco Soares Arruda, Secretó.rio, lavro
a presente ata que, uma vet aprov:1d.a
será assinnda pelo Sr. Preside!lte.

Paulo Fernandes -

Relator,

a•.

ta..

~

f

Atas das Comissões
Comissão. Diretora

ll." REUNIAO REALIZADA EM
5 DE MAIO DE 1955
Sob a presidência do Sr . . Nereu
Ramos, Presidente, pteserttes, os Srs.
Gomes de Oliveira, 1.1) Secretã•·io,
Freitas Cavalcanti, 2.0 Secte~ãriõ,
· Ezechias da Rocha, 4.0 Secretnr:o. e
Maynard Gomes, 1.0 Suplente, rtune .. se a Comissão Diretora. . _
Deixam de comparecer, oor mcti\•1')
. justificado, o Sr, Carlos Llncten1lnrg,
0
3. Secretál'io, e o Sr. P.tlsco dos Suntos, :?.0 Suplente,
A ata da reunUlo antertor é lida
e, sem obserVações,
nprovad.a.
O Sr. 1.0 Secretário àpresenLu. a
redaçao do vencido, consubstancmn~
do etn parecer o pensamento da Comissão que indeferira, na reunião óe
14 de abril findo, o RequeritnNot.o
n.0 6-55 de Júlio Barbosa de Matos
Corrêa, Diretor Geral aposentado, pe~
dindo pagamento de dife1:enças de
gratiflcaçâo de representação.
Segue~ae com a palavra o Sr. 2.0
Secretário que externa BUãs dú.Vlda3
quanto a possibilidade de enqundrnr
a aposehtadoria do Diretor do .Serviço, Braz Nicola. Jordão, no item I
do art. 184, do Estatuto dos ~Puncio ..
nãrloS Públicos Civis da União. Como.
, o Projeto ainda devia ser estudal1o
pela Comissão dé Constituição e Jus·
ttça, que melhor· o examinaria nessõ!
ponto, mantinha o projeto com a re-daçlío proposta pelo órgão competente.
. Atendendo a consulta da Dtre~r.rht
de Contabilidade, concorda·o Sr. Frei-.

Comissão de

Serviço
Civil

Públic~

·

O Senador ViValdO Litna, conclUindo a leitura do seu parecer comráI'io ao Pl'ojeto de Lei da Cúmara nú··
mero 13, de 1955, q_ue estabelece paridade de vencimentos entre os iu.ncionários civis e militares das fábricas
de explosiVOs do Exército, declara que
o seu trabalho fôra grandemente facilitado pelo excelen~e concurso que
recebe~a da AsseMorin Técmca da Diretoria das . Comissões, órgão que
reputa de grande utilidade, mdispen~
sável mesmo-a uma perfetta elab,)ração legislativa. Aduz ainda que
nem sempre pode o .senador, ~t•;.jo;:;
encargos são multiplos, proceder pes~
soalmente ao . estudo e pesquisas necessárias aos projetos que Jhe são {liS"'tribuidos. Encarece ainda a é;)tlVeniência de se abtevlar o concurso r;ara o preenchilnento das vagas na
Assessoria, para que esta !)Ossa aten~
der a totlos as Comissões co:no .:;e ta:t.
lhis~-êr. O parecei' é àpl'ovado, SE':!Cl?
\'E!ncldo o Sr. Kel'glnaldo GaVaic.mtt,
que é favorável ao projeto med1:1nte
a seguinte emenda que aprcsen•.a:
"RediJa-se àssim o 3.rt. 25': Art. 2.ó
Os operários dos mesmos estabéJeCi~
mentos terão 30% (trinta por ;:ant•H
de acréscimo a titulo de i.nsaluOt-1dade".
São lidos ainda e api'ír;ndos p~la
Comissão os seguin~es parecerfl.S:
Do Sr: Ary Viana, favol'ável ao
PrOjeto de Lei da Cânuu·a u. 0 .74, cte
1955, que estende os dispositivos dn
Lei n.o 2.412, de l.ll de fevereiro de
1955, aoo servidores das .Se.cteturlas
dos órgãos do Poder Judicul.rio; e
do Sr. Kerginaldo Cavalcanti çon··
trál'io ao Projeto de Lei da Oàmi.lra
0
n. 301, de 19J2, que modi!ica o nrtigo 2.0 do Decreto Lei n,ll 8.249, d:
29 de novembro de 194ô.
Finalmente, o Sr. Presid.-o:nte i::iUSdta a qUestão do dia e hora da realização das reuniões. Após bteves .:un~
siderações, decide a Coml5::ião füau·
as sextas-feiras, as 15 hm·as a reauzaçâo das suas reuniões oraináJ"ia3.
Dado. o adiàntamerltó da hor:t, o
Sl', Pl·esidente encerr~ a reunião, ;.!Onvocando outra, éxtraordin:'l.ria, pora
amanhã, sexta-feira, dia 13, às qUinze
horas. E para constat,' eu .JuUeta Ri·
beiro dos Santos. Secretário, lavrfi
a presente uta que, dollJois de ·lPrJrada, será assinada pelo Sr. Presl·
dente.
~- .

4.' RE:UNIAO EM 12 DE
MAIO DE 1955
As qtÚnze horas do dia doze de
mala de mil novecentos e clni:J.lleu'ta e
cinco, em sala do senadp, reun3-~e
a Comissão do Serviço Publico Gwll.
sob a presidência do St'. Prisco aos
santos, presentes os Senhore_s Kenn~
naldo C a "w'àlcnnti, Vivaldo Luna, Ary
Viana, Neves da Rocha e Heitor M~··
delrOO, dehcando de comparecer. C>J!!I
causa justlflcad!l. o 8r. Armando Garoara.
lt lida e sem alteração aprovaua 3.
ata da reunl.âo anterlljt.
.
o Sr. Presidente nnuncia a segun\tt Oradores inscrlts p:::ra a 32.'
dist-ribUição:
,
Sessão, em 16·5·55
ao sr. Kerginnldo Cnvalcantl Projeto de Lei dà Câmara n," Zti o.e
1.0 f.!enados Onofre GomeS.·
1955 que provê sôbre o uso de ~u-~o
2,0 Senador Lima Teixe~ra.
móveis oflciais e dá outras \Jl'OV\dencias:
.
M
,.
ao Sr. Heitor edeiros os pro 1c~o5 ATA DA 31.• SESSÃO DA 1.'
SÉSSÃO LEGISLATIVA ORde Lei do Senado n. 0 ·45, de. 1952 dne
autoriza a criação, no Mint~tér1o dn
DINAR!A, DA 3.• Lt:f.ISLA"
Trabalho Indústria e Comercio, .:.'J
TURA, EM 13 DE MAIO .)E
Departa~ento da. Mulher: e n.~ 3'3
de 1954 que cria. o Instituto ~aclun:\1
1951.
da carnaúba e dá outras proVid~n
ciHs;
PREStúi!:NCIA DOS SRS. N:EREU
AQ Sr. Neves da Rocha os projetos
RAMOS. FREITAS C" \1 ALCAN fi
de Lei do Senado n. 0 1 de 1952, que
E CARLOS LINDENBERG. "
rerrula a ~xpedição de títulos aos serAs 14 hot"i>.S e 30 minutos achahi··Se
vidores interinos e a apostilà das 'Jij • presentes os srs·. Senadores:
·mencões dos ext.ranumerãrios da Utli?io
. .
_
_
. ..
benefioiados pelo art. 23 rl<"' At•l Cl~t~
VliJáloo Lnn.a -'- ilfrura'J VH!!ra
Disnosições Conc:tit•1rionats Tran:;~tó~ C1lnha Mrlo. ~ P1'l~~" â~.<: Srmt?-~ rias e n. 0 61_ de 1954. que regula o Alt,aro Adolpho - Vtctormo Frclre -

-l

O SR. PRESIDENTE:

Acham-se presentes 42 Srs. Senadores. E:aventlo número legal, está
aberta a S('s.são. Vai-se proceder à lei·
tura dà a~ã.
O SR. !.' SUPLENTE:
de 2. 0 Secretário), pro·
cede à leitura da ata da .s~Ssüo Dnterior, que, poota· em discussão, é sem
debate aprovada.
(Se1'vido

O SR; 1." SECRETARIO:
Lê o seguinte

Expediente
·Mensagens:
Três, de ns. 151 é 153·55, do Sr.
P1·esldente da República, devolvendO
nutógi'afos dos Pl'Ojt!tm; de Leis da
Câmara ns. 65 e 41C-54, e do De•
(~reto Legislativo n. 0 19-53 1 jâ Sf:lliCiOoo
nados.
'
Offc~os:

Quatro, da Câmara dos Deputado!r1
de 5~5-55, sob rts. 680. 681. 692 e 6831
Pncaminhando autógl'afcs doa seguintes.

Projetó de Decreto Legislativo
N. 11, de 1955
(N° 5.047-A-Sé na Câmara)
Apmva o .têr ' rfe eontrtJto ce•
lebrrdo entre I) Território Pe•
d~ral do Rin Branco C a Jirma
Tel.:ton Construtora S. A.
O Cortgresso Nacional decreta:

Art. í 0 E' a nrovadr• o têrmo de
contrato celE'brado. em 21 dE' outu~·l'O
de 19;i4, entre o T~rritório Pedel'nl oo
R\o Brat"lfo e- a nrma Te"ll"tl)n Crms•
ttutorn S A , tY:n·a cnnst.ruçâo diJ
Quar'[!J da G11prrlq Territorial na ca·
pita! do Território.
Art ?. o "R~vogam-se as- disposlçõe!J
em contrário.
As Comis~Õ""' d?. r,ortstituiçâo ~
Justiça e de Finanças.

Projeto de Decreto Legislativo
N. 12, de
(~. 1

195~

4.982-.'\-54, da Câmata)

Aprova o contrato celebrado en ..
tr.<> O Mi!l.fStér!o l1'l rtiar'd;) e Ohn'U'

P:HJlicn.ç e a Sociédade
Continc1!lal Lida.

Rád1n

O C:mgresso Nacional decre!a:
Art. t.o. E' aprovado o cor. trato
celebr~do. em 6 de novemor~ Je .fln2.
et"ltt'P o MinL"t~rio da -Viaç.io e cv,;a.s
Púbtirg~ e à soCiéd<!de- P.éCit'l 0-on•,.i-

'i'·"'nt'i'\ Ltr':t, OH!l exulnrnr oB <!t'f ..
V!Gos de radiodifus?:o na ;it1!de de
C,.,'T!,...fls E~~ ... r!o rto RliJ de Honeiro.
Art.. 2t" Revogam-se as dispusiçõ~s
em vo,..,trt\rl{).
A~. f:"""lm 1 s~õ~.~ de Cottstltuiçã.G
e Just;ca e de Fia:m~as.
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DIARII) DO CONCRESSO NACIONAl

-(Seção 11)'

Maio de 1955

Quanto à constitucionalidade e juDiante ·do exposto, e atendendo,
OSR. NOVAES FILHO:
ridicidade opinamos favoràvelmente à ainda, ao princípio da eqüidade, esta
.
Sr.
Presidente, . Perr..ambuco, impã...,'
Emenda.
comissão opina pela aprovação do prOVld? na luta pela liberdade, sempr~
Sala
das
Comissões,
em
10
de
maio
jeto.
N." 2-A-55, na Câmara)
de 1955. - Cunha Mello, Presidente.
Sala das Comissões, em 12 de maio cheiO de coragem e renúncia nas suas
Aprova as contas prestadas pelo - Rui Palmeira, Relator. - Jarbas de 1955. - Prisco dos Santos, Presi- m-archas defendendÇ) çrandes princi..
Presidente da República, rc~ati Maranhão. -:- Argemiro Figueiredo. dente. - Ary Vianna, Relator. - Vi- d?s s~l:lS ~eróis e de seus màrtires.
pws, llummado e inspirando-se na te!
vas ao exerctcio de 1952.
Kerginaldo Cavalcanti. - Attilio Vi- valdo Lima. -~ Heitor Medeiros.
Pernambuco tem profundo devota~
vacqua. - Benedito Valadares.
R
erginaldo
Cavalcanti.
O COngresso Nacional decreta:·
mer.to às suas grandes datas, feste ...
Lourivat _Fontes.
·
jando-as sempre enterneciUo porquq
N. o 4·73, de 19.55_
Art. 1. 0 São• aprovadas as contas
relembrar.: a~~::onteciiÍlentos m'arcantes
prestadas pelo Pre.Side:~te da Rt:'JúDa
Comissão
de
Finanças,
sôtre
nos diversos setores de sua vida e de;)
- blica, relativas ao exer;:.i.c:o de 1952, Pareceres ns. 471, 472 e 473,
o Projeto de Lei da Cãmara mt- suas
atividades.
1
na forma dos artigos 66. item VIII, e
de 1955
mero 74, de 1955.
'
No que diz r€speito aos esforços qu~
87, item XVII, da Constituição Fe0
N. 471, de 1955
Relator: Sr. Mathias Olympio.
os pernambucanos emprestaram ao de ..
deral.
Art. 2. o Revogam-se as disposições
Da Comissão de Constituição e
Pelo pre.setÍte projeto· se estendem senvolvimento do.s problemas do ensi....
em contrário.
Justica, sóbre o Projeto de Lei da os dispositivos da Lel n.o 2.412, de no, temos uma gr.ande data: aquel~
As Comissões de Constituicão
Câmára n.0 74, de 1955, que es~ 1." de fevereiro de 1955, no que lhes em que foram criados os cursos juri...
e Justiça e de Fiannças.
w
tende os dispositivos da Lei nú- fôr aplilâvel, aos serviciores das Se· dicas no velho e fo.mosô Mosteiro' da;.
mero 4.412, de 1 de fevereiro de cretlirias do supremo· Tribunal Fe- cidade de Olind'a e de onde ... sairain
1955, aos servidores das Secreta- dera!, Tribunal Federal de Recur;:;os tantos brasileiros ilUstres, com inteli ...
Projeto de Lei da Cfn:ara
rias do Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas da União, Supe· gêr..eia cultivada. e com o coração pre ...
N. 75, de 1955
etc.
rior Tribunal Militar e Auditorias, disposto ao serviço da Pátria nos di•
(N. 11 4.876-B-54, na Câma:a)
Tribunal ·superior Eleitoral, Tribunal ferentes postos de atividade que exer ...
Restitui ao patrimômo de EsRelat?r: Sr. Ruy Palmeira
Superior do· Trabalho, Tribunais Re- cem.
j
tado de Minas Gerais a-proprieo presente projeto estende os dis- gionais Eleitorais, Tribunais Regionais Ao lado, porém,-desta dàta, cxistç
dade de imóvel doado ã União positivos da Lei n."o 2.412, no que lhes do Trabalho, Tribunal de Justiçã. do outra n~uito cara ao nosso coração d~
pelo mesmo Estado, em 1912, sl- fõr aplicável, aos servidores das se- Distrito Federal, Corregedoria da JllSw pe:rtnamd.i?~canlo: a ,e_,m que· foi criadq
tuado na cidade de Belo Hori- crétarias do Supremo Tribunal Fe- tiça do Distrito Federal, aos do Tri- ~ ra ~c~ona
Gin~io. P~l~nambucal'l:()
0 qua 1 ?~sco~re, am.an a, 0 p~imei±
zonte, e dá outras pr•.lí.1id:J.ncias. deral, Tribunal Fedéra1· de Recursos, bunal do Júri do Distrito Federal,
Júri dos Crimes oontra a Economia ro centenano, tao cheio de serviços "
Tribunal. de
Contas
União, Superior
. .
O Congresso Nacional decreta.·
Tribunal
Militar
e da
Auditorias,
Tribu· Popular no Distrito Federal, Vaia.5 do· cultura, á inteligencm,
a, moci.d a d e ~
Art. 1. o Fica réstituida M patri- nal Superior Eleitoral, Tribunal supe- Juizo de Menores e Acidentes no 'fra- ao Brasil.
rJ
o ·
baiho 'do Dt'strt'to ~dera! e aos •erEm .4 de maio de.1855, aquêle ho~
. · d 'Est d d M'
m omo o
a o e
mas c::ra1s a rior· do Trabalho, Tribunais Regionais
r,.
,..
plena propriedade do imóvel uutrora Eleitorais, Tribunais Regionais do ventuários da Justiça que percebem mem Pt:.?lico, que foi, .sem. '!ú~lde.,
·tu do
e ·d Af
p
·
do Tesou 1·o Nact·onai no Dts' ,,..,·,·0 Fe- 1çrande flgura do segunao Jmpeno, q
SI a
na av ru 'da d onso
..
w
d
'cnaH nu. Trabalho, Tribunal de Justi"a
, do Dis- dera! e ·reJ'l't'to'r•.·os
n .. derat·s.
Barão de Bom conselho JOSé Bento.
mero 1 . 534 , na CI a e e d-3•0 or1- trito Fedeml, Corregedoria da Justiça
zonte, o qual fôra doado à Uniú.o pe!o do Distrito Federal, aos do Tribunal · Para fazer face às despesas dal de- da. Cur.·?a Figueir~do. sancionava d~.,.
mesmo Estado, nos tê1·rno..LS dá €SCif- do Júri do Distrito Federal, Júri dos conentes, abre o projeto um crédito ereto cnando o Gmás10 Pernambu_ca1
o- d
·
especial de 01·o 50. 416.1'~0.00 (c 1· n- no, que,. todos -nós sabemos, mmto"'
tura Pu. blt'ca lavrada a
·<~· e Plínio
maiO Crimes conti'a a Economia Popular do quenta milhões,~ quatrocentos
de 1912, em , notas do os
tab<:Iiãv
e de- I. serviços tem prestado à nossa Pâtri~•
,
Distrito Federal, Varas do Juizo de
·
'I '
to
· t
· ) 1 no campo cultural "·sempenhou pa.
•
· .&..re
..
d e .Mend on~a, d a mesm?- ;::•:;ade, para Menores e Acidentes no- Trabalho do zesse1s m1 e -cen e vm e cruzeu·os
o fim de ah fazer funciOna~· a Esco!a
i ,.·+
d . I
t . .
.
A medida foi solicitada pelo Poue~ ·pel preponderante no desenvolvimen...
de Aprendizes Artífices d 0 E<=!. d c D:st~ ~oo Fe em e aos _.serven :narlOs .. a 1Judiciário· ao Congrsso Naclonal, de I t~ ~odal, con~r~b~indo ·par!l a forlr!-a""'
Minas Gerais, objetivo tr~t~f~rià~ J.L.sttç·a queDpetr~tebeFm ddo TIesouTro..~ta- 1cnnformidade com o dispõsto n artigo çao de magmflcas camaaas da VId~
em 1925 para o imóvel id~nt.icanlente ·~:ona 1 no ; .s fl 0 e era e elll o- ~7. n.o !I, da Constituição.
intelectual do:Nordeste.
. ' \·
doado à União pela Prefêitura Muni-luos Federa.s.
_·
A Câmara, considerando justo o
O projeto do Ginásio Pernambuca-·
cipal· de Belo Horizonte, .situado na
Trata-s.~, em sm_na ... ?a concessao, ;:>edido, aprovou o prójeto de que es~ r..o foi organizado por um pernambq..
mesma cidade, nos têúnos. da e.scn· aos re!eudos fu_ncwnat:os do a~ono tamos conhecendo, o qual recebeu. n-J cano nâo menos ilustres que fêz ocut1
tura pública de 6 de fevereiro de ~2! ~once.ct:do pel!i. citada lei aos serv1do- senado, parecerf:s favoráveis das Co- so· de engenharia em Paris, o famoso
lavrada em notas. do tabelião José : ~s CIVIS e mllltares do Poder Execu- missões de· Constituiçã·'J e Ju.sUp .e Mamerie f'trreiL'o. que já tinha, n~
Ferreira de Carvalho de Belo Hori· trvo.
.
. .
.
.
do Serviço Público.
.
I épQ<r:a, visão bem clara dos problemas
zonte.
'
o proJeto, ongmáno da Camara,
A importância para C<Jbl'~r :.:~.s des- mbanistico.-; da nossa terra. Foi, êle,
11
Art. 2. os efeitos da restituição nas,~ e~ _de uma inic_iativa do. Poder pesiis é elevada, se con.iiid.erannos a como oom muita propriedade diria.
de propriedade de que trata 0 ~rtigu Juo~clar!o, que p~·opos a me~Id~ ~o situação econômica e !'!naucena do Gilbt>l'to Freyre, um engenheiro social.
ant.eced·ente remontarão a 8 de jU· Legtslahvo, nos termo~ d~ _que d1spoe p::tis.
Sr. Presidente, se lançarn:os wn
nho de 1925, dat.a da devolução 3(; o art. 97. I~, ~da Constttmçao..
1
Entret n~.v em épocas de
.
olhar retrospectivo sôbre o velho Oi•
mesmo Estado das chaves do orPu!c
A propos1çao parecewnc '> JUSta e , como a ~u~ ·0 Brasll atrav~s.sa, J!~~~ sâsio Pe~n~mbuca1_1o,. certamenntert''eqcueorl·
e!-ltão ali. existente, para 0 fim espe- o~:ortuna, pois não se compree~de, q_ue mos evioar injustiças e de.slgualda·:!es, quer. cmaçao. brastle1ro se e ~e. •
_á.
c1al de fazer valer JUridicamemt tô· Sf' exclua certa classe de funcwnnrJOs. principalmente de responsabilldad.e ao no reer..conho ~om as magmflcas fl•
das as ocorências havidas com· 0 i:nó- dos faYores do abono, o que, de res~o. Poder Público pois isso só pode con..: çuras que ~esfll~.ram pelas suas cá·
vel, a partir ::iaqu{;la ·data a. sab 2r· fere o princípio constitucional da correr para ctêscontentamentos e aal- tedras e as 1lummaram: O padre Mi..
a demolição do referido ' préd~:~ a igualdade de todos perànte a lei.
, tacões.
"'
guel do Sacramento, ~pes G~~a, O
.Assim, esta Comissão opina favoràOra, não seria razoável exclu~r do célebr~ padr~ carl;lpuceuo, ~ -nao .me ..
divisão do respectivo terreno em' lO·
tes e a venda dêstes a particulares_ Velmente à aprovação do projeto, sob abono os servidül'es· do Poder Judi- 1nos celebre J~)fn~hsta e escn~or Antôtudo praticado rnelo &tado d~: Miua!: o ponto de vista jurídico e constltu- ciário, quando os do Poder Executivo nl~ ~edro ~guetredo, o . Caldeal A~·
Gerais.
cioEal.
iá 0 estão rec-ebendo ná mtutv tempo. <COVel~e,. o qonego AJ?.tômo Arcoverd '·
Art. 3." Para os devid::.s ci.eitos
Sala das Comissões, em 10 de maio ·
0 Deao Sanas, o brilhante e grande
legais, averbar-se-ão nas transcrições de 1955. - Cunha Mello, Presidente.
Face ao expôsto, esta Comissão orador sacro, Vigário Francisco Bar-'
dos imóvets resultantes do loteam"'!ntJ - Rui Palmeira. Relator. - Argemiro opina pela aprovação do .projeto. ·
reto, e tantos outros que por lá pasdo refendo terreno as disposições da Figueiredo. - Attilio Vit~acauct. - Gil~
Sal~ .. das Comissões, elf.l 12 de _maio saril.m, deixando marcas indeléveis do
present-€ lei.
·
berto Marinho. - Benedito valada- de 19;:,a,- Cesar Verguetro, Pres1den- seu talento, do seu saber e do quanto
Art. 4.o Esta L€-i entrará em vigor res. - B:erginalào Cavalcanti.
te. - Mathias Qlympio, Relator. foram úteis a Perr.ambuco e ao Brasil.
na data de sua pub1JÜlçiio.
Parsijal Barroso. - Julio Leite. -~ Bem mais para cá, já no primeiro
Art. 5. 0 Revúgam~se as dispos~ções
Do~mingos Vellasco. Juracy i.,Iagt?.- quarto do século em que vivemos, reem lontrário.
N.o 472, de 1955
lhaes. Pa.u?? Fernandes • ...... Al- cordarei comovido alguns mestres do
Da Comissão .de Se?·vico Público berto Pasqualmt.
velho Ginásio dentre os quais meus
SAO LIDOS E VAO A IMPRIMIR
Civil, ~óbre o Projeto de Lei da
COMPARECEM: MAIS OS SENHO- professôres,A a Quem tanto ctevo: Pedi;o
Câmara n.o 74-55.
RES SENADORES·
Celso Uchoa Cavalcante, consagrado
OS SEGUI~TES PARECERES
·
humanista, Leal de Barros, grande vo ..
Relator: Sr. Ary Viana
Magalhães Barata - Parsifal Bar- cação' de cientista, Saria Neves SoParecer n. 470, d~ 1955
Kerginaldo Cavalcanti
brinho, professor, mestre extraordinâA Lei n. 0 2.412, e 1 de fevereiro de roso
Da Comissão de Constitui'câo e 1955, que concede abono de emergên- Georgino Avelino - Jarbas Maranhri.o rio e grande poeta, que tanto soube
Justiça, sôbre a emende ao· PTojeto cia aos servidores civis e militares do - Lima Teixeira - Paulo Fernand.es imprimir às suas estrofes lampejos de
Guilherme Malaquias - Gilberto talento e cunho de originalidade.
de Lez da Câmara n.u 213, fie 1S54, Poder Executivo, não alcançou os ser- 1nodijica o art. 4. 0 e seu parágrafo t.ridores do Poder Judiciário, que, assim, Marinho - Othon Mader · - (10).
Evoco, tembém, o grande latinista
da Lel n.o 305, de i8 de 1·ulhíJ de ficaram ~m situação· de inferioridade,
DEIXAM DE COMPARECER OS perr_.ambucano Mota de Albuquerque
1948 tquota do impôs'to de renda face àqueles colegas.
SRS. SENADORES:
e para reportar-me aos nossos dias,
de.stinC'dO ao.~ Municipios).
·
~.
"
Sebastião Archer - Arêa Leão _
rendo a homenagem da minha admi·
Para corrigir essas anomalias. o ?oRelator: Sr. Rui Palmeira
der Judiciário. de acôrdo com O esta- Reginaido Fernandes - Tarcí.siu Mt• ração a dois professOres. - o de poro presei.te Projeto oriun::lo da Cf.t- t.'!ído no. art. 97, n.o 11, da Constitui- randa - Bernarde:i Filho - Lino de tugués e o de francês - recentemente
Matos - Moura Andrade - AlÕ Gtti· aposentados: Côneço Batista Cabral,
ruara mereceu parecer favo'rável .ia. ça~, 'tenvwu mensag~m ao Congresso, -marães
Lupion - Armando que se entregou por inteiro à caridaComissão de Economm que apresentou I !,?-lCLan~o a extensa o d?s !a_vores da Cámara - - Moisés
(10) .
de e Aníbal Fernandes grande jornauma emenda. Em plenário requereu 0 citada lei aos seus funcwnanos.
lista, ímpar na síntese, na vibraç!io,
Stn~dor João Villusbôas urgência desTrata-se de medida justa e que met:.P combatividade -e ·br11ho na imprenO
SR.
PRESIDENTE:
ta sobre ~ emenda daquela.
rece todo o nosso apoio, pois visa a
sa nordestino..
~
A respeito de sua conveniência é bom propiciar a milhares de servidores um
Sr. Presidente, muito· teria que dfs ...
Está finda a leitura d-o exuediente .
. le1_nb!ar que foi ap!esentada p._ela oo- aumento que muito lhes será útil, na
Tem a palavra o nobre· Senador correr se fõ.sse relembrar' os alunos do
m1ss~o de Econom1a que é a especi· difícil situação financeira que aflige NQvaes Filho, primeiro orador ins- Ginásio Pernambucano, que tanto ent:.ca.
'
o func~onalismo.
cheram d_e brilho e movimento a cida.
crito.

Projeto de Decreto Legislativo
""
N. 13, de 1955

'

.[''1;:

'-

',

'

\

I

I

!

\

" Sábado 14
/ tllARlO OC CONGRESSO NAClONAt.: '(Seção 11)'
Maio i:le 1955 111l
[~~~==~=-====~~~~~~~~~~~~~~==~~
é a inteligência brasilelra. Dentre êles, mites mâ.ximo e minimo desta. abriCâmara n. o 12, de 1952, que 11uto- que era eu relator dos assuntos aU.~

tr:

1

-~

J
·

.J

que tantas vêze.s realçou e ilumi- gação;
u a. tribuna do Senado da RepúbliConsiderando· que o Executioo re, o grande Pa.raibano_ Epitácio Pes- gulamentou êSSe dispositivo pelo ar~oa.
tigo 1. 0 do Decreto n.o 33.643, de 24
·o Gir~~sio Pernambuco funciona, de agosto de 1953 e escolheu mAximo,
àinda hoje, no me&no edifício proje- isto é, estabeleceu que o Tesouro NatS:do pelo engenheiro Mamede Siguei- cional depositaria anualmente, no
reão, pintado devermelho, à beira do B. N. B. 80% (oitenta por cento)
Ça.plbaribe, contemplando sempre o d-o Fund"O destinado à. Caixa Especial
deslizar daquelas águas tão mansas e e de que trata o art. 198, § 1.0 da
.Pernambucana.s.
Constituição Federal;
sem dúvida alguma, representam
Requer, o abaixo assinado, que, na
tp.ois íntimos motivos cte orgulho a Fa~ forma do Regimento, oe digne vos·
tuldade de Direito o velha Ginásio.
sa Ex.a solicitar ao Exmo. sr. Mims~
·Nesta hora, volta-se meu pensaru.en~ tro da Fazenda, relativamente àS c:ntto para Pernambuco e o m~u coração siderações acima, as seguintes inforvai palpitar junto ao casarao verme- mações:
1 ) Porque razão, até hoje, dos •• · •
lho da Rua da Aurora, onde se t:n..
eor:-tra uma aura permanente, animan ... Cr$ 2Sô.OOQJ}Oü,UQ (duzentos e oiteJ.t~
d.o a inteligência brasileira a çultivar.- t~ e_ seis milhões de cruze4'os) que, de
se, dignificanjo-se pela c_ultura e pela direito, pertencem ao referido Banco,
cultura, aindamelhor servllldo aol' qua- sàmente foram pagos Cr$ 30.000.000,00
dros da vida nacional.
(trinta milhões de cruzeiros) • conforMinha terra, sr. Presidente, teve me declara(}ões prestados pelo .Dou·
tor Costa . porto, Presidente recero..
sempre grande ~ocação PS:ra ~ t rat;a
<los problemas llgados à mtellgênc.;Ia empossado;
·
2) Quando pretende o Govêrno Feà cultum ...... mos a prova a t raves
resgatar a sua divida para com
os muitos jornaUsta_s _l)ernam bucaml5 dera!
0
gue brilham e prestigiam as colunas
B. N · B.
dos maiores jornais do Rio de J.anei~
Sala das Selisões, l3 de maio de
ro· e aí está a numerosa e brilhante 1955 • - .Mendonça Clark.
:rePresentação q"!ie os pern~mbucanas.
~nviaram à nossa Academia de Le~
O SR. PRESIDENTE:
tras.
Vai ser lido um ofício do noi.>re
sr. Presidente, todos êsses home-ns, sen<.tdor cunha Mello
~or certo, encontraram elementos pa..
ta a edificação d!:l base sõbre a qual
E' lido o seguinte
constituiram sua inteUgência, seu sa·
OFíCIO
ber; através dos ensiqamentos recebi~
dos dos velhos mestres, que sempre
Senhor Presidente
pre1;tígiaram o Ginásio Pernambl.icaAchando-se ausente desta capital o
JlO.
Sr. Senador Armando Câmara, rogo
.Amanhã, Pernambuco inteiro sa se digne V. Kx:.a
de designar-lhe
voltará, cheio de emoção e entusias- sub.stnuto eventual na Comissão de
nto, porém ainda mais pleno de re· constituição e Justiça.
conhecimento, para o velho solar verSala das Sessões, 9 de maio tit!
melho da beira dO ·aapibariba, hoj,e ·1955. - cunha, Mello.
dirigido por um. professor também
brilhante e culto· - Amaro QuintasO SR. ])RESIDENTE:
e, ali, todos os pernambucanos estarão juntos, pessoalmente ou na sauAtendendo à solicitação de S. Ex.~~.,
dade, na reoord:tção d«quela casa se· designo o nobre. Senador Novais Filho.
cular, que é, em verdade, um dos
Sôbre a mesa um requerimento do
maiores marcos 1a Jnteli~ê~cia te do nobre Senador Parsifal Barroso.
prestígio cultura
a mm .a erra.
E' LIDO E AP.ROVADO O SE-
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(Muito bem,· muito bem. Palmas).

O SR PRESIDENTE:
Continua a hora do expediente.
Tem a palavra. o nobre Senador
cunha M~lo, segundo orador inscrito.

GUINTE

Requerimento n. 209, de í 955_
Senhor Pre.s::!.mte

José Patsifal Barroso, com fundamento nos artigos ns. 24 e 25 do Ret"
O
SR.
SENADOR
CUNHil gimento do Senado, vem requerer a
MELLO PRONUNCIA D!SCU!"~~ v. Ex.a a concessão de noventa e
SO IJUE SERA PUBLICADO DE> cinco dias' de licença, a partir do dia
POIS,
16 do corrente mês.
Sala das Sessões, em 13 de maia
O SR- PRESIDENTE:
de 1955. - Parsi}al Barroso.
Há um requerimento, que val ser
O' SR. PRESIDENTE:
lido pelo sr. 1.o secretário.
O}"lortunamE.'nte,
a Mesa co:hyocará
l!: LIDO E DEFERIDO O SE·
o Suplente de S. Ex.a.
GUINTE
O nobre Senador Gilberto Marinho
mandou à Mesa oficio que vai ser
.~equerimento n. 208, de 19!:i5 lido,
considerã.ndo que o Banco do NorE' lido o seguinte
deste do Brasil foi criado para dar
OFíCIO
assiStência. a quaisquer empreendimentos de caràter reprodutivo, na
Serihor Presidente
área do Polígono das Sêcas;
Tenho a honra de comuntcar a
Ex. a que, já fazendo parte de mais
considerando que também, já esta V.
três Comíssões, nãQ me e possível
criada a Associação Nordestina cte participar
Crédito e Assistência Rural CAN- Nacional. da Comis~o de Segurança
CARJ, composta. de um selecionado
Peço, pois, se digne V. Ex.3 d~
corpo de técnicos e agrônomos, que dar-me substituto nesse órgão técnico
têm por ohjetiv-o orientar o Banco do do Senado.
Nord-este e ·outros Bancos ofiicais n!i
Atenciosas saudações.
concessão de financiamento, princi·
Em 13 de maio de 1955. - Gilpalmente ao pequeno produtor;
berto Marinho.
considerando que o Banco do Nordeste do Brasil está perfeitamnete
O SR. PRESIDENTE:
aparelh3do para funcionar em tôda
Para
substituir S. Ex."' na Comisliá<)
a plenitude;
,
considerando que pelo art. s.o da de Segnran~a Nacional, designo o
Lei n.'l 1. 649 o Tesouro Nacional fi- noiJre Senador Ary ·vianna.
Passa-se à
cou obrigado a depositar no Ban~o do
Nordeste do· Brasil entre 50% e 80%
ORDEM DO DIA
do fundo e.spscial a que se refere o
continuação da votaçdo, em a;sart. 98. ~ 1.0 da const1tuição Fedr:ral.
.. {O -Congresso fixou ao Executiv<J li·
cussão única, do Piojeto d~ Lel da

I

riza a União a criar uma Jundação denominada Serviço Soctal
Rural (em regime de urgtnctaJ rJ.os
têrmos do artigo 156, parci,graj'o

.3. 0 , do Regimento Interna, em

virtude do Requerimento n,o 194,
de 1955, da Sr. Cunha Melo e ou-

tros Srs. Senadores, aprovado J1.a
sessão de !hl-1955), ·tendo pcm:-

ceres das Comissões de Consutui~
ção e Justiça, de Economia, de
Legislação social e de Fman~s,
sôbre o projeto e emendas.

0 BR- PRESIDENTE:
·
r...
Ontem, ao votar-se a Ememlà número 12, t"oi solicitada verifica..;ã.o de
votação.
Atendendo o -pedkv, a
Mesa apurou falta de número.
Vai~se, pois, pmceder à votação da
Err.enda n.o 12, assim redigida:
"Onde

ú

lê: "dentro de 30 dias

do vencimento", leia-se "dentro de

· t e) dias d o vencE-·
120 (cento e vm
menta".

A emenC.a é de autoria do nobl'e
·
·
Senador
Kergi.naldo Cavalcanti~

0 SR. LúCIO BITTENCOURT:
(Para encaminhar a votaçào)
(Não joi revista pelo oradOr) - Se·

nhor Presidente, Srs. Senadore.s, a
emenda n.o 12, oferecida ao artigc. g,o
do Projeto, pela Comissão de LegJ.S·
lação social e ali defendida pelo i.LUStre Senador Ke1·ginaldo Cavalcanti
estabelecia o prazo de 30 dias para o
recolhimento da& importâncias deviC:.as
ao SESI, findo o qual· incidiria o
contribuinte na multa de 10 % alén.;.
dos juros de mora.
Sugeríu êsse órgão técnico que 0
prazo fôsse dilatado para 120 dias.
A Comissão de Finanças houve por
bem apresentar sub-emenda, red.uZiildo-o para 90 dias. Para mim, não se
trata propriamente de sub~emenila.
Existem, de fato, c.uas emendas: a
da Comissão de Legislação Social, .tixando 0 prazo de 120 dias. e a outra
d

•

e~ ;oa~~~~o

d

r·

p·

.

e mançasl lXanu.o-o
Tenho para mim que a disposição
·
do PrOjetó é a maLS razoável e a que
se impõe, pQis estabelece que a3 contribuições devidas ao S. s .. R. senw
recolhidas na forma, prazo e local determínad.os no ftegulamento. PoJcrd.o
ser feitas, assim, .através c!e entidades
pUblicas ou prívadas, sem qualquer dificuldade dentro do prazo de 30 d::ts.
A dilatação para 120 filas, parece~
n1e absolutamente exagerada. ~uando muito, p-oderemos aceitar a ouu~
emenda da Comi!>São de Finanças,
mas, em hipótese alguma, a eme.Ida
da. Comissão Ce Legislação :SOciai,
porque 0 prazo de 120 dias é, realUlente excessivo.
Esta a razão por que pedi ontem ve ..
rificação da votação·. Visava precl ..
samente a prestigiar 0 parecer da dou..
ta comissão de Finanças, que vem
·
d.d
tod
.senQo atcn l o em
os os aspect-os.
Assim, espero que o plenário reJelte
a emenda n.o 12, para a ·qual se j)ealu
preferência, a fim de aceitar entáo a
sub .. emenda apresentada pela Gomis ·
sio de Finanças, fixanC:.o o prazo U~
90 dias. (Muito bem) •

O SR. APOLôNIO SALES:
(Para

encaminhar

a

votaÇãO)

(Não foi revisto pelo oradOr) -

~.f: ..

nhor President-e, -ouvi com mtata
atenção, as razões expendidas pelo
meu prezado colega Senador Lúciv
Bit~cncourt, contrárias à aprovaçivJ da
emenda n.o 12, de autoria do nobre
Senador Kerginaldo Cavalcantl c que
dilata o prazo para o recolhi.üento,
sem multa e sem juros de mora. \la
contribuição devida ao Serviço :Soddl
RuraL

nentes ao Ministêrio da AgricuJ.t11ra.
ofereci-lhe parecer favorável e crei~
até, haver subscrito emenda à.ilatamla
o praz.o de 30 para 90 dias. Rt:c~j,
do me que, na ocasião, pretEon
dar prazo ainda maior mas não lcg;:e
ver aprovaC.o meu intento. o n;,tre
Senador Kerginaldo cavãlcantl, entretanto, Conseguiu, em outra GomLSsão, ver· aprovada a emenda que ofe ..
receu, dilatando o prazo para 12\l dias
para recolhimento sem multa.
Sr. presidente, as -razões que me
Ieyam, a apoíar a emenda que dilata
o prazo de pagamento sem multa !'esultam do meu conhecimento do am•
biente rural brasileiro. o não paga ..
mento do impõsto, no dia, e no lvcal
marcado não si1nifica que o ag1·ic'll·
tor .se furte ao seu compromisso. Mui..
tas vêzes, resulta de contratempo pa
colheita, atraso do recebimento, en
fim, r-eflexos da penúria em que normalmente se encontra a zona rural
• por que penso
brasíieira. Esta a razao
deverá ser dilatado o prazo de r-eco- •
lhimento das cont n'b Ulçoe.s,
mm·to em·
}:)ora não vise de f arma a 1guma a ~XImir os agricultores de seu pagamemo.
Deve-se usar de tolerância, caso o.
pagamento não possa ser feito no d1a
marcado, .sem o acréscimo de multas e
juros de mora.
·
O Sr. Alvaro Adolpho- V. Ex.a pode
acrescentar ainda a favor do ponto
de vista que defen_de a distânci!l que
separa o contribumte das agenc1as
fiscais. No-ca!o do Set"Vi'~:;o Social RuraJ
é de importância capital.
O SR. APOLONIO :JALES - Agra.
deço o aparte de V. Ex.a
Sr. Presid-ente, o pensamento dG
nobre seria dor Lúcio Bittencourt ~.
sem dúvida, respeítável. o~seja S. Ex.~
não haja evasão de rendas para o
Serviço Social Rural. Também assim.
penso; apenas sou mais tolerante parl.
com os contribuintes óêsse órgão.
o Sr. Lúcio ittencourt - Se houver
dispositivo autorizando o recolhimento
em entidades públícas ou privadas, o
problema da di.stância fica int-eiramente afastado.
O SR. APOLONIO SALES- .A.gra•
deço o aparte de V, Ex.a, mas rtão é
esta a única razão. A principal. a meu
ver, é a situação normal de pen~ria
das indústrias rurais do Brasil. que
muitas vêzes impede o pa1amento em
dia. ora, Sr. Presidente. se, ll!l.ra o
recolhimento de outros impostos. as
multas não são imediatamente computadas, por que, quando se trata d·e
contribuiçã-o por todcs recebida com o·
maior prazer, pelo seu caráter social e
na qual os próprios patrões estão tnteressado.s, se vai estabe1ecer puniç~o
tão rigorosa, sem prazo de, pelo menos~
120 dias?
O Sr. Mourão Viefra - o praz·o refere-Sé a:oenas à. primeira contribui ..
ção; as dEmais serão pagas mensal-·
ment-e? ~ êste o espírito da emenda 'l
O SR. APOLONlO SALES As
contribuições só serão recebidas com
multa depois do prazo de 120 dias .
O Sr. Mourão Vieira - Mas o praztJ
dilatado refere-se apenas ã. primeira.
contribuição? As po.sterlores serão pa-gas mensalmente?
0 SR. APOLONIO SALES _ Nã.o
se pode precisar se 0 pagamento .serã.
mensal ou anual. porque ainda não
fót fixado. O art. 9. 0 declara:
"Art. 9.o As contribuições devidas ao.
S. S. R., s~rã.-o recolhidas na forma-,
prazo e local que f-orem determinados
~o Regulamento, incorrendo o contri ..
buint.e. nelo não recolhimento dentro
de trinta (30) dias do vencimento,
além dos juoos de m-ora. na multa de
"10% (dez por cento); pOdeild-o a sua.
arrecadacão ser atribuida a entidade3
püi,ft ... as
privadas".
·
o ·Sr. Mourlio Vieira _ E" pr€cls.l
fixar se 0 recolhimento é mensal ou.
anu.?.I.
4

r.u

O SR. APOLONIO .SALES -

Con•

Julgo.me no. t!.ever de prestat um .std-ero nec-essária a Ôllata-;ão do praz~
esclarecimento ao Senado.
de na~alY'-ent·::J ~~m penalidale. A !tle...
Quando do exame dessa emcnd1 na did~. norém. n.'io exime o can~ribuinte
Comissão de Finanças, no per iodo e1;;. 1 Jo deVer de trazer a su=. ~:ncela.
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(' Sr. Presidente, pensO que os agricultores do Brasil g<lstariam de meil'ecer do Senado bedida tolerante como
a que proponho, pela aprovação dà.
emenda ora e-m discu.ssão. (Muito bem;

mutto

~m).

Assim como, atualmente,~ são fei ...
tos os. descontos destinados ao SESI,
ao SESC, ao SE!NAI - do mesmo
modo, de futt!i:;:lo, deverão ser efe~ua
dos os descontos para o Serviço Social Rural.

.

3/10% para o custeio õo S.S.R. perante o Instituto dos Industriários.
será forçado à contribuição normal no
prazo de 30 dias e terá tolerância de
90 ou 120 dias para atender à sóbretaxa, que deve ser l"ecolhida conjuntamente ·com a Su acata normal.
o Sr. Apolônio Sales - Permite V.
Ex.n- mais um aparte, sêín querer abusar de sua bondade?
O SR:. PARSIFAL BARROSO Com muito prazer.
O Sr. Apolônio Sales ~ Em primei
ro lugar, as contrib-uiçõeS do S.S.R:
não são apenas as das autarquias; em
segundo lugar, se_ fossem, seria preciso, para o recolhimento referente às
artarquias que existissem condições
semelliantes! Ora. se pãra as outras
autarquias, não prevalece essa condição, por que estabelece-la simplesmente para a entidade ligada à agricultura? .se o Regulament.o estabelece
loCal, pr-azo e_ forma de recolhimento,
deve. êle ajustar-Ee· a disposto para
as outras .instituições •
O SR. PARSIFAL BARROSO
Responderei com prazer a V. Ex. a-,
mas desejo, antes: ouvir o aparte do
nobre Senador Lucio Bittencourt.
o Sr. Lucia Bittencourt -:- AE ati-vidades enumeradas no art. 6. 0 corn;tituirão a base· essencial da contribui!·
çã.o para o Serviço Social Rural.
ora, as emprêsas referidas no projeto
já contribuem para o Serviço Social
da Indústria e ficaxão durante q~a
tro meses sem concOrrei' para .Qua)o_uer entidade, visto que sàmente após
êsse Prazo farão o recolhimento, de
acôrdo com o estabelecido no artigo

Basta acentuar que a principal
contribuição destinada à nova autarO SR. PRESIDENTE:.
quia é arrecadada na base de três
décimos por Cento das. contribuições
Em votação a emenda.
de empregadores de qualquer insti·
O SR. .KERGI!IALDO CAVAL· luto ou caixa. .
Na previdência social, realmente, o
:cANTI: .
·prazo uniforme para o recolhimento
g <Não foi revisto pelo orador)·...:. das contribuições, findo· o qual j!i" se
f i( Para encaminhar a votação)
_; sr. inicia a cobrança do juro de mora
Presidente, de tal forma já se· encon- e o direito de ser imposta a .penali~
,tra escla:edda e, poderei mesmo dizer, da de da multa, é de 3Ô dias. Se o
justiifcarta a emenda que eu deveria dilatarmos para 90 ou' 120 dias - co:torrar-me de usar da palavra para mo pretendem a -emenda da Comissão
de· Legislação Social e. . a subeinenda
justíficã.-la.
'r O que tive em vista, ao propor ·a da -ComiSSo de Finanças - do ponto
dilatação do prazo de trinta para~ de .vista prático, teremos as iristitui:n-oventa dias foi atender às condições çqes de· previdência social· ·a cobrar
JP€Culiarissirnas do nosso. meio rural. as contribuições- _comolimite de 30
.Queirámcs ou não, na verdade, nosso dias, enquarito que- os acréscimos cu
~camponês ainda continua, soh oerto.s sobretaxas· criados pelo projeto gozaespectos culturais e políticos, um de- rão de tol~·ância maior. ..
t:eiustado às realidades do lit-oral bra-· , Ora, tudo indica a -necessidade e
lileiro, -onde se situam, · · ge"talmente, conveniência de -entrosarmos o sistema -de taxRção e recolhimento das
u nossas grandes cidades.
• Temos, portanto. de legislar com contr.ibuições do Sei"viço ·social Rural com a estrutura atual que a pre;•irctinspecção para atender a estas vidência
soCial ·tem para o· recolhit:ircunstâncias de natureza excepcional. mento
das suas contribuições. ·
·
~nra
disso, poderemos, com ~-eféto,
Não
há
motivo para que, em virtude
criar leis, mas camiÍlharemos, .fatal- de- considerações
outras· que não as
mente, _ para o desuso, pela inactequa- de ordem técnica,. adotemos
dilatações
ção ao· meio. Daí }Y.lr que a emenda de prazo que poderão ser muito bem
pro traindo o prazo, de eXigência para entendidas e aceitas. se a hi.atéria fôr
'120 dias, consulta -com efeito, bem estudada e apre-ciada separadamente,
examinada a espécie, o inter.ês::oe das sem a ligarmos com a estrutura da
populações do int-erior. ·
·
9.0
~
previdência social.
~Não fujamos à realidade. Sou na
o Sr. Apolonio Sales - V. ~.•
O Sr. Apolônio Sales - Permite
."VfrdRde. um e!;pírito inclinado para a V .. Ex.a· uffi apa:i~e? _ .
_,. data venia, ·está equivoqado. Serã;;l
esquerda; sou, conhecidamente, um
O SR. PARSIFAL BARROSO - uunldas as que não' as recolherem
upírito com simpatia ·marcante para Pois não.__
.
dentro de -qm ano.
o socialismo, mas· não quer dizer "{}fi
o Sr. Lucia Bittencourt ~ V. Ex.•
O Sr. Apolônio Sales - Embora
ist-o, oomo aliás muito brilhantemente não sejam permitidos apartes no en- sabe tã.o bem quanto eu que onde não
fêz .'Sentir, num ·tle seus' artigos pela c~inhamento das votações, Qeseja- há sanção. onde não há pena, a lei
imprensa, o nobre Senador Domin.go..c:, Yla apresentar. um esclaYecimento a perde a eficiência.
. · ·
Velasco. que eu fuja à realidade,. isto V. Ex. a: a verdade· não se dilatà o· · o Sr. Apolohio Sales_.:... Nêssê poné. às circunstâncias que rcdeiam a prazo pára o recOlhimento, das con- to. dtscordo" de V. Ex. a
·
Vlda do povo do int-erior. Foi para tribuições, mas apenas para a punio Sr. Lucia -Bittencourt - Em
atender a êss-e- teor 'depois de sopesar ção do não recolhimento.·
caEOS tais. ninguém contribui sem que
os argumentos pró e contra, que reO SR. PARI'!IFAL BARROSO - haja -punição.
'
solvi oferecer a emenda ora em vota- Neste ponto, V. Ex. a está enganado,
O SR. PRESIDENTE (Fazendo
porquanto· o art. 9.0 do projeto -dis- Soar os tímpanos) :...._ LembrO ao no- Çá01:
põe:
·
·
' O argumento que .se lhe opõe ê
"As contribuições devidas ao s.s.R. bre orador que está a esgotar-se o
·
lrpenas de restrição de prazo, isto é serão re;::o1hidas na-forma, prazo e•lo-· tempo de· que dispõe.
O Sr. ·Lucia Bittencourt ...:.. Há cerem vez de centD e vinte dias. c~mD cal que forem determinados no P..e:pretendo. se adotasse o de noventa gulamento. incorrendo 0 contribUin- tas circunstâncias para as quais me
oolegas:
dias. Logo, n próprio o;)osit-or reco· te, pelo não recolhimento dentro de permito u-edir a atenção dos
0
nhece que. em estender o prazo, e.sta- 30 trinta) dias do vencim_ento. além é que pelo' Ç 4.õ do art. 6. • o empre:mos de acôrdo: d-eseja apenas, .limite dos juros de mora, na -multa de 10% ga~dor Vl,ü recolher contribuições de
testrith•o à emenda,. o qu-E:'. d-e rs.to,_ (dez por cento), podendo a sua. arre- empregados.
O Sr. Apolônio Sales Esta é o
nã-o se recomenda, por consultar, esta. cadação ser atribuída a entidades :pún1elhormente às necessidades de nossa blicas ou: privadas".
- emPrega flor que- paga.
O Sr. Lucio Bittencourt P-elo
\rente.
O Sr. Apolônio Sales_-. Meu ponEs:~ro,
portanto, que. o ~na~o; to de -vista é que ~e estbeleça. tôda ~ 4.0 , do art. 6.a, a contribuição deviat-enda às ·razõ-es que acabo de expõr, ·certa, de acôrdo com a fórmula té- da pelos empregados sofrerá o- acrésinclusive !lB das minhas próprias tn- cnica .. Se. ·Porém, 1,1m agricUltor não cimo de apé"nas 0,3%. A retenção
clinaçõ-es sociais e t•erüique que, nêste pode atender sem retardo ao disposi- dessa importância pelo empregador
.POnt-o de vista, minha emenda é. nHi- tivo não vamos, por isso. puni-lo ime- constitui apropriação indébita, sujeita
damente conservadora. pois, c<msitlt?-. diat.amente com a multa de 10%~ a pena criminal.
sobretudo, os maisflegítimos tnterêsses demos-lhe prazo m·aior, de 120 dias
o Sr. Kerginaldo .Cavalcanti rlas grandes nopulaç6es esparsas do agindo Corn· tolerância,
interland brasileiro.
~
O SR. PARSIFAL BARROSO - Perfeitamente: apropriação .indébita.
V,olto, sr. PreSidente, a insistir na E se o próprio Govêrno não ·paga o
' Conto. pOrtanto. que o Sen9 do n.c-ei.· .parte t-écn1ea, p-ropriamente dita. Se- que deve, como exigir ·dós -particulatará a ·emenda. que tive oportunidade ria o ideal que tôda a previdência so- r-es- o recolhimento das contribui-·
de apresentar nesta Casa (Muito bem) cial - fôsse qual fosse o setor - ções? O nlaior caloteiro é o Estado!
oferecesse. p~az_o maior para () reO SR. PARSIFAL BARROSO colhimento da contribuição, sem con- Sr. -·Pxesidente, vim à .tribuna para
O SR. PARSIF AL BARROSO:
ta!(em de juros e imposição de multa. demonstrar que o sisttma de contri<Par«~ encamin1tar « 'VOtacão) Sr.
Ocorre que, erh relação ao Serviço buições a. s-er criado para o Serviço
Presidente. Sr~. Senadores:~ o nobre Social. ~ma1, as Contribuições. s~rão Social Rural está inteiramente em
coleg-a Lúcio Bittencourt andou bem rE'colhidns não pole S.S.R., mas p~~ sintonia com o atual sisten1a de arreavisado q\mndo nos esclareceu a res; 1 Ia 1:\Utarquia de pre\•idência que já cadação da previdência social.
peito da matéria em debate ~ fim· d~ 1 tem ~eu cargo• o direito ou a poder
As indústrias. mencionadas no arque ficasse. bem C'lmpreend,ido ·que
de co!mu· cohtribuições sõbre as ati- tigo 6. 0 do projeto contribuem, atual])rincipio _certo é o do projeto, com vldf\des m~nclonadas o sujeitas ao pa- mente, para o Instituto dos Indriso prazo de 30 diM, não havendo JUs- g~mepto ae cotas para o S.S.R.
triários, para o SESI e o SEN AI ·e
tificativa para o de 90 ou outro mais
Ora. não hâ dívida que, se o Eis- apenas vão ser desobrigadas de condilatado de 120 dias. ' ·
tema de previdência social é o da tribuir
para êsses Serviços, fazendo·o.
. '
.
exigência de contribuição dentro do
PrectsamosA entenaer, antes de tudo, prazo de 30 dias, o projeto atual nãu em benefício do Serviço Social ·Rupor que a C~ma~a Qos Deputados fi- estabelece, para as contribuições des- ral.
QUanto às emprêsas mencionadas
xou em 30 dias esse período.tinadas àquele serviço, mas que vão
0
Houve razão de ordem técnica pa- ser Arrecadas pela 'autarquia de -pre- no §· 4. dê&se artigo. são as sujeitas
ra. que assim agisse a outra Casa yidência, prazo _diferente. -E, então, ao regime de previdência. quer perdo Congre-sso: é que as contribuições - exemPlificando .....:. o Jndustrial que, tença.Jn a Institut.os ou CaixRs, istó
destinadas ao Servh;o social Rural atualmente, ten1 o prazo de 30 dias é, a generalidade da previdência sodevem ser consideradas em conexão para recolher contribuições referen- cial.
Hé., portanto, tôda a conveniência
eom aquelas outras cobradas pelas tes à preVid!'!ncai social o que arcaOnstituições de previdência social.
rã. com a obrigação de pagar mats em -procurarmos, das-de Jogo, traçar
4

oi

orientãção a fim de que o futuro Ser-!
viço Social Rural quanto ao regime
de arrecadação de contribuições, ta-r~
xação de juros e imposição· de muUaa
se ent-rose perfeitamente com .o a do•.tado em tôda a previdência social. 5
Compreendendo a questão sob ()
aspecto técnico, certamente não CO•..
meteremos o êrro de dilatar o praz4,"
estabelecido e aceito em tôdas as i'ns~"" \
tituiçóes similares, para arn~cadação
das contribuições.
·
· o~·
Estas, sr. Presidente, as oonsidera- 1
ções_ que me permiti fazer, a -fim de
que os ·uustres colegas aceitem as ra..
zõ-es expostas pelo nobre S-enador . _
Lucio Bittencourt, quanto à diferençâi '--l
que há entre o prazo· de trinta dias,
'
adotado pela Câmara, e as dilataçõesaqui' propostas, de noventa e c-ento e
\
vinte dias. 1
" '
Impõe-.se a a-çeitação da nor.ma do·,
projeto. (llfuito pem),

o SR. PRESID,ENTE:

Vai-se
emenda,.

proceder

à

vctaçào

M

O SR'. OTHON MXDER:
(Para encaminhai a votação) <Nãfl joi revisto pelo orador) - Sr. Presi-

dente, !fitive 'pres~nte·~ à reun~ão d~
Comissao de Legtslaçao SoClal .na.
qual foi apresentada e·· aprovada a.
Emenda do nobre senador Kerginal~
do cavalcanti,· elevã.ndo de 30 para.
12<. ·dias o. prazo para o recolhimento
das contribuições.
_
:1
- Dei meu '"Dto favorável a essà.
emenda, porque senti que o 'S-enador
Kerginaldo C~valcanti inte"!:pretava .ri, •
realidade brasileira do interior e, mui·
to espeç:ialmente, da zona nordeste que ·
S. Ex:a, .tão brilhantemente, repre•
senta nesta Casa.
!

o

Sr.· Kerginaldo Cavalcanti

-

Obrigado a V. Ex.a.
O SR.· OTHON MADER - Sou.
Sr. Presidente; represêntante da zona
sul, ontle, como todos sabemos, as
Iã.vouras deSfrutam. ·melhores condi ..
çóes econômiças e financeiras. A uma
contribUição. como essa, portanto, os
lavradores do .sul talvez Pudessem
satisfazer no. exíguo piazo de trinta.
dias-..
Cumpre·nos. entretanto. notar que
o rasil não é somente a zona rica;
há também outras regiões dês te_ vast()
território, onde inúmeros fazendeiro!
têm de fazendeiro -apenas o nome •.
Na realidae são simples sitiantes, ho ..
m_ens do campo, muitas vêzes diferindo os seus empregados apenas pelo
título. Em muitos casoS, são até mais
miserá'\'eis que êles.
Precisamos olhar para êsses pobres
agricultores que,. não raro, somente
ikm rendimentos, só auferem
po::
ocasião das safras: Passam o ano in ..
teiro sem. ver dinheiro .
Muito bem andou a Comissão de
Legislação Social . em aprovar _a
emenda, ·atendendo· a • circunstânma
esPecial de .que' pelo interior do Brasil, há na maioria dos ca.s-:::-s, :Sitiantea
e Iavrador€s pobres, que ante as di•
ficuldaes, terão de contrair emprés-timos e pagar juros, para atender !\
ob-rig-atoriedade da contribuição im ...
posta para a nova instituiçâo - o
Serviço social Rural.
Foi muito justa, 1·azoáve1 e procedente a· emenda oferecida pelo ilustl'e
representante do Rio Grande · d!l
Norte. vem ela de fato satisfazer a
um reclamo.
·
Argumentam os def.enSO!"€S do
prazo de. trinta dias, que se tratar
de um aspecto técnico da questão.
Divirjo completamente dessa Oiien~
tação. Não se trata de técnica; nem
recolher em trinta dias quer dizer qua
se esteja entrosado po sistema da
previdência .social. l

\

'\

A

)

.técnica, -no caso, é subordinar a. lei
à realidade.

t

O Sr. Argemiro de Figueiredo O SR. OTHON MADER -

Há de

com"i.r S. Ex."' que, neste caso, poderiamos aplica.r a lei do Servico Social
'da IndUsti·ia à lavoura. Não seria·

\

Sábado 14
·!Preciso nova lei. Bastaria aplicar:.se
à lavoura - dispondo-se -nesse senti-
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nente Senador Apolônio Sales, nin·
O Sr. Cunha Melo - Quis apenu
gUem por. ser contra a que institui- pxestar-lhe minha co1aboração.
9-o - o regulamento referente à ins- Re!{uerimento n. 21 O, de 1955 ções como o SESI, o SESC, o SENAI, O SR. LUOIO BITTENCOURT tituição de Jlrevidêncla aocial da ine outras que tais devam prestar con- Não só essas contribuições vêm senda
dú.stria.
Nos têrmos do art. 126; l-etra. i, do tas. perante o Tribunal a que se re· arrecadadas em parte, pelo SESI co•
No entanto, que fizemos! Elabora- Regimento Interno, requeiro prefe- fere o Art. 77 da Constituição, pelos mo, em parte, vem êle exercen~o um'll
.mos nova lei, porque as conc}ições da rência 'Para a emenda n. a 7 a ~im de dinheirOs públicos de que são gesto- parcela desta atividade de A5;51;t~n~ui
lavom·a, no interior do Brasil, dife- ser votada antes das demais.
Social, que agora se transfepr>l. mt.e•
ras.
rem muito daa das fábricas das ciNão poderia eu. porém, no momen· gralmente ao Serviço Social ;Ru_ral.
Sala- das Se·ssões, em 13 de maio
dades, onde os industriais são ho- de 1955. - Cunha Mello.
Assim Sr. Prsidente, data vem a, O
to em que se discute assunto de tanta
mens de posse e podem pagar ·as
relevância, deixar de caracterizar arrtUmerito que se apresentou no sencontribuições dentro ~e trinta di~.
aqui o ponto de vista de meu Partido, tido de se ·excluir, expungir do proje·
O SR. PRESIDENTE:
Não se equipara:rt;l aos pobres lavrareiteradamente expressO, tanto na le- to o a-rtigo 14, não tem a meu ver a.
dores do interior, que rnerecem mais
Em votação a emenda n. 0 7, que gislatura anterior quanto nesta, em menor procedência, por isso mesmo,
.proteção do Gm'êrno. ·
manda suprimir o art. 14.
impõe-se ã. rejeição da €mr:nrh que
ambas as Casa~ do Congresso.
Devemos votar leis de proteção n
Quando se discutiu o Projeto na visa a suprimi-lo. (Muito bem).
êsses heróis, a êsses hornens que- ainO SP. APOLONIO SALES:
Câmara dos Deputados, a Bancada do
da vivem no interior sacrificando ..se
Partido Trabalhista Brasileiro deixou
1) SR. LIMA TEIXEIRA:
(Para encami1Íhar a votaÇáoJ
~pela nação, ~nq\\anto os mais es~r
(Para encaminhar a votaçâO) (Não
tos vêm para a cidade gozar das fa- Sr. presidente, desejo apenas pres- perfeitamente firmado o seu ponto
de vista no sentido favorável a que foi revisto pelo orador) _ sr. P:esitar esclarecimentos ao Senado.
cilidades e confôrtos.
Não· pretendo anali&ar a mérito da as contas dessas .institUições deves- dente. recém-chegado, encontro em
Em Vez de se facilitar a Vida OS
que mourejam nos can1pos do inte- Em-E-nda. nem o aue se visa com ela, sem ser necessàriamente submetidas discussão 0 projeto que cria o Serviço
. .
rior brasileiro, o que se quer é criar- porque êsse aspéto foi estudado na ao Tribunal de Contas ... Aqui, nova- Social Rural.
De outra feita, já tive oportumdao.e
lhes uma situação de sacrlfício, fa- douta comissão .de Seniço S':'cial. mente vem 'fazê-lo. novamente vem
zendo da lei verdaeiro instrumento Quero unicamente deixar bem ·claro afirmar que não é possível admitir de solicitar a v. Ex.a a vind<~;· a piede perseguição aos que trabalham na que,, no Senado da República, -feliz- que qualquer gestor de dinheiro pú- nário, 0 quanto antes, do projeto ora
mente, nenhum Senador quer dos blic.), seja qual for a delegação legis- motivo de debates.
Itn•oura.
Lendo a proposição e. depfliS as
O Sr. Pãrsital Barroso - Pedirla atuais qun dos que já não estãtJ :n- lativa que se lhe dê. seja 'qual for
a V. E.".a. a especial atenção para tre nés, por haver-em terminado os a forma que se atribua a determina- emendas que lhe foram oferecidos, en ..
esclarecer que não se trata de libera- resnectivos mandatos, - .se opôs, ja- da instituição, só por êste fato e só contxei uma que suprimia o ;\rt. 14.
lidade ou de rigort.smo, nem tam- mais, no conceito: ouem administra, por~essa razão deixe de se submeter Não· compr-eendi bem a raZ9.J pel::t. ·
pouco de estabelecer um emtamento utiliza. anlica dinheiros públicos tem às prescrições estabelecidas no artigo qual se pretendia abolí-lo, pois ~az
ttlSpecial para uma classe -que vai o deVer de prestar contas. '
77 da nossa Lei Magna.
oo..rte do projeto que cria o Servrço
contribuir. Os futuros contribuintes
Esta a exulicação que eu destjava
Vale a pena discutir um argumen- Social Rural. Entretanto, revendo o
do Serviço Social Rural já o são dG dar, s.ol)ret.~do, porque, relatando na to. Sr. Presidente, porque inútil e des- nro.leto encontrei-o. o votQ sepilrado do
Instituto dos Industriários, por- exem- Comis-"ão de Financas a emenda da
ex-Senador Fen-ell'a de Souza, que
plo, e das outraao autarquias e caixas. r-omisSão de serviçO Social, apenas necessário se torna entra1· no mérito auxilia 0 debate em tôrno da emtnda.
da
controvérsia,
inútil
e
desnecessán.
a 14 . originaria de divergências nesNão há, absolutamente, nova taxa a disse, no meu pnrecer. que, embora
. ~
ser atribuída a uma nova categorla de- acõrdo f'm que ac:; ~.utarquias pres- rio· se torna fazer invocações de au-· ta Casa.
Em beiri elaborado parecer, o rela•
profissionaL Quando me referi ao tassem· con~n.!l ao Tribunal de con- tores -ou de doutrinas, para demonsaspecto técnico, ·foi para o Sénado tas da União,. devi.amos concorda-r trar que a contribuição arrecadada toT, senadoT Ferrei.ra de Souza, diz,
entender que as sobretaxas destina- com a emenda. E propús até um pou- pelo SESI, pelo SESC. pelo SENAI, entre outras causas:
uEm finanças não se conhece: tri•
das ao Serviço Social Rural, recaindo co mais:- oue se elaborasse projeto e que virá a ser também arrecadada
pelO Serviço Social Rural, se reves· buto exi~ido pelo Estado que a êle
sôbre emprêsas já contribuintes da nesse sentido.
previdência social, nas cidades e nos
Sr. Presidente, neste ponto, feliz- te de tôdas as características de uma não pertença, que não constitua· bem
··
campos, se subordinariam ao mesm.:> m-ente. o senado pode or~':ulhar-se de contribuição ou de um tributo, e -por seu. . ·
isso mesmo, deve estar sujeita àque·
Certo, é possível a.o Estado, Conside·
regime de arrecadação adotado para ter tiri.'J P.!:..c;e· oensamento.
o comU111: das contribuições.
O Sr. Cunha Melo - Convem V. las mesmas ~xigências que vigem em rando no serviço público presta~o por
uma instituic;ão privada, au:nliá-la,
Exa. ressaltar, no seu discurso. que relação a tais· tributos.
O SR. OTHON MADER - Divirjo o
Sem dúvida. há aquêles autores que c;ubvencioná.Ja, elevando o au:dlio ou
Senado não deve orgulhar-se só
de V. Ex o., porquanto há equh-ooo de
admitem apenas a divisão dicotônica c:;ubvencão mesmo ao seu custeio tot.al.
sua parte. Hã outros contribuintes. dêsse nensamento. mas orgulhar-se de entre impõsto e taxa, autores que Mas, fã-lo distrH:mindo os seu~ re ..
iniciativa dêsse pensamento. conci:etitêm em Pont-es de Miranda e Fran- cursos, depois de incoroorâ·los ao seu
O Sr. Parsifal Barroso - Não há' zado no Pro_ieto de Lei n. 0 830.
outros.
O Sr. Júlio Leite - Permite V. cisco campos os seus maiores autores. natrimônio, de onde êles sae:n como
Há,
todavia. outros que admitem a dádivas ou TetTibu1ções.
O SR. OTHON MAPER - E exa- Exa. um aparte?
divisão tricotônica - impôsto. taxa e
Se, portanto, o SESI o SBSC e C!
O
SR.
AP.ÕLONIO
SALESCom
tamente o pequeno contribuinte -so·
contribuição especial.
JuStamente SSR recebem diretamente as contri..
muito
prazer.
frerá o novo impacto.
a êles destinadas, sem o me·
O Sr. Júlio Leite __;Na Comissão de essas contribuições. devidas e ar-reca- buições
contrôle do Tesouro, recebem evi ..
A situação- dos contribuintes dO'J Agricultura. de q_ue fiz parte. o cri- dadas normalmente pelos órgãos que nor
dentemente bens públicos para admi ..
Institutos dos Comerciários e dos In· tério também foi o de que êste artigo exercem uma função delegada do Po- nistrá-los e emprt'!á-los nos fins de ..
dustriários é completamente diferen- não está dentro da ·sistemática no der Público, por êsse simples fato não terminados pela lei".
te daqueles· que contribuirão para o Projeto. Entretanto. todos nós pen· perdem sua . característica essencial
Sr. Presidente, evidentemente; aJ
Serviço Social Rural.
sa vamos que o SESI devia prestar não se desnaturam. continuam sendo, conclusões a que chegou 0 nustre re·
·
como de fato o são, verdadeii·os tri- lator coincidem perfeitamente com o
Sr. Presidente, por ê.sses motivos, contas.
O SR. APOLONIO SALES - Agra- butos.
·
oonto de vista por mim sustentado dt
votarei a favor da emenda do nohre
Sr. Presidente, não quero, como aue não pod-em ser conr:iderndos a
SenadOJ' Kerginaldo Cavalcanti, -por· deço o aparte de V. Exa .. que vem
disse. entrar no mérito da questão. ~EST e 0 SESC como institui:;õcs de
-que a considero justa .. Além dis!iO, em abono das minhas assertivas.
Como muito bem disse o nobre Se- mas apenas discutir o argumento que direito privado.
retrata perfeitamente a situação an·
Lamento não poder anoinr n tm~n
~ust~osa e de di1icu1dades em que v1- nador Cunha Melo. o Senado teve a se ap-resenta contra a permanência
vem as populações do interior do iniciativa do Projeto de lei n. 0 830. do dispositiVo do Art. 14 no corpo do d.a aoresentada sunrimindo o Artigo
,14~ até porque 'o Partido Trahaibis;ta
qué força tais entidades à prestação projeto.
país. <Muito b~m).
de contas.
Afirma-se que êsse dispositivo é 'BTasileiro já traçara norma r>essr sentido. e QUe não pode ser outra senão
Quero, ainda, acrescentar argumen·
O SR. PRESIDENTE:
impertinente. ,que não pode e não deve "1. das demais org-8-nizações par-tidál'ias.
to
a
tneu
ver
dos
mais
claros
e
eviden·
Em votação a Emenda n. 0 12.
tes, surgido no decorrer da discussão ter cabido no- projeto em aprêço, ·que o\liás, não acredito que o. SESI e o
Os Senhores Senadores que a apro- do projeto, cujo artigo 11 assim pres~ se refere apenas ao Serviço Social SESC se neguem a prestar cont.:?s pe ...
Rural. :e:sse · argumento. entretanto, rante o tribunal competente, Uns desvam, oueiram conservar-se sentadcs. creve:
1
(Pausa).
'0 S. S. R. é obrigado n elaborar não tem procedência; não pode mere- 'Jesas de arrecadação dessa taxa de
anualmente uin orçamento geral, cujA cer acolhida. Cuida, precisamente, de beneficio social. Talvez honves.se,
E' aprovada a seguinte.
Sr. Presidente? De um órgão quand(l muito, aureensões. se a lei f.i ..
ap-rovação cabe ao Presidente da Re- que~
- o Serviço Social Rural vesse de retroagh', mas de ngora por
EMENDA N, 0 12
pública, que englobe as previsões de -congenere,.
que
vai substituir, em relação a diante. estou convencido de que o
receitas e as aplicações dos seus re- certas atividades,
o Serviço social SESI o SESC e o serviço social Ru ...
Emenda ao art. 9.0 :
cursos e de remeter ao Tribunal de da Indústria; que vai suceder, na ral - que está prestes a ser pnst'l em
Contas no máximo até 31 de março arrecadação das contribuições devidas. prática - não criarão qual{!Uer rJifi ..
Onde se lê: "dentro de 30 trinta) do ano seguinte. as contas da gestão
um dêsses órgãos: De sorte que é t:uldade uara tJrestac;ão de suas con..
dias do vep.cimento", 1eia-se: "den- anual, acompanhadas do sucinto re· aindiscutível,
meu ver, a perfeita tas ao tribunal competente.
tro de 120 (cento e vinte) dias ::lo latório do Presidente, indicando os pertinência. ea adequação
dêsse dis· Sr. Presidente. manifesto-me. pois,
vencime·ntos''.
benefícios realizados".
positivo no projeto em aprêço.
contTário à pmenda n·. 7. não flb~tan1!:ste
artigo,
sr.
Presidente,
mereceu
0 Sr. Cunha Mello - Permita-me te julgar o SESI e o SESC ')r,;>;-'\n'7.a·
Fica. prejudicada a seguinte.
apoio da unamidade dos membros de ·v. Exa. um aparte. ruse serviço é cões aue v~m preo::t.flr~do reais servicos
5UBMENDA À EMENDA N.0 12
tôdas as Comissões, "POis nenhuma 0 desmembramento do SESI e do i!\ coletividade. (Muito õent; muito
delas sequer teve a iniciativa de pro· SESC. corn suas atividades exercidas bem)·
Ao art. 9 o.
por . sua eliminação ou modificação . em benefício das populações rurais.
Era o que eu desejava dizer, para
Diga-se "90 dias" em vez de 30
O SR. OTHON MÃDER:
O SR. LUCIO BITTENC09RT dias.
render a esta casa a homenagem que Exato.
Não sei se conseguí expressar(Para encaminhar a vota~áry1 f'Ni'irl
merece. (Muitq bem, muito bem).
me bem...
fOi Tetlisto pelo oraclon -· Sr. P\'õ>Si ..
O SR. PRESIDENTE:
o Sr. Cunha Mello - Admir!lvel- dente, a pronósito da emenda n. 7, de
O SR. LúCIO BITTENCOURT:
mente.
minha autoria, dese.io prestaT um esSôbre a mesa requerimento formuO SR: LUCIO BITTENCOURT - cla.reciJTlento ao ~en!\do.
(Para encaminhar a votaçllo) (Não
lado pelo nobre Senador Cunha MelQuando, na Comissão de Leg1~1Rcá01
lo e que vai ser -lido pelo sr. Secre· foi revisto pelo orador) - Sr. Presi- ... mas era exatamente o que -preSocial, examinamos o projeto re criatãrio
dente; como foi salientado pelo emi- tendia dizer.
p
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· ção· do _Serviço Soci:ll Rural, iDvocou~
.se a inconstitucionalidade do artlgo
14 por ter a Justiça se pronuncLldo
recentemente a respeito da prestação
de contas do S. E. S. I. e do s. E.
s. c .• julgando êsses institutos entidades de direito privado e, portanto,
não sujeitos ,;a: prestação de contas.
O Sr. Cunha Mello - V. Ex.u dá
licença para um apàrte; .

o

o Sr.

Kergiooldo

Cavalcanti. -

:'

O Sr. Kefginaldo Cavalcanti _..

Serviço Social Rural é algo de real- Acompanho atentamente a brilhante
mente novo e muito diferente do qua- exposiçãO~ de V. Ex.a Estou de acôrdó
dro legal em que estão configurados do porito de vista de que já. te~os
essas entidades.
- sob certos aspectos - grande vmE uma da.s inovações é, justamente, culaçao de receitas, Chego assim a·
a obrigatoriedade da contribuição or- conclusão de que o nobre colega. é
o sr. Kerginaldo Cavalcanti - çamentária anual.
favorável á Emenda.
O Sr~ Fernandes Távora - Permite
Seria ·uma dotação orçamentária, não ·o Sr. Lima Teixeira - Permite V.
é a mesma coisa que uma contribui- Ex.a um ap_arte?
. .
V. Exa. um aparte? (Assentimento
. O SR. OTHON MADER -:- Pois ção.
.
O SR. PARSIFAL BARROSO
do orador) A impunidade é que desl'láO.
O Sr. Coimbra Bueno _ Seria 0 Com muito prazer..
graça o Brasil.
.
o Sr.· Cunha Mello - Data z:enia caso de criar-se, variando à proporção O Sr. Lima Teixeira ... _ ·o nobre o SR. OTHON MADER -JamaiS
.V. Ex. a.. esta equivocado. A Justiça q ue s.e modificasse a arreCadaçüo por' colega· tem razão. Não constitui, pi'o- poderia eu, Sr. Presidente, prete_nder
.ainda não se manifestou quanto ao
s ·1R 1
priamente,. inovação nas autarqUias que o s.ES.C. ou o S.E.S.I., deixasura ·
administrativas, especialmente no Ins- sem de prestar suas contas; desejava
mérito dessa questã9. ,Houve recurso porte do serviço ocia
O -SR. PARS!FA~ BA~RROSO
titULo do Açúcar e do Alcool, que seus sim, tornar o projeto constitucional.
extraordinário· para o SUpJCemo Tribunal Federal, que devolveu o pro~cs'>o Permita-me V· Ex. esc arecer uma Presidentes sejam escolhidos pelo Che- JPosteriàrrr.'ente, viemos a saber não
ào Tribunal Federal de Recursos p3ra questão abordada no seu aparte. v. te· do ExecutivO. Mas, para serem es- só d!!. veracidade desse julgado como
que, conhecendo·do recurso; ex:.offícfo Ex.a referiu-se ao sistema de c::.ntri- colhidos os· representantes de classe também, que a Comissão de Constiinterposto pelo juiz, julgasse a ques- buição tríplice, que a Constituição _ lavradores, usineiro!, banguezeiro::. tuição e Justiça considerava (_)·art.- <._
tão· do mérito. Não há decisão !-~Jbre Federal determina paar as Institui- _ é enviada. lista de três nomes ao 14, constitucional.
o assunto. E' mistificação da opinião sistema uma contribuição do Govêr- Presidente da República, que indicai Nestas condições, Sr. Presidente,
.
e r~
classe d · t
1t
t
d
ções de Previdência Social. Há no
do Senado.
ida atr:wés da arrecadação da um de1es para repres n~ar a
- esm eresso-me comp e amen e
a
O-SR. 'OTHON 'MADER- A ex- no Obt
o SR. PARS!FAL BARROSO -1 emenda n.v 7, estando de pleno acôrJl•licação que eu pretendia· dar, era taxa de Previdência Social. Não e, Mostrarei a V. Ex:.a como o caso 'd.o do em que seja rejeitada. Não vou
exatamente essa.
absolutamente defendê-la, pois tinha
portanto, caso idêntico ao da cota serviço social Rural é diferente.
Invoca-se na ComiSsão de Leg!sla- destinada ao S. S. R., porqw:mto na o conselho, seja federal, estadual ou em vista apenas o aspecto constitução Social, -êsse ·julgamento que de- redação do Projeto, os cem milh?es municipal, terá quatro representantes cional.
·
clarava aquelas entidades -:·om,) de de cruzeiros, são anualmente .:ons>g- designados pela Confederação, Fedel'aEm outras ocasiões, Sr. Presidente-,
direito privado. Ent·retanto, com o nados.··
ção ou Associação Rural; te1:á. ainda, tenho apresentado emendas no sencorrer do 'tempo, verificou-se que· o
O Sr · Kerginaldo Cavalcanti - quatro representantes do~ ~mis~rlos, tido de que todos aquêles que emprejulgamento não era sôbre o mérit0 da E' uma dotação fixa e inalterável~
que colaborarão na admmiStraçao do gam dinheiro público ou dinheiro ar ..
questão. ·Exista aper.as um _iu1gamenO SR. PARSI:F'AL BARRROSO -- serviço. Social Rural e um Presidente, recadado, através· de leis impostas ao
to da justiça em relação a assunto di- ... dentro do Orçamento da Repúbli- que 0 Chefe da Nação nomeará, atra.- público como é o caso dessas entiverso, que não p'odia preva!eeer pois ca sem que sejam criadas novas ~on- vés de lista tríplice apresen~ada pela dades, Prestem contas, quer dêses dia Justiça não havia entrado no mé- te~ de receita, para atender a êsse en- confederação Rural Brasileira.
nheiros quer da.s suas i-esPQnsabilirito da questão de direito privado ou cargo financeiro. As situações, poro oovêrno, ·port~. nto, não tem pos- dades. '
não.
tanto, são diferentes.
·
.sibilidade algu~,la de contar com a
Dai porque julguei nécessário presDaí por diante Sr. Presidente, absDesde q··e a arrecadação atinja a certeza. da maioria no futuro Conse- tar êstes esclarecimentos ao Senado,
tive-me naturalmente de· defender a 25{) milhões de cruzeiros anuais, de- lho do SeTviço. Social ?-ural. _
pois declaro-me de pleno acôrdo em
emenda.
·
verá ser feita a redução de 25%, de Trata-se, assim, de movaçao.
que a emenda n.o 7 seja rejeitada.
Minha intenção,· aquele te!llp:l, eta mais 25':'~ ao, atingir o montante de
o sr. Fernandes Tá,vora -_Boa.ino- (Muito bem!)
escoimar o ·projeto de qualque: eiva 400 mtlhoes e, fmalmente, de_ ma1s vação. · · ·
de inconstitucionalidade. N:lo ·sendo 25% quando alcançar 600 zmlhoe~ de
0 . SR. PARSIFAL BARROSO
O SR. PARSIFAL BARROSO:
constitucionalista, ·mas ·_me naseando cruzeiràs.
.
Não discuto· s'e é· bÕa ou má, porem informações fornecidas ao,<: emi·
O nobre ex-senador Alfredo Neves,' quanto já declarei ao ,plenário, que ,Em-votação n. 0 7 que manda su ...
' nenles colêgás da· Comissão ·ee- rJegis- considerando a inovaç~o de s~r ~e:;- _. no meu ponto de vista -:-0 ~or primir o art. 14, do Projeto.
lação Social, aprt.sentei esta emenda, tinada a uma autarqma contnbmçao retivo para êsses erros cometidos pelo
Os Srs: Senadores que a aprovam
porque assim - pensava eu - ·po- orçamentária an~al no val~r de 100 Executivo na desigri.aÇã~ dos presi- Queiram
conservar-se sentados
de'!'iamos pToduzir um trabalho mais milhões de cruzeu·os, e~~cnaeu 9-ue _o dentes de autarquias é a Emenda (Pausa)
tle acôrdo com a nossa ConRtituiç5o Serviço Social Rural nao poderi~ fl- Constitucional submetendo os nomes
~ rejeitada a- seguinte
e impossibilitado mais tarde, de ser car, indefimdamente, com o d1re1to à aprovação do Senado.
' EMENDA N. 0 ~
Ulauinado de nulo.
·
·
de receber essa cota dada pel~ Go- _Insisto, Hr'. Presiçl.ente,. no acêrto
Não tive." jamais, o intuito c':~:! sub- vêrno Federal· e constante, anua1men- da emenda apt·esentada pelO nobre
sup~ime:se o ~rt. 14.
trair qualquer dê~ses institutos a. fis- te, do Orçamento da República. Efe- ex-Senador Alfredo Neves.
calh:açã0 dos· órgãos ·competentes.- es- tivamente, é a pruneira vez_ que se
Não
é·
justoque,
ao
criãrmos
mais
,
0 SR. PRESIDENTE:
pecialmente do Tribunal .de Cn~tas.- cria U!U organismo autárqm~o ·.co~ uma autarquia com a obrigatoriedade
\
. Há qqatro anos, tenho·clamado de-s- aquelas contribuições já peculiares as dE:ssa cOntribuiÇão oi·Çafuentária anual,
I
agoi-a,
ser
submetida
à
vo
..
.Deveria,
ta tribuna contra os abusos. c.:; df's- demais autarquias e mais uma outra, que nenhuma outra possui, mantenha\
0 6. Esta-' entretaç!ió
a
Emenda
n.
mandos e as irregularidades (lUe no- orçamentária, obrigatória, anu~l, no mos
0 critério do pi'ojeto, que asse- -tanto, não o será porque, apresel}tada
tamos no administração pútlic:=1 do valor de. 100 milhões de cruzeiros.
gura índeiinidami;mte, a inclusão, no veranle à Comissão de 1,egislaçáo SoB"asil, pelos quais os dinhf'iro~· sãr
Sr. Presidente, be!ll _sab~I?o~ que_ o Orçámento, dêsse quantitativo de 100 cial, não fçoi por esta adotada. lt,
desviados para ·nns inconfess:ive;~~ e
da Repubhca Já e mmto milhões de cruzeiros.
·
· por isso, considerada inexistente.
os responsávei nunca· punidos Por- Orçamento
sobrecarregado
de receitas vinculada~.
o Sr. Lima Teixeira
Permite V.
o Sr. Carlos Lindeberg deixa a
tanto. sr. Presidente - -rep:to
cadeira · da presidência, que 4
jélmais poderin apresentar 1Unhmer Já existem muitas rendas cem destl- Ex.a ·outro aparte? (assentimento do
nação
especifica;
de
modo
que
não
é'
orador)
Lamento
discordar
da
opinião
ocupada, pelo senhor Freitas CClproj-<!to ou qua.lquer emend'1 no S':!nabsolutamente aconselhável que; para de v. Ex.a. veja bem o ilustre colega
valcanti
tid(l de encobrir' esses crimi:r.of:os.
uma
autarquia,
_se.
f!~tabeleça o Sl?t~- que a finalidade do Serv_iço Social
O SR. PARSIFAL BARRROSO ma de contnbmçao. orçamentana Rural é prestar melhor assiStência ao
Pe:i:feit.amerite.
O SR. PRESIDENTE:
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti -· anual, de caráter obrigatório, no va- homem do campo, abandonado, para
Ein
votação a Emenda n. o 22, do
lar
de
100
miltiôes
de
cruzeiros,
por
quem
o
Poder
Público
quase
·nunca
Estabelece .ela um limite na jdação
·
volve suas vistas. Se essa organização plenário, com pareceres favoráveis
do Orçamento para at'ender ao S. tempo indeferido.
Tratando-~c do serviço social Ru- não tive~se_ o ampa~·o e o apoio do das Comissões de Economia e de
S. R: Creio ser êste o pensamento
ral,. cabe-me observar que a sua ~- Poder. ~ubh~o, atraves ~e verba orça- Constituição e Justiça e contrário da
de V Ex ...
O SR. PARSIFAL 'BARRROSO - tru:.~ra, resultante da. subemenda Já me!-·lta:t'la,_ fique V. _Ex ... certo d~ que deOsFinanças.
Senhores Senadores que a aproapro">'ada por esta casa, na realida- ·sen~ mmto precáy10_ esse se~viço e
O .<;entido da -Emenda é reduzir .. ,
de ai produzir um tipo de autarquia duVldo lograsse atmgrr seus obJetivos. vam, queiram perrr.anecer sentados.
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti
1t rejeitada a seguinte
mUi~ mã.is liberto e desembaraçado, P ·SR.- PARSIFAL BAaR,R0SO . Perfeitarhente.
quanto á movimentação ·e à capacl- Na-o compre_en~u V. Ex. o sentido
EMENDA.
o SR. PARSIFAL BARRROSO
dade de arrecadação, do que as au- du meu apOlo a emenda do ex-Sena;N. 0 22
dor Alfredo Neves,
• .. a contribuição obrigatória do' go-. tarquins atualmente exiStente.!!.
vêrno. através do Orçamento <!nual,
Várins são as fontes d"e receita para
Substituir-se o art. 10 pelo seguinte:
à proporção que forem aum""ntando
Da forma primitiva de fundação, ~tender ao Serviço social Rural. Não
Art. 10. O Produto das arr'ecadaas arrecadações do S. S. R. obti- que 0 projeto tinha, chegamos a .evu- t:stou me írisurgindo contra qualquer çõe:. ~erá empregado. no Município,
das df outras fontes de receitRs, íJ.Ue Iuir até êsse tipo de autarquia em delas, e apenas entendo que, como ;:t na proporção de 60% da arrecadação
são as sobre-tr.xas no sistema de que o próprio Presidente do Canse- "ê .
tâ . é
. l
lho - . ser nomeado pelo Chefe do CI .n~m . orça~eln. ~r~a-d
sen;,pre cloén- ali efetuada, cabendo tal aplicação
. . .
. prev~f1P.nc1a soe~?>. .
Executiv'o _ não 0 é dentro daquela traria- a vm:u a_çao . ~- recet as, a m às Juntas· Muriicipais, destinando-se
O Sr. Kergmaldo Cavalcanu
.
.
M
das
que
estao.
explicitamente
deter- o restante, 20% para aplicação pelo
Estou perfeitamente esclarecida, e h_berd~dt d qu~ 0 ~ ten~" 0 ~uf~ ema
a: I minadas nâ teXtó constitucional, deve- Conselho Estadual, tendo em vista
0
muito agradeço a V. Ex.~
~IStra
a açao. " esvo er a pes riamos acolher ·a intenção, mmto lou- as zollas favorecidas do Estado, e 20%
0 Sr. C()zmbra Bueno - Permitt. _oa d~ . sua b CLnfrança, P~trquanto a vável do eX-senador Alfredo Neves pelo Conselho NaCienal, obedecido o
t ?
propos1çao o nga a ser 1 e. a a escoct'
•
.
b.
V · Ex " um apare.
lha dentro de uma hsta de três no- quan
prevm que,_ ao su .n. pouco mesmo' critério.
O SR .. PARSIFAL BARRROSO apresentada pela Confederação a. pouco a ar.recadaçao do Servrço SoCam mmto prazer.
~es, BI a~Jl<>Ira
Clal Rural, com fontes outras de reO SR PRl:SIDENTE:
0 Sr. Co1mbra Bueno - Quan~o ura-1
"' ~ ·
ceita além das orçamentárias, fôsse,
Bem oYCI que o Poder Executivo· às gradativamente, reduzido o ~ontante
a essa o1mgatonedade de uma verba
- Deveria ser submetida à Vota-:
eE')ecific:l para o Serviço Social Ru- yêz~s erra cu facilita n:1. indicação da cota orçamentária anual que cabe ção a Emenda n. 0 13. Esta, entretanral, também os Institutos têm direito das pessoas que devem dirigir as au- ao Govêrno FederaL
to, não o será. porque, apresentada
a dete!·minada taxa. No entanto, tarquias E o c:Jrretivo melhor será
O Sr. Kerginaldo Çavalcanli- Per a Comissão de. Legislação Social, não
nao lhes é paga, tanto que a dfvida que, através de Emenda Constituc1o- mite V.. Ex.a um aparte?
foi pela mesma adotada. 1!:, por esta
do G<r:êrno para com os m~m0s já nal, submetamos essas nomeações. à
O. SR. PARSIFAL BARROSO
razão, considerada ~inexistente, na
se d-::va a dez biliões de cruzeiro!j. apreciaçf:o do Err..ado.
Com muito prazer.
forma do Herrimento ..

I

projeto refere-se a recolhL'llento
provenientes de outras fontes.
o sr. Coi,m,bra Bueno - o nobre
orador refere-se a uma cota por
d
·
~
t·
0
~~~~- 0 governo, que nao e.s a pr~-

Mas, a for111a autárquica dada â'ó

°

T
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,'Sábado 14
Em votação a Fmenda n.ô 23, do
;plen,ário, que te~. pareceres favoráveis das Comissões de Constituição
e Justiça e Legislação Social e contrário das de Finanças e de Economia.
.O SR. PRESIDENTE:
(Para encaminhar a votação)
(Não foi revisto pelo orador).- Sr.

Presidente, srs. senadores, cumpreme justificar, neste momento, meu
voto vencido na Comissão de Finanças, a respeito da Emenda n.o 23, do
ex-Senador Alfredo Nevess.
Esta · Emenda manda acrescentar
um parágrafo ao art. 16, a fiin de
que se processe a redução da contribuição orçamentária qua a União
anualmente destinará ao Servlço social Rural.
O Sr. Lima Teixeira - O nobre
colega quer dizer que !e procura recursos _outros. que não os a que se
refere? Qual a rec-eita do Serviço
Social Rural, poderia dizer?
O SR. PARSIFAL BARRROSO Não lhe posso ·dar o 'cálculo exato.
o Sr. Lima Teixeira - Nem apr.:>ximadamente?
O SR. PRESIDENTE - (Fazendo
soar os tímpanos) - Lembro ao nobre orador que está findo o tempo de
que dispõe para encaminhamento da
votação da emenda.
O SR. PARSIFAL BARRROSO Sr. Presidente, apenas ·mais um minuto e terminarei minhas %n.siderações.
Como dizia, o sistema atual de arrecadação decorre de várias fontes
de receita; entretanto, é possivel fazer-se um cálculo aproximado e são
suficientes êsses recursos.
A emenda cogita, apenas, da re~
dução gradual do encãrgo orçamentário anual, porquanto as mais autarquias não têm esse sistema de auxilio, e a ciência orçamentária é sempre contrária a vinculações à Rer~ei
ta, além daquelas já conStante8 em
obediência ao texto con..c;titucional.
Eis por que, pediria aos nobres
colegas aprovarem a emenda n. 0 23.
(Muito bem. Muito b-em).

O SR. PRESIDENTE:
a Emenda n. 0

Em votação

~::L

Tem a palavra o nobre Senador
·Paulo Fernandes.

O SR. PAULO FER:IANDES:"
(Para encaminhar a votação)
(Não foi revisto pelo orador) - sr.

Presidente, fui relator da matéria na
Comissão de Finanças, que, pela sP.~
gunda vez, discutiu o projeto do Ser~
viço Social Rural. Ao apreciar a
Emenda n. 0 23 ·julgou de seu àe'-!er
recomendar ao plenário que a rejeitasse.
Isto porque, como bem acentuou o
nobre Senador Coimbra Bueno, não
existe pai'a êsse Serviço contribuição
do Erário senão a que consigna o
projeto vindo da Câmara dos Deputados. Mais ainda: os recursos postos à disposição dessa entidade cuja
atuação em nosso meio rural será
.mente trazer às populações do inte·
das mais interessantes, e poderã t·ealrior grande concurso, - são exíguos.
Daí a razão por que a Câmara d_os
Deputados resolveu incluir no projeto dispositivo determinando a obrigatoriedade de os Orçamentos anuais
consignarem a verba de cem milhõ~s
de cruzeiros destinada a êsse Serviço.
No Parlamento, quer no Senado.
quer da Câmara do.s Deput~dos. sempre que se discute matéria que diga
respeit!J ao meio rural brasileiro. imediatamente surgem Vozes em sua defesa.
Acredito que a medida seja das
mais objetivas em favor do nosso
xurícola. Este o motivo por que a
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Comissãà de Finanças opina pela re- · P~eSidente, desejo manifestar· o meu mens de forma a converter o no8&0
jeição da emenda.

_aplauso à Emenda n.OJ 23 de autoria hinte'rland em pata-gens prop1ciaa à

Eram os esclarecimentos que de- do nosso ex-colega o llDbre sena- habitação, à vida dos homens.
O projetq_ _em. discussão tem por
sejava, no momento, dar ao Sena- dor Alfredo Neves.
do para que, ao votar a emenda, tePediria a atenção do Senado para finalidade precípua o segumte:
nha ciência de que a Comissfro de a circunstância de que o Serviço so-

"Art.

3.0 O Serviço SCcüll Rural

Finanças a ela se manifestou con- cial Rural .é uma criação nova, que terá por fim a prestação de serviços
tràriamente, por julgar que o Serviço Rural das mais interessaP..tes e
louvávds, não. terá atuação eficlentementc sem a dotação orçamentária
que a emenda procura reduzir,

depende, nos seus inícios, de uma sociais no meio rural, vjsando à meassistência orçamentária para. o in·· lhm·ia das condições de vida da sua.
ct·emento dos seus objetivos.
população, especialmenfe no que conNesta Casa já criamos institutos, cerne:
inclusive o da Emigração e Colonia) à alimentação, ao vestuário e
(Muito bem. Muito bem).
zação, atribuindo-lhes orçamentos e à habitação".
verbas muito além daquela que ora,
Se eu quisera ficar adstrib a éSses
modestamente, consignamos destina- problemas êles bastariam para jus ..
O 'SR .. PRESIDENTE:
da ao Serviço Social Rural.
tificar plenamente ·4· modéstia do: verEm votação a emenda n. 0 23.
O projeto em debate, ao qual foi ba Consignada no proj~to.
Tem a palavra o nobre Senador oferecida a emenda ora focalizr:.da,
Não há dúvida que os· nossDs proCoimbra Bueno.
l'eza, ao artigo 16, o seguinte:
blemas rUrais, .. pela _signiticaçâo de
"Será consignado anualmente no que se revestem, pela ponderação que
O SR. COIMBRA BUENO:
Orçamento Gerai da União. uma ver~ contêm, pela expressão yue, a-través
(Para encaminhar a votação)
ba no valor de Cr$ 100.000,1}0 (cem de todos êles, nós sentimos, são de
(Náo foi revisto pelo orador)
milhões de cru?eirosl para atender relevân~ia ex-cepcional e deverk'lm de
sr. Presidente, peço venia para dis- às finalidades previstas nesta 1 lei", há muito ter sido postos à luz das
cordar do ponto de vista do nobre
Como se vê e se deduz, sobretudo. discussões .. para solução imediata e
Senador Parsifal Barroso, aceitan- da critica ponderada feita pelo no· tmpostergavel.
da 0 do nobre senador Paulo Fer- bre Senador Parsifal Barroso o que
Desgraçadamente, porém, Sr. Pre~
nandes.
se encontra no Projeto seria, pela s~dente, fatme's q~e não q~ero esmeConsidero que a arrecadação de 3% indefinição, não só contrário a prag- l'~lhar nesta ocasmo nos tem ~ondu
devida pela União aos Institutos 1 mática orçamentária, como também Zld? ao alhe~men_to 9a-s cond!Çoes do
deve ser também coberta pelo Orça-I feriria, até mesmo o que serh lá-~ melJ campe_smo.
.
.
menta, tanto que, por mais de urna 1 gico admitir e mmatéria dessa na tu~
.o ro_mpesmato: com t:·!~It?, tem sidO
vez ao tramitar pelo Congresso Na- reza.
posto a margem, . mas_ Ja !: mo:nento
cional o projeto Orçamentário tem . Daí porque, verificando, talve7, es. oportuno de s~a situaçao nao nos passido aventada essa hipóiese dado o MS inconveniências e para obvi:-:..r as sar desperce~I?a, como vem acont_evolume da dívida da Uniã~, que jé dificu!dades que resultariam, o ilus- ce~do · PropiCiemos ~o _Poder. L~giS"'
atinge a casa de dez bilhões de cru- tre Senador Alfredo Neves - cu,io l.ahvo _os elemen~os md!.anensaveif': à
zeiros.
uome: declino com g!·r:nde simpatla e temoç~o das diflculdad~·s, par~ que,
o Govêrn-o li'ederal tem, por vários amizade _ ofereceu a emenda, que, J?aul~tu;amente_ ~esolvamos ~'_QUilo que
processos, tentado fazer o pagamento incontestàvelmente, bem aprecmda. e e mtster con~uzir a ?~m. tNJP~, al...
devidc aos Institutos, falta esta que condiZente com o proJeto e, sobretudo, cançand~. 0 1usto eq~Jhbno socml.
tem impedido ou, pelo menos. .ser- adequada às finalidades da lei.
O desmve~ entre a Cida~e e c.s camvido para se desculparem do ~'lãO
O Sr. Co~rnbra Bueno - V. Ex.~~ po3. vem cnando anpmaha. so~ial das
cumprimento das finalidades para dá. licenc·a par3. um anarte?
mais graves. FUgir à realidade, tapar
que foram criados como, por ex~mplo,
O sR. KERGINA~LDO CAVAL~ os olhos à luz do dira dia, é inútil,
a construção de casas populare~. as- CANT1 - Permita o nobre colega P.orque 0 ~ fatos_ têm expressão impossistência social mais intensa; etc.
que eu cite a emenda, já que fiz a srvel de Ignorar-se, .so.b p~na dP. se~ ..
o Sr. Parsijal Barroso - Permite leitura do artigo, 'depois, ouvirei V. mos arrastados a tt11Prevista. fatallV. Ex.a. um aparte.?
Ex.a com prazer.
dade. óada ~.elhor nem mais justo
o sR·. COIMBRA BUENO _ Com
A emenda ao art. 16 compreendia- do Qt<y 0 enseJO, a_ue se n0s ?fPrece,
todo o prazer.
se da seguinte maneira:
de darmos ao Governo os :-.leiOs cOJ_U
o Sr. Parsijal BarroSO·- A contri- •"Art 16 - Acrescente-se:
q~e se loc~~lOVa dentro aês<;~ lflbi·
buição d._a União às instituiçõe.:; de a~Parágrafo único. Verificaçlo que nnto permltmdo-I_he ran_cor':lr em pôrsistênscia social é arrecadada atra- a arre-C'adacão do S. S. R. atin- to se!?~ro, onde nao haJ_a as premei'i•
vés de taxa específica, chamada taxa giu a Cr$. 250.000.000,00 (duzentor, tes dificuldades d~ hora pre~e~te, so·
de previdência. Ocorre que há atra- e cinqüenta. milhões de crur.eiros1 bre~udo . de car~ter econom1co as
so no .pagamento dos quantitatlvos anuais, a contribuição do Govêrnc. q~ais .exi_gem, ma-Is do que po~dera
arrecadados. No caso do Serviço So- Federal será reduzida de 25%; qu::m- cao, medidas adeq~~das a soluçao do
cial Rural, entretanto, se trata de do atmgir os quatrocentos milhões. que por ai se ven~Ica. ~
·dotação anual orçament2.ria, que ne- de mais de 25%; e a 600 milhões, . ~st~ estado de .coiSas nao uod~. c.on ...
nhuma ligação tem com qualquer mais 25%; e a 600 milhões ficará tmum' sob pena. de pos ar:-mnn.I~-l~r~
fonte de receita especifica. Há, por- desligado de quaisquer obrigac5es 0r- 'Y.' 0s com uma SitUa-çao de ,:onf:eqnentanto, diferença.
çamentárias.
·
Cias tfllvez d~sastrosas para todo~ nós.
o SR. COIMBRA BUENO - IJe Isto significa que a arr~cadação do C? _Sr · COlmbra ~u-zno -- V· Ex.a.
acõrdo. No presente caso, porém, o Serv1ço, pre.;eltuada no 9.rt. 6. .:> e, peimJte um aparte.
,..
_
0
SR. KERGINALpO --AVALServiço Social Rural ficaria prejud:- cr'eio, noutra . disposição do projeto
cacto por falta de dotação do Go- em deba·te · virá a. extinguil,-se com- CANTI - Com O máximo prazer·
0 Sr · Coimbra Bueno - Já ;:'l~nsou
Ve't•no Federal, porquanto, não tendo pletamente'.
V. Ex.a nos reflexos do funcionasido prevista· outras fontes, foi suAgora, tenho o prazer de 'JU\'ir .o menta dêssc instituto, nos primeiros
prida por essa dotação orçamentária. Senador Coimbra: Bueno.
anos, sôbre a economia 'na~ionaJ,
Também entendo que seria opor1..'Jo Sr. Coimbra Bueno - A prag~ qurando o govêrno repentini.-mente Ih e
no, mais tarde, quando o Serviço So- Inática orçamentária foi; de qualquer der 25 milhões de -cruzeiros. depois
cial Rural atingisse ao volume de forma, contrariada, Não se previu a outros _vinte e cinco milhõ-es e, em
arrecadação previsto na emendn. - fonte pm·a os cem milhões ele cruzei- seguida·, outros? E' verdade Que flS
de 600 milhões ou mais - cogital'-se ros que iremos dar desde já. Um~ rendas estão crescendo: t.odavia 1·ede emenda que. poderia vir a sanar vez que a. lei terá de ser refo:·mada, ceio os result.ados desastrosos dessa.
a injustiça que se está fazendo, atual- a permanência do auxílio de cem mi· previsão orçamentãria.
mente. em relação ao mesmo, para o lhões de cruzeiros. po9-erá, mais tarO
SR.
KERGINALDO CAVALqual não foi previsto, a exemplo do li:e, dar ensejo a novo auxílio, em CANTI - Nesta época de inflação,
que acontece com os Institutos. fon- face da lei já em vigor. AqUI ~e ex- já nos nos impressionamos demasiate de renda para cobrir a taxa de tingue, pura e simple::-mente, a ajuda dàmE'nte com as cifras:
3% do Govêrno.
.
do Govêl'Uo. Acho que 0 momento é
Se os problemas sociais, que imUma vez que não foi prevista ren- oportuno pa-ra. corrigir-se a falha, es- pendem sôbre todos nós, forem coda equivalente para o Serviço So- tabelecendo a fonte de renda neces- locados à margem por._ mot,ivos Cercial Rural, entendo que emenda des- ~ária ao atendimento da despesa.
tamente relevantes, mas que exigf>m
sa ordem seria cabível como re!orma
aos homens de pulso remédio imeda legislação, quando a anecadação
O
SR. KERGINALDO CAVAL- dütt~. ficaremos atônitos. imbuídos, e
da entidade atingisse a soma de 6 oo CANTI - Para os serviços ainda sem crm!laremos com essa atitude,
mal
milhões ou mesmo de um bilhão fonte de renda prevista no Orçamen~ mawr Que com a adoção de medidas
de cruzeiros. Não, porém, ne.ste mo~ to, é possível, dentro do nosso sis- de caráter extraordinário ou excepmento, porque, na realidade. não sa _ tema le'gal, a abertura- de créditos es- cional.
bemos a quantas andará a nova enti- peciais. E' justamente o• que ccorre
Sr. ·Presidente, salvo melhor jufzo
dade ora criada. (Muito bem).
na espécie ora debatida.
·
dos meus doutos pares, parecP--me que
0
Senhor Presidente. conhe.::emos
vinte e cinco milhões, quarenta ruinosso meio rural, O Brasil tem mais Ih·
O SR. PRESIDENTE:
oes. cmqüenta milhões. de cruzeioito milhões de quilo·mêtrJs qu:lde
0 23.
ros
que
se destinam. e a obras dessa
Em votação a emenda n.
drados e, - posso dizer - afora a natureza, fecundas nos resultadoS e·
O SR. KERGINALllO CAVAL- faixa litoranea, proporcionalmenh:! :.ust.ificáveis nos propósitos, nada t.êm
pequena, o que existe é a extensão de "encher o ôlho", como parece,
CANTI:
imensa da Nação, precisando de am..- dota tlenia. ao eminente representan(Para encaminhar a votaçfio)
paro, de auxilias, de corretivos, en- te de Goiás,
Senador Coimbra
(Não fQt revisto pelo orador) - Sr. fim, da atuação e da açãu dos ho- 1 B~..:€í.tv. A emenda é perfeitamente
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parte, prêsas a períodos. Basta cltar das condições de vida da sua popu- E o art. 13 está redigido da se•
a Valorização Econômica da Amazô~ lação, especialmen~e no. que co.ncerne; guinte foi-ma:
nia, que, tendo imenso programa de a) à alimentação, ao vestuâl:io e
"O Serviço Social Rural entregará.
trabalho, dispõe apenas de urna l·cn- à. habitação;
•
a· Fazenda Paracatú, com todo o seu
da vinculada de 20 anos.
b)
à saúde, à educação e à. assi.s· rebanho e pertences, para colonizaO SR. LIMA TEIXEIRA Eu têncla sanitã.ria;
•
ção, à Cotnissão do Vale do São
gostaria de ser otimista como Vossa
c) ao incentiv·o à atividade pro- FranCisco, revertendo o prodUto_ da
Excelência, mas quando leio o· pro- dutora e a quaisquer empreendimen- venda ao mesmo Se r v iço Social
jeto, r. não encontro uma só opinião, tos, de molde a valorizai' o ruralista Rural''.
uin cálculo qualquer em tôrno da e a fixá-lo à terra.
Na forma regimental, a. aprovação
renda que poderá sobrevir das taxas II - Promover a aprendizagem e do requerime;tto do llobre Senador
criadas. não posso - alimentar e. es- as atividades domésticas;
Apolônio Sales implicará a elimina ..
perança de que- os tributos 'Ciiados III - Fomentar no meio rural a ção dos referidos dispositivos do corpo
no Serviço Social Rural sejam sufi- economia aa.s pequenas ·propriedades do projeto.
cientes para manter essa organiz:l- e a atividades domésticas;
_
~ votação o requerill!ento.
ção.
IV - Incentivar a criação de co~
Nós, Que aqui representamos tam- munidade.s, cooperativas ou associaO SR. APOLôNIO SALES:
bém o homem do interior, não po- ções rurai.ii;"
dAmos ficar indiferentes à Jorte da(Para encaminhar a votação) (Não
queles que lutam de sol a sol pela
Sr. Presidente, deixo de ler ·o res· foi revisto pelo orador) - Sr. Pre(Muito bem!)
nand·eza da Pátria e que não têm tante do artigo, porque as finalidades sidente, o requerimento de destaque
innecido a a.si.Stêncía do Poder Pú- que se restringem a êsses quatro itens que apresentei agora ao Senado, para
são suficient-es.
0 SR. LlllA TEIXEIRA:.
blico.
.
rejeição do inciso l, do art. V', e
O Sr. Coimbra Bueno - Permite
O SR. 'PRESJD:t;NTE:·
seu correlto art. 13, funda-se nas
(Parir encaminhar a votacão) rNão v. Ex.a um aparte?
(Fazendo soar os timpanos) Lem- seguintes razões:
'
/oi rP.vi.sto pelo orador) - . Sr, Pre·
O SR. LIMA TEIXEIRA - Com bro ao nobre orador que está esgotado
Quando se elaborou o presente
s:dente, quem conhece a vidtt rural, muito prazer.
o prazo de qu~ dispunha.
Projeto
de
LeL
do
Serviço
Social
ruem demanda . para os munici.pior:. o sr. Coimbra Bueno - Entendo O SR. LIMA TEIXEIRA - TerRural, na Câmara dos Deputados,
:~:H:
diversos Estados~ da Federação aue o período crucial da vidã dessa minarei, Sr. Presidente.
Brasileira. especialmente os do Nor- Instituição é, justamente, até a fnse Seriam suficientes, repito, para que - já se vai Jargo tempo - não havia
ainda a comissão dO Vale do São
deste, bem compreende que a lnicia- em que êle atingirá os seiscentos mi- nós,·
não nos. .descurásse- Francisco colonizado a Fazenda de
tivs. particular precisa ser ·snprida lhões de cru:z:eiros. Nesse período ela mos legisladores:
e proporcü;mássemos todos ·os Paraêatú; em -Minas Gerais. A Fa~
precisará. dos· cem ·milhõ~s de crupela iniciativa do Poder Público.
DiEcute-se; nesta hora, emenda com -zeir6s anuais, subvenção que não deva meios necessários à manutenção dêsse zendá existia como Patrimônio Na~
a ju~t.a finalidade de reduzi!- a sub- ser reduzida paulatinamente
para Serviço, essencial à· vid~ dos traba· cional, sem nenhuma orientação poi
parte· do Ministério da Agricultura1
vencão a _ser consignada no Orça~ stõtenta e cinco milhões de cruzeiros, lhadores rurais. {Muito bem)
O SR. PRESIDENTE:
nem de qualquer outro Ministério.
mento anual, de cem milhões de cru- cinqüenta milhõés. e depois zero. Na
0
Era apenas :.um ·bem do· Patrimônio
zelros, pari o serviço social RuraL· base ·em oue está se constituind:l é Em votã.ção a emenda n. 23.
Os Senhores senadores que a apro- Nacional. Organizada a Comissão de.
Se, entretanto, volvermos ãs v1stas que 0 auXilio do Govêrno !ará fnlta
para as: 1:endas' de. que irá .dispor a substancial. Para a formação da ~ua vam queiram ·conservar-se sentados. Vale do São Francisco, foi~lhe atri·
(Pausa)
~ '
bufda a responsabilidade de admi·
nov~. entidade, chegaremos :\ cnn· renda
seria conveniente fixar-se o
ni.strar, poVoar e conduzir a Fazenda..
clusao de oue muito otimista fomos auxíliO de cem milhões ~ de cruzei- -Está rejeitada.
dentro de um programa de co1oniza·
nós, legisladores, Quando t'?-1''"'1\'ernr,S ias. onortunamente. · qua:_ndo a {;Hti·
que as rendas proveniente dos trl- dade já estivé.sse v~va. fun~io~mn~o
O SR. KERGINALDO _ CAVAL· ção aplaudido por todos,
Durante __ .êsse largo p_eriodo, a Co·
butos criados. seriam suficiente para perfeitamente, o aovêrno ~llmmarm CANTI:
missão do Vale do São Francisco
a manuterv·ão do Serviço.
o .per!"odo na forma em que se es·
(Pela ordem) ~Sr. Presidente, re;. cumpriu sua- obrigação, de modo qus
O Sr. KerCJinaldo Cava1ca.nti
tabelecer.' Ai a. Instituição já- tl:!riá
queira verificação da votação,.
· já não cabe mais fazer-se aqui uma
Argumento muito interessante. o á e vitalidade.
V. Ex a. No fundo 'dêle talvez·.seja
o SR. LIMA TEIXEIRA __ ExaVai-se proceder à verificação re· designação para outro fim. de· vea
a maior Y"'rdade da npssa ~u:-cus!>3.Ü. tamente. v.- -Ex.a tem razão.- cor- querida. pelo. nobre senador Kergi~ que a· Comissão do Vale do São Fran~
O Sr. Kerginaldo Cavalcanti
- ta~·inmos as aman·a.s quando o Ser- naldo Cavalcanti.
· cisco, ·na ve_rdade, tamQém está
Argumentn muito interessante, o de ''iço social já se sentisse ,ind~pe!_1d~n
at~ando em tienefício das populaçõ~
V. Ex.F1 ·• No fundo dêle talvez esteja te. cc:m recnrsos e_ mews proprws
rurais do 'interior do BrasiL
O SR. CUNHA MELLO:
:1 maior VPt·dade da nos.sa discus.,.ão. para SE' mante1·." O Govêrno se ltv::o.Assim, ·Parece-me que não cabe'
(Pela · or.dein) Sr .. Presidente, peço mais
0 SR. LIMA TEIXEIRA Pre· -ria, então, do encargo.
,
neste Projeto de Lei aumen~
C'isam~nte _por isto, sentindo- as di- . o Sr. Coimbra Bueno- Pe~<t prr.g- a V, Ex. 8 se digne mandar chamarf1culdf1des do nosso meio rural. r:> que máUca nS'io· cleixa figurar na lei. No os Senadores que, porventura, este· tar-se o Patrimônio do Serviç_o Social
Rural, -diminuindo o ·patrimônio dli
não node1·emos concm:dar cem ·a enta:ntÓ, lá está. _ · ·
-.
jam trabalhando nas Comissões.
Comissão do .Vale do São Francisco
._. emenda çlo ilustre Senador Alfredo ·o SR. LlM"A TEIXEIRA.- V. Ex.a
de vez -que ambas têm a mesma fi.
/
Neres, tendo-se em vista , sobretudo, tem razão: Não há dúvida alguma.
o'
SR. PRESIDEN.TE:
nalidade de atender, com suas asSis·
a a:ltt~. fínalidade do Serviço Soe! a)
Sr, Presidente, basta corrermos as
Rural nua1 o de proporciohar ao hiJ .. vistas para o Art .. 6.0 que reza:. .· _A Mesa já ·providenciou a chan;tada tências técnicas, ·aos ~ interêsses ds
'
mem do campo assistência melht1r.
"E' ·devida ao s. S. R. a contrl': dos nobres Senadores_- que se acham gente do .interior do· país.
Por essa razão, peço seja · desta··
O Sr.- Kerainaldo ·Cavalcanti
_.::_ buição de 3% (três por cento) s(lbre a~sentes do recinto.
cada e, cOnseqüentemente, rejeitadt
Permita V. Ex.a um aparte:· Real~ a. SQma paga mensalmente aos. seus
parte do inciso I, do art. 2. o(
mentP.. defendi a emenda_,. mas julgo empregados pelas p~soas nat~r~1s .ou
o. SR. KERGINALDO CAVAL- esta
e seu correlato art. 13, que estabe·
po::rfeitamente ló~ico e talvez mais jurídicas que exerçam as atJVldade.s CAN_TI:
lecera a maneira como seria apuradc.
fumhmentnl aceitarmos o projeto tal industriais adiante enumeradas:
qual se encontra. V._ Ex..8 está no
(Pela ordem) Sr. Presidente, de~ o dinheiro- ~la venda da Faiendll
1 _ Indústria do açúcar;
. ponto de \-"ista de que deva Ser per~
sisto do r~ueriinento de verificação de Paracat-ú, para. ser entregue a~
2 _ Indústria de Iat~cínios;
Serviç? Social Rural.. (Muito bem>.
ma.n~>-nte fi~ dotação de cem- milllões
..
da votação~
3 _ xarquea:das:
·-o nobre Senador desiste da verl·
de CrtJzeiros?
P
4 _ Indústria dó mate;.
o SR: KERGINALDO CAVAL
~ 5 - Extração de fibras veg_eta1s e ficação . da vot"ação.
O' SR. LIMA TEIXEIRA - ExaCANTI:
- descarocamento de algodão;
tament€-: estou_ . com êsse _ponto cii
. 6 - Indústria de beneficiamento
E' rejeitada a seguinte
vista.
razoável. Cria um escalonamento de·
crescente, dentro do qual a- União se
irá desobrigando. E' a criança que
à. princípio gatinha, a seguir põe .. se
de pé e, afinal, já corre à vontade.
Assim será o serviço · social RuraL
O SR. PRESIDENTE - (Fa:::.endo
soar os timpanos)
Permito-me
avisar que esta esgotado o tem;~o do
no'rlre orador.
O
SR. KERGINALDO CAVALCANTI - Sr. Presidente, também
já estão esgotados meus parcos argumentos.
Finalizando, digo ao Senado que,
se aproVar a emenda, terá prt1tica'io
ato de justiça; não importando minhas palavras nenhum desaprêço rros
meus dout-os opositores, cujos pontos
de vista são muito respeitáveis.

de café~

N. 0 2'3

Indústria de be~eficiament_o ·-Art.
_ Acrescente-se:
16
d-e arroz:
~
Nesse ponto, reformo em parte o meu
pc;nto d_e vista, -para fic.ar côm Vossa
Parágrafo único. verificado que a
8 __ Extração _do Sal;.
'Excelência.
9 _Extração de~madeira, resiDa ari·ecadação do S. S. R., at~ngiu a
'
O SR. LIMA TEIXEIRA - Ima. 000,00 (d uzen t o.s e cm.
e lenõa:
.
Cr·s· 250.000.
g ine- V. Ex.a., s.r. Presidente, se ap:-o~ ·
.. t l m1
· 'Ih-oes · d e cruze~ros
·
) •anua..,,
· ••
Mata. douras; . ·
quen
lo
·. vássemos a emenda do nobre· Sena~
· t ·b ·
d
·
f d 1
dor Alfredo Neves. No :fim de sets
11 - Frigoríficos rurais;
a · con rt mcão
o governo e era..
sfrá re'duzidã de 25% quando atingir
meses, o· Govêrno Federal não· en- 12 - c·ortumes rurais,;·
traria com mais um centavo para
13 - Olaria.
'
os 400 milhões, de mais de 25o/O: e
mflnutenção do_ serviço social Rural Esta é a renda dos 3%.
a' 600 milhões, mais 25%; e a 0:6{)0
qun tem em mira prestar ·rr~:.elhor aS·
O. Sr. P"'rsifal B-arros-o -- Perm. fta. milhões, ficará d~ligada de quaisquer
~· t·
h
i
"'
b1S encm ao
omem que vive no n- v.· Ex.• um Rparte? ·(Assentimento obrigação orçamentária.
terk·r releg-ado _a segundo plano. · do orador) _ v .. Ex.~ esqueceu-se de
o· SR. PRESIDENTE:
O Sr. Parsijal Barroso -:::- Permite citar a. renda principal, que é a refe0
v.o ~~- urr~~ar~EffiA _ Com rid:a .• no § ~· do art. 6.o: "A cont~- Concluída a votação das emendas,
todo o prazer.
. .bUlçao devidl! por todos. os empreg - devemos passar -A votação do texto
o Sr.~ Parsifal Barroso - TnteUz~ dos aos _Instttutos _e C?u:as d~ Apo-do projeto. Antes de !azêAo, devo
mente, V. Ex.â- não
stá alcançando sentado_n_a. e Pensoes e acresci~a de submeter à. deliberãçáo da Casa um
o meu pensamento a resp"eito
da um adzcwnal de 0•3 % (tres deci~o~ requerimento· de destaque, do nobre
emenda. A renda do Serviço Social por cento) ,,s6bre 0 total dos saláno Senador Apolônio. Sales, na forma do
Rural é suficiente dentro da siste~ pagos • Retc ·LI' iA TEIXEIRA _ ·Véja· art" 1~~•. c:unea "!' . do-- Regimento,
rnática do projeto, porque, dependeu- O 8 ·
.~.~
.
. para reJeiçao do mcLSo I, do. ardO em mais de dois têrços da aJ"re-· y, ~·· em contrapo~lçãO 0 _q~_e vai tigo 2. 0 , e também do art. 13. do
cs.dação geral de tôda_ a _-previdência real~zar o Serviçoo Socml Rural.,
Projeto.
social, qresceria à proporção que a Dlz o Art. 3. :
0
I do.art. 2.0 assim dispõe:
própria renda desta fOr aumentando.
"Art. 3.
O serviço Social Rural O inciso
"I - 1 A Fazellda Paracatll. no EsQunntC' ao fator tempo não esqueça terá. por fim:
.
. ~.
V. Ex.• que as -rendas vinculadaS na I - A prestação de servtços soc1a~ tado de Minas Gerais, c-om . suas
ConstitUição Federal estão, na maior no meio rural, visando a melhoria benfeitorias; semoventes e pertences";
O Sr.

KerginaldO Cavalcanti

e

.,

7 _

(Par.a encaminhar a votação} (Não.
foi revisto pelo orador) _._ Sr. Pre·

sidente, não compreendi muito .bem
isto· é, nos seus propósitos fundamen·
tais, não obstante a clareza dos sem
têrmo.s, -·o que pode parecer à pri·
rpeira vista urpa contradição- aos meU!
argumentos - o requerimento· apre·
sentado pelç nobre Senador Apolõni<
Sales.
·
Desejaria que de maneira maú
incisiva S. Ex.a nos convencesse d1
necessidade de desprestigiar. o · in··
ciso I do art. 2.0 : rios demonstrasse
d_e modo a gerar unia convicção po·
Sltiva, a
inconveniência de a Fa·
zenda de Paracatú, sita no Estado d1
Minas Ghais, entrar para o-conjuntt
de bens qu-e constituirão o patrimõnil
do Servico Social Rural.
Se êsse inciso I, do art. 2. 0 , exige
com efeito, uma explicação cabal, d1
modo_ a que sôbre êlt p.ossaffios ofe
recer um voto conclusivo, nada nad:
obstante· o art. 13 deixe-nos num;
Perplexidade,. em_ virtude de sua prú
pria redação.
De fato, - e para isso solicito i.
atenção do plenário - o art. 13 dt
" Art. 13. · O Serviço SoeiS.! Rura
entregaiá a Fazenda Paracatu, cca

