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Art. '3o'l Terminado, o' prazo de EComissão Mista incumbida .dêl CONGRESSO 'NACfONA~. (cinco) dllllJ de3f,llia'.fo ii.a.pl'esenta
Estudo e Parecer sôbre o ,- ' " ção de emendaa ao :Projeto Iletrll "3"
PrOJ'eto de Lei Complementar Em aval'te, o Sr. Sen'adlJr PetJ:ônio cflio para Relatar o Projeto, e' sub- do arilgo 8.9, qa Resolução n.? 1, d~

Iteracã tel m te li. votação as Normas Disciplina- 1964 <cNl s- serao as mesmas examín'? 1 de' 1970 (CN) que Portela' justifica a a raçso em, a; e ml â nadlllJ pelo l".eslõente ct!l CamJJ.sãO,
u ' • .t:> d Ó alegando razões de conveniência :po- d~ras dos trabalhos da Co ss o, ~ue que datá como não aceitas aquelas
' Altera, D!SPOSltiVO o ecre- titica' acrescenta.jã haver precedeu- &aO aprovadas de acõrdo com a PIO- que aumentem a despesa P1'OP'f"t;g, pc-
to-Lei n'? 1.603, de 21 de 'OU- te llÕbre o assunto, no que é c,Onfir- posta do Sr. Deputad,? Leon Peres, lo Presidente da Repúolica Uletra "b'
tubro de 1969:' ' mado pelo Sr:' Senad~r Guido M'ol;l- para' que o Parágrafo uDÍ!l0 do ..Art. do artigo 89 da ResOluçáo n.9 1: de

, dín; e alega a lisura com,' <luc' agiu ~Q tenha a seguinte redação: liA de- 1964 (CN) ". ,-
:ATA' DA REtJNIAO DE INSTALA- no caso, 'ao levar com antecedêneía ~~çáo do Relator~ -de livre 1iV-'* Parág:rat"o único. Da decisão do Pre.-
ÇAo REALIZADA NO' DIA: 2 DE' ao cónheclmento da Liderança opo- clatlva do pr~ldente o' sldente Sílbre a não _aceitação de

' Al3RIL;.DR 1970 "_ .' stcíonísta ir disposição da Aliança Re- Ao tlnal: 0.,sr., Presidente, aeolhen- emendas caberá recurs« para a Co-
o ' ,.' - novadora Nacional de propor a. mu- do a renunera apr~ntad!, pelo Sr. míssâo nas 24 (Vinte e quatro) no-

:Aos 2 dillS do mês de abnl doaDO dança, uma vez que o partido' G~ Deputado Ulysses Gmmaraes, coI,lv/,- ras subseqüentes ao termo final do
de mil novecentos e· 'seteu~a. presen- vernJsta repres:ntimdo a. maíoría es- ca. ~s ars. cgn~esslstas para. ,u~s. prazo fixado para. o recebimento d8ll
tes os srs, /?enadores Petr\tnioPorte- magadm:a. dos parlamentares no ...ou- próximos reuniões: a primeira, no d.a emendas, tmprorrogãvelmente, Só se
la. Guido Mondin, Eurico - _Wzeucte, gresso Nacional, deve ter em certas g do corrente, às 16:00 horas, n .·sala, rá admitido recurso subscríto por 6,-
Fernando Corrêa, Manoel Villaça; Vic- ceasíões o direito ao comando pohtico da,'·Comissão de Finanças do Selll\do (seis) 'mmnbros da . Comissão no-
tarmo Freire, José Leite, ,Argemlro,~ das ComisSões Mistas. ' Federal, 9uando deverá "er cleJ.to o. ml:nImo.' , .'-
HgueJredo, Josaphat Mannho, Aurelio De conformidade com' o que c:;t1pu- Vice-Presidente: a segunda, 1::0 dia. 14 Art. 4.9 .Não serão apreciadas PI!_
.Vianna e NogueIra da. Gll.DI3 e Os Se- Ia. o Art. 2g da Resolução • ) .cori- docorrente, às 21:00 horas. no mesmo Ia. COllÚSSão as emendas que, a, jut
lihores Deputados Clóvis stenzel, Dayl gresso Nacional n9 1, de 19114, que local, .para apreciação do Parecer do zo do Seu Presidente, o'uido pc Rela- _
de AIJl1~ldl.. Flávio Marclllo, Geraldo adapta o Regimento Comum ;:g àis- Relator. . ta~ não sejam pertínentes- ao Pro
Guedes, Ham11ton PJ'ado! 4~n Peres. ,posições do Ato Institucional, o sr, Nada mais h~'yendo a. tratai', encer-, j~to, isto é, não se refiram .a ma-,
Ruy santos,.Ul~es G~es, ~dosenador'Nogueira da. Gama, no .....:er- .ra-se a R~umao para constar, eu. turfa constante ae qualquer ue seus
Fagundes, Flgu~edo Con:eJl!:, _e:ÚiZa eíelo da -Presidência declara iniciada Mat:cus VllIlcius'Golllart Gonzaga, Au- dispositivos. -
a sua lI; :R~unlao. a COIIIISSao. Mista a vota ão para. indicação do _.•esi- xiliar Legislativo, do Quadro da Se- Art~ _5.'1..A Comissão, a requcrimcn:,
do Congresso NacIO}lal incumbida do dente ~ Vice-Presidente,. Nessa oca- eretaría do ~.~nado Federal. S~cretá- to do n:tor.da emenda, ou com. o :
estudo e parecer sobre o Projeto de sião, o Presidente convida o Sr. Depu- no da, Oomtsão lavrei, a. pre;sente apoíamente de, pelo MenO!!. 6, (seJ.o;)
Lei nQ 1, de 197Q WN), Que A1t1;ra. tadd Leon Reres para runctonur como Ata, que, lida e !aprovltalt, e assmada de ·seus mtegrantcs. podem .ao,'eelar -'
dispositivos do Decreto-~~i nQ ,:.6,03, -Escrutlnador na apuração ,dos votos pelo SI', !,residen~ e: demais M~- a preliminar da 'resp!!':tJva 1m:erU
de 21 de outubro de 1969 '.' Colhidos e apurados 'OS' Votos ve- bras e vaI à pubhcaçao. - Petromo nl!ncla, ' I ,'.' _. ' ".

Deixa.de comparecer por motivo jus- tifica-sé o seguinte resultado:' ~ortela, P,resí,!ente -. Fel'Jw./llÜJ Cl?r- Ai·t;' &.'~ Apó.!' a . ComIsSão ter"e~
tlflcado, o, Sr. Deputado Tancredo . \ rêa _ Vlctorl1l0~ FreJre - A.r!Jelllt1:o manifestado sobre os recursos. sem.
Neves.. _.. . PA,RA~ID};;NTE de, Figuclredo - Aurélio Via;,lIa - aberto," prazo de 78 (set.enra·(! !lUas.),

''Em .obcdiencla ao que dispoe o Ar!:; Senador PetJ:õnlo Parlela _ 13 vo. Dayl' de AI11lelda - Geraldo cJue~es 110ras 'ao Relator ~ para, apl'l!denfat o
32 ltnnta e dois) do Reglmento CO- t '-' Leon Peres _ Ulysses GIllnlaTues sell parecer, que jlHo;lera 'Onclnlr por
mum, assume a Presldéneia o Sr, Se- os , _ Figueiredo Correia _ Gllidc Mon- IIUbstítutivo (letra. "C" do amgú 8.9.
nador Nogueira da Gama, que declara PARA VICE-PREI:lIDENTE, clin _ 'Eurlrfo Rezende-_ Jl.1aJ',oel Vil- da Resolução n,9 1, di! 1964 WN1. '
2llStaladaa. Comissão. Deputadó'U1~s GUimarães _ 12 laça - José Leite - Josaphat Mari- Art '19 A d1seU~são sela lIma ro

Em seguida, a palavt:,a é concedida tos ' l1ho -' Nogueira da Gamli - .:Jlóvis s6bre' o 'parecer e emend8ll. 'Pllll~ã.
ao Sr. senaíl.~ Aurélio VlllWl3• .o vOsenador Argen;1.lro de :FigUeiredo .-:... Stenzel - Flávio lffardtío - lIamil- lLSar da palavra sobre a m~télia em.'
qual, em questão de ~rdem, se malll- 1 v to " , , tem Prado -' 'R1:Y Santos. - Atd6 dís<'ussão, durante 5 (cinco) ~lUtoS.
festa pela.. manutenç:,o das Normas o - . - . FagmuIes. ' _ ,qualquer mettll;"jO da Caml5'iao, L.t-
Disciplinadoras tradiclOnalm~te tu;!0" Abste1/.~õe3~ e' •••.,..,..,,0 DA ATA DA P REUNlAO der de PlI1'tldo ,ou' de BlOCO Par.ta"
tadas nos trabalhos . das ~cr.nJssões . - t _ .......~ . DÊ mentar. Se 'a. lJlatéri~ "m. il1lc!lSilão-
lMIstâs particularmente. no 'lue dlll Se abstiveram de vofar 7 (se e) Se REALIZADA E,M 2 DE ABRIL ' fôr' emenda também poder' l,wal" da
l'espelto-ao parágrafo único do ·.xi. nhores Parlamentares.. ,DE .1976 _ " valavrao, seÍ! autar pelo ':;esmo J:l~-
19, que estab~lece ser a designação do E~C~dPrJtemento t;~ ~1í1J~~0~ PUbllccu;ão 'devidamente autott#ad4 mlte de tempo. O Relator. ter'Í Igllal
Relator da lIvre iniciativa do Presi- Sr, ...e eu even ti 'I r. lei' ~. pelo SenhOr Pres(dente direito lJeJo pn.zo .de 10 l.ie-~) ,00-dellte eleito, não podendo SC!' indica- Nogueira da. Gama, prqc ama, e .os. . . nutos '
do parlamentar- da mesma legt'odll. respectivamente, Pres~te e .Vice- Normal Disciplinadoras dos Traballt08 • . .
artidárJa do Presidente. Pfesfdente da Comissão '~1Sta; ....:; se-. da Comísltlo' ,_Art: 8~Q Encell'acl~ a'dlscuss~o, 'pro-

i' Nessa opó,,'tunldade. fazem USI)~ nn,ores .senador Petr,Omo_ ?Ol'tela e Art. 1.9 Instalaclli a Comt.,,:;ão 'e_ ce~se li; a. ,v~~o•. ~~ra etl!itr-!/oc
palavra os $rs. Senadores .EUrico ,.t!- 7!eputado Uly~ G\fl1Dll!BeS, :iJrc0!l- eleitos (I Presidente o Vice·Pxe,'idcn~ ~ em~e rserão,r~vldf~ ~~ ;;
zende, Petrônio Portela, GuidG 1\1'on- VIda Q primelrG a aSSUllUr a ecao te, o Presidente deslgna.rã o Relatar. <três) gruPOS' ' .
dln e Argemiro de Figueiredo, -. os dos' Trllbalhos. . Parágrafo tlni(:(l. A desIgnação do. • , _
Srs: Deputados ClóvIS stenze1 e lR.on, Assumindo a Presidência o : enhor ReJàtor será. Na. llvre InfcUtl'lllo do. a) .elllJndas com parecer !avoro'\.veI; ~
rores. ' , Senador Petrônlo Portela concedI? a Presidente eleito. . " b) emendae. com subemendas; oc '

Finalmente, após prolongado debate palaym aI) Sr. Deputado l11ysses Guf- Art.' 2.9 O l?resic'ente, ouvida il ,CO- c) ,emendas com 'parecer COrttrarlo~,
/lôbre a matéria, os.srs.senador';ro- maraes, o qual, pede renúncia do car- mI8lIáa...determL'larn local, no Congres- 'Parágrafo único. O·Presidente sõ~ .
saphat Marinho e Deputado Ulysses. go de Vice-PresIdente para que, foi 80', Nacional, rf!a: e hora para R apre- mente votará em caso de empate.

- Guimarães falando em nome Jo Mo- indiCRdo, solicitando-dos M:embrdS da sentação dM emendas ao P.rojcto de Art. 9.9 As qúestíies de ordem seriio-
vlmento Dwocrátlco Brasileira, pe- .c"omLs'siío compreensão pelà l""..edfda Lei, (fxando-~e, ' desde logo, ., Milmo sucintamente propostas e con'lluslva
dem seja ·t"eglstrada 8. discordJtneJa do que acaba de tomar, em l1tlláp de di- l1nal do pruo (fjS 6 <cinco} dIa": pre-

I
mente f..!iolvlcla.s peJo, Presi1ente. pó

partido oposicionista com te1f'Cã.<l à vergências já manifc,stadaslinterIqr- visto na ·letra. ull" do Uilg'>' a.9, da, dendo ser- propostRS' e c9..~ntrll.cJJta(jM:
alteração proposta, por ê'onslderá-la mente com r~pelto aos ,1Í!lVOS _'ltérlOlI Resolução n.9 1. de 1964 (CN). , pelos membros da ComlsSao,.cxclusl- :
imprudente, mal colocada, e por en- adotados. - ',. P,!1rágrni'o finlco. As. (lme~dafl .d~- vamente.. . , _ .
'tender que a mudança de critério terá .Em seguIda, o Sl'. Pl'es1âente agra- verao ser -atm'",,,taclas aó ",ecrttarIO § 1.9 .Cada questao de ordem' só
l'eflexos favol·á.vels' 1\ 'oPOSlçáo conio dece a honra. 'cont qUE! foI dIst1:..igUfão, da ,ComissãO' MIsta 'lI:' toe!!l e.1l'i* pOde 8<'1' contl'Rditncla' por um con~
Iã- ocorreu em oukas oéaslqes. des.igntt o Sr. Deputa,do FlávIo Mar- ríopreV1amente de~l1J11naucs. - . gresslsta.:· • - ,
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COMPOSIÇAO
Preslden!lJ; Senador Petrõnio Por
. teia
Vice-Pmsidente: ~ Deputado Clóvis

Sten2el
Relator: Deputado Flávio Marcilio

ARENA

BRASíLIA

FUNCiONÁRIOS

ASSINATUÍVtS

_ O preço do exemplar atrasado será a'crescidoAc NCr$ 0,01, . 1 - A comtssao receberá emendas
se do mesmo eno, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos nos dias 3 (três), 4 (quatro). 6 (seís},
anteriores. . 17 (set-e), e 8 (oito) de .!lbrii.

O
. ,- . " 2 - ,As emendas devera o ser onea-

preço do numero avulso figura na u/tmla página de cada mlnhadas ao 119 andar do Anexo do
exemplar. ' , Se?ado Federal. nos horários das 8:00

(Ol!iO) ~ 19:00 (dezenove) horas e.
durante a noite. quando houver ses
são em qualquer das- duas' CaSaS do
Congresso Nacional; " .

3 - Tér!)1ino do prazo pal'a apre
sentação de emendas na Comissão:
OIa 8, 'às l!l:OO horas.

4 - As emendas só serão recebídas '
quando o orlginal vier acompanhado
de três cópias; , -

5 -,Ao término do prazo' de rece
bimento de emendas. será aberto o
prazo de 2~ horas (vinte e quatro}
noras constantes do parágrafo único
do al-tlgo 39 das normas, para recebi.
mento de recursos; .

6 - Durante o decorrer do citado
'período, 111'1verá, na. Secretal'ja da Co
missão, plantão inInterrupto pa.ra re-
ceb~-los; e '

7 "-A apresentação do parecer do
Relator perante 11 Comissão dar-se-á,
no dia 14 (quatorze) de abril de 21:00
hOrllS, na. Sala' de Reuniões da Co-
missão de Finauças, _

O'ongrCliSO Nacional, 3 de abrll de
1970, - Senndor Petrõllio Portela
Presidenie, •

E X P 11: D "IE N T li: c

DEPARTAWtffO IH: IMPR-ENSA "NAGIONAIiI"';.-..:i!

DIÁRIO DO GONGFUES'30 N~CIONAl.

lIlf::fjlÂO I

DII!tfIYQM:w G S Fit4 t.. _ >,_ i

ALBf:R"fO 13)!:j!RITT0 PEREIRA;
- - )!,~ < - -.'

eMa". DO saft"lço Da. PU.LIc:....ç.6H~ CH.... DA ••c;:Ao DIE 1I••A• .I0

J. B. DI! ALMEIDA CARNI!IOO FLORIANO 6lUIMARÂis

§ 2,9 Os prazos para suscitar eon-'traditar e decidir as questõea de or- ' Colhidos e apurados os votos
cem serão de 3 (três) minutos, fica-se -o segUinte resultado' •

§ 3,9 As questões de ordem nao po- Para Vice-Presidente •
dcm ser renovadas depois de decididaspelo Pl'es!dente. Deputado ClóviS Stenzel - 6 vo-

Al t. JO, Qualquer destaque de tos; -
emenda llara votação em ~epa~'adi1 Em branco -' G votos.
será l"equfrlc.o no prazo comum de 'Encerrada a votação, ao anunciar
10 üj(,,,, minutos, antes da votação os resultados, o Sr. Presidente comu-

• ]JC'!O resnectívo autor ou qualquer nlca: que se abstiveram de votar, de
membro I a comissão, podendo euca- acôrdo com declarações do SI'. Sena-
rnlnhar li votação, pelo prazo de õ dor Aurélio Vianna, 5 (cinco) Senho-
íctncor minutos, o autor da emenda, res-P.ar1amentares do MovImento De-
ou uíu representante de seu Pa.rtido moorãtíco Braslleil'O, sendo tais abs-
da Com'<sâo, o autor do destaque e tencões computadas como votos em
o Relator.' branco, ~a forma: que dispõe 0- pará-

Ar~. _ll. Sõmente aos membros da grafo único do art. 292 do Regimen-
Comiasüo sera permitida a aoresen- to rntemo,
taçüo de subernendas, igualme!lte re- Em 'cumprimento ao deliberado, o
guladas pelos artigos 3.9• 5,9 e 6,9 des- Sr. Pl'esIdente proclama eleito Vice-
tas Normas, Presidente da Comissão Mista, oSe-

Al'L, 12, Ultlmada a votação, \I R.... • nhar Deputado Olóvis Stenzel, e con-
,1~tor reuíglra o vencíno. SC'liecesSil- REPARTIÇÕES E PARTICULARES -\ voca: os Srs. Congressistas' para uma.

1'10 substitutivo, êste será votllélo em reuníâo a reafízar-se na Sala: da. Co·
bloco, somente admitidas emendas Capital e Interior:, Cepitel e Interior!' mísão de Finanças, às 21:00 horas
que ,Visrm a corrigir a redação ou -' quando o Sr. Deputado FláVio Ma1'ci~
suprrr omissões e equívocosacaso ve- Semestre NCr$ .0,50

1'Semoestre
•••••• ., NCr$ 0.45 lio deverá apresentar o seu relatérío,

rincados, 'IA . ~ - Nada. mai~ havendo a tratar. encer-
Art , 13; Com o' parecer da I4'Jm;p- no NCr$ 1.00 Ano ••••. ,' . •••• NCr$ 0.90 ra-se va retíníão. para constar eu

são Mista, os seus traMlhos serão I r E t ' I E ' . lIfarClts Vini(!illS Goulart G01!;XI(J~ se:
~uspenso~ até que, 11 respeito do pro- x error: Exterior: ~ crejárlo, lavrei a presente Ata, 'que,

Jetxi,t~e~~:t'~ocg~~~~s~n~:~~I;~\ Ano NCr$ 4,001Atlo NCr$ 3.50 ~~~~a:a~\,U'~:i%~i~~çE~l~a~rse~::ii .
!llaooraçíio da redação final do Pro. NUMERO AVULSO e rI do Dlano do Congresso Nacional.,
Jeta, no p1'lIZO de 24 (vinte e qua- AVISO
trol 1101'as, a contar da aprovaçãâo .
pelo Plenário Heta'a "k" do artigo
8,9 ela Resolução n.9 1. de :964 WN!.

Art. J5: As emendas e o 'parecer
serão dístrlbutdos aos membros da co
missão, para prévíc eonnecímento no ..
dia previsto para a. d1s~usslío e •vo
tação do parecer,

Art. 16, Somente será aceita pela ----"-.. ----------------
Comissão, a emenda qve :se fizer 14, Corrêa da. Costa sentes os Srs, Senadores Pelrõnio
aco,mpanhar, além do original. de 3 5. :Manoel Vi1Iaç& Pol'tela - presidente, Guido Monélin,
(três) 'cópias. ,6. Vlctorio Freu'e Eurico Rezende, José Leite, Argemíro
., Art. 17, Estas Normas serão ob- 7. José Leite Figueiredo, Auréllo Vianna e Noguei-
servadas pela Comissão Mista .e 'nos . ra da Gama, e OS ,gr8. Deputados
casos omissos se aplícarão aú dispo- Deputados Clóvis stenzet; Flllvio Marcillo; Leon
sícões do Reglment? Comum. 1. ctõvís S\..enzel Per Eis, ' Aldo - Fagundes e Figueiredo

Sala das Comissoes, em 2 ~e abrll 2. Dayi de Almeida COrreia, reúne-se na sala do- Gãbtnã-
de 1970•• ",... SenadOr Petrõmo Por- a. Flávio Marclllo te do P1csidcnte do Movimento De-
tela, ~resldente, _ Deputado Flávio 4. Geraldo Guedes mccrábíeo Brasileiro, às dezesseis 110-
Mare/lla, Relator, 5, Hamilton Prado vas, a Comissão Mista -elo Congresso

AVISO 6. Leon Peres Nacional incumbida do estudo e pa-
1 _ A comíssão receberá "" ""nd"s 7. Ruy Santos recer sóbre o Projeto de Lei comute-"'''''0 ~ montar nv 1, de 1970 «iN), que "al-

nos dias 3 (três), 4' (quatro), 6 (seis), M D B tera disposítí 90S do Deoreto-lel nüme-
7 (sete! e 8· (oito) de abril, Senadores 1'0 1.603. de 2) de ollLuL,o iíe 1959".

2 - As .Emendas deverão ser enca-
!ninhadas ao 119 andar do Anexo do 1. Argemiro F1gúeil;;do Dl1xam, de Cl'IDilarecer por moHvo
S{mado Federal, nos horárIos das 8:00 2. Josaphat Ma-rll!ho justJi!icado os 01'5: Senadolcs-Ferl1an-
(oito) àS 10: 00 (dezenove) horas e, 8. Aurélio Vianna do Corrêa, 1\1anoel Villaça, Victorlno
dUl'ante a noite, quando houver sessão 4. Nogueira da Gama. Fl'f:ljle e .1"~alll1àt Ml1rilÜ10, C' os Se-
em' qualquel'- das dUllS Casas do Con- D La 1 nl1orc5 Deputado!: Dayl de AJmelCla.
gl'esso Nacional: - " epll (OS Ge:aldo c:,uedí.'5, Hsmilton Prado, RUy

3 _. Término ao prazo para. apre~ 1. Ulysses Gulmarlies ' Santos. l;llIsses Gulmatiies e Tancre-
sentaça~ de Emendas na Comissão: 2. Aldo Fagundes do Neves, '\ . " ' ,
dia 8, as 19.:00 horas, 3. Figueiredo Corrt;a !lúclalmenic, 'o Sr. Presidente leva

4 - As Emendas Só serão recebidas 4. Tancredo Neves ao conhecimento dos Srs!-Pll.rlamen-
quando o original viel' acompanhado . AR • tares o obJetivo. da t:euni.ão, qual seja,
de três cópias. ' CALhD .IO de proceder à eleição do Vlce-Presi-
.5 - Ao térmIno do prazo de rece.. Dia 2 de abl'il - E' 'lido' o projeta. dente da Comissão .Mista._

blmento de Emendas, 1será aberto o em Scssão Conjunta,
prazo de 24 (vil1~e e qU!'t~o) horas , DIa. 2 de abril _ Instalação da. Co- Logo após; pede a palavra o Senhor
constautes do, paragrafo umco ,do ar. m.1ssão, escolha do Presidente, Vlce- Senador Aurélio Vianna, para comu- ,
hlgo 39 das Normas, para }'eCeblmento Presidente e designação do Relatar. nlcar aos Srs. membros da Comissão '
de recursos; Dias 3, 4, 6, .'1 e 8 de abril _ Apre- a. dec~são tomada pejo Moyimenta De-

G _ DU1'ante o decorrer d citado sentação de emendas, perante a Co. m~r.atlco ~ra.slleho, de nao maIs par- Se7ladOrC3
perlo.do. haverá. !la Secr-etaria da Co- m.1ssão. tiClP::tr do~ cargos de direçílo, das Co- 1. Petrõnio POl'telll.
mlssao, plantllo mlnterrupto para re. Dia 14 de abril _ Reunião da Co'- ~soes MIstas, ao ~~nos, até que se- 2. Guid() Mondin
cebêlos; e _ mlssáo para apreciação do parecer do Ja feltl1. uma l'eV1Sl!O nos critérios 3. Eurico Rezende

'1 _ A apresentaçao do !'arecer do Relator, às 21,00 horas, na Sala de adotados.; 4. Corrêa da Costa.
Rela~or perante n Comissao da.r.se.á Reunióes da Comissão de FInanças do 5. Manoel ViIlaça,
no dla 14 (quatorze) de abril às 21:00 Senado Federal; . Em seguida. faz ,uso da- palaVra, o 6,' Vlctorino Freire
h?rllS, na, Sala de ReunIões da Comls- DIa. 17 de abril _ Apresentação do Sr: Deputado Leon Peres, para jus- 7. José Lelt-e
sao de Fíllanças. parecer pela Comissão' , ttflear as llovas medidas adotadas. \

Congresso Nac~onlll, 3. de abril de Dia 18 de abril _ Públlcaç'ão do Pl'l-f Finalll1ellte" o 81'. Presidente, Se- Depu lados
1970, _ SenadOl Pelrómo Portela _ recer' e - nador Petrômo Portela lamenia a 1. Clóvis stellzel
Presidente. Dlá 22 de abril- Discussáo do pro. posição tomada pelo M~Yimento De- 2, Day! de Almeida

COMPOSIÇAO jeto, em Sessão Conjunta, àS 21:0(J ho- mocrático Bl'asllclro, e manIfesta o 3. FUlVio Marcllio
n",. , • ras, ',seu deseJ? de contai' com a valiosa 4. Geraldo /3:uedes
dC~ldent~. Sen~do~ Petlõmo PorteIa Prazo _ Inicio: 1 de abril de 1970; c.olaboraçao dos representantes opo· 5. Hllmllton Prado
v.\,Ce_Presldente.. ' têrmino' 11 de maio de 10'10 slcionistas durante os trabalhos da 6, Leon Peres
Relator: Deput.ndo Flávio Mareil10 t: ' . Comisoão' 7 Ruy "'antos

. AREN~ G:~;~eaa1'1o: Mal'eus Vinicius GOUiartl ,"' .'. I . , ~-
, _ g. . Encerrada a âiscusslio, o SI', Presl-' MDB

Senadol'Cs ATA DA 2~ REUNIAO, REALIZADAIÇlente. ma,nela distribulr as cédulas de \1 Selladorrs
1, Petrõnio Portela NO DIA 3 DE ABRIL DE 1970 . vota~ao, pa!'l\ escolha do Vice-Presl- 1. ,Argemiro de FigueIredO
2 G 'd M di • . '. dente. e deSIgna o Sr. Daputaelo Leon 2. Josaphat Marinho3: E~;'lc~ R~~n~e Aos tres dlllS do ll1@S de 11.01'11 do Peres para funcional' como esenlLína- 3. Aüré!io Viallna '

ano d_e !ni~ novecentos e setenta, pre- dor. 4, Nogueira da Gama
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, ARENA "

A'I;~SO

1 - A Comissão receberá emendat
nos dias (I (seis), 'I (sete).' 8 (oito). 9
{nove) e 10 (dez) do corrente mês e
ano;· ,

:I - As emendas deverão ser enca
minhadas ao ll~ andar do Anexo do
Senado F~deral, nos horários das s,oa
(oito I às 19,00 (dezenové) iioras e.
durante a noite, quando ll.ouv.er,. ses
são em, qualquer' das duas 'C(1,~lIS' dó
oonsrcsso N2cional;' '.. ;', .'I,
. li _. 'TérlrJno do prazo p!\ra.llpre-'.
senta~ão de emendas Da" C(\nl;;~sãói
dia 1(;, às 19,00 horas; ",""', .'

4 ~ J\& emendas só serão recebldas
'lUl!,\'dr o original vier acomnannado
dI' três copias; I

5 - Ao tei míno do praz~ de recebi.
mente de emendas, será aberto <> pra.,
lIO de 24 (vinte e quatro) horas cons
tantes d? parágrat.1 único do a.t't'lo
3~ da! no"ll'JIS, para recebímentc de
"CClIl'tiVS:, ..

-~ -' Du,ante 1> cecoreer do cl(a':lo
p..ríodo, lThverá, na E'ccretaria da oo ..
missão, p.sntão .nínterrupto para ;E,.

cobê-,Oi; n
- -' A n;l1eSe1Jta;:.0 do pu.recel' do

Relator PP1'll,te a Comissão dar-se-á
no dia ie Idl.'zesseis) dt' abrü.. às 16,UO
horas 'na Sala. de Rew1Íões da Comis
são de Finan~as do Senado Federal.

oongresso Nac~onal; 3 'de abril de
llY70, -' Seno.dol' Eurico Rezende, Pre
sidente.

COMPOSIÇAO
Presid('nte: Senador Eurico Rezende
Vice-PresidEnte: Senador Dinl1rte

MarIz. _ '
Rl'lator: Df'pllt-ado Humberto Be·

2el'1'a.
1

SetllJdotes

1. Eurico Re7..eude
2. Paulo Tg'res
3. Ney Braga
4. AtU!O Fonhn'l
5. Carlos Lirdemberg.
6. Dinarte ;l,1ariz
7. Duarte FlÍho 1

Deputaàvs ,.

Adhemar ühlsi
Arm!({\!o ida:, trocol1i\
B('1l9dito l'"t'\!'eirS,
Humberto BezerJ.'a
Luiz O<l.'il' 'cantl,
Luiz de 1>:.1Ila
Nú~sl\r de Almpi\ill -

Deputados São declarados el~ltoii, respectiva- a preliminar da 'respectivA 1I!lpertl-
mente, Presidente e J VIce-Presidente, néncla.' ,

1'. Ulysses Guimarães os Senhores Senadores ]j;urico ReZEm-
, 2. Aldo Fagundes de e Dínarte MariZ. - Art. 69 Após a Comissão ter-se ma-

3. Figueiredo Correa Assumindo a. presidência o Senhor nírestado sôbre os recursos, será aber-
4. Tal\credo JlTeves Senador Eurico Reiende agradece a to o prazo de 72 (setenta e duas) ho-

CALElNDARIO . seus nares a honra com que foi dls- Tas ao Relator para apresentar o seu
, " , 'tínguído, lamentando a abstenção do parecer, que poderá concluir por

D18 2-4 - E_lido o projeto, em Ses-. Movimento nemocrático Brasileiro na substítutívo (letra "f". do art. S9, da
cão ,conjunta; _' . _ partiCipação e na 'lotação parà os csr- Resoluçáo n9 1, de .1964) WN). '

Dla 2-4 - Instalaçao ~a oom!Ssao'l gos de direção da.' C(}missií.<J e designa 'Art. 79 A ~iSCUssãd! serâ" unia só
escolha do P~eside~te, Vlce-Preslden- para. relil.tar a, matérla o Senhor sôbre o parecer e emendas. Poder!!.
te e deslgnaçãq do Relator; Deputado Humberto" ~eMrra, " usar da palavra, sóbre, a' .matéría em

Dias 3, 4, 6, 7 e 8-4 - Apresenta- I ',- , 'di - d te' ,
ção de emendas, perante a Con\issãb; Em segui!'La, ,comunica.; aP6ll, enten« scussao, uran _ 5' (cinc,?, minutos,

Dia. 14-4 _, Reunião da.' Comissão dimento com a Presidência. do .oon- <IUalquer membro da. comrssão, Llder
para a.preclação' do parecer d,o Rela. gresso Nacional, que 'a. oorhrssão 're- de Partid!? .ou de :E!loco !'al·lllmentar.
toro as 21:00 horas, na Sala de Eeu- eeberá emendas -nós' dias 6 (~eis) ,7 Se a mat;rla. em discussão fór emen
níões da Comissão de Finanças .do Se- (sete), '8 (oito), ,9' (nove) e lO' ldéz'l'" dJl', tambem poderá. usar da p.a.lavra
nado Federal; do corrente mês e ano e Sugere aco- 0,- seu autor pelo me~mo Iinll~e .de

DIa 17-4 _ Apl'esentação do pare-o mispão a adotar como normas d~í';' ',tempo. O Relator tera ,igual díreíto,
eer pela Comissão; , plínadoras de seu trabalho, padrão pel~ prazo de 10 (de.z) minutos.

Dia 18-4 - Publicação do parecer: e que tem sido aceito nas outras -Co- Art. 8Q Encerrada a discussão pro.
Dia 22-4 _ Discussão do projeto, em missões Mistas, ceder-se-li à votação. Para efeito de

Sessão Conjunta,làs 21:00 horas, Submetida à discussão e votação é votação, que se realizará 'em globo, as
Prazo: _'miclo: 1-4-70; Térmi-

1

a proposta' do ,senhor Presidente emendas serão divididas em 3 (três)
no: 11-5-70.' . - aprovada. - grupos: '

Secretário: Marcus Vinicius GOUla.l't ' ,Gonzaga Nada mais havendo a' tratar, en- ,a.~ emendas com 'parecer favorável;
_ . cerra-se a reunião, lavrando eu, Hugo .b) emendas com subemendas; e

':' ,'~ M'sta para estudo e' Rod1',ig~es Figueiredo, secretarío da in emendas com parecer contrário.
,,,OnlISSaO I~ ,:1. , !Comlssao, a pres~l1te, ata que, uma Parágrafo único. O Presidente sõ-

parecer sobre o _projeto de! vez aprovada sera asaínada pelo Se~ mente votará em caso de ·empater

Lei N9 1, de.197? (CN) ~ que \' g~o~o~::k~~n~ ~el~~~i~~~~~~~ 'Art. 99 As questões de ord~m se"
"acrescenta parágrafo UI1ICo ,zende _ Senador. Paulo Tôrres -'- rão sucintamente propostas e eonclu,
ao Art 15 da Lei N9 4.822, de Senador Carlos Lindenberg - Sena. sívamente resolvidas pelo Presidente,

29 d
• t b d 1965 "que' d01; Dinarte Mariz - sensdcr Dual'· podendo ser propostas e contradttadas

/ e ou u 1'0. .~,. 'I,. i te Filho _ Senador Oscar Passos _ pelos membros da Comissão, exclusí,
estabelece prmctprcs, conOI-lsenadOl' Argellliro Figueiredo - se· vamente. ,
ções e critérios básicos para ,nador. Bezerra Neto - Senador RUll § lQ Cada questãç> de ordem s6 pode
as· romocóes dos Oficiais de I C~rne!ro. !!cr contraditada. por um co~gressistil'

P, , i,· ,I Deputado Humberto Bezerra ~ -29 Os prazos para SUSCItar, con-
Marmha • ,Deputada Luiz -Cavalcante - Depu- traditar e decidir as questõés de' or-

1~ REUNIAO DE INSTALAQAO lado Adllemll;r Glds! - Deputado Be- dem serão de 3 (três) minutos.,
REALIZADÁ EM 3 DE, ABRIL . neellto FerreIra. § 39 As qúestóes 'de ordem nllo po-

DE 1~70 .. ANEXO DA ATi DA 1" ItEUNIlW, dem ser renovadas depois de decidi.
, Aos tres dias do lhês de abril do REA;LIZADA' EM 3-04.70 . das pelo Presidente.
(lno de mil novecentos e seten~a, às -Publicação devidamente autor'zada Art, 10. Qualqu~r destaque de
15:30 horaS, na. Sala da. Comissao de pelo Senhor Presidente da Comissão. emenda para votaçao em separado
Financas do Senado Federal, presen-, _ {serlÍo requerido 110- prazo comum de 10
tas·os ·senhores Senadores Eurico Re- NORMAS DISCIPLINADO~l1 .., DOS 1'RABALl'!oS (dez) minlltos~_ antes da votação, p,elo
zende, Paulo Torres, Oarlos Linden- DA COl>lISSAO respectivo autor ou qualquer membro
berg, Dlnarte Mariz! Duarte Filho, "Art. lQ Instalada a. Comissão e elel- da c~mls5ão, podendo encíl!1ünhar ,a
Oscar Passos, Atgemlfo de l"!guelre- tos o Pl'i~'Sidente o Vice-Presidente o 'Yotaçao, pelo prazo de 5, (ClUCcr) ml-
no, Bezerra Neto e Rll.y CarneIro e os Presideri te designará. o Relator ' nntos, o autor da emenda, ou um re- 1.
Setlho~es Deputados Humberto Be,z~r- Parágrafo único. A designaç~o do p[eSentallte de seu partido l'!a Cotnis· 2.
ra, LU!Z Cavalcante, ~dhemar GhlSl e R~lator será de livre in!cla.tiva- do sao, o autor do destaque e o Relator, 3,
B,ened!to Fer:elm, reune-se ,a ComIs- Presid-ente eleito. Art. 11. Sômonte 'aos membros da 4,
sao Mista. do COl1gress~ NaCional, 'pa - Art. 29 O Presidente, ouvida a Co- Comissáo será permitida a apresenta- 5,
1'11. ,est~ldo e ,parecer sobre o Pr~,Jetü missão, determinará ,local, -no Con- ção de subemendas, igualmente re- 6.
de Lel n9 1" de 1910 , WN), .. que_ gre!'so Nacional,' dia. e hora para. a guladas pelos -arts. 39, 59 e 69 destas ",
acrescenta. paragrafo un,co aa_ a,tlgo apresentação das emel1'tlus uOPl'oleto Normas
15 da Lei n 9 4.822, de. 29 de outubro de Lei fixando-se desde logo o ter- '. -'
de 1965, que estabelece princlpIos, mo final do prQl~O de 5. (cinc'O) dias Art. 12. Ultimada a votação, o Ee· SenadorM
lJondlçõ,!'S e critérios básicos ~ara·· as previsto na letra "a" do art. 89 da latdr red!gir~,o ~encido.. Se ~\ecessá.
promoçoes dos oficiais de M41l'lllha.". República 119 1, de 1964 (CN). - rio subst~tutlVO, este ~era. VOtado em 1. Oscar PasSt1~

Dei.\' la: com ál'ecer os senhol'es Parágrafo único. As emendas deve- bloco, somente ,ll:dl1utidas _emendas 2. All:emiro' do FIgueiredo
sen~cí~r~s 'NeY' Bfaga e Att11l0 Fon- rão ~er_apre~el1tadas ao SecretáriO) 'la que visem-,Jl corl'lglr, a redaçao 0\1 s~- t ~~ie~':rl~r:g
tana e OS senhores Deputados Armln- Co.m!ssao Mista, 1l~ looal e horáno fi~rd~~!Ssõ€s e eqUlvocos 'acaso ver/-
do Mastrocolla. Luiz de Paula, Nósser prevIamente determmados. , . ,. De)JUfador._
de Almeida, Amaral Peixoto, AmaUry! ~rt. 39 Termin~ndo o prazo de 5 Art. 13. Com o parecer da OOtnlS-- 1 A i ' , •
Kruel,' NeIscln Carneiro e Petrõnio (~ll1co) dias destmado, à apr<lSel~ta· são Mista., os seus trabalhos serão sus- :I' Amara ~lfOlo
Figoeiredo. .. ' çao de emendas ao ProJe~(Ietra t,a.", pensos até que, a respeito do projeto 3' NnrautYC ~ e l __

- do art, 89, da Resoluçao n9 1 de del'be e o Co gr'es N' 1 '. e S01\ atue,J ()
De ac/h'do com o que pl'eceitua o 1964 (CN). serão as mesmas exámi- 1 r _ n so aClona. 4. Pe~l'Ônio Figu~ired()

art,. 32 do R€gimell{o Comum, assu- nadas pelo Presidente da Comissão, Art. ~4. A Comis,:;ão ,incumbirá. a CAL"""'ÁRIO
me a presidência, o Senhor Senador que dará como não aceitas aquelas elaboraçao da. redaçao fmal do Pro-,_ ~,.<
Carlos Lindenberg que declara insta- gue aumentem a. despesa proposta jeto, no prazo de 24 (vinte e quatro) ,Dla 2,4 -,t Ildo o projeto, em ~Il-,
Inda a Comis~o. ' pelo Presidente 'da. Repúbllca (letra horas, a contar da. aprovação pelo sao Conjunta; ,

A fim de cUillprlr dispositivo regi- "b", do art. 89, da Resolução n9 1, Plenári~ (letra. "k", do art" 89, da Dia 3-4 - Inbta.Iação da ComissáD.
mental o senhor ,Presidente esclarece de 1~~4 WN). . Resoluçao n9 1, de 1964) (ON). escolha do Presidente, Vice-Presidente
que irã. proceder à etelção do PI'esl- Pa,lllgrafo único. pa. decisão do Art 15 As emendas e o parecer e designação do Relator' .

I ' , , PreSIdente sóbre a nao aceitação de -' 'di t ib Id ' b d - •
dente e do V oC-?l't\sldente, Dlstpbm- emendaS caberá recürso para a. 00- serao "s r li os .a!Js mem ~os a' Dias a, 7, 8, 9 li 10-4 - Apresenta.
da.s .aL cédulas o Sellhor PreSIdente missão nas 24 (vinte t ) h _ Comlssao, P8;ra. prevlo con!J,ecunento, çáo de emendas pera'nte a. Comissão'
conVIda para funcIonar como escrutl- b" ,e qua ~o , o no dia prevlSto para a dl~ussão' e " - .,
11adol' o Senhor Senador Duarte Fi- rp~~Z~ufi;~uenpt~ ao r~'mb? ~mtal ddo votação do parecer. , Dia 6-4 -: ReunH\.o da Comissãopa~
lho. . o a a. o e mlen o, as - , /'. ra apreciaçao do parecer do Relator

Procedida a eleição, verifica-se o se- emellda~, ,Improrrogàv.elmente. So se- Ar~. _lS, S_omente será acelta l?ela às 16,00 horas, lia Sala de Reuniões ~
guin te' resultado' rá .adInl!!do recurso sUb.sc~lt.o por G Canu,5sao a e~enda qr:e se fizer Comissão de Finllnças do Senado F •

, ,,' . <s.els) membros da Comlssao no mi- ac0.!Upanhar, alem do orIginai, de 3 deral; - '. ' , e
, Para: Pres.aellte: l1lmo.,. '..' ! (tres) cópias. :"

I Art. 49 Não serão apreciadas pera . 't ... - , Dia 20-4 - Apresentação do pare-
Votos Comissáo as emendas que. a juizo do Art. 17. Es as ~orm!!s serao obser- oel',-pela Comi;2iío; " -

Senador Eurico Rezende S seu Presidente, ouvido o Relator. n1l0 vadas pela comissa!? M;sta, e nos c~~ " ,
Senador Ney Braga 1 sejam pert,inentes ao Projeto isto é s~s omIssos ,se e.pllcarao as disposl- D!n 21·4 - P~b]jcação do parecer; e
Em branco, 4 não se refiram a matéria c~llstante çoes' do Regimento Com':lm. _ DI!l2S-4 - Dls_cussão do projeto, em

Para. Vioe-Presid<l1lte:' de qualquer de seus-dispositivos. Sala. das Comissões 3 de abril' de Sessaa COIIJunta, .às 21,00 horas.
Art. 59 AComissáo, a requerúnen- 1970. _ Senador EU/'ido Rezende, Pre- Prazo: IlllClo 2~4-70 - Tolrnilno' la

Senador Dinarte' Mariz •••••• : ,8 to do autor da emenda, ou' com o sidente _ Senador Dinarte' Mariz, de. maio de 1inO. '
Senador Duarte Filh'o ........ 1 apolamen~ de, pelo menos. 6 (seis) Vlce-PI'esidente. - Deputado ,Hum- Secretário: Hugo Rodrigues l"lg"al.

-~ brallco .,., ... ,., ...••.• '.:. 4 de seus;, il~tegrantes, poderá apreciar berlo Bezerra, Relator. ' - redo. .
_ :::... .~ .1
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ARENA'

PRESIDi:NCIA DOS SES, DANIEL
FARACO, I?· VICE-PRESIDENTE,

':PADRE NOBRE, 2~ VICEl-PRESI
DENT,E, GERALDO .FREmE; PRE

.SIDENTE

.1 - Às 13,30 . HORAS

COMPARECEM OS SENHORES

Geraldo FTelre
·Daniel Faraco
Padre Nobre

. Lacôrte Vitale
Thales Ramalho

'Raimundo Brito
'EmilIo Gomes
Raymundó de Andrade

_ i . , .

. ACI:e:

N asseI', Almeida

c Amaz0l1as:

.Joel ;Peneira ~. :MDB.

4~ SESSÃO ·EM.6 DE ,ABRIL
DE 1970 .~ .

Gabl'iel Herme.s ARENA
. 'Martl:qs Júnior -- ARENA

.. GRANDE EXPED'IENTE

suasmo
t1:i1 SESS~O DA'4? ~ESSÃO LÊGISLArivfI, DA"6i1 LEOlSUI.TURA! N° 39, de 1970 (do Foder Ezecutiyo), quê submete à deliberação do

~ .. ',,' . .EM 6.I.o~' ABRil "D....... ;970' ,I _.. .!" Conglesso, Naelfmal o.texto da "Decréto,lern91.0a'I, de 2 de março de 19'm,
.. '. I:. que "dispõe sõbre 'a apmvaçüc de projetos de ríorestamento o reüorestas

, .j monto vlsando . ao reconheramentc de mcenuívos fiscãis". (As ocmissões
, I.-.AJ:.ertma (la S~3SaG de' Constltllll:ã-o 'oi, "Jus-tiéa, de' Economia'o de l'inancas).

1I"--: Leitura e assinatura ·da ata da sessão .mt@ril,r ,1 1~9" 2,(J93';'cle. 1970, '(do Poder ExeLUtlvo)'- que autoríza; o Podei' 'Exe~
.Ul :-"' Leítura do Expediente'" ' ,".J CUtlVO a lTIst1tull',a Universidade Federal de Mato Grosso e dá outras pro,

OFíCIOS' " vrdênciás, (As Comissões de constituição e Justiça, de Educação e Oultura
, : I'j e de~Fman<}a"). ~ . -', - . '

- Do.'Sr, Pllmelro secretarto do 'Senado Federal '-oficIO nO 23 7G '.;- "1 - .:pxo,Jeto nO 2 094, de I970 - Mensagem n9 19-70 - Do Pôder ExecutiV\I,"
- Do SI' -, Jl[IllIStIO dos TNúlsportes, ofícios Ilúm~los 14Q, 128 e' 133 1' que faj'ulta às Emprêsas Permi,sioná!'ias de Refmo (le p'etróleo a adoção -

,de 1971l , ".', da forma. "A? Por~ador;' para ,r:s_!,~ões Pref~l'encmis do l"espe~tivo .capltal
INDICA0'0 . .: social. ~il.S S0I111SS0eS ce oonsürütção e JustIça, de =y.!lllas e umergia e ce
. _ A _, • _ Economia) , - - .... . '

_ Eo Sr -"a:vmundo Pa'dl1l1f.l ~flCIO ns. B2 70 ' • Projeto 'no- 2,095, de i970 (do Poder Executivo), que'transfere a ju,
•!I0ÍnUNIcÁQõES • ' " - '. . ' - . ..:.;.., rlsdiçáo d~ Junt~ d,e s;oncil~~ção e, JE)g~mel~t? ,de. MaragOJIp~, Estado da

...., Do Sr. Chaves Amarante cornuníeanno que reassume d t Balua, pertencente a 5, Reg:mo, para o N.umClp,o .de SalvadOI, no mesma
. • '. • o ° mau a o. E t d ("Co.' d r ' t' . . J' , d L 1 - S . 1)_ Do Sr, AntOnIO Carlos Magalhães comumcando que reassume o .issta o. As nnssoes e ,:,ono mnçao e u~.lça e e egis açao OCIa "
mandato . . . " :rv. - Peuuenn Expediente
DESIGNAçõES . "'. •

- Da ::.,' ~"l'eslQente desigüando três comissões para 'l'epresemal' a' ; ANTôNIO :BRESOUN - C'onstmção l18 prêd{os' , para . agências do
Câmara. I Banco da Bl'asll. '~,' . '. .-
REQUERnUENTO , . . I· CID ROCHA - 'Nomeação ce jurista. paranaense para-o Supremo Tri."I bunaí Federal. . . .

-Do Sr. 1J:erbe.rt Levy ·sDlicitando·desarcurvamento. . : JOEL FER·REIRA .; Preço <los. produtosbásicos da ~">mazônia•.
-a, ue projeto, '3INVAL BOAVENTURA _ Entrevista do Ministro Mário Andreaaza,

,PARECER ' . , R,EYNALDO SANT'Al"\fNA.- seêretarin de Àgricultura da Guanabara
_ Do Sr Presiderrte . 0 . - E I' t" d' :. , . MAGALHÃES MElD,..- Assassinato 'de EmpaIxador,Von Spreti .

• ' . • - o ~ • ela oiaissao specia - A IVI ades JOrnalIstlCas,," :MEDEIROS 'NETO -e-e- consecução de ponte sõbre o Rio ,São Francisco,
I MENSaGENS A IM~RIMIR _"LDO FAG'UNPES - ReabcartUl:tl daCânlara Mumeípal de S"ntana

N O , ' - ~. - ,~ ~ I de SaC!2.1J.lento ,~,. -.-<. -, ,

, 20, de 1970 (do Poder e.xecuuvo) , que submete a deliberadlo do PAnR"' NOBRE -,'Livro didático,
Ocngressn NaciOnal.o texto do IDe01'eLo.leI nv . 1.074, de 2G 'de Janéuo -de f ,- ·4 '

1970> q~le, acrescenta p~rágrafos ao !,I~ •• ,4° do :Decreto~lei, n° 902, de ~O ds r 'V •.- 'Gl:linde Expeili.mte
liete!nbIO de .1969, -B da outras plOVIdel1CIaS • (AS ,Connssoes de Consto e I JO",.7 "G'E7D R.lP' :R:' ._ Srubl~lX<lldas,

'JU%19,;" de Economia -e 'de FI~1al1ÇaS):. __ c , '. .: • • '! -~ J' ,.~, ""-' :. _~v
"~ 21, de 1970 (du Podei' :ExeoutlVo)', que sucmcte à ae'ilIJemc,w t~O' 1el'loúLTIMO DE C;ARVAL.1{O -. ~lteWutl!,l1íZil.çaO ,d<í parlamento bras!,

COJ1gresso NaclOnal o texto 'do Deoreto.Ieí n? 1. 075, de 22 de JaneirO: --rI,,! .'
1970, q~e "regula a iI11;is~ão de posse, em, ~movels ·resIdenCIaiS .urbanos",' (As I" . CLóVIS STENZE'!J - ASiJaS&1nato éib.Embaixadol, Vou SQl'eti.
COlmssoe~ ele ,ConstItmçao e' Ju~nça ê ele Segurança ~aOIonal). '. . . -'

. N° 22, de 1970, do p'oder Kxecutivo, que submete à dellpeúlcao elo Con.. ·VI - Ordem do Dia
glesso NaCiOnal ü texto do Decréto_lei n° 1.071, de 5 de dezemb-l'o de 1969' Apresentaçãô de vroposil/iecr:' ·ADl'IEMAR GIDSi: e ADYLIO VIANA,
que "prorroga o prazo de lsenç~c estabelecido no artigo 4° do Decreto_lal . JAIRO-BRUM -'-C~nio llder - Assassinato do Embaixador von Spretl.
nO 611, de 6 de Junho' ele 1969". :-(lI.S ConusEões de OOJ:).stituicão e Juatica, I >""
de Economia e' de Finanças) ,', '" . . " -- ..' -, VII - Explicv.ção, Pessoal °

N° 24!,de .1910 .~do 'Poder :-Executivo), .que 'submete à dehberaçâo da ANTôI'lTO :BRESÓLIN _, S8n'iço. dé' A~sist!:l)cia '!'&crllea ao Agricultor.,
Cm'lgresso l{acIOnal p texto ..do Decreto.lei n° 1,073, de 9 de janeIro de 1970 G" d b' d
que reaJus,ta os vencIllIentos dos servidores Civis e milltal'es do Poder Exe:, ,ADHEM1l,R RISI -=- Assassinato O' Em ama OI' von Spreti.
cut!'vO e d~t .outras pl'ovJdências. (As Oômissões de Constlt4icão e Justiça VIII - Designação da Órdem dó Dia
de Servico Públlco' e de Frnaneas).. . .' ,_ --

N° 25, de 1970 (do PodeI\)11:iecutlvo)., que submete à deliberação do c;n.1 IX - EII~errãme!1t.!'
gl'es;o NaclOl)al o texto da Decreto.lel nO 1.076, de 23 de Janelro'de 1970 . ATOS ,DÁ' MI;;SAo'

: q~l8 altel~a; para o.exeroíclO de J070, !t distribuição do produtó de arrecada: " o _ 1" _ "
çao d08 :mpostos Ul1lCos. (As COIl1lSS0es de constltuiçào e Justiça, de Minas':' " MESA (~elaçao dos .memblOs) •.
e EnergIa e de F1l1ancas). . " .,'3 - LIDERE",.E ,VWE~L!DERES DE ,PARTIDOS cRelaçjfà dos mem•.

• . Nr' 26, de 1970, (do .Poder Executivo), que submete à delIberação ,do bros). . . ,_ ~ ", . _ .
Congresso Kacl.onal o tex!o da Decreto_1m nO 1.079, ,:!e 29 de JanelrO, de mo 4 -: CO~?SSOES .(ReJ.~~~o):I0S .membros çlas ,Comlssoes Permanentes, .
1970, que ;wtonza a emIssao de Letms de Tesoura NaCIOnal ;par'a o tl~en'l =.peCIaIS, .Mis.as e_ de Inquen;:?, " - .
volvm1e4to de operações de "MercaÇio Aberto" com fms monetários pe19' 1; - COMISSll.O !JE FIS~ALIZAÇAO FINANCEIRA E TOMAD!l- DE

'_BaIlco Central do Brasil, e clá/(;úüas providências. (As Comissões de ConE ' CONTAS ~ OOl1vocaçao.',' . ,
tltlllÇão e' Justiça, de Ecol1t'll1ia e dB. Fmanças)', ., _ • . 6 '-- COMISSAO D~ 'J,'RAN5PORTES, COMlINICAÇOES, E OBRAS
.. N~ .27, ele 1970, (do 'poder ExecutiVa) ,que" submete à deliberacão de' PúBLICAS -: Convoca~ao. ;,'
Congresso Nac;lOnal o-texto de Decreto.lei nO"1:080, de 30'de janeiro'de 7 -lINIil.O INT~RPARLAMENTAR.-Convo.caçâo~
1970, que' dlspoe sóbre 11 entregá das- parcelas de Impôsto sôbre Cil'culacã.r
de Mel'Cador,as, pertencentes aos Municípios 'dos',Terrltõrios Federais. <As
Qormssões àe ConstitUIção e JustIça, de' Economia e de Fmancas). '

N° 28.70 (do Poder Executivo; que súbmete à delIberação-do CongressJ Pedro Faria
Na'çional o texto do' Decl'eto.lei n" 1.081, de 2 de feverel1'o de 1970, que Ary Valadâo.'
dispõe sôbre a cálculo das uenEooes mIlitares, (A.8" OomIssões de ConstitUi. Garcia' Netto
ção o J'clStIÇa, de Segurança Nacional e de J:i'inallçasj.- ". Nunes Leal .

N° 29, de 1970 (do Podei EXecutivo), que submete' à· delIberação do· Adhemar 6hisl" ,
Congresso NaCIOnal, a texto do Decreto-lei na 1:082, de.5 de fevel'ell'o' de Geraldo MesqUIta.; _ '
1970, .que prorroga o prazo c0nceehtló ao Conselho de Folitiélt Aduaneira . Osm RéglS ' .', '.
para apreCIação das valóres mínimos nas '.importaçÕes, estabelecidos pela TemIstocles TeIxeira

__ Ca;rteira de CQmér(;!O Exterior ,do- Banco do Brasil. S. A. <eACEX). {AS 'Clodoaldo Costa
Comiss.ões de Consto e' Justiça, Econolllia, :Fmanças) • ',' . .'. Saldanha" DerZI

N°.' 30, de ,1970 (do Peder' Executivo), que, submetê à delIberação do BenedIto ,Ferrell'a
,Congresso -NaCIOnal o tBxtO do DeCI:eto_le( nO 1.085, de 25 de. fevereiro ne Francisco Aniara!
'1970, que fIxa os' yeneimenios basicos do pessoal'docente <'10 Ensmo Supe: Medeiros Netto ,

':'l'ior federal, e dá llutras pro.vidéncl-as, (As·, Coml&Sões de Cónstituiçâo, e .Manoel de Almeida '
JustIça, dl3 Serviço Público e de FUlançaS)', , . . Altair Lima '

N° :lI, de 1970 (do Poder I~xecutivo), que submete, à deliberacão do Daso Coimbra'"
.Congresso' Naqional o texto do Décreto.lei nO 1.084, de 6 de fevereiro 'de José Mandelli "

· 1970, que' I3xtmgue a Conüssii9.Geral de Inquérlto Folicial.Mllitar e dá ou" ·Jana,ry Nunes
tras providêncIas, (1\.s co:úlis,sE~s de Constituiçãó e Justiça e. de Segurança Aldo .1'agt1l1deS
Nacional) '. , "-' , . Párente ;Frota.

Nº 32, de 1970 (Do Poder .ExecutIvo), que submete' à dellberação do' .A1íPIÓ Carvalho'
(.!ong'l'esso Nacional; o ~exto do· Decreto-lei nO 1.083, de 6 de.Jevereü·o de Dil'ceú Cardoso
197Q,:que "dispõe sôbre a inciuénCla e cobrança do impôsto único ·sóbIe José Estevés .',

.minerais, concede isenção e dó. outra~ provIdêDClas". (As~ Comis~ões de Ernesto Valente
'Constituicâo ., Justica,' de Mmas e Energia e de Fmancas) • Raymundo Bogéa

" N9 36,' de .1970 ({'lo Poõel' .êecutivo), que submete iJ, apl'eci~;ção ..d) Wilton BrandãO
'lJongress:l Nacional o texto do Protocolo Moa'fwativo do Tratado de Mon. Amarãl de Sousa . ,.' ,,,-

· tevidéu, assinado em Caracas, 11'12 de dezembro de 1969. (As Comissões de Adhemar de Banos F'1lhp-
Relações' Exteriores,_ de C9nst 1Tuiçâo e Justú;a e de Ec9nOmill.). Alde . SampalO' ," :

\
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j (l.j[ilranhúo: DE ::;;EXPEDIENTE ÇO, 'dois empurradores fluviais de- 1500 sumi meu mandato de Deputado Fe-.
f HP cada, .e uma chata de 200 toneta-. dera!I :Alexandre' costa """ í\R;EN'A: --' , Of~cios: das 'para carga -geral, . Aproveito à <l'portlmidade .para rea-
~ ra:enrique~e La. Rocque - .IUi,~~. Do' Senado Federal, nós:seguintés 2., oonstrurdospela ala. de N:"avega- .rpresentar-lhe protestos . de elevada >

I
,~l:;;U~~~OlB.\.~~~Ef~..,.'ro / ~êrmos: ção do São Fl'anplSCo, no Estaleir9 da consld~ração e· distante aprêço -
".. ~ "f Ilha do Sul, em Petrolma, 'PE, com Brasllra, 6 de .abr: de 1970.

I .'PlaUí:' I .' 1) N° .~3J , -. fmanctamento. da Superintendência A11'tômo CarlÇl§ Magalhães. .
· . "t .« '., ,Em 31 de março de 1970. Ns:cional 'da" Marinha ..Merormte1oSDE8IGNÁCõÉS

!j!lzeqUla&- oos a :ARtEN... Senhor. Epmeiro Secretário, ' dOIS empurradores fluvrals, denomína- "
Ceará. _ ,', Tenho.a honra de comumcar a VOS- dos Santa Fé e Santa Glória.; atuarão O Senhor Presidente fez as segum-

. sa Excelência que, com a eleição rea- no pe.rcurso navegável do rio -.s~o ·mte6a~dae).s..igl1aç~:s (sem ôn..uru.)ara .a Cã.·
(Delmiro Olivi!ira ..... ARENl'i Iízeda a 30 do corrente, flOOU asím in- FranCISCO, e~tre as Ioeahdades de Pí- • .

!1"láviO: Marclho' -' ARENA tegrada a Mesa que-dírígírá os tra"'a- rapora e JuazeIro,. podendo cada um .', ;O i A' ARENp"~.' ,.., ~., - comissão pal'a representar a Câ~ .
I' ss an ranpe - ' , lhos desta Casa 'na .sessâc 'Ieglslatlva empurrar .slmultaneamente S~lS o~- -mara no 3.Y Congresso NaCIonal do'

[Régis Barroso - ARENA , a mstalar-sa a 1~ de abl'll do ano em tas .<le 200 toneladas o .,. Café,· a reahzar-sê em Poços de Cal-,
I Rio Granpe do Norte:.' , CUl'SO:. ',' .' 3. °

0
acontecimento marcou, portan- das - MO nO'poriodo de 8 a'11 de

. " .' ' _ .- to,· maIS uma etapa do . programa de b li 't o -
,iDjaInia Mari~o _ ARENA: Presidente; ~enador Joao Oleoafs reaparelhamento da marinha mercan- a 1 corren e.

pal.'.aiba.:' l° Vice-pr.esIdente: Senador,Wi~()n ~e I?rasileIra,.o qual não VIsa apenas - - Dep, Manoel:Taveira
. Gonçalves .. 7. :" - as embarcações de longo curso 'e'ca- - Dep. AureüanoDhaves

Blvar.Olmtho _ iMDB 2° vice-Presídente: Senador Lino -de botagem mas também à navegação m-: - Dep. Ferraz EgreJa
lPekôniô Figueiredo .;.. MDB Mattos, ' . . ' .: terror, nos ríos, lagoas e baias .. ' . =- Dep , Feu Rosa'

'lJ,Vllson 1!raga _ JI-RÉNA Erimeiro 'Se.cretál'io: -. Senador Fer- 'Na certeza di! haver prestado 'a V ...:..., Dep.: Braz Nogueira - repre-
nando Corrêa , _. Exa., bem como aos demaas 'Ilústres sentando a Comissão de Agrícultura,

. PeI-nambuco: . Segundo . S~cretário: Senador' Ed- Parlamentares, uma mrormacão que .e 'PolítIca RUl'{Il.
:Aurino Valois _ ARENA " mundo LeVl' comprova.o acervo de novas realtza-T - Dep, Di'a,s Menezes, idem
Milvernes Lima _ ARENA: ,Terceiro' Se'cretário: '.senador. Paulo ções do terceiro Govêrno da Revolu- - Comissão para representar a oã-

'Tabosa de Almeida _ ARENll: < 'I'ôrres ção, aproveitoa oportuníríadepara, re-' mara na VII EXPOSIÇão Agropecuària
': Quarto Seoretári(): Sé~ador'Manoel novar a expressão de meu subÍdo àprê- il'Industr:al ·de Londmia, 'a;':1eallzar-

Sergipe: , Vllaça' , ..., , ço e consideração. _ Mário DaVId An- se no penado de 4 a 10 de abrrl 001'·
:Luis Garcia _ ..AR~NÃ. .Pnmeíro Suplente: Senador Sebas- dreazza. .' ~ rente: .

~ tíão Archer . " '.' "-.Dep, ·-Accioly Filho
~Bahia: ,,'. Seg:J1ndo Suplente: Senador Sigefre" .3) Avrso nO ~33(GM c", - Dep , José Richa. .

;:E:dgard pereira ,-~MDB do Pacheco .. '.' .. ..., . Em 25 de março 'de 1970 i:; _ ---Dep. Antonio Ueno
'íFernando Magalhães _ ARENA ·~Tercell·o.•suplen'te:cSe1!:ador.rromíçi.o .,Sénhor Deputado:.. ' ~:~ .~''- Dep. Ral;lllton .Magalhães

Luiz Bràga _ ,ARENA' ..' Gonclml,' '.' , '-.. - .,,'Tenho a honra de particIpm' a. V. -Dep.. Jystmo,1;'el'elra ' "
, Ruy Santos _ ARENA -c'.. - Quarto ,Sllplente:. Senador José 1"8- Exil.o para conhecnuento··tamliéln dos - COll1lssae~~al'a,representar a Oâ··

Vasco .Filho ....... ARENA ... liciano- o , • .. '. ' ..... '" '. ~ demaIS IlustIes· Congresqlstail ,dessa mal;:; ~as s,:lemdades ,de ínaugllraçiío
,Reitor DIas AproveIto. a oport]1mqac!'e p~ra r.~-, Casa,. que, _em conformidade com' as da. .Hldroeletnca de Bo~ ~spe~'ança",

)lovar a Vossa Exoelencla, os protes~os diretrizes' de govêrno do Presidente n9 Esta~? d~o PlaUl" ~o perlc~6 .de 6 a
Espilito Santõ: de n:'}nha .alta estnlla e-maIS dl~tlntll. Médiol, foi inauguraçlo' no, dlil 13 ,de 8, do corren,e :n;es. '.\ '. . 'c' "

, PalenteF.rota _ ARENA conslderaçao'~ -' Ferna'lJorlo"correa,t1.a março o 'viaduto' "B", do sistema' vlá- - Dep. TemIstocles Tel..,erra
,,"0 Copta,'Pr!1l!elro' Secrgtário: ., rio ;·do nôvo' tel'mll1al rodoVlál°io. de - Dep. Er~esto Vale~':.e:, "

,Rio de. Janeiro: "".' -, , .' -' or' Belo' HorÍllonte construíd '1 D' Dep. Milton Brandao
• r ,_ , ',.o '- Do jl.11!lIstro, dos Transportes, t.o)r 't tê ' , o ~e o'e- - D.ep; Joaqunn Parenté

Ds:Y~ de A,lmeIda. __ A1'I.ENA: :.0. " SegIuntes termos: ~- ' .•0. pa~ ,amen o Nac!onal .di! :E;stradas,de ~ D@ .. José Burnett'
!Mano de Abreu ~ ARENA _ " . ' o FéllO,. em ..oonvemo oom O,Departa- - - ..

.. • - y , n,AVlSO n Q 126(GM .. mento NaelOnal-de EStradas de Roda- REQUERThIENTO'DEFERIDO-
Guapabara: Em~23 ·.de mai'çó de 1916-", . " ll'em, a Prefeitura de Belo .Rorrzõhtê '1) Senhor J?;'esldente~' '

Reynaldo. Santana.'- . Senhor Deputadó:~ "':,' : .' e o De(lal'tamento EstadUal de EStra- .' ~ -. o ,

· '. Tenho a hom a de partlOipar a <LV das de Rodagem.. " SOhOlt<;> a V. 'i:l,n, de confonniclade
,Mmas Gemls: Exa., pâm 'éonhecimento também d'o~·,·.2.-A: ~p.-tr;;ga ao trafego publl?9',do, com o artIgo 104, parágrafo 2.°, nD lI,
Dnar Mendes _ ARENA' \ ' demaIS 11ustres' Congre,ssistas' dessa Vl~dU~o _ B. se.gue de POUOQ a lIlau- letra a) do, Regünento Interno des];a
ElIas' Carmo _ ARENA Casa, que, em conformidade: éom as ~u~~çao ~,funolOnamento do VIaduto c~sa, o desarqUlvamenio .do ProJéto

. Rondon Pacheoo _ ARENA dlr~trizes de 'govêrno, do 'Prtlsidente A, 0007,n~os no, fmal d~ -l969., O llo·.669, de 196~. ., ..

. l5mvi1.l Boaventura _ ARENA o' MédlOi, foi lançaC!.o ao mar, na data V;adu~o B .tem.? ~o~wrll1;ento d~ )?ala das Sessoe~, 2 de abril de 1970.,
". 'de 6 de març<!, o "lil!er'" Flamerigo, 519,67 metros e .peImltlla O.aces~o: a. - ....,::>ePl:l.tado Heroert ·LI!JlY. " .

'. Sao Paulo. construido .nelo 'Es1a1eIro Mauá da Pa~npull1a, Lagomha e demaIS bauros .. ., ' ...,
, . '" .' vrzll1hosdo centro da oidade~' PAREC.E;R

'Brooa, Frlho '_ ARENA Companhai ~ComérClo ,e Navegação, ',' .', " , ,', '/, ' " ,'-.;, ,' .... , ..'
Chaves Amarantt<l" com fíl1[~nClamento da Superlntendên-, ce~tr~~em~~odir;~lz~~~~~e a~;~'~~e~~ .1).. COMISSãO ESPECIAL' PARA

_ •• 'c cla NaclOnal. da Marmlia Mercante, t t d. . '- d ' ELABORAR' PROJETO DE LEI
GoIáS:. , para a ~íhprêsa de .Navegação Alial}- ava o~,:ge~.'.,?na Q, "lU ",,:zao a. ClIl}-' -. "DESTINADà '-A' REGULAR O

Lisboa Maéhado ARENA ça S: óA,' . celafenovraua, o que agora se t;0n'1- ,"'EXERCíCIQ D'AS' ATIVIDADES
•. , ,-:," ".' ,..'2. O Flamengo será'. ,utilizadp ..no ge! com. os vradutos Cltados, e ,1!1~}S , ,'JORNALíSTIDAS. ' .

. , Parl\na: ' transporte, de·oarga.nas lll1ha,s da 'Eu-- dOIS outros,. do mesmo sl~tel:m vIano, , . _ ' o. ..,. I ' ' t· lm 't dA'" d a ser constrUIdos em continludade aos A ComIssao EspeCIal para elaborar
Agostinho R,0drigues. _ ARENA . lopa e",even ua en e, a, me~l~a o trabalhos o'ra' realIzados:' , projeto' de lei de-tll1ado 1 .'
Allpio Carvalho _. ARENA Sul. E Q. segundo de urpa. sene de N . 't ,k," ••' , • o !lo reg;r ar o
Cid Rocha _ .ARJJIN'A quatro do mesmo tipo enc,omendados a cer eza de haver presLaéio ~ yo' exer~lClo .•das ativJdades Jornal1shoas,

. ao :EStaleiro Mauá. Tràta-se de um Ex~" bem ~omo aos.,demars,~lustles em reU:1Iao,de 27 de novembro de
Santa Catal'ina: : . oal'gueiro a motor de três conveses é ParIa:nentares, ,UIT!a ll1formaqao que 1968, presentes oP. l:1enhores DepuJ

A 'ld O Ih" . 'E - oinco porões de oa{'O'a com 12 000 tdw comprova a ll11agem governamental de tados. Erasmo_ Martll1S Pedro, Presi.
1'0 o anil. o -'- AR NA· velOCIdade de 20,5:n6s, porõés frigO~ re~hzações.e sel'viç?s ,em, todo:; .';5 s,e- delite; Alexandre Costa, R:l~tor; ~~-
Rio 'Grande do Sul: ríficos e ,tanques profundos. :para ,o tOIe~ da Vida n~monal, a~r01!el';); _a. roLton , Prado, Raul ~runml e Julla

· . trapsporte de granéis ' oportumdade_pala. reno_v9,r a expreo- . stelll!Jrtteh,. delrbi!rou.. '
Adylio VIana - MDB . 3 O' d'. - ., '. sao de meu SUbIdo apIeco e conside- I ..
Aldo Fagundes- MDB, ' . umpre-se, em ecorrenoJa, maIS ráção. _ Mallo Daviã/Andr'a.zza·· '-:-.Apresen~ar_o P~oJeto de LeI eJ?'!'
Antônio Bresolin -.,;;. MDB uma etapa do pl'ogl'ama de reaPilcre- c ,- t, •• aneXo, que "dlspoesobre o exerclClO
José Mandem _ MDB ll1amento da marinha mercante brasi- INDIlIAÇAO" de ,atIvidades jornalística,s e dá.outras

- - lerra, obsel'vando-se·que, na.. mesma ' . o' ° ' ''; _ pl'oi'idêncras", que consubstanoiao .
i) SR. 'PRESIDENTE " data, fDl entregue oficialmente ao trá~ 1) Of1O:.o...n, 9~:7{) , AnteproJeto do RelatOr com as emen-

fego '0 naVIO cargueiro LIliana, lança-, Brasília, 31 de março de 1970 das sug"ridas pelos demais presentes'
A lista dé 'presença acusa o <:om- do ao mal' em 1969 e des!mado às LI- . Senhor PreSIdente: . e-adotadas pelo Relator; ,

I)aremmento de ,·54 Srs. Deputados. nhàs Bl'as~leira~,de Navegação S. Â:, Na forma regiIllental, tenho a hon- .TI -:- Devolver à Mesa da Câ~là!a
~ "Está aberta a S'essão. -, - nara a navegaçao de·cabotagem;, 'ra de-indioar'a 'V. Exa. o nome doo.ProJeto.n,o 4.556"A-62, que ('dlspoe

,.Sob a 'proteção de Deus ini1àcmos 'Na 'Certeza'de haver pres~ado a V. Se~lhor Deputado lIem:ique La Roc- sobr,e a ~r{)~is..sã:0. d,~ fotógrafo e~d.á
tJ,oss s t. b lhoo Exa , bem oomo· aos demaI& Ilustres que para membro efetívo da Comissão outlaS proVIdenCIas , por oonstltUlr

o 'la a ,,',, Parl~mentares, uma inofl'lnação que de Redação, em vaga eXIstente. proJJ?sifão alheia aos objetivos da,
.0 Senhor ,Secretário~ prºced~l'á' à se alinha entre os fa~os t,lue éompro- Prevaleço-mê jo; ensejo para 'reíte- Comlssao;, . ' .

ileItura da ata' da sessao antel'lQr. . vam o acervo de _realizaçoe.s dos 00- rar a V. Exa .. 'os protestos de' minha. III - EI}l,-faoe do .PI'~Jeto a~resel1
- vel:~10s. da Revoluçao, aproveIto a opor- con.ideraçâ9 e aprêço'. -'õ,' Raymundo tado; consld~rar preJUdlcada,s e s\ls-

II':'- O SR. RAIliiUNDO DE AN- tumdade.para renovar a e.xpressão de Parlill!a, Lider da ARENA. oeptlv~lS d.e,,ªrqUlvamepto as s~gum-
IDRADE . , meu apreço e elevada oOl1Slderação." . , _ te~ 12rop~JSlcoes encamll1hadas a Co·

... ',' . o Márió David A1Id1eazza.. '. , 'COMUNIOAÇoES mIssao:,'., .
Suplent~ de Sec".etano~ serymdo de. . .o'. a) 'ProJeto'n." 424-67, que "regula-

2g Secretal'lo, ,procede' a leItura da' 2f Aviso:l10 .128(GM 1) Sel~2r PreSIdente. .. - ," inenta o exeíockio do jornaÍismo pro.
ata ela sessão antecedente, a qual é, Em" 2'3 de março ....,.,e 1970 t' Comun~co a V Exa"l1ue, nesta. da- fIssional e dá outras. Pl'bvidências";
Eem observações, assinada. '" a, reassumo o meu manâato de depu- : b) 'Projeto nD 3894,62 que "institui

, Senhor Deputado:' ' " ta:do federal, pelo 'Estado de . São o sálário-minimo',pará' os jorna11stas
11) SRo..l'RESIDEN'J'E ..Tenho a 'honra- de pal'tio!par a V. Paulo., profissionais":'.
Passa.se à ieiturà do expediente .. Exa'i para conhecimento também dos ,S. S. em' 6 de abril 'de· ~970.. - c) ProJeto noo 1:314-59, que, "r€gu.

demaIS, Ilustres Congressistas ,dessa Chaves Amarante. lamenta a profissão' de, jornalista, e
O, SR. tAC~RTE VITALE _ c.asá,. que, em -c?Jlfol'mídade c~m as 2) SenhOr Presidi!nte -' dá outras .providências"; -

, dn:e~l'lzes de governo, do • Presld~n~e ...., . ,. ..,' . d) Projeto n.93.236:62, que "alte~
19 secretário, procede.à leitura do MedIci, foram lançados à agua, no no . Comulllco a V()ssa, Excel{mma que, ra o paráo-rafo único do art 256 da

t>eguinte - . São Franoisço, na' data de 12' de mar-nesta data (6'dé abrIlde 1970), reas-_ rei',no? 1.°711, de 28 d~' out\Jbrõ, qe
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DiECRErÓ--LEI'N° 888, -DE 18-7-1989
Atter« o § '2° do art. !to.e os.art», 1il

e 19 da, Lei n~ 2.004, de 3 ae outu- ~
. b1'O de 1953, que dispõe sô!J)'e a po_
titica nacional do petrõ!eo. •

E-M. ~o 53170'--

Em 18' de março de 1970
Ex~elentíssimo Se~hOr Presidenfe

da RepúblIca .
Tenho a honra de submeter à ele-

vada eonsíderação de Vossa Excelên- , ]
ela o anexo proieto de lei que ta- A1to, .
culta às -penrueeionánas de' rermo do ' 1, Q , 2° do art. SQ e.os arts.

t . - 18 e 19 da Lei nO 2.004, de 3 de ou-
pe rõleo, excluídas do monopõüo €S- tubro de 1953, passam a ter a seguín-
tatal, a adoção da forma "ao por. t d - -
tador" para- as ações "preferenciais em e re açao:' •
que se llubdlV!âa.o respectívo capital "Mt. 9°: ;.: ~ .
social. . ' . _ - z-r->: § 29.' As ações da SocIedade serão

2. Tal providência-já,. foi antérior ordinárias, 'nominativas, com direito
mente a~()t:ada... com. relaçá'O à em, de voto, e prerereneiaís, nominativas
prêsa de economia mista Petróleo ou. ao poHador, sempre sem direito
Brasrleíro S. A. - PETROBILIiS e de voto, sendo-lhes rnclusíve .ínaplí;
encontra-se consubstancíada- no De- eável o dlSPüSOO no pal'ágrafo oÚlÚCO'
oreto-r.ei n~ 688, de 18-7-1989. . do art. lU e no ano .125 do Decreto-

S. A emissão'dessas ações ou a lei 119 2,627,'de 26 de setembro de
CólwEll'slio de forma das já 'exísten, 1940, e ínconversíveí« em ações 01'cU
tes deverão obedecer ao .dísposto no n~11as. 0i5 aumentos de capital po-
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MENSAGEM-
I\!'? 20, ele 1970.

(DO PODER E~CUT[VO)

Submete à deliberação do Congresso
Nacional d texto' eto Decreto·lel
n9 1.074, ele 20 de, janeiro de 1970.
tue acrescenta parágrafos ao artigo
19 do Decreto-lci 119 ,902, de 30 de
setembro de 1969, e dã',ol/tras pro-
vicUllcias. .

(As conú;;ões d~,' C~llSt. e JÚStiçl'.
'. de Economia e de Finanças)

Excelentissimos Senhores Membros
do Congresso Nacional. -

Na. forma do parágrafo 19 do artl~

go 55, da ConstituIção, tenho a hon
ta. de submeter à deliberação < do
Congresso Nacional, acompanhado de
Exposição de Motivos do Sehhor Mi
nistro de Estado da Fazenda, o texto
,do Decreto-lei n9 1. 074, de 20 de ja
neiro doeorI·ent) ano. publicado no
Vl4rio Olicial da mesma data, que
"acrescenta parágrafos ao 'artigo 49,

ílerllo dividir-Se, no todo- ou. em 'par- do Decreto-lei n~ 902, de 30 de -se. derado como rendimentll líquido elas- MENSAGEM
te em' áçõeS' preferenciais para. cuja tembro. de 1969, e dá outras provi- sificado na. cédula. uO" 50% (cinqílen;
emissão não prevalecerl'i. a. restríllão (jênciasl'. - ta por cento) do resultado assnn NQ 21, de 1970
'tlo parágrafo único do art. 99 do re, Brasília, em 2 de ab1'i1 de 19'70. - apuradO.
terldo Decreto.lei n9 2.627". Emllio MédicI. ' § 59. Nos exeretcícs nnsnceiros de (DO 1'0DER EXECUTIVOl

"Art. 18. Os Estatutos da SOeleda.. Of n9 :Ú~6AP-'7(l 1970 e 19'71, o percentuaf prevJ!,to nu Sull1nete à deliberação 'do conaresso
Cie poderão, em relação àl! ações ordí- • .' parágrafo anterior, fica reduzido pa- Nacional o texto do Decreto-lei ntí-
nárias admitir como acíonístas s1- Em 2 de abril de 1970. ra 10% (dez par ceato) r: 25% (vintll mero 1.075. de 22 de ;(1neiro de 1970,'
mente' ' E I ti I S h P i I OI e cinco por cento). rospectívnmsnte, que "regula a imissão de posse. "inl-• xee en ss mo eu or r me 1'0 ee- • 6". O rendímento 11"ul'd~ '-I'''ut A - 'd, .'

dlr .•~ cretàrío: • T ~ - '" •• v" u l> tio liUs". em imóveis reSI e'l,~!(Us
I - as pessoas [urídícaa de ~lw' vel será. limitado em .Ji% (cinco 'por urbanos", '

pl1bllco interno; . Tenho a honra de encaminhar li cento) da .rsceíta bruta," se, apôs 11 '
II - o Banco do Brasil. o -Banco Vossa Excelência a, Mensagem-~com a apllcaclo das reduções menci01:illdllli '(As Comissões 'de Constltulçãô e'JÚs.

Naciona.l do Des:mVo!vimento Eccnô- qual o Excelentissimo Senhor Presto aos pÍl,rágrafos nnterlores, .ainda 'ex. tlça e de Segurança Nacional) .' ',:"
míco e demais órgãos da Administra- dente da República submete à delíbe- 'ceder a êste límtte, , Excelentíssimos ,SenhoréS ,Membros
ção Federal lnd~t!l, bem como as ração do Congresso Nacional o texto Art. 2'1, As pessoas flsicas que ex- do congresso Nacional: .
sooíedades de economta mista erradas do Decreto-lei n9 1.074, de 2(\'de [a- plorem atividades cujos rendll1\en~s < ". ' -:: •

pelos EStad~ ou Municlplos, as quais, neíro do corrente ano. .' sejam' classifleooos na 'cédula "O" Na rcrma ~o paragrafo 19 do a;.tlgo
em conseqüência. de lei, estejam 'sob Aproveito a oportunidade para re- poderão. até .a <lata em que estejam 55, da const'tllição: t~nho. a hom.!!. <de
contrôle acionário permanente do -novar a Vossa Excelência protestos obrigados '.a apresentar declaração -de submeter à dellberaçao do Cong.e_~o
Poder PllbUoo; , de minha elevada est'''!)a e .maís dís-] rendímento dJ exercício dínaneeíro Nacional, acompanhado de l1jXPi}~'~lIO-

m - os brasileiros natos ou natu- tinta consideração. -'João Leitão de de 1970 ano-base de 1969 retificaI de Motivos ,do Senhor ~inls 1'0 (O t s
ra1tza.dos, 'salvo quando casados com Abreu, MInistro Extraordinário para suas de~laraç6es de- bens quallt() ãs tado da Just!ç.a, o' texto do Doem o·,
estrangeiros sob I) reglme de comu- os Assuntos do Gabinete Civil. ' benfeitorias e semoventes áue possuam lei 119 1.075. de ~2 de Janeir.o ~o CU/~·
llMo de bens ou qualquer outro que ' I' ti id de ,rente ano, publicado no D,tirzo O r-
permita, a comunicação dos adquiri. EXPOSrçAO DE MOTIV.oS DO na2~ lI.'3~ i..g ane~solls juridicas que cial ~a mesma d!lt~,. que. "regu!~ ::
(lOs na constâncía do cast:';l11ento, 11- MINIS'rltRIO DA FAZENDA explorem as atlvldadc.; mencionadas ín:issao. de p.o~se, tmtto ~;ttS' em IUlÓ
snltada. a aquisiçoo dI! açoes ot díná, 'E. M. 2 n artigo 'I" do Decreto-Iei n9 902, veis l'e~ldencuus urbanos. d~
tins a 0,1% (um dé((imo por cento) d~ 30 de setembro de 1~9, poderão ,<Bl'~l1'a,:l. dl\ abril de 1 .0, --
do capital votante;, " Em 12 de janeiro de 1970. retificar seus balançcs para. inclusa o EmUlO G. MedtCl, ,

, IV ,- as pessoas jurldlcas de d,rei- Exceientíss!mo 8ptlhor Presidénl'e dali benfeitorias e semoventes que DECRETO-LE! ,N9 1.075, DE 22 D:S
to' prívado, organlsadns com observãn- da Repúbllca possuam naquelas atividndfs desde JANEIRO DE 1970
eta do disposto ao art. 99, letra "b" . 'f a n até lt data em que és+ejam .'.' .
do Decreto n9 4.071, de 12 de maio Tenho~ a honra de submeter ã ele. que, aç 1, • t r declà'racfto de ~el1ula a i1n~8éi?' de ,posse, "iltUIO l',-
de 1939, limitada a aquísíção de ações vada consideração de Vossa. Excelên- obr:fiad~t: a::;:e~ aexcrclclo "fJnan- tis" em IlFIOVe,S reSIdenciais urbanas.

,ordlnãrlall a 0,5% (cinco dé(l!XtloS por .eia o incluso pr::lje::o doe Decl'eto-Jel, ~~~o ~~ 1;70' O Presidente da Rcpública, usando
~ento) do, capital ~o~n,te: .' que acrescenta ~a)'ágl'afOs ao artIgo Art. 49. A~ re!lrtca.çõ~s menc:ona· da atribUição que lhe confere o art.

. V - as IJ'é!sso~ JurldlCl1.S ele direito 49 do Decreto-IcI n9 902,. de 30 de das nos artigos 2q e. 39 s~ráo feitas 55 I da Constltulcão, e
privado, brasileIras, de C/ue sõmente setembro de 1960" que dispõe ?ôbre 11. na declaração. de rendimentos do Considerando que, na cidade de Sã"
:façam pa~te. ali J.)essoas.,:n,!iic~das ~~o ormal.de tr~butaçao dos reI1dL'l1ento~ exerelcio f'nanceir'o, livres tia incldên, Paulo. o grande número de desll.lJro-

, Item l:q, llmrtada a tqlU~ÇllO ae a~o ..s. da e~ploraçao ,tgrícola e pastor!l.· ela de quaisquer tribuoos federa1~, priaçôes em. zona .residenci~l amí'al;l1
«lrdtnárlas a 0.1% .um décimo 1301 2. !'ratando-se de asm.nto tlao' só ainda que relativos P. eX2rclciC'S lU1te- desalojar núlhares de famillas;
eento~ ~o caplt;al votl1,nte.. de urgêl;lel:" OO:UO tlurtMm de Inte- tiores, ' ' Considerando que os proprlctim?s de

Palágtafo ÚllICO. AS rel!triçoes ,dêS- rêsse publlco e focalizando matéria Art 5" o \1r,.onte Decreto.lei eo. prédios residenciais encontram dlncul
te art!go não se apllca~. à admissão tributária, justlflca a f'Ürma propos~a trará 'em: 'villor ;~"<ktllo de SUB. publl- dade, no sistema.Juri~ico vlgen.te de
li'!! ac,onistas na catego!lo. das ações de Decr~tp-Jer. '0 l\'voglldas as disposições em obter. mitio liti.~, umo. mdenlza~'Lo su~
preferenci5". 3: VIsou () Decrct).lc! n9 902.6~. g~~~rãrio:' ficiente para a llCluisiçáo de nova casa

.............. I , • •• baslcamente, ao autnento dl1. prOdutJ.· \11'ó))rla.
LEI N9 '2 OiM DE 3 DE OUTUBRO vidade, inaugura.1do umá., ))oUtlcl\. vt- Brasllía, 20 d~ -1auelro de 1970 conslrlerando que a oferta do pJ:Jer

" 'DE 1953 ~ Itora.~a. de Incentivos fiscais ao sewr 1499 da Indepandênc'a e 829 da expropriante. baseada em valor cacias-
agropecuário. além de' ter dado um Repúbllca, trai do imóvel, é inferior ao v!\lor real,

,t)18plle 8ôbre a pollli.ca '/Úlcional ao impulso Inicial de Impl9.ntaçllo nó ' apurado em avalJação no processo de
petróleo e de/IM a, a.tribuiçlles do PaIs de uma estl'lttu!i\ agrária ra- LEGISLAÇãO CITADA desaproprlação;- . " ,
Conselho Nacional do 'Pe,,!óleo. i'l!8- Llional. '. N9 902 _ DE 30' DJil Considerando, fjn~lmente, que o de·
titul. a soci~dafle l!OT aOM8 !'R!rÓ- 4. A medida (le caráter geral pro- DECRETS~:~BRO DE 1969 sabrlgo dos expropnad~s ,caltsa grave
100 ,Brasileiro So,medadp; Anomma, posta, qual seja, a de se C{"ncedcr re- . .' risco à. 'segurança. _11llClO';1al, por s:r
fJ clã outras prol)/clénclas. dução até 50% do Tend(tlh!nto :lqu~do DlS1Jõe, sôbre a forma de. trtgu/açao fermento de agltaçao saclal decret~.
'" ••••• " •• ' •••••• ,. ' ••••••• < ,. , .' classl!lc~Vel na cédnla. "O',' na torma dos rendiment~s da. e~ploT~çao ayrl: Art. 119 1>'11. desapropriação por

Art, 4:J. Ficam excluidas do mono- do ja eltado diploma legal, comple. cola oli pastoTlal e da outras pnvt utilidade pública de prédio urbailo re-
pólio e.~tabelecido pela presente lei as menta a politlca. dj)' Incentivos ,nU déncius. ., sidencial. o expropriante, alegando
refinal'llIS 01'1\. em func\Gl1a,mento no tnaUl)'urada., ,' urgência poderá. imitir-se pravisDl'ia-
Pais, e mantidas .as concessõ~s dO!! ,5 •. Por ouf:ro ,lado it- llmitaç1l.o du .•••• , •••••••••••••••••• ,.............. mente na, posse dc bem, medIante o
oleodutos em Idêntica situl\ç!lu. ! endlmento, l1qUlc!o trlbutltvel em 5% Art. 19 Para os efeitos de incidên- depósito do preço Oferecido, S!'! e.,;te

\ da receita bru~.. visa a, 'lV.tll.r ~ue. ela, do impôsto de renda, o rendimento não fór impugnado pelo elqJTopl'üldo
aU·Arttol;Zft4ç40)e'sN~~r~c~miJ':t:Jl~~~~d:s e~~ on1 qualquer hlpoiese. n nova. t·rlbu- liquido auferido pelas pebsoas flsicas em cineo dillS da intimação da ofcrta.
~. ~ .. ~ ~ • 'J "" taçll.o lJossa. aca.l'ret!ll: aUmento de oriundo de explcração agrlcola ou pas- Art. 2~ Impugnada a oferta' j,)i,lo
ploração de refinarIas no PaUl, feitas pressão trlbl!tál'la. indIvidual. torl1 e das indústrias extrativas voge- expropriado, o juiz. servindo-se, t.sso

'até 30 de junho dll 1l}52, salvo se as G~ Permitiu-se. outrossim. a l'etlfl. lal e, animal, da transformação dos necesslirlO, de perito avaliador, lix9,rá
mesmas não estlvel"Offi em funciona- oac.ao dos valllres .referel;ltes às benfeL produtos agricolas e pecuários, quand6 em 48 hOI'as o valor provisório do Imo
mento nos prazos !ll'eflx:ülos nté a torla~ cu semoventes sem /lnus, qu-er feita' pelo pr'óprio aglicultor ou mia· vel.
l'resente data', . para a,S pes~as rls!cn~, quer pnra. a.s dor'com matéria prima da proprieda- Parágrafo único. O perito. qllaudo

" , , pessoas jurld!cas. . de 'explorada e os da (.1(jJloraçáo de 'designado, de~erà aprc?entar o laudo
'1. ,Vale rçssaitar que êSte 'Minlstt!- apicultura. serIcultura e psieultura 110 prazo mâXl!IlO de CInco dias '.

rio contou, para.a. elaboração do 1110- será apurado de acõrdo com, as 1101'- . Art. 39 Quando o' valor arbltrddo
Jeta anexo. com a valicsa OOlllboraçll.o mas constantes' dêste Decreto-leI. ,_', fôr superior à. oferta o juiz só auwrl-
das Entidades de Class6' interes,,"ll<1as .; ,1 " ::._.. zará a il~ssão provisória na poss~ do
e da Cmissão de Agricultura da CIlt· • , , ....••.. , : , ,. imóvel. se o exproprian~e complemeu-
mára dos Oeputados. .,,:. , ' . tal' o depósito para que êste atinja.
, Aproveltl> a oporton!dacle "ara Te- J\:l't, 49 c:omo Ince,!1tivo,~ atil'lda- metade do valor ll.l'bitrado. ' , .
novar a Vossa l1'Xc,~lêncla os prote5t.<\i! sera con~edldt1. reduçao do rendIme!l- Art. 49 No caso do artigo antenar,
do meu maÜl lJr.)fundo rpspcito. _ des ru!'als e .parl!' fins de tribut:,çao. fica, porém, fixado em .2.300 (dois mil
Antonio Velflm Netto II,linJstro da to llqU1do ate o hmite de 80% (Oltl'n- e trezentos) salários mmimos vlgentcs
FazeMa~ , - ta. por cento) do lucro apurada na no. região. o máximo.do depósito a que

forma,do atrlgo 29. ' será obrigado O. expropriante.
DECRETO-LFrr N" 1.074 - DE 20 . § 19, A redução repreSentativa do Art, 59 O expropriado. obscrvadas

DE JANEmO DE l!no incentivo 6.erá. c!'lculada c,,:? funçâo do las cautelas previstas 'no _artigO 34 do
Ap.re••p.enta paráqra/ros ao 711"tlgo 49. dó valor dos mvestlmentos realizad~s du- Decreto-lei n9 3.365, de 21 de junho

Decreto-lei 11'; 903, da 30 (/e .setem. l'ante o ano-base na explol'açao da de 1941, poderá levantar tMa a Imp01'
bro de 1969 e aá OU~TIlS V,o!ltaM-' atividade rural. .. tánda depositada e complementllda.
eras .' I . fi 29 O Poder Executivo drspora om nos têrmos do artigo 39.

. regulamento que se considera, Inve~ti- Parágrafo ú11lco. Quando o valor ar-
O Presidente da RepUlJlbt, 'no uso mentos e definhá os coeficientell que, bltrado' fór Inferior ou igual ao dôbro

das atribuições Que' lhe Mnfere o ;i!' a. êles aplicados determinarão o mon- do lJreço oferecido, é liclto_ao -explo
trgo _55, incIso" )1, du ConstltmçlW tante da redução referiua. peste lir_\'lJrlado . optar entt'_e o levantamento de
decreta:' tigo., 80% .(oltenta POI' cento) do preço ole-

Ar!. .19, Ficam acr~scl,l(ls ao artl- ~ 39 Para obtenção dêsse benefi.- recido ou· da metade do valor arbitra-
&'0 4Ç do Decreto-:~i n9 902: de 30 de elo, os Investimentos deverão ser 1:00U· do. ' '
setembro de 19B9, osseguíl1les parã- provados pelo contribuinte na. fo;ma Art. 69 O disposto neste Decreto
grafos: 'estabelecida em regulamento. lei só se' aplica à desapropriação dd

~ 49. E!etu~da. !'- redu9ão ,de qu•. ; ; , ~.: prédio·res.id~n~jalurbano,habitad'!l?e~
trata êste art'go sOlnent~ se,a ccnsl- 7> , ;. lo proprletár10 ou compromissano-, '
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comprador, cuja. promessa de compra LEGISLAÇãO CITADA buíção de dividendos sôbre 1I5 novas de Motivos do senhor Ministro de Es"
esteja devidamente inscrita no liegis- DJJll"RETO-LEI N9 3.365 _ DE 21 DE ações, resultantes de aumento de cs.- tado do Planejamento e CClOrdenaçãlJ
tro de Imóve:s.' JUNHO DE 1941 pital processado sem uma efetivaclloP- Geral, o texto do Decreto.lei 09 1,073,

tação de recursos. de 9 de janeiro .0 corrente ano, publf..
.A:J. t. 79 l1:ste Decreto-lei entra em Dispõe sõbre desapropriação por uti- 3, Essa medída, se de unilado bene- cado no "Diário Oliclal" do dia. 13 da

vigor 1113. data de sua. publícação, apll-']: Zidacle pública. " ficia. a emprêsa, pela. maior' retenção mesmo mês que "reajusta os vencL.
cando-se às ações já. ajui~adas. • de recursos, de .outro lado sacrifica o mentos dos servidores civis e milita..

.'l.rt. 89 Revogam-se as disposições • ·A'r·~."34",· "O" 'l'e'v's'n'ta''m"ert"~':', d''0' 'p'r';;'o' acionista" príncípalmente o acionista. res do Poder Executivo e dá.' outras
t . I v w~" minoritário, procedimento que certa. providências" , ,

em con rar o, será deferido mediante prova de pro- mente não ravorece à apllçação de ' ' •
Brasilla, 2:1 de janeiro, de 1970; priedade, de quttaçfto de dividas fiS- poupanças na B61sa de Valôres. . Brasilla1 ~ de abril ae 1970. - ,Etnr.

1499 da Independência e 8:19 4a cais que recaiam sobre o bem expro- 4, As diretrizes básicas traçad!ls 110 G. Medlcl.
República. ,pdacto, e publicação' de editais,.com o pelo GovêrIlo, a. 'partir de 1964, para o EXPOSIÇAO DE MOTIVOS DOS MI..
EXPOSIQAO DE MOTIVOS DE 1970 prazo ,de 10, dias, para conhecímênto. mercado de capítaíe, cOl1lSkleraJ!i, "'!l- NISTf.'RIDs DO PLANEJAMEl."'TO

'", r< 'd~ tercelros, mo forma Ideal para, capltallzaçao E COORDENAÇãO GERAL E DA~
,no, M1NISttRIO DA JUo'U",A ParâgrafC? ll~ico. Se o juiz verl!i- das emprêsas a colocação de aÇóes FAZENDA - __
Excelentlssimo Senhor Presidente carque há. duvida fundada. sõbre o novas no mercado, o que, além de re- "

da República. domiIll.o, o preço iícará. em depósito, presentar captação de recursos pIe- Excelentlssimo Senhor Presidente
ressalvada aos Interessados a. ação Uvos para. financiar o desenvolvi- da. RepÚblIca.

A Assembléia Permanente dos De- própria para disputá-lo. _ -' . mento de suas atividades, propicia a :Na conformidade da orientação re..
sapropris.dos ds São Paulo represen- ; abertura do capital da socIedade.' eebída de VOSSa Excelência, o assunto
tou ll. Vossa Excelência, escíarecendo 5. Com êsses esptnto, o Decreto-lei do reajustamento de venctmentos dos
que a aplicação do art. 15 do Decre" Art. 43. Esta lei entrará em vigor n.9 401, de 30 de dezembro de 1968, servidores da União, para o exercício
to-leí n9 3.365, ue 21 de junho de 10 dias depois de publicada, no, Dís- veio permitir que os aumentos de de 1970, foi conduzido com o propósito
1941, autoriza a. ímlssão provisória do trito Federal, e 30 dias nos Estados e capital, com Incorporação de reservas de alcançar o maís alto percentual
expropriante na. posse do imóvel, me, Terrl}õlros do Acr~,. revogadas 3;.s dls- ou lucros em suspenso, se fizess~m possível, conslderaâas, as possibillda_
díants depósito inicial muito inferior .posíçõss em c~ntraIlo. " sem. pagamen.to do tr~buto, desde que des do Tesouro Nacional e tendo em
lIO valor da proprredade no mercado Rio de Janeiro, 24 de [unho de 1941, efetivados ate 30 de Junho de 1969. vista. a orientação geral da politlca do
imobiliário. A Jl-pllcação dêsSe 1Ó1iS- 1209 da Indepe!ldêncÍlL e 539 da Repú-, 6. Veriflcou~se que a c0!lcentraçao Govêmo.
positivo legal gera profundas 1I1ju~u. blíca, - Getulio Vargas. Fran- do benefIcio 'fIscal numa unica data 2. Os estudos realizados, com a. co.
'Ias, porque desabrlga milhares êle ta. cisco Campos. ocasionaria a 'pletora no merc~?.o, la~oraçlío do DASP, e a série de reu,
millas sem lhes assegumr. pela ínae- MENSAGEM pela e:.cpectatlvade ampla distrlbUlçao ni,?es mantidas com Vossa Excelência
nízacão prévia, 1\ possibilidade ce ,de acues correspondent~s _àS reserva~ obJetivaram, de l}m lado, a. concilia.
aquisição de outra casa pr6pria.· N9 22, de 1970 incorpor~das, Essa poslça<,l de mer ção daqueleproposlto comas dlretl'i-

. , , cado logo a seguir • passana por ~m zes gerais definidas, no sentido de que
4:. Dctenninou então vcesa 'Exce· (DO l'ODER EXECUTIVO) processo de reversão, ~ls' a ,11Alor o reajustamento:

lêncía o estudo dn. matéria, atraves ." oferta de Utulos, nas bolsas. certa- a) não acarretasse aumento de ím-
de revisão parcial do Decreto-lei n9 SUb1,.~te Ct. dellberaçao do Congresso lfi'ente, pr~sslonllr1a a queda das açoes. poslNs, para seu financIamento, man,
3.385, tanto mais que ° caso dos de. Namonalo texto do Decreto-lei nu- '1. Por ISSO O Decreto-lei 614, :le 6 tendo.se a estrutura tributária vigen.
sapropnados da oldade de São Pau- mero 1.0~t, de 5 de dezembro de, de junJ:o de 1969,prorrogou ~ara ~1 te. de modo a. não criar ônus adíeío,
lo amsaea por em risco n. seO'urnnça ,1!!.69, que pro?,oga o prazo de .sen- de jane11'O de 1970 o prazo de isençao nal para consumtdores ou emprêsas:

. 1 d d j v I I_ çao esla~lec'do 110 artIgo 4,.9, ao estabelecldo.no art. 12 d Decreto-Ieí b - • 00' - .. '
na~lOnn . an o ense O a PúSsveis Decreto-let n.9 614, de 6 de -,unho n.9 401 de ao je dezemgro de 1968. )..nao slg icasse elevaçao do de4
agitações soc'aiS. de 1969". 8 D'i te do omportamento õt> ficlt do Tesouro, vrevisto na Lei 01"_

, . • ' . _ • an , ''! ' • çamen tá:rla para 1970 (Decreto-lei nll.,
Em cumprimento da, recomenday!lo '(As ComlSsoes de Constituição e mercado de ca.pltals e das oseJlaçoes mero '127 69) em NCr$ 820 milhões

de VOSza, ~celêncla, 1!1:J.bo~m<is o JU6Hça, de Economia e de FinançaS}. verl!lcadas n~s Bálsas de Valôr;~, se- 3. E objetivaram, de outro lado, 'l1o
inclu~o proJ~to i1e lei, sugermdo 11. Na forma do parfl,,'l'afo 1 9 do arti o ria recomend~veinova pror~gaça~, de consideração do dispositivo constituo
soluça0 Imediata. e urg~nw do proble. 55 d C n \,,-" te h' h g praz~ par~ ê.:se beneficio !lscal. h'iSlJ, cional que consagrou o principio da
ma, parlt abender à desaproprlaçl\o • a ,008 I U"ao, n. o a ~nra pcoVldêncla, além de obVIar nova- 'ri .. t b I d
dI' Is • 'de ,'ais u'b ( de subme~r à dellberaçao do vun- mente os inconvenientes antes regia- pan a"e, es a e ecen o. expressamen.te

e move C.Sl n.1 l anus. gressoNaclonal, acompanhado de EJt- trados estaria perfeitamente conloa- Cart. 98 da Constltulçao, na ftldaçao
" O Prcjeto só r:mtemp!a. a. desà.pro- posição de Motivos do S<?nhor Mims- nante'com as diretrizes básicas Gdo- ~a. Emenda ConstitucIonal n9 1-69):
priação de prédios resldenclais urba- tro de Estado da. Fazenda, o texto do tadas para a po1ltlca. do Govêrno, no Os veJ'!-clmentos dos cargos ~o.l'od~l·
nos. "iJabitados pelo proprietário 011 Deci'eto-Iei n.9 1.0.71, de 5 d,e c;1ezem- campo do mercado de capitais. Leglsl,!'hvo e do Poder Judiclano uao
por compromlssár!o cO!l1lJrad~r. cuja ,b~o de 1969, publiClldo no Dláno 011- 9, Dessa forma, permlto.me sub- poderao ser s~periores aos pagos pelo
promessa de rompra. esteja. deyida.- clal d~ m~sma.data, que "prorroga o meter à elevada consideração de VOS-- Pod~r Exec~tivo, para cargos ,~ atrl.
mente inscrit.a 11Q Registro lillcbilill.- prazo de lsençao est:abelecido no ar- sa. Excelência. o Incluso projeto ,da buiçoes 11'ualS ou assem;1hadas •
rio. Neste caso, o expropriante, ale.' tlgu.4.9 do Decre~-Jei n.9 614, de 6 Decreto-lei, elabl\rado com base no 4. Parldade, a.propósloo tanto mala
~ando urgência, poderá 'mltlr-se }:Iro. d.. Junho de _969 " ,disposto no incIso n, do art. 55, da lmport~nte tendo em, vista o grande
vlsõrlamente na posse do bem,' me-B!':lsilla, 2 d~ abrl1 de 1970. ConstituiçãO. prorrogando para. 31 de distanCIamento dOI! Qdlcion.ll.ls de tem-
diante o denóslto do preço oferecido, EmJllo G, MédIci. maio de 19,70 o prazo dn. Isenção do P? de serviço e ~os padro~s U2 ven,
~e êste não fár impugnado pelo EcXpro. DECRETO·LEI N.9 1.071: DE 5 DE Impôsto de renda incidente sôbre os cImentos dos sefV1dor~ do Poder EJ.:c-
prlado. ' , DEZEMBRO DE 1969 auméntos de capital, efetivados, pcl!> cutivo, atualmente inferiores, em ge..

, .Incorporação de reservas _ou lucros em ral, de entre 50% e 100% aos dos de-
Mas, Impugnada li.ofer\lI.. 'o j}Üz, Prorr.oua o prazo de ísenção estaba.. -suspenso. _ ' maIs Podêres.,

servindo. caso necessarlo de pento, lllmdo no artluo 4:9 do Decreto-le~ Aproveito a opO!'tuuldade para Te- ' 5. CCmo é do t!onhccimento - de
fixará em 48 horas () valor provisório n,9 614, de 6 .de 1unho de 1969 novar a Vo..<;.,a E."celên~ia cS pr<;>te,st.os jvosse Jjlxcelência, a. diriculdMle lebsen-
do Imóvel. Quando o valo~ arb,trodo OP.residente da República, usando ,de, I~Jinha._elevada estnn~ (! dlstmta cial com que se defronta o Goy!!rnG
fár superior a oferta, " JUIz ~Ó auto. das atribuições que lhe confere o in- conslderaçaO. - Antolllo Delfim iFederal, no BrasJl, na opcrtullldade '
rizará. a Imissão "rovjs~ria na posse ciso TI .do artigo 55 tia. Consõltuiçáo Netto - Ministro da F3zel1da., 'Ide concessão de l'eajustaf!.1ento' ge;ais
do imóvel. se o exproplJalltc comple- decreta: LEGISLAÇÃO CITADA :para compensar a elevl\ÇllO dos pre-
melltar o depósito até que. (;);te ~tln- Art. 1.9 Fica prorrogado para 31 de Iços, reside no pêso excessivo do diS4
la a m~tade do v!llor arbltrad~. O maio de 1970 o prazo de Isenção esta; DECRETO-LEI NR 611. DE 6 DE péndlo blogal de pessoal. Prmrlpal-
expropl'lado pod~ra levan!.ar t.oda a belecldo no artigo 4.9 do Decrero-Iel JUNHO DE 1989 Imente com base -na- proibição de ad~
lmporUmcia deposibda inicialmente, n.9 614, de 6 de jUnho de 1969. ., .•.. " , .'....•.,..••..•..• ~'..' .. " •.••• ,missões, rlgarcsam~nte observada em
mais a que compl:lmenta llJO,Oferta 1l- Art, 2.9 O presente Decreto-lei en- ' , , : '1969 e a ser continuada, e no Ing~ru.
minar. trará em vigor 'l11t data de sua pu- Art. 4.1 Fica prorrogado ;PllIa.31 de me:qto de contrõle r~presentado pelo

A finaJ!dade d!ste disposi'lv!) está blicáção, revogadas as dispOSições em janeiro.de 1970 o ,prazo de ll1Cnçao es- Cadastro Geral jli. em funclonam~l1to,
• v contrário. ' ',ta}Jelecldo no ar.lgo 12 do Decreto- tem 'sido possiv~1 Iniciar umapoUtlca.

em assegurar ao t'xpr~pr!a<!o, l1J1t~s Brasília 5 de dezembro de 19d9' lei' n.9 401, de 30 de dezembro de de oontenção do número total de sel'-
de sofrer 0$ efeitos da. 1lIlISSac provI. 1489 d' Ind e d' i 819 d' 1968 id· I t .
sória. a PC8Sibílldade de adquirir ou- Re úbli~ ep n enc a e _ a ••• : v or:!,- Sem emba~:1,. a eX,St@ncla
tra casa 'própria dando como paree p. • •••••• , •• ,; , .•. , , ., ..••••• ,.: da(lue.e vultoso dlslIenmo tO,tal !Alma.
do preço o prod~to do levantamento EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N,9 438, ,c~mPlexa a ta~~fa 'lã~ ape~~ de cor.
do depósito e paga.ndo o restante DE 1969, DO MINISTÉRIO DA MENSAGEM ri~lr as conhe~uia~ d'storço-s da e~
quando fôr liquidada. a desapropria.- FAZENDA, cala d,e r~~uneraçaode que é exem~
çllo A solução aqui preconizada bus. Em 2 d d b d 1969,' N9'24, de 1970 pio o InsUlCI.mte nivel salarlal de CfC-
ea. oonclllar o inte-êsse públlCú 4a ,e ezem 1'0 e tas categorias pri<ll'lt,hlas para o de-
desapropriação com' o interésse pri. Excelentissimo. Stlnhor Presidente. (DO PODER E~-EUTIVOI senv~IViment~, e'rl. face, das 0Po/tuni-_
vado, nomeadamenve a prateçiio da ,da Rcpúbllca , Subm~te l1r dellberaçao do C011fl.rcs~0 dade.;; dlr lIIelc~do .._ ':UIIIO de Bfetuar
famil\a. Dado o caráter social da me" ' Conlo ê do conhecimento de Vossa. Namo1UIl o texto do Decreto.lel 111/- um reajustam~nto gelai qU8. aten,la,
dida., o projeto nllo adota, uma. fór- Excelência, a Lei n.9 3.470, de 28 de mero 1.073, de 9 de ianeiro de 1970, simu1tàneamente, aos objetives de
mula. absoluta. Estabelece um limi- novembro .de 1958, ac alterar a legis- que reajusta os venCÍ1lLentos dP8 ser. evitar o desgl\s~ do vn~or real dos
te. O expropriante não está obrigad,> lação do Imp&to de renda ,estabele- vidores civis e militares do Poder s~}ários dos ser/'deres pubH~ e de
a d~posltar, Pllra os efeitos do pro- ceu, ~m seu 'art. 63,-uma incidência, Executivo e dá outras provldC1lcl'18. nao compr~meter ~ prcgrllm~çao glo~
jeto importância superior a 2 300 Ja.' à razao de 15%, como ônus da pessoa. bal do Governo, prmclpa!m~n.e 110 to-
lári<Ís mlnlmos . jurldica, sábre os aumentos de capital (As comls.sõ.es de, Constituição e Jns_ cante à contel1t:âo da inflação.

. .das tmprêsas, efetivados através de tiça, de SerVIço Publico e de Finanças) 6. Consideradas Diferentes alr.unB-
ll:ste é o projeto, que temos a, Mnra incorporaçâo dc reservas ou lucros em Excelent.!S;;imos SenhoreS Membros- tlvas, e conacante a decisão de Vossa

l;le submeter.ê. altlL consideração' <ie Suspens(l. . , . do Congresso Nacional: Excelência" a soluçiu> mais 1l1dlcada.
,Vossa Excelência. aproveitl\ndo o, cn. 2. Além do ubjetlvo simplesmente Na forma do parágrafo 19 do wtigo nas Circunstân~las' para p~rmitir a.
30jo Pllira. renovar os protestos do fiscal, a medida teve o sentido .de 55, da Constituição, tenho a hom'l\, de conciliação' dos aspectos já salienta.
I11lli11 profundo respeito. - AllrerlA induzir as emprêsas a. uma. ma.ior ca.- submeter à deliberação do Congresso dos, ê no sentido da concessão, ROI! ser.
Buzaid, Ministro da. Justiça, ' 'I pltalizução, atravé& da não' distrI- Nacional, acompanhado d,e Exposição dore.~ civis e mllitaNs do 'Poder Exe-
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. ~ Art. 59 () membrcl do MI11I~tério Público nue p~rcebel' ~s vencilUrontós
flxados~neste Decreto.IEI não poderá exei'cer ã advocacia sob qualquer'das

, m?d~lldadelldefinidas na ~ei 119 4.215, de 27 de abril _de 1963, o que6crll.
feIto observar pell respectIVO Procurador.Geral; , ,"-

, Pa~ágrãfO (mico. Os qu~ não aceltal'em ess~-. vedáção terão os 7encl_'
mentos da Lei Geral de Aumento cloS"Sel'vidores Civis e Militares, 'OU_ seja,
os da Tabela D, Ancxg:qr do Decreto'n9 62.110, de 11 de ja»llro.de J968
acrescldcs da Il1llJol'açao de 20% <vinte por cento) • '

::;::::::::{ :~: :.: :~: :';:::;:;;:;;::; :~~;:;::::;: :;::;:::'::::::::;::;;::::;::~;~:
DENOAfINAOAO

ANEXO I

ClJ Supremo !'rlbUnal Federal • I
'Ministro do Supremo -Tribunal Federal .•.••••••••.••••••••••

.bJ Tribunal' Fedêral de, .Recursos ~,

Ministro do Tribunal Federal de Recursos •• , •••••••••••••••
C) Justiça ~~il1tar -

,Ministro do Superior 'rr'.Imnal MiIJta.i.. :••.••••••••••••••• '.
Auditor Corregedor'. , : - .
Auditor -.de 2._ Entrânc!a .. ;.; ; ; ; ..
AuclJtol' do la Entrânc" :., .

cutlv:o, de um aumento Iínear de decorrentes da aplícacão da LeI n9 ' LEGISLAÇÃO CITADA' Parágrafo único. ERra o cálculo ds,
20%. com vigéncia. a partir de 19 de 5.552, de 4 de dezembro de 1968:' .: '. - " - \" ' - majoração a que se refere este luti·
i'ev,ereiro de 1970. Tal p~r~entual se a) aos funcionários das entidades LEI N9 5.552 - DE 411E VEZEMBRO go, será .ocservado <J disposto no § 1
l'arã vlá~-el-apenas nu pre~suposCO da de que trata o Decreto-lei h9 67, de . VE 1968 do artigo 30 ,da àei n1 3.765,- de "~o
manutenção.- ao_ corrente exercícío, 21 de novembro d:e 1966 e da Rêde Reajusta os vencimentos 'elos servírio- de maio de 1960. '
dos atuats ntves ,de, vencimentos dos l"errovláría Federal 8{Jciedade AnO-, res .civis e militares da' I1nião. e dá ,Art. 79 os valõres, de Tetilbulçáo dr.

- servídores dos demais podéres, paraI níma: - - - : , ' .outras providências., ' pessoal a que aludem o artigo 39, d-
efeito de, Implantação prcgressíva da 'bl aos, funcionários dos T~trltOlios' , suas alíneas, do Decreto-lei nv 81, dt
paridade determlnadas eonstítueíonal- Federais;, - ' - . O Presidente. da 'República 21 de dezembro de lDe6, atendido (J

mente, . ,_ e) aos runoionártos tl'ansferldQs d:! li'llÇO saber que o Congresso Na- disposto, no art11l'020, e seus parãgra-
7. Para evitar tenha a medida im- lUnião para OS .I!~tados do Acre e-da eíonat decreta e eu sanciono li: se- f~s. do mcsmo ,decreto-lei, serão re-

pacto inflacionário, o reafustamento Guanabs.ra. atendidas as .prescríções guínte Lei_: _ -,'I' , , VIStos, com observância da percenta-
em referência deverá ser fmanclado, da alínea b" e do § 10 do artigo 49 gem fjxada no artigo 19.
em parte, através do Fuildo de Re- ela Lei n9 4.863, de 29 de novembro Art. 19 Ficam .majorados em 20% -Parágrafo único. Para, efeitodêsu
serva orçamentárto, incluído -ÍlO Oro ele 196!!, e asdillpos;çõ~s do Decreto- (Vinte por cento), a partir de' 19 de artigo. serão compensados os' sumen
çamento para 1970 (em ímportâncta lel n9 1.015, de 21 de-outubro de 1009; janeiro de 19:69, os níveis; símbolos e tos. conc~didos, a .qualcluer, titulo, 'po.
correspondente a pouco menos "de cn aos funcíonãríos amparados pc. valõres de' retribuição dos servidores entínade da Admmlstração illldiretlt,
15% na base sôbre a qual IncIde o Ids artigos 40 e ~2 da Leí n9 4,242, civis e mllitares, - no decurso. de 196a, de, rorma a que,
reajustamento) e o saldo por com, de 17 de julho, de _1963. e item 4 do Art. 29 Fica incorporada 11.0 < s61do a Il.artir_de janeiro de 1969,.a majo
pensacões e reteucões a-sarem jteter- artlgo21' da Lei 119.4.345' de 26 de do mílítar; para -todos ,.9.8 efeJtos a r~lÇao naoexceda a 20% '(vinte 'por
minadas na programação financeira junho de 1964:' -' , gratüicação a quê .se _rêfére.o artigo cento)"relativamente-., p.,' janeiro dL
para o corrente exercrcío. e) AOS funclo!llÍri<'1l ocupantes' de 18 da Lei 219 4.328, de 30 de abril de 19{j~. ". -.,' ,
. 8. O anexo projeto de DecretqJel, cargos classíücados nos' Anexos V' e 1004. ,.' -' , Art.,. 89. O salál'10-f~mJlia passar':'

ora submetido à. consideração de Vos- "iIT da Lei n9, 3.789; de 12 .de julho ',Art. 39 As gratificações" previstas a ser pago na base Cle NCr$ 13,8ú
sa Excelência, consubstancíâ' o rea- de 1960. - ' ',' , ' , - no Capitulo II fio Titulo I da Lei nu- (treze cruzeíros novos e, ortenta cen-
jWltamento. de 20% para OS ssrvíderes § 19. Para 'efeito dêste l't1'tigo-. serão mero 4.328, de -30 de abril de 1964, taVO~) mensais por d~pe.n~ente.
do poder Ex-eeut'VX!, a partir de compensados 'os aumentos coneedldos, alterada pela Lei Í19, 4.863, de 29 de At~. 99 .,As contríbuíções para s:
'1-2-1970, medida revestida de caráter a "qualquer tltulr" no decurso do ano novembro de lS65 e Decreto-lei nu- Pens~o Mihtar, de ql!e tra~a.m o art.
urgente e não determlnanto de eleva- de 1989. .ds formll. que, a partir -,de mero 81, de ,21 de dezembro de,l9GB, 3~ e seu § 29 da LeI n 9

••• 165, de :
ção de despesa, na forma constttueío- fevereiro <le 1970, n. major!Íçáo não terão seus valôres fíXlI:doS, anualmen- d~ ~~o de. 1980, alterada pela dt
nal. , exceda. de vinte por cento (20%) .re- te, pelo Poder Executivo.; " n_ 0:415, de 23 de Julho de 1968. se-_

Anroveltarnos a 'opcrtullid9.<le para Iattvamente acs valUrcs decorrentes Parágrafo único. Para a concessao mo Iguais a \ 2 <dOIS) dias de sÕ~clo.
renovar a vossa Ji::<celéhllia os protes, da aplicação da Lei n9 5.552" ele 4 de da' gratlfica'ção de Categoria. "B" ,OS arr~~onfadas em centavos para ~ im
tos de nosso mais proundo respeito, dezembro de 1988. ; , cargos, funções, comissões e cu~sos 1I0r une as ímedíataments sUl?erlOres,
_ João Paulo MS. Reis vellc>so § 29 Aos funcionários 'de que trata. serao especificados' pelo POder Exe-' Ptrá~rafo ~nlco:. A quantía l'ef~-,
,/l,ntC'llio Delfim Netto, - êste artigo mesmo l\uando beneãcía- cutívo, " . re!! e a contrtbul~ao pala· 11. pensac

" , '. te- . - I . Art ' 4" F' a' j - militar, na InatiVIdade será igual ~
DECRETO-LEI .N9 1.073 DE 9 dos legnlmen . por outro reg me em- (' t' _. IC m m,a orados e~ 20% do 'militar da. ativa ~om o me

DE JANEIRO DE 1970 pre~atfci', que ~dm\ta; a complemen~ V!8~ por cento) os -lJroventos dos põsto ou graduação ,. sm\,
, taçao salarial, nao sera concedida ma- nu res na inatividade, ' A ·t lO .

Reajust.a. os ven~imetlto!l dns servido. joração al'!Uma. a.lé~ da resultante do disParágrafO único.: Para aplicação ao dec;rrentes p~rat aterterr,às despedsa~
Tes ctVlS e m!lttarl.'S do FOder E:w- percentual estal:íelecldo neste ,Decreto. miPtosto. neste artigo, conslderar-se-à Executivo' aut~i~ac:oe á ~~, o p~ _~I, -
çutivo e elá Olttras providências. lei. -', -_ _': -- _' lli ar na. inatividade" com base ,no tos SUPlementares' À. dota ~ell'd,creóQ1-

, Art - 69 O salárlD''!amilla ser' pa va or do respectivo sOldo f' ad' "" ço s os r-O presidente da. República usando .. . .' a.. T b 1 "E'" ' 'IX o na gãos atingidos pela presente lei té o
d-' -I • 'go' nB.c importância, de NCr$ 17.00 a e a ,anexa ao Decreto.- nu- limite lob 1 d C _ ,~a

ns.atr.bulçoes qu~ lhe conf~re.o aEt. (dezeksente CruZ!ll~OS 11<)/OS1 mensais mero, 62.110, de U.de janeiro de 1968 g.!1 e ~ rS_l.200.0í!,O,OOO,OO.
55, Item li. in. fIne, da constJtuiçal). por dep'endente " ,Art: 59 E' cOllcedido si t' .. (hu~ bllhao e duzentos milhoes de
decreta. - , _. . .' . ao na IVOS.e cruzeiros llovos)

" ., ~ " Art. - 79 Ficam majorados, em vinte Pi~lol1lstas a que se refere o artigo Art 11 A de; esa a u 5 'ef
Art. l0. Ficam majorados em vin- por çento <20%\, 'a'1J,a.rt,ir de l0 (\~ 4 do Decreto-iei-n9 81, de 21 de o artl o· anterio~ se~á. qC;bei tere

te por cento (20%), a partir d9 19 de fevereiro de 1970, os mlá1'ios do pes- de~emb~o de 1966, reajustamento de Reserv:S 01' mentárias e' :: c~::' .
fevere'ro de 1970, os niveis, sll11bolos soaI 11. que se 1."eport'l. o ,item lI; ali ~ 'á (~;mte pO,r ,cento), que indepen- pensação deça dotações do PexerclciO
e valOres de vencimentos-base dos neas Cl e, b. do art. 23 da Lei 119 3. '180. er, e -pr,éyta apostila nos títulos' de 1969. ' .
funcionári~8 civis do' POder Exe<mtivo de 12 ~e jull~o:d~ 1960" não podendo das benefici:,tllos e sel'á calculado .sô::,. 'Art..12. Os venclm~ntos dos ,mem-',
e das Autarquias F.Ulerais decorrentes os salarlos dlscr!mtnadoll !lor. catego- bEe.. os valo~es d,!!corrent-es - da exe- bros- da Magistratura Federal e dos,
df). aplic!!cão da Lei n9 5.552, de4 de ria exceder o' vencimento ,base do ni- ~~~o d~ Le1 n9 0.368, de -19 de de- Distritos Federal serâo reajuntados por'
uezelJ1bro de 1968, -., -_ vel correspon~el1t: fi. classo de , en~ ro e 1967. - - , . - lei especial.

Parágrafo únloo.Aplic~·se o dis- cafIJOS e 'cbrlgaçoes semelhantes 00 (V~~·;..,69 Fic~m majorados em 20% Art. 13. Esta lei entrará em vi"or
posto 'neste arclgo aog membros do ,eqUivalentes; _ , .' j • , .,or cen o) os valõres das -pen- em I" de janeiro de '-HHi9. rev adas"
Ministério 'Públ!co J.l'e<lerll.l qll~ per- Art.- 89. O venmmento baEe do Con- :!!es,~e ~tualmente perc_eb~m'ps pen- as disposições em contrário. ~ •
cebem vencimentos fixados-na forma sultor Geral da Republlca, passa l.t dle°':l41Sd ~ e. que trata a LeI nh 3.765. -. - -
do parágrafo lÍUlcO do art, 59 do.De. ter o 'seu' valor mensal fixado em e maio de 1960.' , , ~: - .
ereto-lei nQ_ 376, de 20' de dezembrn NCr$ _2.690.99 (dois mUI seiscentos -e •• ~ o •••••••••••••••••• o,.

de 1968, mantidos. para oS,demais, oitenta cru219lros.novos' e noventa. e DECRp;rO~LEI N9_ 37~, DE 20 DE DEZEMBRO· DE 1968
inclUSive inativos, ,os nlvels estabele. nove centayos!. _., _ _
cldos no Anexo III do m~smo- Decre- Parágrafo único. A gr.atlficaçl\(] de
to-Iel. ... Representação d.) C<Jnsu!Lor ("..eral da

Ar~. 20• Flcám majorados em- Vin~ República é fixada. em JíO,%' (cinqüen
te por cento (20%), a pro"Íir de 19 ta por centl.l) do vaJoi do vencimen·
de fevereiro de uno, Os valOres de to-base:,' I -' , , '-,;-

sõldo dos militares .decorrentes da Art. 99. , 0 reajustamento deool'l'ente
aplicação dos' art.lgos 161 e 192 do desta lei será conce.\lclo SfCm redução
Decret.o-Iel n9 7211, de 6 de agOsto de de d!ferença de ,vencimento, e de van.

,1969. " tagen.s 'suj~itas â. absol'Qão' prevista
-Art. 39. Ficam majorados em vln- nos artigos 103 e 105 do- Decreto-Iel

te P9rcento- (20%), -a partir de 19 n9 200, de 25-2·196'1 ,. - - \
de fevereiro de 1970, os valOres de -Art.. '10. As gratiflcaçõeJ cÓllceclJ·

.wnClmentos-base eles membros da das a funcionálios civis do Poder Exe.
MaRistratura Fe(lel'al e dos Tribunais cutivo e das Aut.nqulas :F'edel'als, in
de Contas ela União e do Distrito Fe clusive pbr fõrça de leis especiaIs,
d,erBl" previstos nM Anexos "'I e II do com 11. finalidade de ret.ribulr o -exer
Dgcreto-lei n9 376 de 20 deêlezembro clcio- em tempo integral e_ dedicação
de '1968., ' exclusiva continuarão ..a ser cà.lcitla~

Art. 4°, FíclUll mojarados em vinte ~as sõbré os niveis. S1mbolos e vala
por cento (20%). a pal·élr-.de 19 dr. l'es deoorrentes da!1pllcação da I.e!
fevereiro Ge lli70:'-, , , ' - " n9 -5:552, de4 de dêzernbro de 19611.

a) 'os proventos e -pensões dos lna. - 'Art. 11. As: de,pesas decol'ren~ da
tlvos e pensionistas a que .se referem apIlclU)ão do dlsprsto 110' 'p1'Csellte~ De
ns allneas do ll.rt:.g<' 49. do Decl"etrc: creto-lei serão atendidas COm recur
lei n9 81, de 21 de dezembro de lml6, sQs orçamentál'i'Js inclusive lIa -for
decorrentes da aplieaçáo do artigo 59 ma prevista,_ nos mciscs .r' e IV do
da Lei n9 5.552. de 4 âe d~zembro artigo 89.- do', Decreto.lei nO 727, de
de 1968:' -, 19 de agôsto de 1969, ql!i~ estima- a

b) -os valôres das pensões que atual. Receita. e fixa a _Despe,;;a da União
mente percebem os pensiorí1sf.a8 de para -0- exerclcio finaneeiro de 1970.
'que trata a Lei n9 3.765, de 4 de maio Art. 12. l'1:IIte, D~creto-lei entrarã
·de 1960. 'em vigor em 19 de' fevereiro- de '1970,

Art. 59 Obed'Ccendc as'normas u- revogadas as dlsP0Slçõf:s,em 'contrÓr-
xadas neste Decreto_lei, será concedi. rio. " - - '_ ' ,-
da, a partir de 19 de fevereiro de ' i970 Brasflfa. 9 de' janeiro ele 1970;
majoração dos vencimentos na, base 1499 -da Indepeildência e 82° da
de vinte por cent-l> (20%) dos _valOres República. '
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CAPÍTULO I

Dos Co"tribllillt~s e das ContribuiçÕes

D~põe sôbre as Pensões Militares

c O Presidente da Repúbl}ca:.
Faço saber que o Congresso Nacio-

nal decreta e eu sanciono 11 seguinte
lei:

3.300,00
2.500,00
1.450,00
1.250,00
1.')50,00,

2.500.00
1.550.00
1.450.00
1.~0,00

1.050,00

2.ÚOO,00
1.450.00
1.350,00
1.050,00

2.200,00
1.'/00,00
1.400.00

2.500,00
2.200,00
1.700,00
1.4~0,00

-2.200,00
1.650,00
1.450,00.
1.300,00
1.150,00

900,00

gralmente'a. dívida no ato do primeiro
_ pagamento da pensão. .

Art. 69 E' facultado -aos militares
de que trataI o art .. 19 desta lei, com
mais de 30 (trinta) e 35 (trinta e
cinco) anos de serviço computável pa
ra fins de inatividade,' eontríbuírern,
respectivamente, para a pensão cor
respondente a um ou dois postos ou

Art. 19 São contribuintes obrígató- graduações acima do. ou da que pos
rios da pensão militar, medlante deã- suem desde que. satlfi.façam o. p~ga

00 conto mensal em fôlha. de pagamen- mento das eontrlbuíções a partt; doi· 70g,00 to, os seguintes militares da atíca,' da mês seguinte àquele em que completa-
.10 , reserva remunllradl\ e reformados' das ram o referido tempo de serviço,

Fôrças Armadas do Corpo de Bom- § 19 O disposto neste artigo abrange
beíros e da Policia Militar do Distrito C~ militares da reserva 'demunerada ou
Federal' reformados, designados para' o exe}··

. . cicio eletivo de serviço nas Organiza-
2.500,00 a) 'Oficiai~,aspirantes, . ~ oüetal, ções lias Fôrças Armadas' e que, nesta
,1.700,00 guardas-martnhss, - suboflclals, subte- situação, permaneçam por mais dó 5

nentes e sargentos: . (cinco) anos. desde que tenham ll"als
b) cabos, soldados, marinhei~os, tal- de 30 (trínta) e 35 (trinta e cinco).

2.200,00 retros e bombeíros, COIU mais de 2 anos de servíco computável para a ína
1.600,00 (dois) anos de efetivo serviço, se ~a tívídaee, contados pela reunião dos

ativa; ou com qualquer t<-:lnPO de se!-\ dois períodos de atividade.
viço, se ref01:mados ~ou as~lados. . ~_29 O mllitar que s~tisfizer ~~ ~on-

Art 29 Os oficiais demitidos a pe- lll~oes do presente artígo .l?odela "l1n
dldo e as praças licenciadas ou ex- tl'lbuil' para 11 pensao IUlbtar corres
aluídas poderão continuar como con- p,?lldente ao p1'lU!ell'0 ou ao segundo
tribuintes da pensão militar, desde posto ou graduacãc qu~ s~ Seg~il'.~~
ue o'requelram e se obríguem ao pa- que Já possiu na hlerarquía das Fo.
~amento da respectiva contribuição, css Armadas, .mes)no q.ue eU! seu qua
a partir da data em' que f.orem dernl- dro ou: orgamzaçao nao h~Ja os res-
tidos, licenciados ou excluídos. - pectlvos postos ou graduações,

§ 19 O direito dtf requerer e de con- CAPÍTULO II •
tribuir l'ara a pensão mllltar, na fOr-]\. ., . .., .
ma dêste artigo, pode ser ~~ercido tam- Dos Be.netlcianos e sua Habthtaç/íf/
bém por qualquer beneãcíárío da pen- Art. 79 A pensão militar defere-se
são. na seguinte ordem:

§ 29 A faculdade prevista neste ar- I _ à viúva;
tígo somente pode ser exercida no pra- Ir _ aos filhos de qualquer condi.
zo de 1 (um) ano, contado .da. data ção, exclusíve os maiores do sexo 111as
da publícação do ato <:!a demíssno, li- euUno que não sejam interditos ou 111-
cencíamento ou exclusão. válidos' .

§ -39 Os contribuintes de que traia m':" aos netos. órgãos de pai e
êste artigo, quan?o <:onvocados ou mo- mãe, nas condições estipuladas para.

2.500,00 bílizados, passamo a categoria de 0- os filhos;
],.450,00 brígatórlos, dma,nte o tempo em, que 1,;.' _ 11 mãe víüvà, solteira ou dos-

servirem. quítada, e ao pai inválido ou' ínter-
Art. 39 A eoutríbuícão para a pe!~- dito' ' _'

são militar -scrá ig.ual a 1 t!lJô'll !'ut V ' _ àS irmãs' germallM e consv-n
dos vencimentos (soldo e gratlflcaçaol guineas, solteIras, viúvas ou desquita
do contribuint~: -arred~ndad!t em.cru- das, bem como aos irmãos menores'
zeiros para a lmpol'tancia imedlata- mantidos pelo-contribuinte, oU maio~
mente supel'ior, qualquer que· se la a rcs interditos ou inválidos;
fração de centavos.. _ . VI _ ao beneficlálio instituIdo, des~

§ 19 .A coni:lbu~ç~o obrlg~~na eIde que viva~na dependência do .mUi
2:~00,00 facultativa, na matIvldade, sela 19ual tal' e não seja do sexo mascuhno e
1.350,00 à do militar. da .ativa com o m~~n!o maiol' de 21 (vinte e um) anos. salvo

pôsto óu graduaçao. ., se fÔ!··interdito ou inválido pelma-
DECRETO-LEI N° 728 DE 6 DE 'I DECRETO-LEI NQ 81 DE 21 'DE § 29 Se o militar cOI)trlbui~ para a nentemente.

AGOSTO DE 1969 DEZEMBRO DE 1966 pensão de pôsto· ou gl'aduaçao ~upe- § 19 A viilva não t~l'á direito à pcn·
rior, a contrib?lção será igual a.l (um) são militaI' se, "por, sentença passada.

Institui o Código d8eo'b::I~~:~:~I~~çg~: Reajusta OS vencimentos tios servido- dia dos Vel1~!11cntos dêSsc posto ou em jUlgado. houve sido c01\.sidorada
Militares, dispõe res 7Jívis e militares da Untao, ado- graduação. '. cônj\!ge culpado, ou se, no desquite
proventos, outros direitos e dá ou ta. medidas de natureza financeira, . § ~9 Os ofi~.iais. graduados no. pos~o amigável ou litigioso, n~o lhe foi ou-
tras llrovidéncias . alttoriza a abertura de cr€cUto espe- Imediato contnbueJô'l parl!- a pensa0 ml- segurada qualquer pensa0 ou amnaro

c "................... cial' e dá outras prOVidências. - litar co~l? s~· ,?,etivos fossem no pós- pelo marido. ,
T1TULQIX to da graduaçao.· . § 29 A invalidez do f!lho.. neto, ir.

:." ., , " ,................ § 4° O oficial que. atingir o nume~o mão,' pai. bem como do belwíici:Íl'io
DisjlosigPes Diversas 1 (um) da 'resp.cct1Vll. escala conirl- instituído compl'Oval'-se-á ---em inspe-

CAPÍTULO 't CAPíTULO t , buirá para' a -pensão l11Ílitar do pôsto ção de sailde realizada por lunta me-,
Dos Servidores Ofvi~ imediato.. -c ~ - dica militar ou do Serviço Público Pe.

DiSp'osiçôes Gerail . _' § 5Q Os beneficiários da pensa0 mi- deral e só dará direito á pensão quall-
'" , ~,~ ~ .. , '! , ,. lltar, instituíCla por esta. lei. estão i&cn- do não disponham de meios para p'ro'!'
Art 161 O valor do -(lIdo será fl- Art. 4~ li: concedido I'eajustamento tos de contribu~ção para a mesma, ver a. prôpria. subsistência. .

xndo' ara' cada ôsto ~'<1 g-raduação, de 22% (vinte e dois por cento), que qualq~Cl' que. seja li< sua modaUdadel Art ..89 O beneflclác:lo a que se re·
CODl 'b~se 110 sôlfo do ôsto de Ge- independerá de prévia apostna nos ti. est~ ;senç,ao .abra;l1.ge, ta.~bém, ~s be fere o 1te!ll ~ ?O artigo ante;ior po·

, 1 dE' ··t ' p. '1 t b- tulos dos'b~neficiárlos e ser calculado neflCI!\rios dos Dllhtares ja f~lecIdos.. derá ser mstltuldo. a qualquel tempo,
11ma- e- xelCI ~ ou equlHl e~ e, o ô . _ Art. 49 Quando o contribUinte ob!'l- mediante declaraçao na conformidad6
servados os Inchces estabeleCldcs. na S b~e c: ~?re~ ~e~~:re~te~ d: exe gatório por qualquer circunstâncIa, do Capítulo lI! desta lei ou testamell-
Tabela de, .l!:I;e!ll~nllmento VertICal ~~:~'Ó ade t9~' .. ' e .e no- n~o constar da ,fôlha de vencimentos to feito de acôI'do com a lei civil, mr.~
anexa a êste Código. _. '. I e, assim, não puder ser desc0!1tad~ .a só gozará de direito 11 pensão mUltar

Parágrafo único. A tabela de sóI- a) '!lOS sel'vld~res .al?ojlentados, bem SUa_contribui.çã.o pa.ra a pensa~ nnl!- se não houver ~~nef!ciál'io legiti~9:
do resultante aplicação do -Escaloria- como aos em disposmll1dades, no que tal', recolhera lmedlatamente, a Um- Art. 99 A habllitaçao dos beneflCl11
m~nto Vertical deverá ser constitulda couber e na forma da Lei n9 2.622, de dade t que estiver vinculado a con- riQs obedecerá à ordem de preferência
paI' valôres ar~edondados de múltiplos de 18 ~e outubro de 1~55; tribuiçáo mensal que Ih.e couber pa- estabelecIda no !1r~.. 79 de~ta. lei:. .
lIe 30 (trinta). . b) aos pensionistas civis ,pagos pelo gar. Náo o, ~azendo. selá d~scontado § 19 O be!leflcial'lO sera habilItado
'•. '. , . '.... , . , , . , ., .. , ..... ,. " , . . ••••• Tcsouro Nacional, aos penSionistas dos o :tot~1 da. dlvl~a, assim 9ue for o con- co~ a petlllao Integral: no caso.de

fimcionário!; autárquicos c aos pen- tnbumte mcl'!lClo em folha. mats de um_com 8; mesma. prccedtl.1-
CApíTULO III • sionistas pagos pelo "Instituto de Pre- Pa~ágrafo unico. S~, ao falecer ,.0 cia, a pensa0 sel:a .repart!da ig:llll-

Das I Dispomções Trallsít4rtas vidência e Assistência dos Servidores CO,?-tl)bllinte, }louver dlVi.da, ~e contn- mente entre éles, tessalvadas as hlpÓ- "
d Est d - 11 ê •• - bUlçao, cabem aos beneflcial'1oS saldá- teses dos §§ 29 e 39 seguintes, .

{••. , ..•••....••......•.•.....•.. " •••• .0 a o, na~ se 'ap Cand? ~ 5..... Ia integralmente, por ocasião do pri~ § 29 Quahdo o contlibuinte, além da
Art, 192. O valor ,do sôldo do I?ós.- UltiI~lOS 0

9
reajustamento PICVIStO no melro pagamento da pensão. . viúva, deixai' filhos do matrimônio au-

to de Gcneral-de-EXerctto ou eqUlVa_·o,,':.\eto n 51.060, de 26 de julho de Art. 59 O contribuinte facultatIvo, tedor .ou' de outro leito. metade da
1énte, para aplicação da Tabela de l~e.. de qUe trata o art. 29 desta lei, que pensão respectlvll< pertencerá à viúva,
Escalonamento "VertiClll, de que trata PArágrafo único, O reajustamento passar 24 (vinte e quatro) meses sem sendo a outra metade dlstribuida igual
o arllgo 161, é o ;fixado lIa Tabela de das pensões pagas pelo IP ASE só se recolher a sua contribuiçiio. perderá mente entre os filhos habilitados na
SÔldo referida "no artigo anteriOl', efetivará em relação às oriundas de o direito de deixar pensll.o milltar. Se conformidade desta lei.
acrescido de 15%, (quiIlze por aentol. reniunerações recebidas dos cofres da falecer dentro dêSse prazo, seus bene- I 39 Se houver, também, filhos do
~ .; '. União. fic1ários são obrigados a pagar i!lte- eentribU1nte com a viúva. ou fo~a do

d] Jugtlça do Tl'aiJnlho I
:Minístro d I Tribunal Superior do Trabalho " ••••....• " •..••
Jllly. de Tribunal Regional _.. " , ,
Jui;l"Presi(l~lltc de Junta de ooncütacãc e Julgamento ..
oiuiz.Pl'esidente Substituto ,.,.;..

_e) Justiça do Distrito Federal e dos- Territórios
DeSf'lllbal'l!a<Tol' . . • .. : , .. ;' ,., •• '
Juiz de D!rdto , , .
Juiz Substitll~·(} . . . " , , .,

f) Justiça Federal dc 1; Instância
JUi7, Federal , H 1•• , .. '" f.. "','
JUIZ Pc~~r~l Substituto • ." .. ,.; ,' ,' .•e » 'I "

.• ANEiXO II _ i" c,

• TRIBUNAl, IIE' CONTAS

ch J TribUnal de Contas d~' Unili.o ~, ." ." ,
Ministro 'd'o Tribunal de Contas da União.';' ,,'-,.'•..', ........ :
AudiLor junto ao 'l'ribunal de oontas da Uníâo...;,..,. •..••••

. b) 'l'rib;mal de Contas do Distrito Federal
MInlstt'o do Tlibllnal de Contas do Distrito FederaL .. , ....••
Auditor Juuto ao 'l'ribunal de contas dó Distrito F'ederal

ANEXO m
lIUNIS'!ÉRIO PÚBLICO FEDERAL

. a) Junto à Justlcl\ C:omum
Procurador.Geral da República "., .......••••••••..•.• 7 ••~
SubprOClll'ador-Geral da República ~ .
Procur:l.tlor da República de 1· Categoria - , ; .. ,,;
Pl·OCl11'a.[\Ol' da nepilb1iea de 2~ Categoria. •.••...•• " •••••. ,.
Pl'ocUl'ad(lr da República de 3. Categoria .••• ; ....•...•••....•

b) Jlmto à Justiça Militar
Procurador.Geral dn. Ju.trç., MilIt.ar., ..
Subprocurador-Gerll.1 , . . : .
Procurador de H Categoria .
Pl'ocuradt>1" de 2~ categoria, .. , "•. ,1. I ••.••.••.. I .

Procurador de 3" Categoria. , "." ..
- e) Junto à Justiça do Trabalho - .

Procurador.Geral tla Jllsti~a do 't'rllbalho ••• , •••....• , ..•..•.
Procurador do 'l'rabalho de 1- Categol'ia .
Procurador do Tl'abalho <le 2. Categoria " •.•••••. , •••.••..•
Procurador Adjunto ., . , ' , . ; .

d) Junto ao Tribunal de Contas da União
Procurador-Geral • . . , , ..

.Adjunto de Procurador • • .
C) Junto a Jusl1ça do Dlshito Federal e dos Territól'i

Pl'ocllrador~Gel'al • -41 • • ••••• i.;~ I •••••••••• I.

Procura(Íol' . .' , , .. , .
CuradOl' . . . . I ••••• 0'0 "' •••••• ; .1" .
Pronlotor Público ~ I •••••••• ~ • • rt I I ••••••••

Pl'omotor Substituto • • .; .
De!en50r Pl1blico . . :.~ .

f) Junto ao Tribunal de Contas do 'Distrito Federal
Proclll'adC\1'-Geral , ; ,.' .
Procul'l1dor Adjunto , • . , " .. , , , , .



CAPÍTULO lI!

matrimônio reconhecidos -êste na for
ma da Lei nO 883, de 21 de outubro
de 1949 metade da pensão será dIVI
dida entre todos os nínos, adlClOnando
se à metade da VIúva as cotas-partes
dos seus ftlhos

§ 4Q Se o contnbumte deixar pai
inválido e mãe que vrvam.separados, a
pensão será dIVidida Igualmente _CI1
tJ.~ ambos, ,

Al't -10,' Sempre' que, no inicio ou
durante o' processamento da,habllcta
ção, fór constatada ,a: falta de decla
ração de benefrclártqs, ou se, ela es
tiver incompleta. ou oferecer margem
a dúvidas; a repartição competente ~XI'
gn á aos interessados certidões ~ ou
quaisquer outros documemtos neces;;a
rios à, comprovação dos seus du'eiros ,

~ ,1° Se, não obstante a documenta
ção 'Hpresentada, pei sístirem as dúv!>
das, a prova será feita mediante .rus
'Ulflcação Judicial, processada pretei en
cralmente na Auditoria Ml!ltar, ou na
falta desta, no fôro CIVIL

,'2° ° pl acesso de habllltacão à pen
são mIlitar é conSiderado ele natureza
urgente.

Parágrafo 11111CO. A documentação_o Art. 19., A'DS imhtares de que t~ata. vencimentos, aposentadoria ou pensão
sera "restítuíua ao mteressado depOls ,li art. 17 da presente .Iei aphca-se, proveniente de um úmee carao CI"l,
de certmcados pelo. comandante,pu'e- também, o dlSPO~to 110 artigo antericr , AIt. 30. A pensão milltar R;râ ,cín·
tor pu chefe, na propna declalaçBo, as Art.. 20. ° onciat da ativa, da re- pre atuahzada pela tabela de vcnei
espécies dos documentos apres~ntaclos serva remunerada ou refo~masI0" cor:' meotos que estiver em vigor, 1"cIISlVe
com os dados relativos aos OfICIOS do tnbumte obngatõuo .da pensao -rmtí- qua'vto aos benefrciái ioa d~3 oontri
registro Civil que os expediram.cbem tar, que perde' .pôsto e 'patente, dei- bumtes faleCIdos antes da \'1génCla des-
como os livres, números de- ordem e" ~àrá a'\S seus herdeiros a pensão, mí- t9. lei , " .," ,. -[
respectwas fô1has ,g,uc,contém os atos htar eorrespodente , •. Vetado, § ,lU -O cálculo para a atuahzacãc
ongmalS." '. '; .. o,;, " . ,P..arágraro único, Nas mesmas co:!- to-nará sempre por base a pensão ~!Ôl1-

OAPITULO IV" alçoes, a praça contribuinte d?> pensao !:lo deixada pelo contnbumtc, e nao ?S

Da,s",Pensões mihtar com mais de 10 (dez) .anosde rmportaíicias percebidas pelos benen-
, serviço, expulsa 0\1 não relacionada crárros em pensões subdivididas e ma-

Art. 1,5, A pensão müitar corres- como reservista por efeito de sentença joi adas ali acrescidas por abono ,
nonde. em geral.ra 2'0 (vinte)- vêzes 011 'em virtude de ato da autorrdade . §2" Em relação aosbeneríciãrios' dos
ã conmouícão ',e .será, -paga mensal- eomp~te~Ite, deixará aos seus herdeiros contnbumtes ja falecidos, a nova reli.
mente aos benefIClános.· a pensao militar correspondente .. >-, sao substatun ã o montepio e- o 111810-
:~ 10 'Quando o 'falecimento do con- vetad9. • ' sôldo, ou ,a pensão especial, não po-

tribumte se tenha vermcado em eon- Art .,,21.: !C, pensao resultante da dendo,: porém, nenhum benericiánn
, 'plOmoçao 'P,ost moitem. sera paga aos passar, a,perceber pensão mrerror à

sequência de acidente, ocorrido em ser- benefJcláf,io~ habihtados, a partir' e1& que lhe. vem sendo paga, .
VIÇO ou de moléstaa nêlo , adquirida, a data do ato da promoção. '< '

pensâo será igual 2, 25 (vmte e cinco) Art '22' O mihtar "que, ao falecer, Art 3~. ° X!l'oc.esso, e o pagamento
vêzes a contnbuição. A prova das ClI"· já preencha as condições legais nlle da, ?ensao milítar; rnclusl;,e os %SOS
cuuetãncías do falecímento do contn- permitem .sua taansrei êncía para a' de }eVelSáo e melhoria, sao da com
buillte será feita em mquérrto ou por reserva Í'eumnel'ada oU..reforma, ell1 petencla d~s nll~lSt~:lOS a que perten
atestado de ol'lgem, éonforme o caso, pósto ou g1'ac1uação supellores, selá cel,:m, os_ contrlbumtes, devendo ser

§ 2° Se ,a mOl'te do contnbuinte de.. considi'l ado pl'omovldo naquela data e ~U?met~das ao Tl'l~Unal de Contéls as
éOll'er ,de fel'lmenta recebIdo, de aCI- deixará a pensáo c01'respondente à no- le~pectIVas concessoes, para Julgamcn"
dente ocorndo, ou moléstia adquil"lda va süu':"lão, obedeClda a I'egra do lU·t, Co da °sua legalldade,_

na Decla1àgão de BeneflClá1!os em operações de guerra, na-defesa 011 60 desta' lel § 1 Para o caso das penSIOnistas
AIt. 11. Todo contl'lbuinte é obd- na/ manutenção da ordem interna, a ' Ch!'ÍTULO v q!le, na data da publicação desta i'11,

gado a fazer sua declaração de be- pensão será igual a 30 (tlinta) vezes Ja este,Jam. pereebendo suas pensões
neflcial'ios, 'que, salvo pl'ova em cen- a contribUição. . _ Da Perda e da Reversão da ,Pensão pelo MllllsteI:lo 'da Fazencla, o pro~esso
tfáno, pl'evalecerá pal'a ql1allflc~,ção Art. 16.·A direito à pensão tica con- '_Mzhtar e o pagamento 110S casos de reversão
d ,- l't dlOlOnado ao recebimento de 24 (vmte A t Pe"d~1 a' o dl'l'el'to a' ""11sa-o ,e n:elholla. contmuam sendo da CQUe"

os mesmos a pensa0 ml 1 ar, e quatlO) contnbuições mensais, '1'8' r , 2~. , v ",U petenCla cio mesmo mnllstério
',~ 1° A declaração de, que trata êste latlvas- à pensão que será deixada ao. I - a VIúva que tenha má conduta § 2" ° julgainento da legallcÍade da

aI tJgo deverá ser feita no pI azo de ti beneflClárlOs, permitindo-se a êstes fa- apur~,da em pl.oe~sso .,JudiC;lal, ou ve- concessão, pelo T1'1bunal 'de comas,
(seis) meses, sob pena de suspensão zel'em o respectIvo pagamento, ou nha a ser ~estltulda do patl'lo poder, lmportara no regIstro automátic(: ela
do pugamento de venCimentos, vanta- complementarem· o que faltar, na conf~l1Uldade do alto 395 do Cô- respectiva :despesa e no reconhemmen_
gens ou proventos. § 1° O l'ecolhlmento poderá sel feio dl&O OIVI1 BlasIle,u'?; . to do dlrelto dos benefICiários aO-l'e-

~ 2° Dessa declaração devem oons- to de uma só vez ou em parcelas 001'- II - o heneflClltl'lQ do sexo mascull- ceblmento, por exercícios fmdos d:ts
tal; respondeutes ao _valor' da cont1'lbui· no, que atm,Ja a malOl'ldade, válno e mens-:l1dades relat1vas a exercícios an~

a) nome e I!ha9ão do declarante; çAa. / llapaz; tenores, na forma do artl"O "O ae"ra
-b) nome ,da espo"a e data do casa- § 2° A Olugência dêste artIgO n1<O ~e IrI - o -hel1eflClário -que renunCle leI. ' b ~ "

menta; , " / aplica ao l'eaJustamento da~'pellsões eKpreSSlIment1>;, ., Art. 32 'A dotE!ção necéssarla ao
, c) :nome dos fIlhos de qualquer si- decol'l'entos da presente lel, IV - o beneflC~arlO que ~enha sldu paga~ento da pensão militar, tendo
tnaçao, SeXo e respectiVa data dó' nas- AI't,'17, Tndo e qualquer nnlitar não condenado por cnme do natureza do- e~ vls~a o e]lSposto no art, 31 desta
cnnento, esclll.J'e0~ndo, se fôr o c!t~o contribuinte"'da pensão muitar ID?,S em losa, ,do que result€ a morte do cou- leI, sera consIgnada anualmene 110 ar.
9uals os 11avidQs em matnmomo an" selViço atiVO, CUJo falecimentil' oconel 'tl'<1bmnt!!; çamento da República aós mil1lsJ-6rio'
tenol ou foya do matrimônio' nas ClrjlunstltnClas prevlStas 110S parti.- V - ·'letado. ,!nteressaélo~, -- "

d) ,nome dos il'lllãos, sexo e'data. do grafos ;do art .. 15, delxará a seus lJe- Art, 24. A morte do benefléiário que Parágrafo únicõ 'As dívidas de ever~
1".Rsctmento; , ," neficiál'los a pensão que, na confor" estIVer I;O gózo dli- .pensá?, bem l'omo ciCIOS f~ndos, relatiVas à pensão nillJ-

c) nome do" netos, flliacão, sexu ~ mIdade dêsses parágrafos, lhe ,couber, a cessaçao do seu dll'elto a mesma, em tal', seraa pagas pelo_mmistérIO a uo
data: do nas~imento; - . qualquer que- seJa o seu tempo ,de ser-o qualquer dos casos do artigo antenol' estlver vmculado o beneflCiál'io q

f) nome, sexo e data do nascimento V1ÇO. Jnlpoltará na transferênc!l'. do dl"elto, ' .
do bene!lclál'lo mstltuíido, se fór Q § 1" A pensão militaI: a que .se re- aos demais beneflClárlOs da nlesma 01" ,Al,t, 33,. A !:,!ocumentação necPEsá-
caso; 1 fere êste artigo não pode1á ser ll1feriOl' dem, se y ," que isto imphque em rever- Lia t habli~taçao da pensão lmlltar é

g) '1llençao expressa e minucios,,- do& li d~ '-ll.§llrante . a oflClal ou. guarda" são; l1ão os havendo, a pensão reveÍ'- 1sen~. d~ selo;. ._
Ç!ocumentos comprobatól'los apresenta- ll:1,armha, pa;'a os cade~os do ExérClto terá para os heneficiárlOs da ordem c p:rag~afo umco, Sao isentas ae
dos, Cltando a espéCie de cada um' os e da Aeronautwa, aspl~'anteB de ma- seglllnte, ~s as, axas e. emolumentos as c('"'ll
OfiCIOS de regIstros ou outros que' os .l'iilha e alunos dos CeI~t~·oS ou Núcleos Parágrafo, único :Não haverá, de :es, JUstl~l~açoe~ e deI,?als"documen~
expe~iranl ou l'eglstraralll os"atos 01'1- de Preparação de OfWIaIS da ResEtl'Va; modo lllg'um, l'eversão. em favor de be- s.., l;;~essallos a habllitaçao dos be.
gmals, ·hem como os livros, -núme,"oa ou à de 3° sargento, para 'as deme,ls neümál'lo ll1stttuido neflclarlOs de plaças, cUJo faleClmento
de ordem, e da& ffilhas onde' COllstám pIaças e os alunos das escolas de 101'- " ~COltrer nas codlções do § 29 do art 15
e as datas em que foram lavrados: maçáo de sargento~. " chPiTULO Vl es a leI, ..
,Art, 12, A declaração, de'prefel'ên- ~ 2° Em qualquer dos casos estabe- ni5po§igóes Tla1!81tÓ1Í(lS Art. 34 Em cad ' tO,' .

~la ~actl!og'l:afada, sem el!lendas nem l~Cld~s neste .a~tigo, a .outo~ga ~a pel:- e no da JUstwa e ~T~~llS eno n~'.h~,~t
lasmas e fmnas do propl'ÍO punho 8ao flCa condIClOnada a satlsfaçao 1're- Art 25. Os contnbumtes do atual os assuntos refaoionadgs CIOS Intello,Les
pelo declarante, d(lverá ter 'a assma- via, pelos benefic1ários, da exigência montepio mIhtar, não almll1g1dos nos mihtar selão - tlatado~ com a p~nD?o
tura,reconhe?ida 'pelo respectlVo co. de que tmta o al't, 16, arts. I" e 2°, terão seus dlreltos as- central- e Ó1 ãos l' .,..' ~m.~lm olgao
mand~nte, diretor ou chefe, ou pbr § ~n Para os efeItos de., cálculo da 'segurados e sua Sltllação regulada pOl' tes ou que ~enh~~lOan~IeS: Ja,.eXIs.ten-
tabeha9 .ou, amda pelo representante pemao, a contriblllção obedecerá à e~ta lei, Y1Cluslve \luanto à contribUI- ampllados. ' s 1 cllado" OU
d;plomatlCo ou consular, caso o de- regra preVIsta no art. 3° da. presénte çao e aos beneflmanos. . . Paráorafo 11n' O' d '
Clal'ante se encontre no estrangeiro. lei. , . Art. 26. Os veteranos da campanha aI'tigo 'não lC~ ISPOSto .neste

J;'a.rág'l'afo úniso. Quàndo o contn. AI't, 18, .Os beneficlál'ios dos ll1lli- do. Uruguai, e ~araguai, bem como suas que, na dat~ ~fJic; aos genefIClll.l'10S
,bumte se achar lmpossibJhtado de as- ta.l'es cOl.slcferados desaparecidos oU VIUV~S e filhas, heneflCIados com a Já estejam e' p blIcaçao desta !eI,
sinar .a declara1)ão, deverá fazê-la em extravmdQ~ na forma dos arts. 26 e 27 pe.ns~o espeCial InstitUI da 1;e10 Decleto- pelo Mll1lstér10ldehendo suas penOOOB
tabehao, a pl'esença ele duas testomll- ela LeI 11" 1.316, de 20 de Janeiro de' leI n l,5H, de 25 de agosto de '1939, a Faz.enda,.
nhas, "', [951, 'receberão, desde logo; na ordem e pelo art, 30 da Lei nO 488, de 15 dê Art 35, Continuam em viGor at·

Art, 13. A declaração feIta na con.\ prefeFencial elo art 7°,da piesente lei ~o?emhra de, 1948, e os yeteranos da produzl~em os seus e~eltos e~ tedo~
fOl'llllda,de go' artigO anterior será en- os venmmentos e vantagens a qhe o le"lO~lçaO ac~ealla, benefllcad~s com a ~s mtelessados que a êles tenham dl
tl'egue ao comandante, dIretor ou che- mihtar fazia JUs, pagos pelo oorpo ou .pen~ao vItalIcl": e ° mtransferlvel ms· lelto, as dlSpoSlções,do Decleto-IClllú_
1'e, ao qual o declarante" estIVer 8U- l'epartição a que pertenCIa. tltUlda 'pela LeI n 380, de 10 de se- mero 8.794, de 23 de ,JanelrQ de 3946
b~l'(!ll1ado, mstruída com documenta- § 1° Fmdb o prazo de jJ (selS) me- temb}'o de 1948, passam a perceIJel a que r";g'lila as vantagens .cios herdélros
çao do l'eglstro CIVIl que comprove ses referido no art 27 da Lel nO 1. 316, pensa0 correspondente à deixada por dos nllhtares que partlclparam da P',
não s~ o grau de parentesco dos pe: de 20 de janeiro de 1951, far-~e-á a um 2° r:al'gento, lla f01111i1 do art, 15 ça ExpediCionária Brasileira no tpa't~
nefl~Ial'lOS en11merado~ mas também, hablhtação dos herdel!-'os à pensão mi- 1est,~ lei. ,. • , ., de operações da Itália, nos an'J: d~
s~ ;for o caso, a exclusao de bellefiClá. htar, na' forma prevISta na prc~ente AI~. 27, A. pensa0 llllhtar e llllt?e· [944 e lQ45. ..' .
rIOS p!-'eferenclais, lei, _ nllo;'avel e so responde pe~a~ COllSlg:. Art 36~ Esta lei entrará e

P9ragI:afo úmco, A documentâçâo de § 2° Reapa,recendo o lTIlhtar, em na!.;oes autol'lzadas ~ pelaS dIVidas con· na data de sua publlcacão ell1d;JgO~
que trata éste artigo poderá ser apre- lltlalquel' tempo, ser-Ihe"ão pagos os trald~s pelos llerdelros- Já no gózº da ser l'egul~mentada no praZo de 90 y~~~
sentada em orIginaI, certidão, verbo vencJnlentos e vantagens,' a que fOll pensa0. _ ,,\ venta) dias- '
aà verbu1n, ou CÓpIa iotostátwa, devI- Jus, dedllzindo,se déies as quantIas, pa~_' Art,. 28.. A pensa0 militar pode ser Art 37 Revogam-se as dispas' -
damente cofel'lda, ,. gas aos beneficiá1'1os a' titulo dIJ pen- requerida a qualquer te!l1po, condlCIO- em. contrário, .- lçoes

Art. 14 Q11alquer fato ,que imJ20rte M.o. _ n~da porém, ~ -percepç~o das presta- 'Bra "i' , ' '
el11~alteI'a<:ão da declaração anterior § 30 Se o nlllitar fór considerado çoes mensalS a preSCl'lçao, de 5 (cinco) Indep~~d14 de ma;o de'196~; 13,10 da
obI'iga o contl'i!luinte a fazer outla, orlsioneiro de guel'l'a ou mternado em anos, . ! '_ Ju.celzno ncra e 72 da Republlc9...-
aditiva, que, instruida com documen" país neutro;s6us benefIClál'ios"na 01'- hl't 29. E' perml~ida a .'lCl1lnula~@,o: Cã~"_ JJ1~Ubztsch~k - Armando 11rt/.
tos oomprobatórios obedecel'á às mes- dem preferellcial, recebel'áo deBd~ lo- a) de duas pensoes m111tal'.es; F!I oso l1fala - Orl1jlzo.Denys
mas formalidades ~xigidas para a d~- 150, seus venünnentos e vantagens, en- - b) 91" 'IJ.w~ 'Pe~lsão 11!llitar com plO_ Ain r.~nc!8co de Mello - S. Paes de
claração inicial," quanto perdurar tal !Situação. '. ventos 1B dlspol11Qlhdade, 'i ,reforma, leI a.
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DECRETO-LEI N9 67 - DE 21 DI padrão inicial, começarão a ser su-
NOVEMBRO DE 1966 primidos os da classe ou padrão ime-

i - br' b"'" . díatamente superiores, e assim suces-
D spoe sõ e os ens e pessoal vzn- sívamente, ate 11ltegral supressão: da

culado aos serviços de navegação <I carreira, "
de reparos 1Ulvai8 explorados pelo § 1" Ficam exttntas,: ll. partir da
LloYd l:/rusi/eiro - patrimó1lio Na- cPnstltul'.M das sociedades previstas
viana I e pela Companhia Nacional .
de Navegação Costeira _, Autar- nesta lei, todos os cargos em comís
quia reaen«, ezimçue estas.autllf~ são e funções gratificadas nos qun
quias autoriza a constituição da dros e tabelas das duas entidades au-
Companhia de Navegação L10ydtárqUicas objet p desta leI. ~
Brasileiro e da Emprésa de Repu-' § 29 .compete ao Ministro da Via.
TOS Navais '''Costeira'' S. A., e dá çâo e Obras Públicas praticar todos

. os atos relativos ao pessoal autãrquí-
outras providênCIas. co de que trata este artigo. ,
O Presidente da RcpúbJicll-, no uso "Art. 49 Ao pessoal, em regime es

<las atrtbutçocs que lhe sao contertdss psela], das duas autarquias ora ex
;leIo parágrafo único do art. 31 do tintas, serão assegurados todos os (U·
Ato Institucional n9 2, de 27 de ou- reítos, prsrrogatívas e vantagens sa
subrc de 1965, rantldos por ier, se!J1 t:rlaç(l~ de qual-

Oonstderundo que todos os estudos quer vinculo CP1.1' as novas emprê-
:evados a Efeito sõbre as atividades sas; .
das autarquias, Llayd Brasilelro' - C/oplTULo ,11
~>N c' Companhla Nacional de Nave- , ,
.ação Costeira"- Aularquia Federal Da' CompanhJa de Navegação LlOUe!
.am recomendado que sejam atrioui. . Brasileiro
.ios 'ao Lloyd Brasileiro os serviços de Seção I
_Hl.Vegação a cargo da Companhia Na-
.:Ional de Navegação Costeira e a esta Da (;t)nstituiçáo da COl1lJ]Jan1tia de
JS serviços de -,,,paros navais desem- Navegu.çtto LloUrI. Brasileiro
_iennados por aquela, como meío- de Art. 59 Fica a Uníâo autorIzada I>
l1cançal' uma consíderâvel v melhoria constituir, na forma desta leI, ama

.Ia qualídade dos serviços prestadoaa sociedade por ações que se dencmi-
.iar duma sensível redução dos seus nará Companhia de .Navegação lJoyd

-ustos e do conseqUente saneamento 13rasllell'l..
financeiro das citadas empresas.' Art. 69_ A C. N. L. B. terá sede

Considerando' que a par desta se. lia cidade do RIo de Janeiro, Esta"io
JaraçJ1p do atlvidades assínalou.se a da Guanabara, e por objeto a expie
.iecessídade de dar nova forma jurí- ração do transporte marítímo.
JICll às eita.das empl'êsas, de mOdo a Art. 79 O presidente da Repúblicll
dptá-la de flexibl11dade operaCIonal designará, ppr Decreto, o repretren
:equerida pelas atividades de cunho tante da União nos atos constltull-
el.onÔmico; vo;; da Sociedade.
. 'Considerando que a fase de Imple~ § 19.Os atos constitutivos serão prc-
:nentaçãp das medidas prévias a esta cedidos de:
.ransformação, reallzlldas .através de
~on"ên.os entre as duas autarquias, 1 ~ aprovaçáo do Presidente da
;á atingiu o seu pbjetlvo: RepÚblica ao projeto de organização

Considerando" urgência em p.·oce- dos scrviçosbáslllOs.da sociedade:
'.ler a. transformaçào, tendo em vista. II _ arrolamento, com as 'especi
, coavalliéncla de Iniciar o nôvo ex~r- ficações' de BaJanço, dos bens e di~
,lcJo .financeiro com as eneldades jã reltas que a Unlao e outros ótgáos
.l'ulISfOrrnfldas, Púb1icos' destinarem à integraJizaçãp

RC.'lolve baixar o segUInte Dccreto- de seu capital, sendo êstes bens e dI-
~e1; . reitos avaliados pel[)S seus Válores de

CAPITULO % BJllanço registrados a 30 de junho de
Art. 19 SCrãp e:ttmtll.s as aUtarqula~ 1966; .

•layd Brasileiro Patrhnollio NacIonal m _ elaboraçlío dos Éstatutos e
l Companhia Nacional de Navegaçll.o ll"\la publlcação prévia, para conhecl
'::ostelrll. - Autarquia. Federal, na. da- mento géral. " , . ,
!lo da ,re$1Jcctlva Assembléia de cons- f 29 Os atos cOlLSlltUt1~05 compre-

,ituição das emprêsas de que tmta enderão:, , ,
.;ata lei.' '.. . ,

Art. 29 Os b~ns e direitos intEgran- t. - aprovaçáo dllS avallaçõel; 'do;;
~es dp patrimônio das duas aUõdot- bens e direitos arrolados para cons~

lulas a serem estmtas em decorrên- titulrem o cn.pltal da Uniãp, confor
Jia désta lei e llS por elas admJnis~ me os valores reglstrados nos baJan
·rados e que nlío forem lncorpo~ados ços em 30 de junho de 1966; e
!ti patrimônio das novas socledatles .
no ato de sua, CPl1s11tuição serap II - apl'ovação dOJ Estatutos;· ,
nantidos sob a gestãp e guarda das Art. 89 A Sociedade sera. canstitui-
e&jJectivas sociedades até a sua In- da em sessãp públlc:\ no Ministério
'orporaçíio aos ~tivos das 'mesmas, a da. Viaçãp e Obras Públicas, cuja ata
IUal se darã li medida que os mesmos deverá conter os Estatutos aprovauos,
orcm, arrolndo., e(ou tombados e bem como o histórico e o resumo dos
waliados econômicamente, na forma atos constitutivos, inclusive. a avall~
la realizaçlip de capital subscrIto pela ção das bens e direItos convertidos
Jniãl' e(ou por realização de UPvas em capital, , ~
.ubscriç6es de c.'l.pilal; . . Parágrafo dnlco. A constitU1Çllo

§ 19. Para o tlrrOlllmento, tomlJk- da Sociedade será aprovada por lJe·
ncnto e avaliação dêsses bens e di-· ereto do Poder Executivo, sendo ar
. eltos, as cmprêsas respectivas adota- quivada no Departamento Nacional
áu as medidas administrativas per. de RegiStro de Comércio a respezti-

_ínentes. . va ata. por cópia autêntica.. .
§ 29 A avalillção referida. neste t\f~

tigo deverá ser áprovada pelo Presi-. Art. 99 Nos Estatt.tos· da Sooledade'
jente da. RepubJica. serlio, observadas, em tudo que lhes

rõr aplicável, as normas da Lel das
Art. 39 O pfssoal, dc cada uma da5 Sociedades Anllnlmas.

'1utal'qulas a serem e."tintas em de- . Parágrafo dnlco. As reformas dos
;,orrêncla desta leI. regido pela f.el estatutos, que nãp Impliquem 'em
''19 1. 7il e ao qual ficam garant1'ios mQdIíl"ação desta Lei. ficam subor
todos os direitos, vllntagens. e prer- ,dinadas ,Ao aprovaç1!p do Presidente
togativas qúe lhe são asseguradas por da RePública expressa em Decreto.
Jei e sem perda da qualidade de s~.r· I

71dores aulárquloos, passarã a lnte- sEÇAo 11

Irar, .na juri6dlção do Ministério da D C "t I d C N L B
llaçãp c Obrds Públicas quadros e ' O apl a a: • • • •
'abelas suplementares exl~ltos, cujos Art. 10. O. capital da o Sociedade
·9.rg05 e"funçQcs IsOlados, assim wm" será. constituído inicialmente 1)'10
IS c1ass<:>s ou padrões ·Inicials, .quando valor dos bens e direitos qUe.a União
e carreira. serão suprimidos à me· ou qualquer órgão Público centra-

,lida que vagarem. Depois de suPri- Iizado ou descentralizado, destinar 6.
midos tcdos os cargos de classe [lU, integmllza<;ão de seu clIJlital.

~ Parágrafo üníeo, Às' correçOes_ SEÇJlo' ,
monetárias, procedidas sôbre os nens D:'" '
e dil~itos referidos neste artigo, serão "" favores e olirigaçlJes atrlbuldo.
Isentas .de Impostos' e taxas, é as à C.N.L.B.
diferenças a maior no valor dos rere- 'Al't. 17. 'Os atos de constituição
ridos bens e" direitos, resultantes das da. Sociedade. e de integralização do
mesmas, serão utlllzadas pela. UnJão seu capital, 'serão Isentos de Impcl8~

Federal na. realízação do capItal já tos e taxas e quaisquer outros ônus
subscrito ouezfJ novas subscrições de fiscais compreendídos na comnetêncía
capital. da. União.

Art. 11. As ações da Socleda<Ie se-
rllo nominativas, ordin~rlas, com dt- Art. 18. Uma vez assciuraàa !lo'
relto de voto, e preferenciais, sempre dístrtbuíção de dividendo minimo de
sem direito a voto mconversíveis tJ1l1 6% a tOdos os acíonístas, poderão os
ações ordinárias, podendo os au- empregados, Inclusive os diretores da
mentes de capcal.' dividir-se, no to- sociedade, participar de íucro .llqU,dO,
do ou em parte, em ações preferen- na .forma que fôt estipulada nos !!:S
cíaís para puJa emíssão não prev..- tatutos Sociais, de acõrdo 'com a quo
Iecerá a restrição do parúgrafo UI.!- ta a ser fixada pela Assembléla--Ge
co do art. 99"!io Decreto-lei núme- ral,
ro 2.627, de 26 de setembro de 1940. Art. 19. A, União Federal poderã

. SEÇÃO m íncumbír à f!ociedadea execução de'. '! serViços condizentes com a. sua. rínu-
. Dos Aclonlstas da CN.L,.B. lidade, 'para o que destinará recursos

Art. 12. A União e os órgãOs PÚ. 'finaneell'os .espeeíaís,
blicOli;. referidos no a.rtlgo 10. SUtlS- Art. 20. A C.N.L.B. nOO rarA.
creverao a t:otalldade do capítal tut-, transporte gratuito, salvo de seu
ciaI da ~ocledade! .que será _espres- pessoal, nos ·termos de seu reguía
50 em açoes ordínúrtas; a. União tam- mento e sempre a. serviço da em-
.bém subscrever~ em toei!? aumen- prêsa, _
to de capital, açoes ordínârtas que lhe , . .
assegurem pelo menos 51% (clnquen, Parágrafo Unlco. Os trsnsporcee
ta e um por cento) do capital· vo- requisitados pelas Emprêsas ou or
Jante gãos de direito público só serão aten,

I 19 As transferênclas pela UnllI.O, dídos mediante empenho prévio de
de ações do capital. SOCial, às pessoas verbas.
fislcas ou pes~oas [urídlcas de direito Art, 21. As relações entre a C.N.L.B.
pdbJlco ou pnvado,. ou as subscrlçlles e a Comissão de Marinba Mercan•
d~ aumento de. capttal pelas mE'llmaS, te sllráo as mesmas que as leis e
nao pOderão, em. hltJotese algum~. regulamentos estabeleaem para vigo
~po~tar em redUZI! a menos d~ 5\.,~ rar entre aqUela Comissão e as Com.
(cmqü.enta e u~ por cento), nao so panhlas de navegação. de propried~de
as açoes, com c'l!elto a voto, de pro- Ivad '
prledade da Unlào, como a pal'tlel- pr a .
pação desta na, cOlLStJt~ção do cap1- § 19 Fica assegurada à C.N.L.B.
,tal social. . ,o direito de representação no colegIa-

I 29 Será l1ula qualquer transte- do da C.M.M., $endo o Presidente da
rêncla: ou subscrição de MÕes· feita Sociedade membro nato daquela Co.
com infringêncla do § lq 'dt!.ste artigo, missão. ,
pod~nda a nullda4e ser plelte~a la- § 29 Fica assegurada a C.N.L.B.
cluSlve por t"-rcelros, por meIO de a' pl'loridacle, de registro de afreta~
ação popUlar. ' mento para. o fint de ser estendido

Art. 13': As transferências das à. mesma Igual --':leneficio de preíeren
ações da União serão feitas por valor cJa. que gozava o L!oyd Braslleiro'
não Inferior ao nominal. . •
- Art.•14. Terão preferência na '01'. § 39 Fica assegurada à C.N.L.B. a
dem em que estão reiaclPnaclos para prioridade ~ara t~nsporte de Cllr~as
a transferência das ações da União de repartlçoes. publicas, autal'qmas•
ou subscrição de novas ações: órgll.ps da admmlstração desc~ntral1~

a) o pessoal autárquico das" em- zlV"a e sociedades de e.conOmlll. mJs
prêsas extintas no art. 19 desta Lei ta, a fim de ser estendido à mesma
que pas,sar a integrar o quadro de i~al /Jeneflcio de preterê;1cia que go
pessoal da Sociedade, sóbre O regime zava o Lloyd Braslleiro --:?.N. ,
da Consolidação das Eeis do Traba- . CApiTULO m
lho, comp os demais empregados dllo .. ~
Sociedadc' ' D.a ",mprêSa de Reparos NavaIs -
, lJ) lU; pessoas jurídIcas de direito «Costeira" .s.A,
público Interno; , -
'c) o Banco do Brasil e as 5001e- SEÇA:0 1 ,

dlides de Economia Mista que p<Jt' Da Constltulçoo da Em1Jr~sa de Re·
fôrça de lei, e5~ejam sôbre o oon- paros Navais "Costeira" SÃ.
trÓle.permanente do Poder Público; Art. 22. Fica a uriião auto,lzac!a a

cf) .as. pess!?as ffslcas ou j~idlc~s cvnstltulrna forma desta LeI uma
de dll'elto pn.vado brasllelro. _ sociedade' por aÇÕes que se dênoml-

Parágrafo unloo. SÓ pOderao Rer .... ""- I! d Re N I.
e.clonlSias da CNLB as pessoas fi~l- I~a." =:pr Silo e,. paros aVi!..
ca$ ou juridicilS brasl1eiras, de direito C<JSteira. S.A.
público ou privado. '<\.rt. 23. A E,!/..N.C. terâ sede nA

SE~ÃO"IV Cldaüe do Rio de Janeiro, Estado
• • da. GúanabarA, e por objeto a exe~

.Da Diretoria, do C01lselho FÚical cuc;ão de serviços de reparaçãu M-
e cUts Assembléias GeraIs ;il1 e atiVidades industriais correl8~

Art. 16. A SoclNlade será l1dilll- .as.
nistrada por UDl Conselho de Admi- Alt. 24. O P.resldente da. Repl1·
nistração, sendo o Presidente do Can- blica.. deslgnarã, :por Decreto, o re
selho nomeado e demitido Ilvremen- presentante ,da Unllio nos Atos cons~
te pelo Presidente dn RepúbJfcn, PUI tItutlvOs da Sociedade.
proposta do Ministro da' Viação' e § 19 Os atos .constltutlvos ·serão pre-
Obras públicas. ' cedidos pela: ,

Parágrafo, Unlcp. 03 demaln mem-. I - AprOVaÇão do PreSidente dã
bras do Conseiho de Administração, RepÚblica ao projeto de organlza~~o
e· os membros do Conselho "FIsc:ll, dos serviços bãslcos da sociedade; p
serão eleitos pela Assembléia-GemI n - Arrolamento, com as espe·
de Acionistas e exercerão sens man- clflcaÇÕes de Balançp, dos bens e
datas·na formn regUlada nos Estatu- dlreltos que a União e outros Orglíos
tos Sociais! "-, • Públlcos destinarem ,li; IntegralJzação
. ,Art. 16. A Assembléin-Geral de de seu capital, sendo êstes bens e

Acionistas terá as atribulções prev15- direitos avaliados pelos seus Valores
t8.s ne Decreto-Lei n? 2.627, de 26 de de Balanço registrados a 30 de junho'
setembro' de 1940, e a.' União Federal de 1966; . . .
far-se~A representai: nessa ASsembléia lII. - llllaboração dos Estatutos e
na. forma estabelecida pela LOIllBle.cão sua. publicação prévia, para· oonheoI.
eSPeCifica, . mento geral.
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'll 2q os atoll constitutivos Gom- cons'Oliiiilção das Leis do Trabalho, Parágrafo único. Não se aplica às Na.vegação Lloyd Brasileiro e Cr$ .,.
preenderão a: bem como os demaís empregados da Sociedades a que se refere esta lei 20.000.000.000 (vinte bilhões de cruseí-

I - Aprovação das avaliações dos Sociedade' " o .Item 19 do Art. 38 do Decreto.Ieí ros) à EmprêSa' de Reparos Navais
bens e direitos arrolados para cons, 11) as pessoas jurldicas de direito n9·2.627, de 26 de setembro de 1940. "Costeira" S.A., na medida das ne
tituirem O"capital da União con- Público interno: Art. 41. A critério do Conselho de eessíâade das mesmas, para atender
forme os valõres registrados no Ba. o) o Banco do Brasil e as soete.. Administração das Sociedades ora às despesas resultantes da constitui.
lanço em 30 de julho de ,1966; e des. de economía mista que, por fôr. autorizadas a constituir, e 'com a con, ção das emprêsas e à situação defící-

rr _ Aprovação dos Estatutos.' ç!J. da, lei, estej!J.m sob. o contIôle per. 'cordâncla do servidor" poderão, ser iária. destas. '
Art. 25. A Sociedade será cons- manente do Poder. ~ubUco; aproveitados no quadro' da. socíeca, Parágrafo único. Na hipótese des-

tituida em sessão pública no Minis. d) ,as: pessoas f~SICas. oI;! iUridicas de,' os servidores de que tratam os SM dotações serem superiores aos de-
. térlo ela Viação e Obras Públicas, de díreíto privado brasileírc; artigos 39 e 49 désta lei. ficits verificados, os saldos serão in-
cuja ata deverá conter' os Estatutos sEÇÃo IV .§ 19 No caso dêsse aproveitamento eorporaâos ao capit9.1 de movimento '
aprovados, bem como o histórico e o . ' . perderá. o interessado a condição de ou aplicados em novas ínversões, com
resumo dos atos constitutivos ínclu, Da Diretoria, do Consellu: Fiacal 'o servidor aUtárql.!ico, pàssando ia,' ser os correspondentes aumentos, de ca-
síve da avalíàção dos bens edireitos' . elas Asse11lbl6iM,Gerais regido Pfla Consolidação das Leis do .,ital.
convertidos em capital. . Art. 32. A Sociedade será adml. Trabalho. . ' , Art; 46. Dentro de '180 (cento e
~arágrafo único, A constituição da nlstrada por um Conselho de Admí; § 29 Com a mudança de regime ju- oitenta) dias após a publicação desta

soeíedade será aprovada por Decreto nístração, sendo o Presidente do con. ridlco ,ficllm assegurados ao nôvo 'Ieí, deverá ser apresentado.ao M,V.O,P.
do Poder Executivo, sendo arquivada selho nomeado 'e demitido livremen. empregado, tão-sõmente, os direitos à pela ,E,R.N.Ç. 'um plan~ global' de
no Departam nto Nacional d R te estabilidade, se já estável, e· o tem- reequípamentd dos ~talelros e ,um
. t ~.. ,e .e- pelo Pre.~ente da República, por po de, servtco prestado à autarquia plano. rínanceíro consignando lIS. im- ,

glll ro de Comerr~o, a respectIva 3"!1' proposta do Ministro da Vla~Ao e" tâ i ápor cópia. autêntica. Obras Públicas. , ' .... exclusivamente para os efeitos de ~Ior' nc as necess rias. , '
-Art. 2~. Nos Estatutos dp, socíe, ParágI'afo único. Os demais mem- apcser:tadoria.,. ' 'Art. 47. Os bens de que trata o ar·

dade serao !'bservadas, em tudo qu~ bros do Conselho .de AdministlJl,ção, Artln· .42. ~ critério do Conselho ,de tígo 29 desta lei que não vierem a in-
lhes fôr aplicável as normas da.LeI e os membros do 'Conselho F'isca'!, se. Adm, IStraçao dll.~ Sociedades ora tegrallzar o. capital das 'duas SocieCla· '
das ,Socieda~es ~ônimas. rão·e~eitos pela Assembléia-Gerai de autorizadas a constitUir" os servldo- des ora autorizauas -constítuír, terão

I:arágrato uniEo. AS reformas dos AciOnIStas e exercerão seus manda- res d~ que tratam os artigos 39,e 49, destino que lhes fôr dado pelo Mi.
es~tut.?s, que nao .ímpllquem em mo- tos na forma regulada nos Estatutos pod,erao s-er cedidos às mesmas: em- nístérío da Viação e Obras Públicas
díüeação desta lei, ficam subordina. Sociais. prêsas ,sem que percam a' qualidade após constituição das aludidas Socie~
das. a, aprovação do Presidente da' '~rt. 33. A Assembléia-Geral do de se~V1d<;>res a,!ltárquicos. 'dades. ,
Republica, expressa em decreto, ACIOnistas terá as atribuições prevls, § 1 A ,c~l$ao será ,ou~orgada por § 19 Se, se tratar de bens ímóveís,

SEÇXO zr tas no Decreto.leí n 9 2.627, de 26 de at,o do Mmlstro da Vlaçao e Obras serão transferidos ao patrímônío da
, setembro' de 1940, e a União Federal Publicas, correndo p~r conta da em- União:. . .

Do Capital da E. R. N. C, far.se.á- representar nessa Assem. prêss, à ,sual o servidor é cedido, os '§ 2QSe se tratar de bens móveis
Art. '27. O capital da' SOciedade bléía pa' for~a, estabeleeída pela Le- Ônus pelo pagamento da respectiva de navios ou embarcações, a critéri~

'scrá constituído inicialmente pelo glslaçao especíríca. . re~u~eração. , , • do Ministério ~a Viação e Obras PÚ·
§.2 Enquanto perdurar a cessao blíeas, e atendidas às diSposições le4

valor dos bens e direitos que a: União, SE:çÁo v preVISta . nest~ artigo .0 servidor só gals e regulamentares, poderão ser
ou qualquer órgão Público centralí, DI' . percebera. a remuneração estabelecida transferidos par" outro õrcão vín-
zado ou descentralizado, destinar à os. avore« e obrigações atribuidos para o empregado re ld 1 C ~.. ,
Intem'alização de seu capitlÍI. à E R N O I d • . g o pe a on-· cutano ou subordinado ao' MinlstériCl

e- • • • • so I açao das !JelS do Trabalho, da da. Vlaçíio e obras Públicas ou alie•
. Parágrafo único. As correções mo, . Art. 34. Os atos de constituição mesma categoria para a qual foi de- nados '

netánas, procedídas sõbre os bens e da Soclêdade,' e a integralização de signado o servidor. . , , Art: 48. O Ministro da Viação e
direitos refer~:ios neste artigo serão seu Capital, serão Isentos de Impos. . § 89 Durante o 'per~odo da cessão Obras Públicas, em Portaria e POI'
isentas de inípostos, e taxas, e as dt. tos e taxas e quaisquer outros ônus objeto dêste artlgo flc" sse dferenças a maior no valor ,dos ''1'efe. ' '" a gura o proposta do Conselho de Adminlstra

-ridos bens e direitos, resultantes das ~I;c~~ iJ~f;.eencUdos na competên. : servádor. o direito. às promoções ção da C.N.L.B. e da E.R.N.C., es-
mesmas, serão utillzadas pela' União Art. 35. Urna. vell assegurada a 'di&. finaf~ 1'0 ta 8~u~ s~refere 11 parte tabelecerá. a reaponsabilidade de cada.
Federal na rcalização do capital já trlbuição de dividendo mInimo de t o ar. . es lei. r.mpr~sa pelo pagamento das encaro
subscrIto ou em novas subscrições de 6% a os acionistas, poderão os . Ar. 43. AS emprêsas autorizadas gos, salvo o relativo a pessoa!, exis.. ·
capital.' '., empregados, Inclusive os diretores da a~ constituir por esta lei providencla- tentes por ocasião da constituição

~ Art. 28. As ações da Sociedade se. E<lciedade, participar do lucro lfqui. t~o junto à Instituição de Previdên.· das duas novas emprêsas e que até
rão -nominativas ordinárias, com di- do, na forma .que fOr estipulada lIOS ela correspondente.' conforme cada aql;lele momento seriam de responsa
reito de voto, e prefel'encials sempre Estatutos Sociais e de acOrdo com a caso! ~ levantament? da quantia ne. bÜI~ade das dullS autarquias a serem
sem direito a voto e Inconverslveís quota a sér fixada pela Assembléill- cessaria para que fique assegurada a extmtas. •
em ações ordinárias, podendo os au. Geral. aposentadOria aos servidores de que Art. 49. Ap!lca-se, ~o pessoal .que
mentos de capital dividir-se, no todo Art. 36. A União Fede I oderá tratam os ~rtigos 39 e 49 desta. Lei e perman~cer na condlçao de serv!dor
ou em parte, em ações preferenciais incumbir à Sociedade a e:cugão de Que passai em a integrar o quadro autárquIco o art. 69 do Decreto-lei n9
para c,!lja 'emissão não ~r~valecerá a s!!rvlços condizentes com a sua fina. daquiàas EmprêsltS: 5, de 4 de abrlI de 1966.
restriçao do parágI'afo urnco do ar. bdade, para o que destinará recursos I~' Para os fma previstos neste Art 50 Os compromissos 'já assU"
tlgo 99 do Decreto.lei n9 2,627, de 26Ifinanceiros especiais.' • I~~~ft~áa. Instituição de Previd~ncla midos' pel~s autarquias não obrigarão
de ~et~mbro dI'! 1940. Parágra.fo único. Fica assegurada àIà. União s:nd~e~~~t~d~d lmportancla as' novas Sociedades, cabendo ao Mi.

I SEÇ~o DI - IE.R.~.C. a prioridade' dos reparos a tadorlas' Inde end~ te as as aposen" nistério da Viação e Obras Públicas,
Dos acionistas da E R N O se~em e!et?ados em navios de_ 'lUtar. incluída' no <frçam::Xtom~~eUdf· &er se ~ec:essárlo, ,adota~ as providências

. . .• qu as, orgaos da admlnlstraçao des. verba corresponde t n ao a cablvels para cumprl1llento das obrl·
Art. 29. A União e os órgãos PÚ. ce~tralízada, s.ocleda!les de economia § 29 Se, com a

n ;dmls - d' " ~ll~ões da,llueles resultantes.
blicos .referidos no art. 27 subscre IlllSta e demaiS sociedades onde a. pregai:io n sao o c em. ':L
verão a totalidade do capital inIciaÍ União:tenha maioria de ações. pas da nova empr:e~ houver A!~. 5 " Aos emp;:egados da~ du~
da. Sociedade, que será expresso em :Att. 37. A E~R.N.C. não fará ser. Vid::~f: e umatr7nstitUlçao de Pre- SOClada.des df.l que t:ata esta l~ ap~l.
'lJ,çôes ordinárias; a União também viços gratuitos, e -aCl'~ies contratados independfn~~a ~u a, esta será feita car-se·ao os preceitos da Ic:gl5laçao
subsreverá, em todo aumento de ca. p~llU! emprl!sas.. ou órgãos de direito Icontribui ões r e I trallslerênclas de do tra.balho nas S!!as relaçoes C?IU

_ pital, ações ordinárias que lhe "asse- publico ,só serao executados median-/rla de qJalsque;alil~~1t~~ e sem per- as SOCiedades menCIOnadas. I

gurem pelo menos 51% -(cinquenta e te empenho prévIo de verbas. I ~'Art. 52. Ficam aPI'ovados os con·
um por cento) do capital votante. Art. 38. AS reiações entre a Art., 44. O pessoal de que tratam vênias assinados, até a presente data

§ 11' .As transferências pela União, E.R.~,C. e a Comissão de Marinha os artigos 39 e 49 desta lei, e que não entre as duas autarquias a serem ex':
de ações do capital social, às pessoas IMercante serão as mesmas que as Ifll~ enquadrado no art. 41, continuará tintas, paI'a que produzam efeitos até
fisicas ou pessoas jurldicas de cUreito leis e regulamentos estabelecem paI'a 50t ~. ~~ime i:le servidor autárquico & constituição das novas Socle-
público ou privado, ou as subscrições vigorar entre aquela. Comissão e tiS le' er... a sua aposentadoria 'concedida dades. ", , .
dI! aumen0 de capital pelas mesmas, emprêsas de propiredade privada.. _/pelo

d
Tes~uro Nacional, permanecendo Art. 58. ~te Decreto-lei entrará'

nao poderao, em hipótese alguma, \ CM'i'rULO xv os' emaIS direitos a. serem concedi- eln vlli\'0r na data de sua publlcação,
importar ou reduzir a menos de' IdO& pela Instituição de 'Previdência. revogadas as disposições em' con·
51% (cinquenta e um por cento)· Disposições' Gerais resPteCibtivla, para a qual continUará' a trál'lo. "
não só as ações com direito a voto' con r u l' lIa mesma forma atuaI-
de propriedade da União, como a Pl1r~ Art. 39, Entre os bens e direitos mente el!1 vigor. • BraSÍlia, 21 de n~veJ:'llbro de 19lj6:
tlcipação dp.sta na constItuição do··a serem incorporados a, O~.L.B., §,19 O pessoal já aposentado peI 1459• ~a IndependenCla e 789 da
capital social . se inclulhí. o uso ,e adminlstraçao do autarqUias ora extintas passará a. :: RepublIca. - H; CMtello Branco ..!..

§ 29 Será' nula 'qualquer transfe- imóvel const1tui~o pelo cais acostá. a respectiVa aposentadoria' paga pel~ Eduardo Lopes. Rodrigues -, Juarea
rêncla ou subscrição de 'ações" feita vel .e. terreno Slt!> entre a Rua lio Tesouro 1'faclonal. ., Tivera - L. G. do Nasclmento II
com irifringêncla do § 19 dêste~artlgo, Rosano, Av. ]'etlmetral, .Rua Vis. § 29 I'ara. fazer' face, nas exerclcios Silva.

t;3~;r~o ~rn~~d.I!:,~;·~ser pleiteda In. ~e~g~I~;~ta~~ra~i~Jii~~~dtr:'t ~:n~~~~~aI9~~ãS~e~~as com a apo- LEI N9 4.063, DE 29 DE NOVEMBRO
ação vpop~la_, ,'os, por melo de nha, ~om as respectivas benfeitorias, serão transferid:'ao a~s;;~ :fa~fg; . DE 1965

Art; 30;' As transferências daS inclllSlve arma~nsl . n!!1 as parcelas que, da 'atual subveri- R,eajusta. os .vencimentos dos servido-'
ações da União serão feitas por valor 'Art, 40. Os' atos coustltutivos da çao da União às aludidas autarquiM res civis e' militares, altera' as ali·
não Inferior ao nominal. Sociedade e as. realizações de càpi. correspondem, ~s m~as aposentà- quotas dos impostos de renda, Im-

Art. 31. Terão preferência 'na. 01'. ta! subscrito pela União com 'bens e dorlas.,.~, ,. pertação, consu.mo e sêlo e daquo.-
dom' em que estão relacionados para direitos na. forma, desta. 'iei, serão :-- Art. 45. Das dotações' consignadas . ta. de previdência social; unifica'
a transferência das ações ela União o próprlo-instrumento de transferên- no orçamento da União dos exerci. . contribuições baseadas' nas jôlTI.O.8 '

'ou subscrição de novas lIÇÕes: cia de dominlo e posse, e de propI1e. cios de 1966 e 1967 e destinadas a de salários" e dá outrM prove.
a) o pessoal autãrquiéo das em. dade. produzindo todos os efeitos de SUbvenções econômicas da Comissão dências.' .,',

prêsas extintlll\. no art. 19 desta lei, direito, 'Inclusive perante o Registro de Marinha Mercante. Cr$ • ..
que passar a integrltr quadro lIe pes. Geral de Imóveis, o Tribunal Mar!. 20,000.000,000 (Vinte bilhões de cruZI!f< Art. 49 Serão também reajustadosl
soai da sociedade, sob o regime da timo, <? a 'capitania' dos Portos •., ros) serão'entregues à Companhia de em.bases idênticas e nos mesmos pe4
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Grupo Ocupacional: ESTAT1STlCA.

_ Código: TC - 1.400

Série de Classes: ESTATíSnCO

Código: TC - 1.401, .
Classes: A (VETADO)

,Estatístico - H - I - J - I( _
L - M e O.

Estiltistico Cartogrnflsta. - I -. {
K - L e M.

ríodos constantes das Tab~las ane- lei nV'149, de 8 de- tevereiro de 1967, turezs, de modo que o aumento não
"as: ambos na parte relativa à aplicação ínes acarrete maiores beneficios do

ai os servidores dos Territórios Fe· do § 2g do art. 3~ da mencionada Lei que os concedidos por esta lei aos
dcrals: nV 3.752, de 1960, e demais disposições servidores federais, excluídas déSse

b) os servidores transferidos da em contrário. montante as pares.as correspondentes
Unlilo para os Estados do Acre, de a salário.familia, gratificações de ní-
acôl do com a letra "a" do arf, !JI' da Brasllla. 21 de outubro de 1969; 1489 ve1 universitário e de risco devida
Lei n9 4.0'10, de 15 de junho de 1962, dá. Independência e 819 da. RepúbU- rd
e Lrl 1194.-711, de 29 de junho de 1965, ca. - Augusto Ilammln tuiãemaker ou§ s~~. eos empregadcs a;>rov~itád08
e da Guanabara, compensados quais- Grflnewald. de aeõrdo com o disposto neste artt
(jner aumentos, reajustsmento, ou re- ••..•.... , .... , •••••.•• ' .. ,' .• ', .. ,.,' go farão jus ao aumento de venci-
classlfícaçâo concedidos pelos gover- LEI N9 4.242 :.- DE:.. 1'1 DE JULHO mentes era concedido, cujo pagamen-
n03 estaduais, no período compreendi- DE 1953 to correrá por conta do crédito espe.
do entre 1° de junho de 1964 e a da- , cia! previsto nesta lei.
ta do inicio dll vigência desta Lei: FIxa novos »atõres para os ueueimen- ~ 8". O aproveltamento só aícan. Art. 20 desta Lei.

CIos servidores da Companhia Ur- tos dos servidores do Poder Execttti- d d tíd té 31 ~
banlzadora da Nova Capital do Brasil 00. Civis e Mfmares,' illstitui o e1/!_ çará os emprega os a mil os a ANEXO V

Ó de março de 1003 cujos respectivos ,
, (NOVACAP). da Fundação Brasil préstimo camouisàrio; eri« F1I1I- empregos se achem abrangtdos pela RELAÇãO DE CARGOS E FUNÇOESí
Central e da Prefeitura do Distrito do Naciona; de tuneeiimento«, r e dá recla.ssiflcação aprovndfl. pela. E'OTiA- POR CLASSIFICAR
:Federal, amparados, respectívamente, outras providc?ncias. - ""2 d ld d
pelos arts. 40 e 42 da Lei n9 4.242. - ria n9 729 de l",~. o Pres ente li Agente Fiscal - F e H.
de 17 de julho de '1963, e item 4 do comDanhl~ Ul·banizadorlJ. da.. Nova

. brt. 21 da Lei- nv 4.345, de 26 de ju- •.•.•.....•...••..••.••....•..•• , .• ,.. Capital do Brasil, ressalvadas IIS al- Obs.: Do ~UlldrO Suplementtlt dO
" terações posterlOns, quallto às retlfl- Ministério da Fazenda.
nlw de 1964; Art. 40. Os empregados da' Com· cações e aos empregos a enquadrar. Agente li$cal - G.
osdlte~; ~~~lIiffoJ~s a~t.q~~ a: ~;~e~;~ panhia Urbanízadora da No\'a Cll\1i. '99. As ressalvas do parágrafo ano ou.. Do QtóUadl'O SUPlemctélltar -

tal do Brasil sdmltido.< ate 31 de teríor In ftne "6 alcançam as situa. Parte Transi ria do Minis 'rio damero 4.315, de 26 de junho de 1964. d 196' :\ dí - d "" o F dmarço e • passam con IÇa0 e "r.a~ abrangidas pela cttada Portll- azen a, "
§ 19 Quaisquer quantias recebidas id 'b)' _. luid ""~ A e 30 31pelos servidores referídos no item "b" serv OI' pu ICO e serao me os, por ria, que. na da/:!! da vigência destlt Ieí, manuens - e •

dêste artigo, de outras entidades pú- decreto do Pcdcr ExecuJ.ivo, nos ór, a.inda se conscrtuam em casos 1)00- (VETADO) .
blícas às qu.iís estiverem servindo, se- gãos da adminlst.~9,Cã{1 direta e índí- dentes de soluçlío_ APontador

t
- 26 e 28.

rão cbrígntôrtamente declaradas aos retal e na Prefeitura ao DIsttlto Pe- ~ 10. o tempo de seI:ViÇO efetiva- Armazenís a - 19.
órgãos pagadores federais. a. fim de deral, vedadas novas admissões, sal~ mente prestado à Companhia. Urba. (VETADO) •

t vo autorízação cb Presidente- da Re. nízador' -da Nova. Ca"itar do Bras!! Assessor - N.
serem deduzidas dos vencímen os a pl"tblíca em exposição fundamentada - t d "tel! efeuAo (VETADO).,
qllc fizerem jus de acôrdo com esta será compu 2. o. pal'a os os 'wo, Ob D Q d P t li
Lei, sob pena. de suspensão do paga- da autoridade competente. . em favor dos ~m",regad~ amparados s.: o. ua ro ermanen e o

o § ~ -.. M~ ~ .....~ Ministério da Justi"a e Negócios In.mento (§ 3~ do art. 21 da Lei nüme- 19• Os empregados ~.prvveitarlos por esta lei. te ~
so 4.345. de 26 de junho de 1964 e ar- na c:nformidade deste artigo e, na Art. 41. (Vetadul, - nores, 9 1
tígo 89 da Lei n~ 4.439, de 27 de ou- qualidade de servídores cedidos pela Art. 42•. Os empregados da Funda- Assessor - 2 e 3 .
tubro de 196' ) . União, pelas Autnrquíns e pela l?1'e- • B 11 n...ntral ·"Inltl'dos até 91 (VETADO) •

~ t çao ras _""'" ,......' • ",Assessor Econômico - 30•
...... " ": '" ".. fel ura do Dis~..dto Federal, pMi'!r!!<l de março de 1963. passllm ã condição Obs.: Do Consell10 - Nacional de

prestar serviços, de servidores pÚbl1cos,' continuando a Econom!9.DECRETO-LEI N~ 1.015. DE 21.DE I aos 6l'ga'o (IUe ln"- alU di 6 K- ~ S <=,;r re- prést!l.r serviços -tl!lquele rgãos/ nas ASsessor Técnica _ M.
' OUTUBRO DE 1969 tamente a orgrmlzaçâo da Campa· funções até aqui ~xarcldas; ate que Obs.: Do Quadro I?crmaltcnte do

Dispõe sõbre a responsabilidade da nhla Urbanlzadurll. da Nova Capital outras lhes sejam atribuidas na Re. Ministério do Trabalho, Indústria •
União no pagamento do pessoa! elo Brasil; I fonna Admlnlst.ral1va em estudos. Comercio que não possuam hablllfe,..
transferido para o Est~do da Gua- II - às FundaCfJ~ companhia;; •••••••.••••.•••• ' •.•. ,....... ..,. - 1 I cí lo de Enge
nabara Olt neste rcincluido, e dá ou. Subsidiárias, SocIedades de Abasté'cl- '. ~~~ir~g~iJifrlt o exer c •
tras providências. -. mento e a outras insLltuições jurls. '"mY N" 4.345, DE 26 DE JUNI"O A"slstente' L e M

. dicionlldns ou vinculadas à. PreCelt'.U'a ...",~ y ~ o - •

Os Mini;strcs da Marinha de Gue~•. do Distrito Federal retrlbuldos par DE 1964 ' Obs.: Do Consellio Nacional da
ra. do Exercito e da Aeronáutica MI- nt de t.' . . . -- Águas e Energia :E:létrica.
Iltal' usando das atribuições que lhes co a. sàas, . . 1,1lStliUl novos !,alores lJe .venci~ll1ttos Assistente - 29 e 31.i t 9 t· m - s sociedades, companhIRs. para os serVidores publleos CIvis do ( )
c~n ere O ar . 3 do A o.InstItuclonal fundações. emprê3as 011 eut.idades em Poder ExecutivD e dá outras pr01JI. ~~lie Gráfica,
n 16. de 14 de outubro de 1969. com- que se venham a transformar 110 tOd{j dê .
binacto 100m (} § 19 do art. 29 do Ato ou em parte os órgãos Inoograntes da /lClas. assistente Técnico - L.
Institucional n9 5, de 13 de dezem· organlz""ão da Companhia Urbanlza. ..~:'t'."2·l'." 'A"l·e··m·"d'e"a'o's" iÍliic'ióil'âl:iOS Obs.: Do Quadro Permanente do
bro de 1968. decretam: 'd ..". . . . ""'" Ministério do Trabalho, Indústl'ia e

Art ,19 A responsabilidad'!l da U i"o dora a Nova Cs,plf,~, da BraSil, Tctri· civis do Poder Executivo, da União e P.olllércío. "
no p~gamento do pessoal transce~l~o buldQS por conta d~stasJ em qualquel das autarquias federais, esta. lei se Assistente 'I'écnlco.- 28 e 29.
para o'Estado da Guanabara ou nes- ca.~o. . aplicará. aos servidores: Obs.: Do Ministério da Educação
te reincluido, em virtude do disposto, § 2Q. Enquanto não .forem aprova· 1,.) dos Tel'l'ltórios Fe'!erals; e Cultura.
respectivaí'nente. na Lei Il~. 3.752)' de dOI! os quadros defInitiVOs, c~ empre 2) transferidos da Uniao para o Es. Assistente Técnico. de Identificador
14 de aoril de 1960 'e n06 Decretos- gados mencionados neste artigo, des- tado do Acre; - _ M. .•
leis n~s 10, de 28 dé junho de 1966 li dli que aproveItados -no' SerVÍço Civil 3) transferidos da União para o Es- Obs.: Do Mln1stério da Aeroná.u~
149, de 8 di! fevereiro de 1967, passa do_ Peder Executivo, integrarão a tado da. Guanabara, quer tenham ou tica. '
li ser regulada pelo presente Dl!\}re~ parte especial do Quadro de l?es.."OlJ.J não optado pelo retârno ao servi~o Auxiliar - 23 _ 25 - 26 - 27 _
to·lei. . d<:l Ministério. Autarq'uia ou 6rg1l.o su- Público Fedel'al, cOl11pensado~ 'luals. 29 e 30

Art. 29 Além dos inativos e penslo~ bordÍllildtl à presidéncla da Repúbll. quer aumentos, rcajustamentos_ ou re- Auxnial' de Almoxarlfe _ 24.
nistllil -referidos no art. 39 dêste De- ca em que forem aproveitados classificações concedidas pelo Gov!!r. (VETADO)
ereto-leI, a UnIão pagará: ' § sq. Os empreglll.lúil de que' trata no do Estado, d~ julho de 1963 à d!lta AuxlI1ar'de EnCaixe - 19 e 23.

I - no exerctclo de 1970.-11, despesa l!ste artigo continuarão a ser pagos do Início da vigencia desta. lei. Auxiliar de Ensino _ E, P e G.
referente ao pessoal militar ativo en- pela Companhia Urbanizadora da 4) da Prefeitura do Dlstrito_ Fe. Auxiliar de Ensino _ 18'- 19 _ 20
quadrado no art. l~; I' Nova capital do Brasil, a.té que sejam deral; 21 e 22. '.

rr - no exercicio de 1971, 50% definitivamente incorporados -...,n08 Or~ .... "........................... ..... Auxl1181' de Flsca1l7.açÍlo _ 21 e 26.
<cinqUenta P?r cento) da despesa. de gãos ptíbliccs em que vierem, a ser LEI Nq 3.780, DE 12 DE JULHO Auxlllar de Motorista - 16 - 18 8
que trata o Item anterior, aproveitados. DE 1960 19.

Art. .39 ~A partir do exerclcio de - § 4q. Atendidas 1[$ neculla.l'idades •. .. _ Auxiliar Técnica _ 24 - 25 - 26 _
1972~ cessará a responsabilidade ,da de atribuições e retribuiçlies. o apr;>. Dispoe sobre !t Classlfteaçao de" Cal'. 27 _ 28 _ 29 e 30.
Unlno pelo pagamento do pessoal ati- -veltamento dar's"~á para cargos Ojl gos do S,crVIço CivIL do Pod~r Exe. Obs.: Excluldos os que exercem fl11l;
'1'0, competindo-lhe sómente pagar os funções constantes do Bísl.ema de Ar!. cutlvo. estabelece o.s VellClmellto.s ções adminlstl·ativ!lS.
inativos e pensionistas, abràngidoS I1Únistl'açáo de Pessoal--qu.e vigorar co,:respolldentes e da outras prOVI,; Auxiliar Técnico em Assuntos Rurais
pelo disposto no ~rt, 19,cujos proven. no ServiÇO Civil do Poder F.xecutlvo. dencias. .,... 28.
tal: e P~n.soes J'laJam SIdo concedidos nas Autarquias e na Prefelt,ur:J. do " ~ .. " Obs.: Do Consellio Nacional de
ate a vlgencl~ désoo decreto·lei. DIStrito "ederal. CAI'.iXULO VI Economia.

Parágrafo unico. Os pagamentos § 5'. Se o salarlo ~fetivamente,~ve! Ballzelro - 20.
d?s proventos de Inatividade e peno cebido pelo' empregado da Compa. Do- Pessoal Temporário e de Blologista..- 21 _ 22 e' 23.
soes que doravante vier~m a ser con- nhla Urbanlzadora. da Nova Capif.al 'Obras Biologista-aUxIliar - 22 e 23.
t~lda~ ao pesSoal menCIOnado no ~!. do Brasil fôr superior ao, do cargo Art. 23. O Sérviço civii, do Poder Calculador - 21i.
eIgg~ts:r~ d~dfdosb en tre a Umao ou funçá<J em Ique vier a ser llprovel- Executivo será atendido' Calculador Balistlco - 24 e 25.

"ll 1 e ~ o a uana ara,-proporcio- tado, ser.1he.á assegurada a ,respec. I _ quando se trate' de atividade Carimbador - 19.
t:d: anc~<l~ou~mpo de serviço pres- tlva diferença de vencimento oU sa- permanente da adminiStração, por fun- Contador - 31.

Art 49 A • - d lário, a qual será absorvida por au' oionários; < ' (VEXADO).

tlresente Dec~~~~~Ose~á diS~jOS~ ~o mentos gerais. promoções, adiçáo de ·n - quando se trate de atividade Controlador - 26. .
Convê 1 f' dtO e •e novas diferenças e outr.1S vantagens transitória ou iJventual; copista - 24. .e o n~l ser 1rma o en re a uniao decorrentes da Lei n:~ 4.019, de 20 a) por pessoal t~mporário admitido Diretor de Cena .-.26.Ar:::5~ ~s~aD~~~t~~~illéntt- á de dezembro de 1P61, e de legislação à conta, de dotaçao global, recurso - Decorador Especul.!lzado - 31.
vigor na data de sua PUbliCll.ç~~ :: posterior. ' próprio do serviÇo ou fundo especílll Encarregado de Turma - 16 - 17
vogados o § 29 d t 30 d L il Ú § oq Para os fins do parágrafo ano crIado em lei; 18 - 19 - 20 e 21.
lnero 3.752, de 1~ ~~ 'abl:11 ~e f96~ ~ teri!?r, serão considerados os salários b) por. pf!.ssoal de obl'~ admitido E~can-egado de Rev1~~ta. - 21.

,art. 2q di' Decreto-leI n~ 10. de 28 •C9J efetIVamente percebidos . pelos I'e~erl_ para reahzaçao de obras publicas, du. Fiscal de Papel - J.
junho d 1961J e t 29do Deeret _ dos empregados, acreSCIdos de ~an_ rante sua execução. . o~s'.: .00 Quadro Suplementar dO

e o ar • o J.agens financeiras de 4uaIque~ na. .. ....... " . ;.. •.. . .. .. • .. .. • .. .. .. .. • MimstérlO 'da Fazenda.
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Fiscal do Ponto - 23. Operador Especializado - 16 -21 '.....; ANl':XO VI' atividade regular em oficina ou unl-,
,(VETADO)." 22,- -23 e 24. . """LAÇ·O DO CARGOS E dade congênere. '. :, ,'I
:Fiscal de Obras - G., Ovs.: Do Departamento .dos -cor, ...." A S Aprendiz de 2~ claMe""'; 10 e 11.,

Ovs.: Lotados na Divisão de Obras retos e Telégrafos. .'. ' FUNÇÕES EXTI;NTAS Ovs.: Os que estão sujeitos,' ape.:
do 'Departamento de oAdminlstração Operador Especializada - 21.' Administrador _ 29, ' , nas; a regíme escolar e não exercem
do MInistérIo da Justiça e Negócios Oós.: 'Do Institllto-de óleos 'doMI. Ob~,:. Da Superint:endéncla.. das atividade regular em oficina ou uni.'
Interiores. , ".ntstérío da Agricultura, ,E!11plêsas Incorporadas ao Patllm(). dade congênere.
Gasista - 18. O' d T "" 'd Tir 22 mo Nacional. Aprendiz de Soldadol' ~ 6 -, 7 -
Grampeador Impressor - '20.' pera. 01' ,Opogrf.~co e 0-,' Af1nadOl" de Ii1strun'.~ntoll Musicais 8 ela" ' ' "
Herborizador _ 11 _ 16 _ 17 __ 18 PesqU1sa~O\ - 24 - 25 - 2~ -27 _ 22;, . ,. •. . ,

. 19 _ 20 e 22. ' 128 - 29 -:- 30. e 31: '.', '. ' . Agente _ 16 _ 17.. _ 18:"": 19 -r- ,20 'Oos.: Os que estão sujeitos, ape,
, nas, a regime escolar ,e nao 'exercem

Ov~,:Do'ServiçoFlorestal_edo Obs.:DoMinlstério:daFazemilll,21-'22e23.' ' ,. ' , tl'àd' I rll '". i
Instituto Agronômico· do Norte do do MinIstérlo d~ Marl11ha e .do Mi'l Ag'ente cspeeíalízano _ 22., , . ' a VI fi e regu ar em o c na ou un •

I
~ 'dade' congênere.' ',' , , ':' ., ,Ministério da Agricultura. . nístérlo da saude que não, estiverem . Agente de Estrada de FerI'O ....;. 19 Aprendiz de 3~ classe _ 5 ""';8 ,_ 10 ,

Hídrometrlsta ..,.'22. " ' lotados no Instituto,O.swaldo Cruz. -20-21-'-22-23-24-25326, e'I1.· .. ,I :',

OfJs.: Da Divisão de Aguas da De. , Platafol'mista - 19 e 21>" ",' ' Obs,: Excluidos'os 1l)taaos'em 'fef-" Obs.: QS que cstãb : snjelt9.S, ape.,
partamento. Nacional da Produção i ' Preparador ....:.1. • " rcvías . ,,', ,i 'i' I nas; a regime escoiare nhcesercem
Mllleral. "~, "I . " Ajnuante de Maq'uihista ,-,'19. t· 'd d I f' . i
Hidrometrlsta"Aux. _ 19 _ 20 e 21. ,?bS.. J?o Mimsténo da G~erra. Ajudante ele Tráiega _ 24. a IVI a e regu ar em o lema ou um.
, Oós.: 'Da Divisão de Aguas do De.1 Proressor -I.,. 'Ous,: Excluldos os lotados em .rer. dade congênere,',,, '

partamento Naclonali da Produção' ,c Oós.: Lot~do.s em Esc~l~s ~gl'ico. rovlas,' Aprendízde,Tip6~l'~fO-6.e 1~.
MIne,.al., .' .' lIas "e Agrotecmcas do ~I!!ls.~rjo da Aprendiz _ 3 ~ 4 _ 5 - 6 _ 7 - Obs.: Os que, estão sujeitos. ape .. '
'Inspetor _ L. ' . . Agncultura e do MIl1!steno da 8 _ !l _ 10 _ 11 - 12 _ 13 -:' 14 -v- nas, a regime escolar e nao exercem '

Oós,: Do QUadro Suplementar do Guerra -Ó, ,: , , ' '.' • 115 e 16. '.,' ~". atividade regular em ofícína ou uni. '
Mlnistério'.rla Justiça e Negócios In.. Professor AUXlllat de Plano - 28 p. Obs.: os -que estão Sujeitos, ape. dade ccngêfiere , .
tenores. ,.~ - ,29.... ~ nas. a regímerercolar e nao exercem Aprendiz de Tornciro 6 - ·7 -

.Inspl!tor 23 _ ,24 - 25 - 26 e 'rrofessor - 21 - 22 - 23 c ~6 •. -'ativictaucregular emonícna 'ou unt, 8":' 12 e 16,
27, . . Dós.: Lotados em Escolas Agrieó. dil.'le congênere. " . Arrolador - 21.

Obs,: Do Ministério da Agricultu.' las; e A"'rotécnlcas do Ministério da Aprendiz de Ajustador - 6 - 7 - Obs.: Os que estão sujeitos. alIe.. '
ra, excluídos os que conrorme as liso Agticultw:a.· . ,\. 8 e 16,." • '-. . . 'nas, a regune escolar e nao exercem '
tas de enquadramento foram Incluí" Professor da Escola .de oüctats Es. oos.:: Os que estão sujeitos, npe. atividade regular em oficIna ou uni.
dos como inspetor de Caça e Pesca, pecíalístas e Infantaria de Guarda:::" nas, a rCJNlme escalar e uno exe..eem dad6 congênere, .
Insperor do Trigo e Inspetor de 111" 26. ' . . , ' , 'ativiUade regular em oficina ou uni. Arrolador _ 21. ' ,
díos, ' . [Oós,: Do Ministério da AeronlÍu, dade eon ênere, ", Obs:: Excluídos os lotados em. fer_
Inspetor - 21 - 22 - 23 - 24 - tíca Aprendiz.aluno·- 31- 4 e 5. rovias,' .,' .

25 - 26 e 27. ,(VETAnO) OM,: Os ,que estão sujeitos, cpe- Assístente.Jurídleo _ 31.
Obs.: Do Ministério da Viação e Secretário _ L. 11 nas, .a regime escolar- e 'não exer.

Obras Públicas. . cem aLivldaue regular em oficina ou Obs.: Da Superintendência das ~
Inspetor - 22 _ 23 _ 24 e 25. O~s.; Do Conselho de Segurança unidade congênere, ' . ~'. EmprLsas Incorporadas ao Patrimõ. '

Oos.: 'Do MInistério da Marinha: NaclOnal._ Aprendlz,aluno - 19 ano) - &", nio Nacional. '. '
Inspetor _ 23'- 24 e 25. T~en!co - F. 'Obs,: Os qUi' eatho ,sujeitos. l\!'le- Auxiliár - la - 12 - 13 - 14,-
'. obs,: Do Ministério ela Aeronáu- 'I'ecllIco - 24 e 29. nas, a' reg,me escolar e não exer- 15'- 15 - 17 - 18 :;- 19 e20..

, tica.'., ' ',T~cnlco de Areias e Ferro -,27, cem aUvldaues regular em oficina ou Ovs.: Excluídos os·lotados em"f"r:'
.', Inspetor - 21e 25, ," '. Tecnic~ em Aparelhos e Instrumen. : U11l.ilau~ congénere" ,rovlas. '.

'Obs,; Do Serviço NaCIonal do 1'080"1' ros ~e ,.vIdro - 25, '. . Apl'enuIz.alullo -' (39 ano) - 10 e Auixiliar de 19 _ 2~ --.:. 3~ e 4~.
tI'O do Ministério .da Educação c Teclllco de Cadastro - 29 - :JO (! 11.. I Oós.: Excluidos os lotados em fel'..
Cultlll'a; . . . . 31., , , _ O/Js.:, Os que estào sujeitos, ape. rovias
Inspetor -' 21. ' I TéCnICO de Constl'uçao Naval.:... 30. ·nas a Teglmc escola!' e Ilao .eliel'cem, .' ,

Oàs,: Der Mülistério de. auerra. Técnico em Documentação ,Hist6.rica atividade regular em oficina ou unl. e 1~lJn,lIa1' de conservado~ "':" 17,.- .18
Inspetor Auxil1ar' - 21. '1"'- 27. dade cDugenere, .,' 'Ób' TI: J id . 1 t d E

Dós:: Da Adminlst,ração do Porto. Técnico ,de Economia e Fln\,-nças - Aprendlz..al'tífice -' 6 - 7 - 8 - trad;'cie :F~'~O g~n~~'aloto ~l'~~~l. s-
do Lapma, .. ry '. 1
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- 30 e 31.. , 9 - 10 - 11 - 12 - ~3 - 14 - 15 Auxiliar de E1ISino'_ 21.
Inspetor AUlo:IJ.iar, - 18, 19 e .0, , Obs.:, Os que não possulrcrn título 16 - 17',- 18 .". 19.'" ~O".' ,
. oós.: pa Fab!lca..de Realengo do de habílítação leglil. Oos,: ,os. que eslao SUJel~OS, ~pc: . Obs,: ~Xél~,ldos os lotados nas Es.,
Mlnisteno da Guell'a._ • I Técnico.Auxillar de Economia e FI- nas, a leglme esçolar e 11;>0 c:;er. cola~. das fellovi~~. . .
Inspetor de DesiJ1fecçllO de Va~lles I nanças _ 24 _ 25 _ 26 _ 27 e 2$. cem atividade regular em oficina ou _Auxllla~ de Estagno - ,12 -UI -

_ 28. ' I ' unidade congênere. 1" - 16~ 17 - 18 - 19 - 20 e '21.
~nsjletbr Geral do Tráfego - 23. I Obs,: Os que não possuírem tli,nlo Aprendiz de Caldeireiro - 6 - 7, - AUXillar de ferrovIárIo - 17 - 18

Obs.: Da Aclminl3Lração do Pôdo 'I de llabllitaçáo legal. 8 e 16, ' 19- .20 - 21 e 22~ .' , '.,
da Laguna. . T~cnlco .em Economia - ,28 e, 30. Ob~,: Os que estiio sujeItos apr- .Auxiliar de Maquinista - 17 ,;:.. 18'
IIlSjJel\lr Regional do :Mellorcs -, Teellleo em Economia Rura~' .o... 30. . nas, a \'Cgjme escolar e não ~:,f'I', - 19 - 20 e ~l; .

23, , - \ Obs.: Do Conselho NaclOnal dI'; dem atividaüe regular em,'OflCillll. ou Clãs.: ExclUldos'lls lotados em ter..
InsLiutrr de LInk -22 - 23 -' 24 EconQlIlia. ' , unidade 'congênere. " rovlas. , I '"

25 e 26.' , :,., ::reclllcôem IconoZl'afla - 26, Aprendiz de Cal'pintelro,- 6 - 7 _ Auxiliar de Trem - 18 e 111" , .
..l\1anqineiro de· 1" -.16: Ir Técnico Especlali'::tcIo - 22 T ,14 - 8 e 16, , ., _ , : , ,~vs,: Excluldos '~s,lótact.0s ein lei'. ,

Obs.: Da ,AdrninlsLTaçao do Põr!o 25 - 27,- 28 e 29. ,- Obs.: Os ql!e eslao' SUJeItos, apé. rovUlS. ,,'c,
de .ItaJní.' . I T~cn!co Especia1izadu - 26 - 27'- nas, a regIme escolar e ri"O exercem ,'Bagageiro - 16 - '171

,-_ 18 o 19. '"
Manobreiro dc 2ª.· 128 e 29., . ' ativIdade regular em oficina ou 1111i, Cabineiro de Estmdââe Féi'ro - F

obs,. Da Administração do Põrto AVETAJIJ) ,~. dado cOllgênere. :' G - H - r - J e K, - ,
dó Ilaj!\I." , .. ,Té.cni~a Especializado do Instituto de Apl'endlz de Despachador -:- 6~e 16. Chefe - Le M. "',1
Mantel1edor :le Aparelhamento otlco BIO.f!sI~a.- 311... "', '. ' Obs.:. Exc1nldos os lotados em fel'. Obs,: DO Quadro'Suplementar 'do

- 22.- , 'I'ecllleo Especul,llzado em Eco.lolma rovlas.". Ministério da Justiça e'Negócios In.
'l,lar.cador de Documentos - 21 ,e - 28,0 .Aprendlz de EletrieIsta - 6 - 7 - teriores. '

24M'di '31 Obs.: Do Ministério da Educação 8 e J~' .O tã j 't Chefe de Clrcul1scrição -2..20 e'3(J;-
lC ço-.". eCultllra. , .. ' .8.: ,s que es OSu.clos,ape- Chefe de Dívlsão-:n.", . :
(VI?:ADÓ)' _ Técnica de Impressão _ 29. nas, .11., reg,me escolar e nao. exercem, Chefe de Gabinete, d" Estudos do.:-
Me'!~9o.,i""N.E,R,) :... '27 ~ 28:- iTécnico em Microfllmagêm '_ 26. atlYIdade r~g~lIal' em pfleina ou Dep!\rtamento Técnico '_' 29:.

'29 -.ao't 3L , " .. umdarle eongenere. , ' , "
- ob~.,:;COlll' exclusáo dos que pos} Dós,: Do 'Ministério da Viação e Aprendiz'de Ferreiro - 6 - '1 .....: 8 Dós.: Parte Suplementar da Ta-
suirem'curso ele 'Sanltl\rlsta, ,l1ala· Obras Públicas (T.N.M. da;'~brf" e 16."' .' bela Cnle!\, de Mensalista.-do Mims-
ria,'peste.e outros de saude púb~ica, ··C9. Jo.laclonal-de·Motores).' 'Obs.: Os, que estão sujeitos, 'apê~ térlo ,da Aru'onáritlca.· ; ..
Montarlor,'- 26. ' , , Técnieo, de _~otores -.26. atividade regular em oficIna ou uni. Chefe de MoVimento;":" K.. ',

.Monitor - 18 - 19 e 20. Técnico em ótlea - 30.' dade congênere.' ',' Obs.: Excluídos os~fCl~ados em fer.:
Naturalista - 22. Téenico Psico,Peclagogia- 26. Aprendiz de Funileiro - 6 - 7 - 2 l'ovias. J '

,Obs, ': Da MInistério da Agricul. Técniço Treinador de' Pugilismo - e 16. " . Chefe de Residênciâ e Manutenção,
tura. . '. 22. ' '.J__ ' , Obs.: Os· que estão suJeitos, ape. da Base Aérea -,30.
Oflcial·Admlnlstrativo'- F.. 'I'ecnologlsta SOl'ologista - 27". nas, a regime escolar () não exercem Chefe de Seçáo - 1:,:, .c,

Obs,: Do Quadro suplementar- /- .Obs.: Ministêfio da Agricultura. atividade regular em oficIna OU'Ulll- Oós.:'Do Quadro dO.MInistério da.,
. ·Parte Transitória do Ministério da Temperaturista - 29. dado congênere. . ' Justiça e Uegócios I,nterlol'es•.

Fazenda" Tesourelro.- 28~ , Aprendiz de Mecânico"":' 18. Chefe de Seção - 26••",." "
Oficial·Administrativo:- G.' " Oós,: Da '-Universida.de do 'Rio Obs.: O~ ClUe, estão .sUJeitos,', ape. • 0'6s.':.Qo lVIInjStél'l~~'lIa. Guerra.. /;.

Obs.: Do Quadro Suplementar do Grande do Sul. nas. a regime escolar e nlto exercem Chefe da' Seção de Estudos _ :l8'
Mi!1istérlo da Fazend~. < Vlscerotornlsta- -'- 18 - 19 - 20'- 'atividade regular ~m' oficina ou unI. . Obs.-: 'I'abela 'única de Mensali~ta:
OfJClal de P.rocuradorla - J -:- K - 2~ e 22. '. ,. dade congênere.. do Ministério da. Agricultura.' ,

L'- M ;-N e o...;.;,~ . r Zelador de, Iliblíoteca -,16, - 1'1 ,'..,.. . Apren~iz de Pilftor. - 6. e, 16. Chefe da ",p,ção Histórica d,a Divisão'
Olls:. Da Secretaria do MII1LtI'_ 18 - 19 e 20. , Dós.. Os que est:iL sUieItos, ape. de Estudos e Tombamento...:. 29.

rjo PubIJco Fedel'a1 (Lei n9 ~,369. ..' t N i 1 nas"a regime escolar e nao exereem . ' ,
de 9-12.54); Obs.• D~ Departamen o ac ona ativIdade regular em oficIna ou uni. Oós.: Lotado na Diretoria do Pa ..,,
Operador _ 24 _ 26 _ 26 e 27. ~a pr~~çaodv~e~ e do Instituto dade congênere. '. 'c', I trimõn!o Histórico eAr~istlco Nacio. ,

Dós. : Excluldos' os enquadra.dos grono co o .•01' • J Aprendiz de Relojoeiro - G e 16.' nal. . .
coma Técnico Auxiliar de Meeanlza" Zelador - Padmo - .' .Obs.: Os que estã,o sujeitos. ·ape" Chefe de Serviço - N.
ç~o. . , Obs.: Do Instituto Osws.Ic1o Cruz. nas, a, regIme escolar e não exerçem Dós.: Do Quadro Suplementar do
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Abril de 191tJ

CAPÍTULO 11

DE "!.ASSES OU CLASSES

OU"1da. > de Estação A
Trabalhador de ESta~ão 11

,,\U>;i!'lll' de Estação B
AUXIliaI' de Estação A
Gll[l!'c]a de E.,taçáo B

'Tl'alllllhador de Estação A'
Inspetor de, Movimento de Trens
Fiscal ele MovilllPnto de ·'T'J·ens •
Controlador de MOl'lmellío,. de

TI'tons' ,

Agente dc 'rIem A.

!':~;';j.Jl1i:('1· de rrrúfego ~'el'rbvlúl'io

1'1~ca1 ae Tr Mcgo Ferroviário
Ch..ie de Estação O
Cheie de Estação B
ehef~ de Estaç,ão A
Agt, .. t!~ eíe E~~1t50 B

Allxlliar de 'I'rem .B
Auxiliar ele Tl'cm A
CamareIro
Guarda de Trem B

:F-10l.16
F'-102.15
l-'-lOS.14.C
F-10S.13.I!
l-'-10'J.11.A
P-l~.10.I!

1"-104.9.A

1"-l1l.13.B

1i\.106.4. A
1"-107.4,B

:1"-107.3,.'1.
F~108.16

1"-109.15
1'-110.14

1",1.11.12. .'1.

'P-t05.8.I!
1"-105.6. .'1.
;'-106.5.B

Mlnisléllo lia Justiça e Negócios In.' F,;,[udante-Estaglál'lo - 19. I ObserV/lções: Excluídos os lotadosI Secretárlo - L.
tcríorr-r. ' :E~:pecji(jol' - 19. 'em ferrovias. Observações: Do Ministério da Jus-
C"1efe de Serviço - 28. FCltor - 15 .::... 16 - 17 - 18.- 19 . Prático ce Transporte -' 28. tlca e Negócios rnteríores <Agência.

Olls.: ua 'J,'a..lela Única do Minis. - 2D - 21 - 22 e a. Ooseroaeies: Excluinos os lotados Nar.lonaD.
té.ro LO '1;a alnc, InuIlGL.:a e Co. O;;s,: Excluídos os lotados em fer- em rerrov.as. I Secretário - Cr$ 9.900,00 - e 31.,
méi c'o r' rlo .=Vlin,istéJ'lo da, G~en;a. l'Gvir;s. 1'lesillente do .Conselho Peníteneíé- Observacães: Das EmpréSaS. teor-
Ch2fe clo ",ervJço Admm.st1,h'VOI' : F~ltol' de Lastro - 20. rio -. P... 'das ô Património Nnc!onal

~ J'". " {-'os.: Exciuídos os lotados em ler- P1'Ol'luaaor - 31. 1porac a ••
OaB.: Do G;uadl'O Permanente dOI.ovies. ,. Obsel'vaçoeiJ; Da SllpeL'lllÍlmrtencla' Observações; Do Quadro Supleme.n-'

Mm,ôte,10 do 'Habalho, Inriústr.n e l' FC-to,' de Lll~~Hl - 19.. ' da,:; Empres.a.> IncorllOraclll~ :\0 Palrj. ~'. - Parte .Tl'ansitórla -: do ~Ims_
COlUerClt, O,,:.: Exr1mnos os lotaôos em fel'- manjo Nacionul. Itérlo da JustIça e Negócio, lntenores.:

O~S.; Ui: que estão sujeibs, IIjli:!',as, revias. ~ l;'roiessor - O. I Juiz - R.. .
v. 12r,imc c; co!:l,' e niJ.o Cl'a,l!:lll. at~-, l'itcul - 17 - 13 - i9 e 21. Óbservações: ;.o,ados na FaCilIdade Observações: Do ,Q,'\ E. do 'Mlnis-
vínaue l'e~ular em oneína ou unlrla.te Oc"',: Exeluldos os Iots ..os em rer- de Dlre.to de são Palllo. Itério da. Fazenda.
eoncenere. 11'011 as; Professor _- 26. . Secref.áno-Correspondente - 29.

(VcrA~O! :PJttal Gelai - 27 e 2n. Obscl'vaço~: LOtados na E(,h'ada de \ _ .
. ;,Ecn,\ p~ EI,QUAPRAlIIEN10 Oh;,,; Excluídos os lotados em ter- F-eno NOloest(' do Brasil. I Obscm'a~oes; Da S:l!?ermtendên~la

A, t. ~o (j~:b Lei. "Oll,áf. I P,'Óf<:SSOI' - L. ela}! Emprcsas .I!!corp{)lactas ao Patli~
Chefe uo "'e.vi,o de Aúmlnlsbraçáo : C~a.àa - lD - 11- 12 - 13 - 141 'OQsen1l1çúes: Exclulrios os lotados inõnío Naci~t:al.

- .:CO 1- 13 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 -I' na Estl'atia de Ferro. cent..l'al do .ara- I Subsecretal'lo - K.
O,,;;'.: Aüm:llistração do Pôde de 21 c 22. . . sil. . . I Ocsernaçõe»: do Ministcrio da Jus-

I.ll~;U1·U.. .... , . GllUl'Lfl·ÇÍlavcs - 12 -,13 - 161 Prolessor - 19 - 20 - 21 - 22 e tíca e Negócios'Interiores. .
Ghrfe (O .se.v.co FotJg".dwo - L - 17 - 18 - 19 e 20. 23. J Telegl'aflsta _ 6 _ 8 _ 10 _ 11
OIIS,: Do <:;:l:a..lo Suplem"l!!ar do Gl'aria-FioJ - 8 - 10 - 11 - 12! O!>senJações; Excluí<1os os lotados '12 _ h _ 14 _ 15 _ 16 ._ 1~ _ 18

Mmihtelb U) "";t'on:'.lltica. ' ~ 13 - li -.'15 - 16 - 17 - 18 -na Réde de V:aÇ'ão CeRreI16('. \19 _ 20 _ 21 e 2:;. . \
Che;e no .::e,'/:,o ele Tl'l1fego - 26 19 - 20 - 21", 22. I Professo,' - 16. . . Obse' ' •• Ex luídos os lotados
0<'=.: Di) De,~.a:.lnme11to Nnc'ol1nl de , o!,~.; Exrlu.;,os 0." Iotudos em íer- .obsel'J;~ç~e~; :Exclu:õos 0,1 .!ota'10s em fer:'~~i:~s. C c

Fo.tos, .'los" Gn..alh," 'I,ov~a,., '.. ..' ,na, Estlaaa de Ferro Mo'solo-Sou7.a. Tesourelro~· c-s 9.90000.
Cornljuvrmte r-e Ensinu - 20, 21, 22, UUlU~a-f.e~os - 12 -;- 13 - ,15 -I l?l'otessor - 20 - 21 c 22.,' I _'

e ~:, 16 -:- li - 16,- 19 - 20 - 21 e 22, O/JSCl't'IÇ6.ss: '0:cluidos os íotaacs ': Observaçoes: Da Supellntendência
0_[. .'.: D.clulCos os lolac1os em ter-I' 9&;":' Excltndos os IotnJos em fer- ~a ,t'iaçdo Férrea F'e.dc~lll J.kstt I!ra- .das Emprês2..s ãneorporadas ao Pll.-

l·(J'da~. , ... lo.,jlL,o, ~ 1511(;11'0. . ._r'mõnio ~aclOnal.
Gout,'lor 1" is 20 21 e 9" lIlSj., toi - 21 - 22 - ~3 - A - \ Proressor Ajudante _ 22 c 24 I 'I'esourelru - 29. -i

I"i, - .. , .' oJl... »:5 l)P.. e Ç)7 ~ O" ~ T;" cl 'r] 1 t' d
COlH'ubl'-altxiliat' - 13, 16, 17, 16 e, - Dl -~ E ~ l' id 1 t ,,". em f " a8ervaçq~s: ""x ll! OS?S o a os . 01Jservacões: Da Supeólltelldêncll\

2'- ' .. . I, ,,~.. xe LI 04, Clt o :l~O. el- i ~n Es!.'ada ele Feno Nol"o~'''e {lo Bra- Jas Empl'isas Incorporadas ao Pat1'l-
l.on:,ulol' de T..em - ç - D - E - ~oi~';~to,' PlE,cal _ O. Sll., ' , :múnio 'Nacional.

:F' - G .- fi - I - J e K. ) J PlOfE'.,sor .i'ubJlado - G. I Tml:allladol' __ 8 _ 9 _ 10 _ 11-
COI1Cll,tÓ" lio 'Ttem - 18 - 19 - 20' Obs.; Da };ec,'lJcLo,:a do Distrito Repol'toe,- c- 2\J. . •. : J2 _ 13 _ 14,_ 15 _ 16 _ 17 _ 18

-.:.;, - ~~ -- ~,; ~_4 - ~~, . ,J!ec.elaJ CIO MmistelJo ca L'azellcia. • Obselvac~es: De. SUJ!p"ntendencHI 19 _ 20 e 21. .
(n:·.; Exclulr10s os 10lac1os em 1er,! ~ lnSpí:tG7 de rmlg:'a,ão - n - I -- a~s ,Em!Jl·"~ns. Incol'pora<lt!s ao 1'a-

1
Trabllll1adol' de Lastro _ 18 e 19.

I·O\'ja~. , ,J - K e L, tllrnollUio Nac.o_'1ll. Trnbalhado1' de Linha _ 17 '- 18
Cr'l1sultm' Jmlc'it:o - Cr$ 10.900,00 el 1nsl;~tOt uc. Im:;;1a,uç - 20. Rellor~r ,de setor.-:- ~:1. .' ::1\ e '20. . .

31., Inspelor de Loccmo;'ao _ 25. Obsena?ucs: Da· Supel'llltemle/1Clf., •
Ous.: Da 5lJpCl'lntelldénle1a tias EJU-. ()h1',~ ,;,xc];0\10S os Jota~os em..-ter- rda_s .Emme.ss Jl1COI'P0!'aUa;s 11" Patl'j·: Ol-si'l'lJt:çue_o:, "ExcluídOS ~ lotados

pn_'D,S Jnco,'S;O,1I1jas no PatrlmulllO .Gvlas. Imolllo Nacional. em fcr!'ovlM.
J:<ac:or.aJ. ' , I lns\JJtor Re!;ional - K. , I'

CnnE,1l1(OI' T/,cn!co - CC-4 ,01:>S.; :r;~ Mini~t~,'JO do 'l'I'abalho, I ANEXO VII
Oz,s' ro ~"ill;slérlo do TlnlJa'ho ,ILuustJJa () COI,n~lC>o. ' QUADRO EXTINTO DO MVOP

1 ti oh' c. >- ,;, , ) I i 'I 1nsncto.' RegiOnal - O.
11 li. 1.0 e Dllle.CIO (Q.P. • I Obs' Do. Quaclro SUPlementar do ;"ruZ'IO OCll<,uclont/l'. .., _ 100ConcbeLb,' _ P. . \. ..•. U < ,

Dclcé:ai O "e Pol.cia _ O. I'Mlm~tel!~ Cta :t:azepda.. Fl!.RROVIAmC~.s
Dcle,nuo Reglonal do 'Il'llbalho ~ L lnspetDJ RegIOnal - .N.

e M. (lJ~llW, F'lll''', Amazonas e Mato.!, . Obs.: Do Dcpaltamento Federal de
131'0,,;;0) , ~~egU1'allç!l Pública do Millistél'io dai

Direto!' - N. Justiça e' Negocios Interiorcs. !
•. Obs.: Do ..Ministério da .lUstiça eI InstlUtor de OfiCios - 1H - 20 -
Negócios 1nt(,l'iol'cs. 21 _ 22 - 23 - 24 c 2o> I

Diretor - .L, Oí;s~: Excluídos os lota10s em fer-l
- Obs.: Do MinIstério da Justica e 1·01I1ns.. .
Npgóc:os lntel'IOl'-eS. • lntemo - 16 - 17 e 18, , I

Dll'etol' ~ 1-1. Mal1Obreiro - l~ - 1~ - 18 - lO
pb,•. : Da ESCOlá Agrotêcnica de - 20 _ 21 e 22.

Barbacena, do Quadro Suplementar do Dos.; &'Ccluído;, os Íotados em fel'-
Ministério c,a.:Agrl(.'ultura. rovias., ,

Diretor - O e"P . ' Maquinista-A.uxiliar - 17 -:. 18 -!
01ls.: Do DUjlfi,l'tamellto Federal de 19 e 20. . .

Se~UranCla F'úbllca. do Ministério da I Obs.; 'Exeluidos os lotados em fel'-
JUstiça'e Ne~óc\os lnteriol'es. rovias.

Diretor - Cl'S li.900,OO - e 31. . Guarda"'Fios - 8 - 10 - 11 - 12
Ob3,: Da Sdperllltendéncia das Em- - 13 - 14 - 15 - 16 - 17' - 18 

prêsas Incorporadlls elO Patrimônio ''19 - :)ll - 21 c 22.
Nacional. O/Js.: ExcluídoS os lolados em fer-

Dh'etm' - R. l'OVillS.
Diretor de· Divisão - O. Muquinil.ta de 'Estrada de Ferro -
Diretor-Geral - R.. 17 .:.. 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23
Diretor de PrOdução - 31. e 24.
0118.: Dos Quadros dos Ministérios Maquinista de' E.~trada de Feno -

do Trabalho. Indú.trla e Comércio. da D - E'- F- G - H - I - J e K.
Viação e Obl'áS Públicas e da JUstLça _01ls.: Eli:cluldos os lotados em fer-
e Negócios Interiores. rov!.1s.

Encarregarlo de Hôrto Florestal - MaqUinIsta - 17""; 18 _ 19·- 20 - 'P-112.8,B
23.:, 21 - 22 - 23 e 24. F~1l2.6.A

Encarreglldo de Linhas '.relegrátlcaS, Observações: Excluídos os lotados . 1"-113.6
- 21. . em ferrovias. I 1"-114.6,I!

I 01ls,: Exoluldos-os lotadós lia ES~ Mestre de Linhas - C -- D - :EJ -'
tI-nda de Feno D. Teresa Cristina.. - F' - G - J C! K. I .

EllcHrrcgll<!o dei Pôsto de COJ'1'~ios,:"" ~f~stre de Linhas - 19 _ 20 _ 21 iDECRETO-LU N9 200 - DE 23 DE'l!,
5. 1 1'':':- _ _ _, - ~2 - 23 - .24 - 25 - ,26 e 27..:.. I ' FEY.ER~IRO DE 1967 ,Das ,Urdidas de Aplicação Imediata

Et genhel o K L M 1'1 e O. Mestre de Lmllas e Edlflclos 17 . 1 , , ..
Ohs.:" Ellcltildos os lotados em fe~- _ 18 ~ 19,' _, ,Dispõe sôbre 11 OfgUlllUlÇão de Admi- '

rovias. ': • , Observações:' Excluidos os lotados . ni~tração Fed.eralJ estabelece, dlre- ,Art. 103. Todo servidor que estiver
Engenheiro..,... 27 -; '28 - 29 - 30Iem ferrovias., . trIZes 'P!lra a Rejormn.:..Ad.mllllsf;'UII- ,percebeno 'vencimento, salário qu pro·

(I 31.. Motorista - ~5 - 16 - 17 - 18 va e da outras provlrlJfncla8. I'vento superior ao fixado para o el.r..
O/JS,: Excluldos os lotados em-fer- 19 _ 20 - 21 - 22 - 23 e 2~. - , go nos planos de classlflca,ão e ,~mu.

rovias. , , 1~.ltorista-Auxilíar - 14 - 16 -17 , .•.......••.•..: .••••. ', •••••.••• ,.... neração. terá a díferença caracteri~a-

Enge~hello-Chefe - P. .' 18 e 19. _ . ,I TITULO Xl' da. COlll0 vantagem pessoal. 110mlna.l-
0118•• Do Departamento NilClonal der Observaçoe.!: Exclmdos os lotados, Das Disposições Rejereu~cs ao Pessoa!Imente. Jdentlfieável, lt qual em ne-

Estradas de Rodagem do M.V.O.P. em fenovlas. I OI Q nhunlll hlpõtese serã aumentada sell-
Escrivão - O. . I Pinl,or Artístico 7:' .25. I' v,, do absorvida. progressivamente'pelOll
Obs.: . Da Quadro Suplementar do prat.lcante FerroYlllrlO - 17. •• ~ ••• , .•••....••...• , " i • • • • • • • • • • • • • Ia.nmentos que vierem ti Ser :realizados

MinistériO da Fazenda. PratlCante de Trafego - 18 e 19, , no venc.lmento. salário ou provento
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fixado para o cargo nÇlS mencionados !icantes'e Combustíveis (,iquidos e bre as operações comerciais restíza- caUzição, depcsttaüa , diã,rlamente
planos, "Gasosos e ao ImpOsto Único sôbre das· com o produto tlln natura", be- no Banco do Brasil S. A. mediante
................ " ... " ;" •• ".......... Energia. Elétrica:. nerícíado mecânlcamente ou aglorne- gula.. '
Ar~.105..Aos servidores que, na A medida, ora pleiteada, que trans- rado' por brtquetagem, nodulação, pe- Parágrajo üníco, De cada recebi.

data da presente lei estiverem no gOzo fere 10% da receita dos referido:; ím- lotízação e slnterlzacâo.. monto, o Banco do Brasil S. A cre-
das', vantagens previstas 1105 incisos postas destinados em ,favor da' União Ar&. 2Q E' acrescentado rio artigo ditará: ' .
lII, IV e V do artigo anterior fica à conta .do Tesouro Nacional para 29 da Lei n9 4.425, de 8 de outubro l. - a quota cllrrespoudente' 1\
assegurado o direito de percebê-Ias, atendimento de' D~pesas correntes, de 1964, um parágmfo (2Q) , passando trníão, à. conta e ordem do' Departa-

."com«dtlerença mensal, d?s~e que es·' objetiva prover parte dç's recursos de o seu parágrafo únlco a CO!l11tiéuir o mento NaCIonal da Pro:lllçãQ' ,Mineral
ta nao' ultrapasse a media mensal caixa delJtro da execuçao 'da· progra- § 19: - FtU1do 'Nacional ele Mínnracãu "H)
que, àquele titulo, receberam duran- mação financeira no exercícío de 197<l, Art.· 29 ....... " ..••. ,;"".,.".. que ';e refere à receita prov~nf€rite
te o ano de 1966. e até que. por fOrça respeitadas as diretrizes de Vossa Ex- § lQ ."." .. ., .•....•.....•.... ;.,. dos, minérios em geral, exceto o cal'.
dos reajustamentos di" vencimentos do celência no sentido, de que quntsquer "§ 2V Qualldo a medi~ã.) das qunn- vão rlli.!1eral; e a conta e, ordem da.
funcionalismo. o nível de vencimento acréscimos de despesas não .!ieJam fi- t!daàps p~oduzídas só puder ser rea- oomíssão do Plano do 0arvú" lIia'cio
dos cargos que ocuparem alcance ím- nancíados através de expansao do de- llzada apos o (alo gerador o Dapar- nal, no que se l;ef,~cl'e ao carvão mí-
portã,nclas' correspondente à soma do f1cit orçamentário ou por elevaçao da tamenfo das Rendas' Internas pOd.cl'~ neral; ,',',
vencimento básico e da, diferença de carga tlibutál'ia. permítír o lançamento a posteríorl Ir - as quotas correspondentes
vcncímentos. "A 't ó t nid dar' ou por estlmatfva, nas condições qü~ aos Estados Distrito. Fede:'al e 1.1ú-
, , ,,, "........ provei o a por t,l ,a e p a re-. específícar, ' ' nicip!os às respectivas contas e 01'-,

nevar a vossa ExcelenClB: ~s protestos Art~ 3Q OS artigos 4Q, 6~. 10 e t í, Sem; , '
DECRETÓ-LEI N~ 72.... i: DE 1° DE do 'J!!e.u mau;. profundo respeite. da Lei nQ 4.425, de 8 de outubro de . III - as quotas destinadas aos

. AGOSTO DE 1969 ,. Antomo Delfim: Netto. 1964, passam a vigorar com a se. TerrJlór,'os Federais nos lérmos dos
Estima a Receita e Fí;i:a a Despesa DECRETO-LEI N~ 1.076 DE 3~. DE guinte redação' . §§ 2Q e 39 do art. 6', às respcctí;

da União para o exercício financeiro 'JANEIRO DE i9'10 Art, 49 O ímpôsío único sôbre: mio YJlS contas e ordem; "
de 1970. ' , " . . . .neraís será calculado sôbre os valõ- Art. 11. -Os, Estados, 'l't-:rritél:ios.'

." " " •• 'tme:'a, .~m o ezerctcio de 1970 a d!s- res unitários constantes fie pauta Munidplos e o :9ist:it) Fadclal aph-
t~!bu!çao. do prad~to. dct arrecad~- anualmente fixada pelo Departamcn- carão a, quota 10 mppl't<>· único ,~ô-'

, Art. 69 Fica o Poder Executivo nu. çao dos ,!mposíos umcos. to das Rendas Internas do Ministe. bre minerais da seguinte rorma:
, totizado·.a abrir crédi~os sUPleme~ta. O Presidente da. Repúblka '110 uso 1':0 da. Fa~enda. ouvido o _Departa- I - Os Estados. Ter.r!tól'l<lS e Ois-

r~, mediante uWiz~~ao. d?S .recursos dpa "atribuição que lhe confei'e o ar- mento Nacional da Produçao Mine- trito Federal, em .nvesümentos ou.
adíante indicados. a e um limite cor- .t· 55 íte II d C '~It· - de- ral e o Conselho Nacional de Mlnas Iínancíamantos de ohrns ou P~oJ~!cs:
:respondente a 20% (v'nte por cento) dffeta/' m . a ons .mçao, § lQ A pauta f,orá baixada. no mês que interessem às atividades. nrevís,
do total' da ,desne-ç!L fixada ?esta leI,' ,de novembro de cada ano, "ara vigo- tas no, art. l Q, e, em <'.s.P0chl, à'"<ueJas
com .as segumtes flIlalidll-des. Art. ,10 Os percentuais I1Xlldos para rar no ano S.egUlnLC. 10cali7.adas nas .áreas de mm('1'a_'

I ~ a'~ender a Insuficiências na~ a d!striIJUiç~O do pro~u~o ,:la arreca- § 29 Quando a PM!t."t deixar de ser ~ão: .
dotações de Despesas Corrente; es- daçao dos l~postOS. unlcl)~.. constan- publicada no, mês a que se, refere ~ .. II ....:. Os Municípios, 'priorifElrin'-'
pecinlmente as relatlvas a encargos t,es 110S necIetos-le!5 0 119 _ <3., de 12 par'á!1rafo imte-c:edente, oC?n.tlnuarn mente, em investimento,'! !lOS s~tores
com pessoal, utillzandc. como recurso de outub1'~,de .1967, n· ,5~5, de 25 de em vIgor a anterior, até o ultlmo dia :la' educação, saú::1e pública. e as,'s-
o Fundo de Reserva Orçamentária. abril de 1969, na Lei nQ 4:676, de 16 do mês subsequente ao da pub1ica~ãc ~êncja social.

de junho de 1965 e alteraço<'s do De- da./nova .pauta. Art. 49' F!ca Iloel'ucto, r.a:'a disLri-'
. 'W"':":'Át~i;cié~' â.~ i~~fiéiênêias 'ri~s creto-Iei- n9 644, 'de 23 de jUllho de §\ 39 O valor do produto mineral, buição ao.s Estadt\s, Distrito, Pedera.!
dotações 'destlnadll~ a programas ~969, relativos, respectivam(;nte. ao constante da pauta, será estabelecido e Municípios, .:1e acôrdo c:üm ás (ri
prioritários. utllizando como recursos Impôsto único sôbre Minerais do pais, em função dos' preços-mêdios FOB télios de ccnsumO, superfirie t('lrlto-~
as 'disponibilídades ~araeterizadas no ao Impõsto único sõbre Luul1ficantes de exportacão e do, merCM() :nterno" rial e populaçãó, (I saldo, porv-ej1tu!'a
!tem m, do § 19. do -artigo 43,da Lei tie Combustiveis Liquidos e Gasosos e dedUZida percenlagt?m necessária pa· exl.stentll, daI contlt Im c•• llú1l5ponível
número 4.320, de 1'1 de ,março de 1964, ao 1:mpôsto único sObre Enelgia. Elé- ra. cobrir as deSP!õSJls de freie, rE\!·. no Banco .do Brasil S, A.. relaliva. ao
........... ~ , ;. jtrica, no exerc!clo financeIro de 1970, reto. segu,r.o, utilização de pórto e impôsto único Jôbre m:nernls ,.1'l'eca-

, ficam reduzidos em 10% (o:Iez por cen- transporte em ~e.aj. dado até 14 de marco de 1967.
MENSAOEM to).- ~, § 49 Para. efeito do levanlamenta Art. 59 l!:3te decre\n-Jei' que será
o ' Parágrafo único. A l'''dução esta- dos dados que se1''1I1'&o de base à ela·· submetido à apreciaçáa do Congre~.

N._ 25, de :197Gl beleclda neste' àrtigo não, abrange as boração da pauta, serão considera. 50 Naolonal, nos têrtnos do liarãgr.i~ ,

(DO 'PO'D'ER X UTIVO) parcelas, relativas,. aos Esta.dos, Distl"i- dos os preços médios, d? primei. fo ún'co do artigo 58 n.a C'm;,mlli~'io,
, E EC to Federal e MUl1lclpios. 1'0 semestre do ani> ante!lor a.o da entrará em vigor na data d~ 51Ht pu.

Sllbmete à cleliberactio do ~'ongresso Art. ~q O pr0!iuto corresp~lldente sua vigên~ia.' _ blicaçáo. revogadas as d sposlções em
Nacional texto do Decreto-lei nÚ_l à l:eduçao. deterl~unllda 110 lU"tlgO an- § 59 O .1!l!PÕstO sôbre. o earvllo mi- contrário. . '

1 606 d 23 d ' . d tenor sera creditado pelo Banco do !leral sera calc:lladi> .sobre os preços ;Brasilia, 12 de outubro ae 1967;
11!ero ~ 7 'u ~a e 1ur,elro! eIBi.as\] S.À. em conta especial de Te- oficiais de venda - fixada pela COo 14(l~ da 111d'ependêncla e '1fio da Re
J~7°i97Ó' ea adi~triÍJU~:;~ 30 e:~~~l~ig souro Nacíonal e será lItiHzado, nos mi~são do Plano do Carvão Nacional, 'públlca. -_A. CORUL e SiWa. -- An.-

• de arrecadação dos f1UTJOStOS únicos. têrmos do artigo 43 dlli Lei n9 4.320, deduzida .a parcela da União e dos" tonio Del~im Netto. - J03é Costa
" , de 17 de março de 1964, como re- Estados na parte' referente aa car- Oavalcant:.

(As Comissões de' Constituição e curso para abertura de créditos adi- vão consumido em usinas ger.al'ioras DECRETO-LEI 1\<9 555 _ DE 25 DE
Justiça,. de Minas. e Energia e de' Fi. cionais, apllcáveis' a Despesas Cor- de eletricidade. ABRIL DE 1969
nanças\ ,rentes. o ~' " , Art. 69 E" fixada em lO?', (dez por ", " ,

Excelent!ssimos Senhores Membros "Art, 3· Este Decreto·lel çnhl,\rá ,;m cento) a aliquola do lmpõslo único Dá nova redaçãõ ao arlJgo IQ-p-
do Congresso Nacional: VIgor 11a data de .st;a pllbllCaçao, ~e- sôbre as substâncias minerais emge. acrescentu iten.s ao, § 1Q do aNiClo 39

. vogadas, as dispOSlçoes em contráriO. 1'01 as i di trlb' íd • do 'Decretq-Iei n1Í1U(1ro 343, de 28 de
. Na forma. do pal'ágrafo 19 do ar- Brasllla, 23 de janeiro !le 1970; 1490 , s m s !l a. dezembro de 196,\, que altera ale-
tig055, da ConsUtuição, wubo a hon- da Independência e 829 da República, I - 10% <dez pOr cento) li União; (Jislacão do 11npô8tO Único sôbre lu.,_
l'a de sub~eter à dellberao;:ão do, Con- ' , . LEGISLAÇAO CITADA' II _ 70'J{' (setenta 'po .centa) di- brífícantes e combustíveis liquid08 e
gresso NaCIonal, acOmpanl:L'ldo CLt Ex- o' , ' . t o 7." !!a80soB.
poSição de Motivos do Senhor Minis-DECRETa-LEI N~ 3'34. DE 12 DE ~'damerüe ao J!!stadto.. ·teó ao Dlstl~t~ O Presidente da. República, no uso
tI'O de Estado da. Fazenda, o, texto do OUTUBR.o DE HJ67 ,~.." eml. em cUJo, el.11 rjo hou~ ~l
Decreto-lei n9 1,076, de -23 de janeiro ." '. . _ ,. ,~ido. e~traído o mmelal produtor ua da atribUição que lhe confere o § 19
de 1970, publicado no Diario Oficial IDlsp.oe s?bJe o WLpostO UlUCO sábia receIta, do artigo(! 2~ do Ato Institucional nú.
de 26 dos' mesmos .mês e ano, -quel m~n.era!s do . fa:s, alterando, en.: rIl _ 20%. <vi!1te por <len!?) 'dire- mero 5, de 13 de dezembro de 1968.
"altera, para O exercício .ie 1970, a. P rte., a Lei n 4',425, de 8 de ~u famente ao MUl1lciplo em CUJO terTi- decreta:
distribuIção do produto da arrecada. tubro de .1964, e rIa ouras.1Jrovif-cn- tório hou:ver. sid~ 61'tmido o mtneral . -.Art. 19 O artigo 19 do Decreto-lei
'ção dos impostos únicos", cias,· . produtor da receita" " número' 343, de 28 de dezembro de.

... . O Presidenle da República, usando § 19 Ao Distrito Federal e aos 'IDs- 1967, passa a vigorar com a seguInte, ,
. Bras!ha, 2 d~ abl'll de 1970. ...,... Slnl- da. atribuição que lhe.confere o arti. &ados não divididos em municiplos, redação, mantidos os respectivos pa-

lla G. Médic,. go 58. item n, da Constituição, de- caberá, cumulatlv!l"~~nte, a quota l'l\n''',fos: .
EXPOSIÇãO DE MOTIVOS N9 9, DE creta.: atribuida aos mUIllOlplOS como se 05 UArt. 19 Da receita' proveniente da
1970 DO MINISTERIO DA l!'AZENDA '. tivessem,' " arrel:lldação do I1npõsto único sôbre

.' Art, 19 Sôbre qU!usquer modaltda- § 29 Nos Temtórlos Federais. ca- lubrificantes e combustiveis líquidos
Em 20 de 'janeiro, de 1970 des e. atividades da extração'. ril:- berá à UnIão a: quota. atribuída aos e gasosos a que se refere o Decreta-

.' I ti ' h 'd te da' culação, distribuição ou consumo de Estados. ' lei número 61, de 21' de novembro de
E~ce.6n sSlmo Sen 01'. Presl en substâllcias cmel'ais ou fósseis oti. §' 39 A quota de quetr!jta o pará- 1968, a União élestlnará:

RepubllCa ' ginárias ,do Pais, incluidas as águas grafo anteriol' será destinada, res- I _ 8% (oito por centol 'para au-
Tenho a honra de submeter à ele. minerais e excluídos os combustiveis pect1vamlente, . aos Tenitórios Fe- mento do capital social da Rêde Fel'

vada apreciação de Vossa J!,xcelência Iiquidos e' gasosos, incidirá. a.penas, derais, em 'cujo terr!lór)o ll<'>uver sido !'ovlúria Federal S. A., vedada sua
o anexo projeto de Decretu-iei que re- O impõsto de que ·tl'ata o art. 22, itp.m extraido o minel'ftl prodlltJr da. re- Rnllcaç1ío no custeio de despesas COI-

-dll21 em ,10% ,110 exercicio de 1970;X, da constituição Federal cobrado ceita. " remes'
os percentuais fixados para li dis- pela. União na forma. dêste De:ll'eto- § 49 A fim de ajustar a aliquota II'':'' 12% (doze por cento! para
tribuição do produto da nrrecadação lei e do' dispósto na Lei n9 4.4.25 de fixada neste artigo às 'necessidadj% aumento do capital social da PetrÓ.
dos impostos imloos" ,constante!l nos 8 de. outubro de 1964. dos programas de investimentos, po- Ico Brasileiro S. A. - PETROBRAS;,
Decretos-leis n9 334.' de 12 de outu- Parágrafó único. Com excerão do derá o Poder, Ex',cutlvo alterá-la em lU - 39,5% (trinta e nove e meio
bro de 1967, n9' 555, de '25 d abril impõsto de renCÜl. e taxas relCunat6- até 20% ,(vinte por cento). . por centol ,ao Departame.nto Naclo.
de 1969, da Lei n9 4,676, Cle 16 de rias de serviço preslado pelo Poder Art. lO. A receita proveniente do nal d~ Estradas de .RodaKem;
junho de 1965 e alterações do De-' Público ·,dlretamente ao ~on'tribuinte arrecadação do impõsto único' Eerá IV - 32% (trlnt.a e dpis por een
oreto-lei nQ 644, de 23 '!.e junho de do impôsto de qUe trata. êste artigo, escriturada, COmo d1lp6s!to, p~las u- loI !lOS EFtados e aCl Dilitrito Fc~

1969,' relativos. -respectivamente, ao o impósto único exc1ui a incidência partições arrecadadoras Cl. deduzido, dC'l'nl:.
:Impósto Ünico sõbre Minerais do de qualquel" outro tributo federal .. 05% (cinco décimo pin' cento), a ti- V ~ 8% '(alto' por centof a:Js Mu.
Pais, ao Impôsro único sôbre Lubri- estadual ou municipal que r;eoaia sô' tulo de despesas de arrecada\jã" e !ís_ nlclp o•.
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Art, 19 o § 59 do artlllio 49 da l.el
número 2,308, de 31 de agôsto de 1954,
passa a ter R seguinte redação:

"Art. 49 .:,.,"'''" ' .
§ 59 Estão Isentos do pagamento

~do impôsto:
. a) .a parte consumida nas oficinas e

outros sertlços .pet t.inentes à produ
çfio, transmissão e distribuição de ele
tricidade dos coneessíonáríós gerado-
res de energia elétrica: ' '

~, b) o fornecimento de energia telt;-"l
pelos concessionários geradores aos
dlstrfbulderes; , • ,

c) as entidades a que se refere o
artigo 31, inciso V, letra b, da Consti
tuição Federal:

d) o fornecimento de energia a
serviços próprlo.~ da, União, dos Esta
dos, do Distrito Federal e dos Mu-
níclptos; '
, o) as contas de consumo mensal
equivalente ao valor de até 30 (trín-

,ta) qullowatts-hora (kwhl, inclusive,
quer o fornecimento se,la feito sob a
forllia medida, quer a tortau; , '

f) a ener»la' elétrlea produzida para
consumo próprio e uso exeluslvo;

gl os 'consumidores servidos por
concessionários distribuidores de ener
gla elétrica, cuío sistema gerador seja
exelusívamente constituldo de usinas
termelêtrlcas utilizando, como com
bustivel, derivados de petróleo ou' le-
nha". ~ --

Art, 2~ Os §§ 19 e 29 do artIgo
89 da Lei número 2.944, de 8 de no
vembro de 1956, passam li constituir
o . parágrafo üníco, com a seguinte
redação: ,

"Art. aq ..
Parlígrafo único, ,Flca o Conselho

Nacional de Aguas e Enel'!,:la ElétrIca
(CNAEE) autorizado li admitir pes
soal, contratado e assinar convênios
com li DlviSúo de Agmas do MInIstério
das Minas e Energia, com o ~~I;,{to

onde:, , sendo: " I

R _ é' o valor percentual da redu. 'Q - quantia, a ser paga ao EstMl0
em dInheiro; -

~o procurada; C _ cota do Eslado no impõslo
D - é o valor em cruzeiros da des. único do exercício; '

;)C8.1 demonstmda com energia elé, R _ recursos próprios aplicados no
tríca; território do Estado em energia, eté.

V -' é o valor em cruzeíros das ven. tríea, no exercício anterior" excluída
(ias efetuadas' pelo consumidor índus- sua cola no impôsto úníeo, 'mas in.
tríal , cluldos os inveslimentos efetuados

§ 49 No caso da emprêsa com menos pelos Podêres Públicos Municipais e
ae 2 (dois) anos civis de atividade por concessionál'ios privados nas áreas
mdustríal., a 'reduçâo do ilnpôsto único do Estado de sua concessão;
poderá, ser concedida pelo Conselho E _ cota do Estado no impõsto üní
Nacional de Aguas e Energia Elétrica CQ do exerclclo anterior. , ~
WNAEE) , pelo tempo que restar para - i 1q ',. dlíerença entre o valor to.
completar aquêle prazo, por estímatt, tal da cota do :Estado e a quantia
va do -valor de suas vendas e consumo llaga em dinheiro na forma deste ar.
de energia elétríca, . tlgo será entregue à ELETROBRAS,

.~ 59 No cômputo da 'despesa com que a contabilizara em conta especial
energia elétrica, de consumidores a crédito do Estado, para' subscrlção
também autoprodutores, para efeito de .ações preferenciais em seus mtu,
de cálculo da redução percentual, de ros aumentos de capitaL" '
que trata o parágrafo terceiro dêste §,~ Para os efeitos dllste al'tigo e
artígu, será considerado como' despc.sa com ,vistas à coordenação da pol1ti~a
com energia elétrica o correspondente nacional -de energia elétrica, os Es.
ao total de pl'pdução própria 'e ener.. lados 'deverãn submeter, anualmente,
gla comprada computada ao preço os respectivos' planos de eletrificação
médio, mês a mês, desta última; desde' devidamente atualizados, à aprecia.
que o eonsumídor induslrlal· e auto. ção do Ministro das Minas e EneJ',
produtor não realize, símultâneameu. gia, através do Conselho Nacional da
te, comércio 'de energia. . .." Águas e Energia, Elétrica (CNAEE).
, § 60~A, redução percentual do, imo ~t:q, como a comprovação da aplica
pôsto úníco, aprovada pelo. Conselho çao de recursos próprios e privadOS
Nacional de Águas e Energia cEiêtr1cll em servícc de energta elétríea em seu
(CNAEEJ, será aplicada pelos conces- território.
síonáríos distribuidores de energia alé. § 30 A comprovação da aplicaçlío.e
trica, a part.il' do primeiro tamramen- a apresentação do plano de eletrírr.
to que se seguir à publicação do ato cação atualizado deverão ser enca,
autorízaüvo no DIário O/iclal;, mtnhadas ao Conselho Nacional de

l 79 Os ccneessíonáríos dístríbuíde. Águas e Energia Elétrica WNAEll:,,
res de energia elétl'ica farão constar até 28 de fevereiro de cada ano, sob
das contas de rornecímento, mediante pena da transferência, a favor do
carimbo ou Impressão tipográfica, o I 19 dêste artigo. da parcela da cota
número e'!lo data do ato autorízatívo do Estado 110 ímpõsto único, SÔb1'2
da redução, bem como a percentagem energia elétrica, rererente ao ,primeiro
desta última". trímestre, Se, até 31 de maio de cadn,

Art. 49,Os parágrafos do art. 29 da ano, os Estados não atenderem ao
Lei nv 4.156, de 28 de novembro de que .díspõe êste parágrafo, o restante
1962, passãm a ter a seguinte redação: do valor da cota anual será4a'ansfc,

.u Art,' 29 :..... rido. da mesma forma, para a- ELF.-
§ 19 O pr'lço de venda a ser ~ compu. TROBRAS. '

tado no cálculo do valor da energia ,§ 49 Aproveita elos a comprovação e
vendida abrangerá. exclusivamente, a, o plano de eletrificação, na forma' e
tarifá básíca e todos os adicionaIs nos prazos de que trata o § 39 dês!!!
postn~ioles, concedidos em decorrên. artigo, o Ministro das l\I\l"as e Enr!.
2m de :mmentos de salários, do custo glagia terá o prazo de sn <sessenta\
ie energia comprada, de combustíveis dias para sua aprec'ação, findo o
~ de cãmblo: . qual. sem que se tenha verilicado lJUIl

§ 29 A tarifa fiscal será reaíustade decisão concedendo ou negando apro
trimestralmente, com base nos dados ~ação, a, comprovação e o plano serão
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qualquer natureza, superiores li- Cr$' c~bido da. ooordenação de_sua apll- pecíüeas,\ crédito do Banco Nacio- c) 22% (vinte' e'-dois por cento) :i
100.000,00 (cem milhões de cruzei- cação. _ \ nal do Desenvolvimento EconOmíco p'~ra os consumidores comercíeís e'
ros), serão considerados como refõr- § 19 Quando ~ conces~iotiário!- de (BNDE) , ,! - outros,' - _ I

çO ao Fundo Fedel'al de Eletrifíca- serviço l'úbI1co de energia. elétroíca § 19 O BNDEcreditará. de cada. re- ,Parágrafo único. Fica acrescentada.,.
ção e ficarão ao mesmo lncorporaaos fOr entidade autárqUíc:-. ou socle<illde cebimento de que trata êSte -artigo: ao § 59 do art. 49 da. Lei n9 2.308" de~
para. todos os efeitos legaís., - de cujo capital social, com direito a I - 39% (trinta e nove por cento) 31 de agOsto de- 1954, alferado pelo ar. '
- § 19 A aplicaçáo dos recursos. de voto, participe o Podcr Público em em conta de ~ movimento à. ordem do tigo 19 da. ~i" ns 4.676. de 16 pe ju

que t:.'ata êSte artigo deverá ser fei- caráter majoritário. o Ministro das Fundo vederal de- Eletrificação; nno de 1965., com a rpdação da'lia.'
.ta exclusivamente sob forma. de fi- Minns e Energia poderã.. a. seu oríte- n _. 60% <sessenta por cento) em pelo-ar_t. 49 da 'Lei n9 5.073. de 18 de
-nancíamento aos respectivos conces- rio, efetuar ao concess1onârlo. para. conta t-special para entrega das cotas agOsto de 1966, a- seguinte uunea:
sionãríos de serviços pl1bIícos de áp1fcação direta, suprimentos de nu- pertencentes-aos &ltados. Distrito Fe- "h) os consumidores rurais". "
energia elétrísa, a. serem resgatados merârío relativo' aos recursos con- dera1 e Municipios. cu j a Iíberação Art. 29 O lnclsó I «do § 19 do ar.
a favor .ia ELETR6BRAS~ em 20 slgnados no orçamento 'da. Uniã.o, pelo BNDE aerá realizado. em prf', tigo 13 da. Lei n9 4.676, de 16- de ju.
(vinte) anos de prazo .e vencendo .íu- bem como em créditos especiais ou não superior 'a 1.5-(quinze) dias, após nho de 1965. passa a vigorar com a
ros de 8%~ -(oito por cento) ao ano. suplementares, destinados a obras e recebimento da comunicação do _con- seguinte redação: '
admitido prazO de carência até 7 (se- serviços 8,' seu cargo, observado,' no- selho Nacional de Aguas e Energia "I - 39% (trinta e nove POI' cen
te) anos. . que couber, o 'disposto na- Lei nü- Elétrica (ONAEE), observado. quanto to) '. ~ 0,1' ([ e m da Eletrobrás, e 1l<1.

§ 29,O prazo de resgate do emprés- mero '1.489, de 10 de- dezembro de aos Estados, o disposto no § 29 dêSte(doIs por cento), a ordem do Depar-
tímoserá -contado a partir da dáta." 1952, combinado com o -Decreto nü- artigo: - '," tamento Nacional de. Aguas e Ener-'
tia comprovação da, rentabílídade-do mero 637, de 19 de março de 1962. m - 1% (um por cento» em con- gia Erétrica - DNAEE.
tnvesnmento ,,§ 29 Sempre que .Ieí especifica oorí- ta de movimento à. ordem do Minis- Art. '~9 O empréstimo compulsório

§ 39 P órgão - .de !lscalizaÇãO- 00 - gue li. órgãos federais de qualquer na-rItro das Minas e Energia. para custeio em' favOr da ELETROBRÁS será. co-
,Mlnistéril) MS Minas e Enérgla, Il tureza. ou entidades, autárquícas e pa.. dos serviços de fiscalização, admínís- brado.PO? kwh de energia. elétrica.

seu critério ou - a. requerimento da. _raestatala a. realízaéem suas aplicMões tração, atividades ~cas e eíentítí- COnsumida, e que valerá. a 35% (trinta
ELETROBRAs, na; falma de regula- sob a.Jot/:na de' subscrição êle CiPltal cas no setor da energia elétrica; in- e cinco por cento) ,da tal'ifa fiscal
n.ento a ser~pedido, emitirá certi- de emprésaside serviços_públicos de clusive para o atendimento das.vdes- definida em lei, sendo exigível ilpe~ ,
!Icadó de, ren,;lbilldade dos ínvesn- 'energia elétrICa,'o que só poderá .ocor- peslQ! de que trata o artigo 39 da Lei nas dos consumidores industrIais,

..mentes .ealizados com os recursos de rer quando comprovada. a 'rentabílída- tt9 2.944, de 8 de novembro de 1956, comerciais e outros, excetuados os re-
quetrata êste artigo. Tão pronto Vf.'- de do investimento a. 'qt!e as mesmas e-seu -parágrafo línico, com a redação sídencíats e rurais. " '
~ifique estarem os referidas invest1- se destinem, a, subscrição será. feita dada pela presente Lei. e de llitua- § 19-Os consumos- Iguaís ou ínre
mentos em condljões de propiclar, re- em nome da tlniã.o,"qtie a .utílízarâ ções de emergência, a critério do Mi- riores li 100 (cem) kwh mensais cujo
muneração, amortização e deprecia- para. aumento"e integralização do ca-: -nístro das Minas e EO.ergla. fornecimento Se ,faça. a. medidôr ou
,çãO'legais, o empréstimo passara a pltal da ELETROBRAS., - § 29 A Iíberação, em dinheiro. das em equivalência a forCait ficam iSen
ser resgatado. ficando suspenso o res- - § 39 Enquantõ, .não •se verificar a cotas pertencentes aos Estados e a tos- do empréstimo compuIsÓrió de
tante ao_,prazo de corêncla;"a que se xental:dIidadc referida no parágrafo transferência à ELETROBRAS de ím- que trata êsts artigo. -' • ,

'rerer(l o ,§ supra. ' -,C _ ,_ anterior. tais 'aplfuaçõ6.'l' serão conta- portãneills dessas cotas serão realIza- Art, 4~ Fica 'o 'Poder Executivo au
, ~ ,49 Durante ~ o, prazo de' car~nCla bllizadaa em conta especial, como llU- das pelo BNDE, no prazo estabelecI, to~izado a conceüer réllução do em
(seis ,por cfnro> 110 ano, qUe _serllo xlIio dá Uniiio: 1tté que;, comprovada do no Inciso TI do parãgra.fo anterior prretimo _compulsório, em - cart1ter

, incorporados ao principal do empres- a capacidade' de remuneração do in~' e em estrita observância às determi- perJ11!1.'lente 01\ tllmporãrio, Jl lndús
tlmo devido li. ÉLETROBRAS e con- vestimenta; sejam elas éonvertldas em nações do C o n s e I h o Nacional de t~as de Intenso. consumo de energla.
'tablllzados ,como l'eceita de/Fundo participação aciOllârla, Aguas e Energia Elétrica (cNAEE'o' eletrlca e ele interesse relevante para
Federal de 'EletrificaÇão. ' , . _,_ Art"l1. A Eirh.'ROBRAs será!&- face ao que dispõe o § 69 do' al't, 89- a econoJ1lla nacional. de l1Côrdo com
, § 59 O pagamento da amortlzaçlto ctlItado apIícar ret:urscs-do Fundo Fe- da. Lei n9 4.156, ,de ~8 de--novembro 110rmas a serem estabeleCidas-em

'e jurcs-dos-em!JréstimoLserã.f'feitos deral de Eletriticação oriundos do Im- de '1962, com a. rcdaçao ,dada. pela deél'eto, até. 31 de' ~ezembro de i959;
em parcel~s trimestrais. -', pósto ,único sõbre cnl!rgia._ elétrilia e presente Lei; , : Art. 59 Fwa. 'alterado' o § 7'1' do ar-

ê § ,Â 'ELETROBRÁS ,relnvestlt'l\, das receltns vinculadas anual e efeU- Art. 14. Sao Isentos do lmpOsto dc tigo 4'1' da LCi nor 4,156, de 23 de'nd';
nas condiÇÕeS r"guladas por este !U"- 'vamente recebidas e:'l - tomada. de Consumo de que trata a Lei n9 4.502, vembro de 1962, com 'a redação ,dada
tlgo, ~e no-mesmo concessionâ.rlo que obrigações, sulJwrlçõe~ de' ações,' con- de 30 de novel;Dbro de 1964, os beps, e pelo art. 59 da LeI 119 4,676, de 16 de
os pagar, pelo menos 50% (cmquenta.- cessão de emprést.imol,1 e. financiameu- produtos lldqUiridos pa.ra nso pro'?l'lO J~ de 1965, e

i
àquele acrescldos <os

, por'cento) dos juros percebidos !lelOS ios,-de ou a concessionários de seryi- pela Centrais EletrICI\S Brasileu'as §§ ll!, 99, 10 e 1. ,como segue' '
tinanciamentos ora definidos a me-Ços públicos de energia elétrica, },lara S. A. :- ELETROBRA,8 -. e pelos_ "§ 79. As obrlgáçôes a que' se re- 
nos 'que o concessionárlo renuncie' a a execução de programas de eltriticlLJ' concesslon~li?s de sel'Vlço publico de fere o presente artigo serão exigível$
êste direito. ,- , ção. em parceia.s variáveis. desde que' energia el;tríc!\., pelol! titulares das contas de ener.

li d obedecido o seguinte critério: ~, . ,PllJCágraí o unico. Excluem-se da gia elétrica, serão 'exlgiveis pelos tí-
~l~ :~~~ ~:g~~s'~~~~o':'és~~e~~ a) o valO1" das_GperaçOes,teallzadas IlSençao os bens e prodl!tos adqUiridos tuIares das contas de energia elétri';
sob, M condições expressas no' para- com as entidades éll! um mesmo ESta.- pelo titu~ ct:a ,concessao que produ- OR, devJdamente qniladas, permitin
'grafo 4,9 ,podcrã:l'fiçar creditados na do da Federação não poderá exceder za. energIa eletl'lca apenas para con- do-ce a êStes, até, 31 de dezembro de
--ELETROBRAS. a. seu' critério, como 30% (trinta. ,por cento) do total dos sumo próprio. 1969. apresentarem à ELEI'ROBRAS
-'recursC\ll ,especificas' ,:0, Fundo FI)- recursos anuais efetivamente recebi- Art. -15. -Os ,concesslo~árlos distri- contas relativas .a. até mais- duas li-

- dos'· - ' buidores de energia elétrica. cujo .sIs-' g,a~õlCs, inclependen~mentg cta Identl-
deral-de EIetriflcação..sob sua.; guarda.. ")' o ~alo,,' ,,0"' operaç"'es -de um-a tenm _gerador se j a exclusivamente fIcaçao dos respectivos tltnIares.

'li 89 Os recursos aplicadC\ll. na fuI'- v • - -- v tltuid" ~ te' • A'
d - >. ti - I' d ~mesma emprêsa mista.. em que o Pc- elJI1!l 0 ..0' usíllas rmelétricas, '. 89 os débitos resultantei do, não

ma es""" ar go, serao eva os, PCIOS der' Público, seJ'a 'acl'onlsta maJ'on'>'<-' utilizando_ como combustivel. deri,va- recolhlmento do empréstimo referidobeneficiários a. ,crédito ..tia_ ;El:oETRO-' '" d d t ól I te art' .BRAS, a partir da data.' do seU re- rio, com direito a __voto, não ,.:poderá, os,. e pe r ,eo ou ". e~, serao .lS~n- nes 190, aplica-se a correção lllO-
cebimento.• " _ ': _ _ ' ser superior a. 15% (quinze por cento) tos lio pagamento. do lm~ôsto umco, netária na forma do art. 79 da Lei

§ 99 _edldo- o certificado he en- do- total dos recursez anuais efetiva..- de que trata a Lei n9 4.4a.2, de 5 de n9 4.357, de 16 de julho de 1964 e 1e-
'tabllidade nenhum COnc.essiOna.rIOmente recebidos; novemb~o de 1964, que reClUa: só~re os gislação subseqüente. , ' ,
poderá se beneficíar de, recunos pre- d) a ELETROBRÁS deverá. apllclu. combustl'~els e IUbriflcan~s utilizados § 99 À ELli:TROBRAS será !acul
vístos nellta. Lei, se não estiver aten- arualmente, até 5% (cinco por cen- na. ~eraçao d~ energía eletrica. - .' tado proceder à troca das contas qui
dendo ao pagamento dos emprésti- to) doS recursos doFundó Federal de Alt. 16., !,,!cllm revogados o ~tI!F0 tadas de energia elétrica, nas quais

d t ta. êSt rtl -Eletrlflcaçã.o. a seu cargo, em -fina.n- 22 ~ seu pal"ágrafo único da Lei nu- figure o empréstimo de:_ quê trata
mos e que ra , e 'a go. - clamento de progrllJ11as de eletrifica,... mero_ 4.156.,~de 28 ·de novemb,r,o de este artlgo;- por ações preferenciais

§ 10 Da expedição do certificado ..&0 rural no nA'••- -, ~ 1962. '. _ sem direito a voto. ,. '
ti" rentablüdade, de que trata o "s-- .... -"''''"'' Art 17 Esta Lei t • 10 f _Hrágrafo 39 dêSte, artigo caberá. ófeu- Parágrato único. Os recursos a.pU- ".~. ~ ,~n r!U'é- ,em vigor • . -A a"...dade· conferida à •..•
tro do prazo de 180 ~ (centa. e Oitenta) cados pela ELETROBRAS, _' em seu! na data ~e_ sua. publicaça~, revogadas ELE:rnOBRAs no parágrafo lUlte
dias, ?ecurso ao Conselho Nacional próprios servIços ou nos de sua sub- ,as dispOSIÇOes 'emcontrAr10. - rior 'poderá SelO exercida r.om relação

'de Aguas e Energia _Elétrica. sidiárlas, :lão estarão stijeltosaos li- Brasilla, 16 de junho de 1965,: ~449 Ils obrigações por ela emitidas em de-
(CNAEEI. a. ser Interposto pela lJ~r- mites estabelecldo3 nas-=.alíneas 4, 'li e ,w. Independência. e -779 da RepubliC!l. corl'êncla do -empréstimo referido
te que se julgar preJ'udIC'ada. '- c dêste artigo e nem~ serão com"u- - H. C!asteUo Br(Lnco. -:- octamo neste tarugo, na oCasião do resgate

t - =< J' ~ de Bul1t6es Mauro Th1bau dos ti ulos por' "-'-1'0 ou no seu ven-
,§, i1 Excluem-se das disposiçõe~ iMiOS para tal efeito. '- _ < . - . cllnento. ""<lo" -

úêste artigO' as apIlcações contrat,a- Art., 12..0 réceblmento dos recUrsos - DEORETO-LEI NQ 644-- DE 23 DE § 11. Será de 5
das pelos estàbelecimentos bancários de.que tratam. os ,?-rtigOS 89 e 11 des~ , J~ODE 1969 • prazo máximo . ~íllcOCDSO)umJsndo05r dOe _~
federais" . LeI, para apbcaçao nos sistemas de ,_. - , . l' . para .

art; ,99 O art.. 69 da Lei n9 4,36-t, concessionários de serviço púbIíco de Azt~r((, a leg~~l((,!lao t!" ,mpôsto 1I1UOO' en~rg_a. e1etl'1eB. aPresentar os ongi-
d 22 d j Ih d 19'" ~.' lR.r energia elét.rlca, bem_ como das coro. s9bre ener(J!((, ,e!étnc!/- e do cmprés- nalS de suas contas. devidamen~

"aeseg1.Únfe ~ed~ÇãC:: ' ..... ,pa"",a. ao de que trata o inclso-rr do parágr~ tlmo pompulsptlo ~em favor da Ele-, quitadaS. li ,~Jrg'ROB~. para re-
"Art. 69 As emprêsas concessiona,; 19 do art. 13, desta Lei, fica-sujeito . trobras., _ ce~er as obngaçOes :elativll;S ao em- '

rias' dEi serviços públicas de eltrici- 11; comprovação, pelos benetíéi~os; de ': -O Presfd~nte· da RepúbItca. 'u.sando ::;~~ f.6~~ s~~li:ar:igO, Pf:0
dadO'. 'oragnlzadas ou que vierem a estarem em dia cornos pagamentoo da. ll,tribuiçao 'que lhe confere ~ o § 19 da d t d ta' ,con O

se constituir, não se 'aplica. o dlspos-é~ faturas de consumo de_energia elé- do art. 29-do Ato Institucional n9 5'ldaS~brlga~õ~~r p~~ao~ s~~ ~:~lren~ .
to nos números 2 e 3 do art; 38 e tr1ca, recolhimento do impôsto, .mico de 13 de .dezembro de 1968. decreta.: dJnheiro" ~ •• _ '!' ~ _. ~"e em
n05 arts, 10B e 11: do - Decreto-lei e de emptéstlma compulsório, estábe- " -" , ' , - Art ',;" , .
número~2.627, de 26 de setembro de lecldo nelo art. 49 da Lei n94.156, de Art. 19 O IntPil!:to ún~co sõbre i' 6 A ELETROBRAS padel'á_
1940, sempre e quando a. Uniãol- os 28 de novembró de 1962 com a reda _sabre energia elétrica, instltnldo pela rest~!llir antecipadamente as contri-
Estados e a. Eletrobrás subscreverem ção' dada pela. pre-ente 'Lei . ~, - Lei n'l' 2.3Ç8, de, 31 de agôsto de 1954. (,t!-~o.es I. empréstim? de qUe tral,a ,

- It _. dto' , ~ ~. ,- devido por kwh~de energia consumi- , lI-t' "1 4" da Lei nUlner'')A.166, de
ações de const UlçaO ou e aumen Art. 13. As quantias _provenientes da, a medJdor DlI :fortait, Será eqUI- :l8 de n\'vembro de ::962. desde que flS
de capital social". da. arrecadaç&o do ímpôsto úuico, de valente à.s seguintes percentagens da subscrit,oras concordem em recebê-

Art. 10 Para garantia da. boa uti·- que tratam as Leis ns. 2,308, de 31 tarifa fiscal definida na.-lei: - las com desconto, cujo percentual- se-
lizaç!ío :los recursos orçamentários de agOsto de 1954, _.156, de 28 de na· a) 47% (quarenta-e sete por cen- rá Ih-ia, anualm-nte, pe1~ Ministro'
ordinários e dos créclltos especíal6 ou vembro de 1962, e a presente Lei, se- to), para os consumidores residen- dM Minas e Ener!lla. '
suplementares. destinadas a obras e rão recolhidas, mensalmente. p e 1a s ciais; _ ~ _ § '1'1' As dtferença~ apuradas entre
serviços -de 'energ1a elétrica, fica o repartições árrecadadoras ao Banco '~b) .2% (dois por centol, para os o va~or das contrlbniçi\2S arrecadadas _
Ministério das Minas e Energia m- do Bra.~í1 S. A., mediante guias es- co~uu1iclores industriais; ," tlAA 1'f''\.1lectivas restitUições consti-
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tuírão recursos especials_ destinados do arl;Jgo 1q da. Lei numer() 4.156, de 1!l:lq'()SIQAO DE MOTIVOS Nq che, dai"4 vênia, as condiçl\es estabe..'
ao custeio de obras e inStalações de 28 de novembro de 1962, modiflcal1o· 13, DE 1970. Dp MINISII"tRrO DA lecidas no citado artigo" pelas razões
energia elétrica que, por sua natu- .pelo artigo 39 da Lei número 4.676, FAZENDA expostas.
reza ploneíra, assim definida em ato de 16 de junho de 1965. que perma- 23 d j . d 1 70 Destaque-se, ainda, que o Con~

, do Ministro das Minas e Energia, se- necerão em vl!\lOr até 31 de dezem- e anell'O e 9 gresso Nacional se encontra, em re-
jam - destltuidas de .Imedíata renta- bro de 1969. Imtituição de um. titulo próprio - cesso e a remessa. de mensagem
lJilldade e à. execução de projetos de Brasllía, 23 de junho de 1969: 1489 üeiros do 1'e8ouro Nacional _ pa_ àqcêle ,Poder, mesmo em caráter <te
eletrLflcação rural.' -: da Independência e 819 da República. ra .« de8envolvil1~c1!to das Opera- urgência, só permitirá a promulgação

'§ 29 A aplicação dos recursos re- - A. Costa e SilVa - AntÔnfo Delfim çõe.s de Mel'caélo Abérto conduzidas da. respectiva lei em fins de abril dO. ,
feridos no parágrafo anterior far·se-á Netto. pelo B(tnco central do Brasil. corrente ano. Considerando que en-
a .orítérío da ELETROBRAS. sob a te tlre a promulgsção, !regulamentação
forma de auxilio aos concessionários •••••..••••.••••••••••••••••••.••••••• Excelentimo Senhor P'.!'~siden : e implantação do nõvo Diploma Le-
'de ser~lço de energia eléla'lca parll. Desde 1964. vêm as Autoridades gal seria licito um acréscimo de ses..
postcríor transformacão 'em nartíct.. LEI N9 4.320 _ DE 17 DE MARÇO Monetárias adotando providências de senta dias. justifica-se o tratamento
r-açã:> acionária. lia ELETROBRAS, a DE 1964 ' ordem geral visando-disciplinar e de- de urgência pr.opo8ta para o presen«
part'r da data em que os empreen- renvolver o mercado fÍlianceiro, - te assunto, pela relev1incia e Interês...

. c1imentos realizados t.lverem rentnbí- E8tatui Normas Gerais de Direito FI- dentro de um contexto global de po- se público qUe traduz a conv~iêncil\Í
lidade assegurada, ou, sob ,.a .rorms !' nanceiro para elaboração e colltrll- Iítíea, econômica. de ínícíar-se o nôvo exereícío com q
de financiamento com prazos de ca~ le d08 orçamentos e balanços da sistema. de o.peraçõeG de mercado
rêncía e amortização e juros previstos ttnuu»; d08 EStad08, d08 Municípios Várias foram as medidas postas abtt'to deflnit;i.vame'l1tc implantado'
nos parágrafos l Q• 29• S9 e 49 do ar- _e do Di8trito Federal, em pr,átlca,' obetlvando estabelecer ' .,
tlgo 20 da. Lei número 4,156, de 28 sólida. estrutura de contrêle de {'3'é- E' importante registra!', tambémi.
'de novembro de 1962, com, .a redaçll.o dito, a fim, de. eompatlblliz~r a es- qu~ outros estudos estão sendo fel·

ti d L · ú tratégla de combale à ínflaeão com tos pelo Banco C'enb~~.l do Brasil, oU-dada pelo ar,~ RO a ei n meto Art. 43. A abertura dos créditos ..... tu p
4 6'16 d 16 d j h de 19n5 "".~ as riecessídades .do desállv"lvimento jetivando remessa opor na. ao o-

. , e "e un o v • suplementares e esnecíaís "depende da i" I I ti cl j t d ' IArt. ~9 O § 3~' do artigo 6. da Lei lsu i d ... dí f is A econômico do Pa s, - - ~ • der Leg s a. vo, e pro e D e.a
numero 3.890-A. de 25 de abril de ex rene a e recursos ispon vc pa.- Nesse sentído, a .aperreíçoaram.se os eomptementae, regulando as 'Opera.-

I t d ra ocorrer à despesa e será precedída mecanismos dos, depósitos compulsõ- ções relacionadas com u divida pú.
1961, JJassa. a. ter a segu n e re a- de exposícão justificativa. rios e redescontos. criaram-se 'ou am. bUca <artigos 67. parágrafo' únlco, e,
ção: " § 10 Consideram-se recursos pa.ra • t" i

~ 3º As ações preferenciais terll.o fi dA t ti d d A. pliaram-se parcelas de - remuneração 69 da Constltulça'!.,. ma erla g\!ll~-
prioridade no reembôlso , do capital o m es e ar go, es e que nao das reservas compulsórias e faixas es, mente relevante. nao diretamente 11-'
e no. dístrlbulcão de dividendos de comprometidos: peeláís para o acesso do sistema. bano gada ao caso em foco e sem a. carac
6% (seis por cento) ao ano e não r - o superavlt financeiro apurado cãrío ao crédito .do 13ancc; Central. teristlcade urgência. da pr~posta
terão direito .de voto. salvo nos casos em balanço patrimonial do exereíeío Graças ás provídênclas adotadas.' o aqul apresentada. ." "
dos artigos. 81, parãgrafo úníco, e 106 anterior; sistema crãador q/l moeda aperfelçoa- Face ao -exposto, submeto à .ele\'ada.'

.do Decreto-lei número 2.627, de 26 11 - os provenientes de excesso de se dia a día, de,acordo iom díretrl- consideração <te VOS3a. Excelencla !l-
de setembro de 1940". arrecadação; zes claras e prceísas, conducentes ao promulgação do DecretD1-1el' ccns-

Art. 89' O artigo 10 da Lei nu- 'nr _ 08 resultantes de anulação Il.tendimento dos i:ccjuiHltos e.xigidos tante ~do anexo ante·projeto.
mero 4.156, de 28 de 'novembro de 'parcial ou total de, dotações orçamen- pela expansão da economia ,nacional. Áproveito,a oportunidMle paI'i"rel-
1962, passa a ter a seguinte redu- tárlas ou de crédít{)s adicionais, au- A medIda em que os, <iSfOl'çoS da terar a Vossa Excelência·O$ votos do
çAo:, torlzados em lei; . politlca. deslnfláci.O~ária..' vêm SUl'. meu· mais I pr.ofundo respeito" -.An-

"Art. 10. O Estado que dispuser IV _ o produto de operações de tindo efeIto e na v·opor~ao em que tônío Delfillt Nctto Mlnis't!;o da. Fa-
• de sociedade·de economia mista gera- c,redlt~ autorizadas em forma. "ue uma nova e satlia.,. mentalidade de- zenda '~

dora. ou distribuidora de, energia elê· " -, senvolvlr!rentllsta' vem contagiando " ,
trlca receberá a.,quota estadual. alra- iuridicamente pos.~lblllte ao Poder t.odos~ os setores' produtivos ,da eco, DECRETO-Lll:! Nº 1.079 - DE, 29
vé.~ da referIda' sociedade, a qual cá- Executlv<, reallzá-las. nomia., tornam-Se n~cess.irjas inl- I DE JANEmO DE 1970

I t écl'to li § 29 Entende-se por superavlt fi- i ti d . t dI'berá aplicá-la, ,mecl an e cr 1 o nancelro a düercnça positiva entre o c a. vas e aprl:n~l'amen o os ~s- Autoriza a emid.'úo lIa Letras do Te-
respectivo valor aI! Estado. ativo financeiro e o passivo flnancei- t\'UII1a: tos de po.itle~ monetãria dlS- S"IITU N.lC·Ol aI para o de8ctlvoltia

ponfvelS. , 't d . õe d "Mcr adoParágrafo umco; O critério refe- 1'0, conjugando-se. ainda. os saldos Nos paises mais desenvolvidos. as men (, .. e op. r!Iç 5 C c
rido no "caput". dêste artlgJO será dos .crédltos adicionais transferidos e operações de mercado aberto, condu- A/Jerlo, em1/. fm8 11.?n~tár!os, pel~
convertido em pllrt1clpação -tro'onárla as operações de crédito a êles vln- zlc1as pelos bancos cenlrais de acôr- Banco Central do BWBtI, e dá oU
na sociedade estadual de elela'lficaçãa, culadas,' dó com as- peculiaridades de cada tras, providências.
d~vendo. em se trata.ndo de a!'Uca-, § 39 EJntende-se por excesso de um, constituem-se em instrumento O Presidente da Reptlbllea; usando'
çao •de obras de natureza pionezra, a arrecadaçao, para os fins dêste artigo,' adiolonal, sensivel e de flexilillidade 4a atrlj:mlção que lhe confere o artl
cr!terio do Estado, ser tais aPlicaç_tles o saldo positivo das diferenças acumu- capaz de melhor concorr.er para. 'ajus- go 55, Item tI, da Constituição, de
escrituradas em conta especial._ para ladas mês a mês e!1tre a arrecadação tar a llquldez do sistema fina.nceiro. creta: '
posterIor l1~lIização na subscrlçao ou previ~ta e a l'eal~zada, considerando- Ifut nosso' Pais desde Jlá. multo vêm D' '

integralizlll;ao de capital da secieda- se. amda. a hmdencift do exerclclo. sendo 'reállzad68 estudos ne.se sen Art. 1. E. O Poder Executivo au" "
de estadual de eletriflcacão, tão .!t>gO § 49 ParI!; o fim' de apurar os re- tido com a finalidade de li1troduzl; torlzado. para.. os fins previstos no
csda uma das aplicações referidas eursos utl1lz11vels. provenientes de ex- um' mecanismo próprio e especlflco artigo lO, Hem XI. ~da Lei ndmero
tenha atingido os limites legais de cesso de arrecadação. deduzlr-se-á a' 1 t t '1 r '4.595. de. '31 de dezembro de 1964, a
remunerlleão dos respcctivos Investi- importãncia dos crédjto~ exeraordi- ~ue :ie ~m cO~o:i'alas carae oI s IcaS emitir Letras. dõ Tesouro Nacional,
mentos. - nárlos abertos no exercício. °O~m ~ ~b~ti~~ de' dimensionar o cuja'-cOlocjlÇ~o no mercado será tei-

Art. 99 FIca acrescentado ao ar- '.......... me cado de titulos de cUtto prazo ta com descontos sôbre os respeetlvoll
tll':o 19 do Decreto-lei número 400, de ' €estar a possibilidade de' êxito da valôres de resgate. , "~
30 de dezembro de 1968, um pará- ' . e ã d to 'ldad tá i § 1~ lio Banco Central do Brasil,
grafo único com a seguinte redaç,o: MENSAGEM atuaç o ':S Au I es -Mone r as como Delegado do Teoouro' Nacional,

"Parágrafo ünico. Excluem-se do N0 26 d 1970 em ,operaçoes de merc!!,do a~erto, o caberá a responsabilidade de emissão,
disposto neste a.rtige' a centrais Eté- • .' e Banco Central do B~asll inicIO!}, em colocação e resgate das Letras refe..
tricas 'Brl1-'lIeiras S. A. _ .... '...... . fins de 1968. em ealate! expel'lJllen- ridas neste artigo.
ELETROBRAS e os concessionários -'DO l'ODER EXECUTIVO) tal e com aquela ffu!,lld~de, a com- I 2Q O Conselho Monetário Naolo-
de serviços públicos de enerPiia elé- Submete à delfbc71lÇdo do COll(jl'eSSo pra e Nvenida dle ObJ;f~aç0::is .~~t.T:i nal fixará a modalidade dessas Le..
trics". ' NaciD1!al, o texto rio J)ecreto-lel-fl,9 souro ac ona. - po,eaJ:lv • eras. seu prairo. valõres unitário e do

Art. 10. Fica o Poder Executivo 1.079, de 29 de jalle.iro de 1970, diretamente, no ':lereado. . . resgate, bem como suas condições do
tmto!lzndo a concordar contra con- que autoriza a emissão ele Letras Embora a~ obllgacõeS .do TesOUI~ colocaçâo no )lIe!cado. .
versno do valor das parte beneflciária4 lIo TeSouro Naclonaz para o Ilescn. Napdonal ,nao apresenta8iiem, a fIe Are. 29 O llmlte liquido de emIs
e dos respectivos dividendos da Com. volvimcnto de opcraeÕe8 de "Mcr. xlbllldade desejável paTa. as h~gocla- slio das Letras instltuldas por êste
panhla Hidroelétrica do Slío Francls- caelo Aberto" -(:om jÍlIs 1/tonetãrlos· ç6es dIe curto

d
prbazo, am~t lIE

ds
1m fo- Decreto-lei será. fixado pelo Conselho

co -'CHESF. a que fizer jus o Te- 'Pelo Banco Ce,ntral do BrasIl e dd ra~ a. cança os ons resu a oa,. com Monetário Nacional e não poderá ex-
5O\lro Nacional como titular das mas- outras 'Províd~nelaR, .' acwnulo de experiêncln. sufiCIente ceder de 10% (dez por cento) dI'
mas, em ações do capital daquelll ~ o- , . _ par.a indicar a conveniência do Ime. volume c1os- meios de pagamento,
Companhia. (~s Co:nlssoes d: Const.tulçao e dia,to., lançamento de um titulo es- existentes em 31 de dezembro do uno

§ l' O Poder Executivo fica au- JustIÇa, de Economia e de peclflco - Letras do Tesouro Na.cio- anterior. " '
torlzado a ceder à Centrais Eléla'icas Finanças) , n.aI - que permitl!ii, em 1970. a de- Art. 39 As Letras instltuidaS 'por
Bra~l1eras S. A. - ELETROaRAS 1E1tcel.entf$slmos Senhor.e.~ Mém- f>nitlva implantaç~ e d€;;lcnvolv~- êste Deereto-Iei terão patler liberaM-
as ações resultantes da conversllo re- bros do Congresso Nacional' mento das ?pera"9oes

t,
dii! mer~ao rio, pelo seu valor de 'resgate, dez

ferida neste artigo e bem assim as . I '. aberto, ~om fl11S mone at· os. dias após o vencimento. para paga
ações da União nas emprêsas. cou- Na forma do par{~grafo 19,do arti- Esta "mdispensável e complementar mento de' qualquer tributo federal e
cessionárias de serviços de eletrlcl- go 55, da C'onsMtulçao, tenho a. hon- providência, dt?tará as Autoridades atendimento, de compromissos de ins-

f-dade. ' ,ra de submeter à deliberação do Monetárias de Instrumento capaz de titulções financeiras junto ao Banco
§ 29.Em decorrência. da.. cessAu Congresoo Nacional, acompanhjtdo de permitir: que se adapte,. contInua e Central do Brasil.

prevista neste artigo, a União flcarà Exposição de Mot.ivos do SenhOr MI- adequadamente, o volume dos mell!s- Art. 49 O Orçamento da Unlllo
com um crédito na ELETROBRAS nistro de Estado da Fazenda, o tex- de-pagamento às :reais neee.ssidadelS consignará anua.lmente as dotaçoes
no mesmo valor, para. o efeito de to do Decreto-Ie! n9 1.079, de 29 de da. economia., necessál'Ía~ ao atendimento das des
futura subscrição de ca.pital dessa janeiro de 1970, publicado no Diário O artigo 55 da Constltulção perml- pe.sM com 08 descontos concedidos
emprêsa.. Offcial 'da t;!1esma lla.ta., que "autorl- te a YDSSa. Excel~ela, e~' easos de com base no artlg.o 19.

Art. 11. ~te Decreto-lei entra em za ~ emlssao de Letras do Tesouro urgêneJa ou de in"arê~ publlco rele- Art. 59 As diferenças. em riWel!a.
vigor na data de sua publicação. ex- NaCIonal para o desenvolvimento de vante, e desde que nao l1aja aumen- corrente. entre os valélres de compra,
ceto quanto ao disposto nos artigos operações de "Mercado Aberto", oom to de despesas - como ocorre com de venda ou de resgate. resultantes
19, 29 e 39• que vigorarão a partir de fluEI monetários, pelo Banco central a presente proposta. - expedir De- dos descontos de que la'ata o Artigo
1 de janeiro de 1970. do Brasil, e dá outras pr~vidênc1as". cret06-lei. sôbre finanças públicas. 19. nlío constituem rendimento la'lb\l-

A1i. 12. Revogam-se as dIspos!- Br.asllla, 2 de abril de 1970.' - A medIda que tenho a ~onr.a. de tâvel das pessoas fislcas ou jurldi~
ções em contrál'!o, exceto os 11 29 e 79 Emllío G. Médfci. propor 11< VOllSB Excelência. preen- caso
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DECRETO-LEI N9 263 - DE 28 DE
FEVEREIRO DE 1967 .

A.utoriza o resgate de títulos/ da Dl
vida Pública Interna Funàada Fe
deral e dá outras provld~ncia~.

O presidente da República" usando
da atríbuíeão que lhe confere o I 29
do ar~Jgo 99 do Ato Institucional nu
mero-é, de 7 de dezembro de 1966,de-
ereta:' '

I •••••• I· •• ' ••••••••• " ~ •••• • ~. "~'7·": •. \.~

.'Ãi-i:' '99' 'Os' titúl~;; 'ci~' 'óiVid~' PtÍ~'
bllca Federal, estadual ou. MuniciJ)al
passam a ser ínsuscaptíveís de grav/!o
mes de qualquer natureza que im;.)(?:;
tem na 'obrigatoriedade de as reparti"
ções emitentes ou seus agentes exer
cerem contrôles prévlos- especiais
quanto à sua negocíabllídade, ao pa
gaÍllento de juros ou efetivação do
resgate. ~, I

Parágrafo üníco. Nos casos em que,
por decisão judicial; forem cabíveís
restrições de qualquer na.urcza com
rela"-'io aos títulos referidos neste
artigo. o Juiz competnte determinara
o depósito dos mesmos em estabeleci
mento bancário sob o contrôle da
Ullião, dos Estados ou cios Mllnici-.
pios; credenciando-se a representar
os titulares respectivos e determ'nan
do o destíno a ser dado às importân
cias provenientes do recebimento cle
juros, e resgate. -

o exercícío em que forem concedidas,
salvo autorizaçíio - em cont.:árlo do
MInistro da Fazenda.

Art. 59 Na utilização das cotas
pelas unidades admínístratívas, estas
identificarão o ' projeto ou atividade
constante do' Orçamento-Geral da
União ou de créditos adicionais a que
se .destina o pagamento, notírícando,
'mensalmente, a Comissão de Progra
mação Financeil'a a respeito.

Art:" 69 FIca o. Poder Executivo
autorizado a l~mitlr Letras do Tesou
ro, qua poderão ser subscritas por
entidades federais com disponibilida
des de caixa. díretaments- no Tesouro
Nacional ou através do Banco Cen
tral da República do BraSll,' -

Art. 7" AI posição &'Joba1 das con
tas do' Tesouro no nanco do Bmsll
S. A., será apurada. mensalmente,
levando-se em conslderação o dispos
to no parágrafo 39 do artigo 19..

§ 19 Como se verifique poslçâo
deficitária, o Banco do Brasil trans
ferirá o respectivo - montante para
débito em conta corrente no Banco
Central da Repúbllca do Brasil, que
dará ciência do ocorrído ao Minis
têrto da .Fazenda, para efeito das
providências indicadas, no parágrafo
seguinte. . .

§ 29 O Ministro da ,F'azenda deíxa-,
rá. de fixar novas cotas' de utilizaç1ío
de recursos, previstos no .artígo 19
dêste' Decreto-lei. enquanto não fôr
regularizado. o débito referido no pu
râgrafo anterior, podendo essa regu
larízação ser feita mediante a venda
de Letras do Tesouro ao BancoCen
trai do Brasil, até o montante auto
rlzado pelo. Conselho MOllCtlirlo Na
cional.

_Art. 89 Os créditos de suprimentos
do . Tesouro que, em 19 de janeiro
tle 1967, forem reabertos, serão con
slderados como cotas -concedídas na
forma do presente Decreto-lei.

Art. 99 O processamento contábil
dos créditos reterentes, a cotas eon
cedidas'a unldades administrativas se
rA efetuado pelas delezaeões ela Con
tadoria-Gera,l 'da Repl'íblica junto aos
Ministérios ou órgãos a, que se su
bordinam as unidades.

Parágrafo único. As delcgações da
contadoria-Geral da. República pro
cederão lU! anotações' de pagamentos
e saques. concomitantemente.•
. Art. 10. Revogam-se as disposl

çlles em contrário.
Brasfila, 30 -de dezembro de 1966;

1459 da Independência e 789 da Re·
pública. - H. Castello Branco 
Octávio Bulhões.

LEI N9 4.728 - DE 14 DE JULHO
DE 1965

DlsclpUna o mercado de captfaís e es
tabelece medidas 7Jara o seu dosen
lIolvlmento.

MENSAGEM'
NC! 27, dé 1970

~ (DO PODER EXECUTIVO)

Sub;nete à deliberação do COlWI'esso
Nacional o texto do Decreto-!ei nu
mero 1.080,-âe ao de janeiro de 1970,
que dispõe ,.~ôbre o e1!trella ~a.~ pa'!:
celaS do lmpôàto Sobre CtI'culaçllo
de Mercadorias, pertencentes 0.08
Municiplos dos, Territórios Fede:-als.

(As Comissões de Constituição, e Jus-
tiça, de Economia e de Finanças)

Excelentlsslmos Senhores Me~Ílros
do Congresso Nacional:

Na forma do parágrafo 19 do artigo
55 da Constituição, tenho a honra de
submeter à deliberação do Congresso
Nacional, acompanhado de EXPOSiÇão
de Motivos do Senhor Ministro de Es
tado do Planejamento e Coordenação
Geral, o texto ·do Decreto-lei núulcro'
1.080, de 30 de janeiro de 1970, pubU
cado no Diário Oficial de 2. de 'feve
relro do corrente ano, que "dispõe, sil- 
bre a entrega. das parcelas do Impôs
to sôbre Circulação, de Mercadorl~s'

pertencentes ao, Municiplos dos Ter
ritórios Federais •

Brasilla, 2 de abril de 1970. 
Emfllo G. MédicI.

~::::::::::::::::::.::::::::::::::::~: EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9~, DE
-1970,DO MINISTÉRIO DO PLANE-

Art. '11. Não Se aplicam ·aos U. JAMENTO E COORJ:)Et-'c<\Q.J\O GE'·
tulos da Divida Públlca Federal, Es- RAL
taduai ou Municipal, as disposições do '
artigo 1.509; e seu pa.râgraf~ Ilnlco,- Efu 23 de janeiro de 1970'
do C6digo Civil ficando. consequ~n- Excelentisslmo Senhor Presidente da
temente, a Fazenda Públlca da. Unl~o República ' ,
dos Estados e dos' Municípios, ex- to "65 656 d 29
cluidan da~formalidade de intimaa~o . Através do Decre n· . , e o

- W li" de outubro de 1969. foi aberto o cI'e
prevista neale ou em quaisquer ou- dito de NCr$ 290:753,87 (duzentos e
tros dispositivos legais' reguladores do noventa mil setecentos e cinqüenta e
processo de recuperação de títulos três CIl1zeiros novns e oitenta e sete
ao portador, extraviados.. d 1 D to L o

§ 19 Os juros' e as amortizações centavos), autoriza o pe o ecre - Cl
ou !'es911tes dos titules a. que se re- n9 1.067, de ·29 de outubro de 19691

fere êste artigo serão pagos, nas épo- deatlnado a complementar o pagamen
cas pr6p1'las ro'las repartições cõm- to das cotas do Impósto sôbre Circula.
patentes, à vista dos cupões respec- ção de Mercadorias - ICM referentes
tlvos, verificada a autenticidade dês- ao exercicio de 1968 aos Municipios si·
tes e Independentemente de· outras tuados nos Territórios Federais.
formalidades. "2. No entanto, torna-se, necessário

§ 29 -Fica, dispensada. para a catl- regularizar em definitlvo a' situação
ç!l.o de t1tulos ao portador, a certi. daqueles Municípios quanto .à entrega
dão a que se refere a primeira- parte das parcelas que lhes sãO devidas pela
da alinea "a" do'! 19 do artigo 860 sua participaçãe;> ~o I.C:~. .
do Regulamento Geral de Contabili- 3. Trata-se de matena financcira
dade Pl'íbllca ou ·outros documentos .de relevante importância, sôbre a qual
semelhantes ' . Ijl\ se manifestaram favoràvelmente os
.. ; : ..•• , ; :setorcs técnicos dêste Ministélio e do
..............';-;, ,.••.••.• ; , IMinistérlo da Fazenda.

ca do Brasil, faça a aquisição de le
tras do Tesouro Nacional com a emis
são de papel moeda até o montante
do crédito extraordinário que tiver si
do decretado.

§ 69 O Presidente da Repúbllca fa
rá. acompanhar a 'determínaçüo ao
Conselho Nacional, mencionada no. pa
l'ágrafo ,anterior, de cópia\,da mensa
bem que deverá dirigir no Congresso
Nacional, indicando os motIvos que ror,
narcm índíspensáveís a emissão e so
Iíeítando a sua homologação.

.§ 79 As letras elo Tesouro l-Tacio
nal, ,colocadas por' anteeípação: de re
ceitl'., não poderão ter . vencimentos
posteriores a 120 '(cento' e vínté) dias
do encerramento do exercícío respee-
U~. , ,

§ 89 .Até 15 de março do ano se
guinte, o Poder Executivo enviará
mensagem ao Poder Legislativo, pro
pondo a forma de.liquldação das letras
do ,Tesouro Nacional emitidas no exer
cício anterior e não resgatadas.

§ 99 E' vedada a aquisição dos tl
tulos mencionados neste artigo pelo
Banco do Brasil S.A~, e pelas insti
tuições bancárias de que a União de
tenha a mai?ria das ações.

Art. 69 A critério do Conselho
Monetário NadonaI. poderA o Banc.o
Central do Bras!I promover a subs
tituição das Letras do Tesouro Na
eíonal por êle subscritas na forma
da Lei' número 4.595, de 31 de de
sembro de 1964, o Decreto-lei número
95, de 30 de dezembro de 1966, pelas
previstas no Artigo 19 dêste Decreto
lei, as quais passarão a Integrar sua
Carteira de títulos.

Art. '19.A critério do Conselho
Monetll.rio Naclonal não se aplícará
a proibição contida. no parágrafo 99
do artigo 49 !la. Lei número 4. 59~, ge
31 de dezembro de 1964, à negociaçao
das Letras de que traLa êste Decreto
le!. ,..

Art. 89 As Letras do Tesouro Na,
éíonat emitidas de acôrdo com l!st.e
Decreto-lei, aplícam-se as disposições
contidas no artigo 71 Ucaput" da Lei
número 4.728, de 14 de julho de ,1965,
e 99 do Decreto-lei número 263, de
28 de fevereiro de 1967.

Art. 99 O Conselho Monetário Na.
eíonal baixará. as normas necessárias
il. execução dêSte Decreto-lei. .

Art, 10. 1l:ste Decreto-lei entrará.
em vigor na data de sua publícação,
revogadas as disposições em contrá-
1'10.' .

Brasflía, 29 de janeiro de 1970: .1499
da Independência e 829 da RepÚblica..

LEGISLAÇÃO CITADA
LEIN9 4,595 - DE 31 DE

DEZEMBRO DE 196'1
Vlspõe sôbre a Polltie,a e as Instituições

Monetárias, Bancárias e Crediticias
- Crio o üonselno Monetário Na
cional e dá outras prov!c!êncías.
Faço saber que o congresso. Nacio-

nal decreta e eu sancíono a scguíute
Leí: .

.. Art:: ió::' 'é~;np~té" PI:i~~tív~iI;~~t~
no Banco centra; ela República do
Brasil:

DECRETO-LEI NQ 96 - DE 30 DE
DEZEMBRO DE 1966

I1tstitui normas para a 1ttllização dos
r-..c·":-l~CI' orça?}' "''t1.~árins e aiJiciona!8,
e dá, o'~ lo" lIrov'dências de notu
j~~ ..i J.nanceila.

O Presidente da Repúbllca,usÍlndo
da atribuição que lhe confere o ar
tigo 99,' f 19, do Ato Institucional, nú
mero 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:

...... , , o ." , • , .. Art. 19 A partir de 19 de janeiro
de 1967, a utilização de recursos cons
tantes do Orçamento-Geral da União
e' de créditos adicionais far-se-á:
através do Banco do Brasil a,A; me

l - •...........•; ..•........... , ... diante cotas fixadas. trímestralmente,
pelo Ministro dI!- Fazenda, segundo

•xi:'':'':''i;frét{I~~: .~~~~ 'lÍ{St'rülú~~t~ 'ciê proposição da Comissão de ·Progra
polltlca, monetária, cnerações de COI1l- mação Financeira, criada petP.Decre~
pra e venda de tltulos públícos 'fe- to número 54.506, de 20 de outubro
deraís; de 1964. '. '

.... , .. . .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . I 19 As cotas .serão concedidas às
............................ " . .. . . . . . unidades administrativas com dota-

Art. 49. Asoperaçõcs de cI'édito dll. çOes consigI\adas no orçamento ou em
União, por antecipação de receita or- créditos adicionais e serão utlllzadas
camentália ,ou a qualquer outro tltu.' de acõrdo com as normas legll.is vi
io, dentro dos limites legalmente auto- gentes. podendo ser -rcpassadas lU!
rizados, sõmente serão reallzadas me- subunidades administrativas ou a oU
diante colocação' de obrigações, npóll. tras entidades' que por lei estejam
ces ou letras do Tesouro Nacional. ' autorizada~ a movimentar seus rc-

§ 19 A lei de orçamento. nos ';tr- cursos. -
mos do artigo '13 § 19 inciso n da. I 29 A concessão de cotas inde
Constituição Federal, determinará, pende;rá do p.arecer ~évlo' da Con
quando -fór o caso. a parcéla do defiict ta dona-Geral da Republlca e de suas
que poderá ser coberta pela venda de dele911ç(les. _ .
titulos do TeSouro Nacional diretamcn- I 39 As cotas concedidas pelo Te

..te ao Banco Central da Repúbllca do souro Nacional serão conslderad~ co
Brasil., mo 1ncorpo~adas à sua conta no Ban-

§ 29 O Banco Central da Repúbll- co do BraSil a. A. até que as anti
ca do Brasll mediante, autorização do dades beneficIadas, as utilizem em seus
Conselho 'MonetárIo Nacional baseada pagamllntos. .
na. lei orça~entá.tia do exerclcio, po- I 49 As cotas concedidas e os re-,
derá adqUirIr ,dirctamente letras do passes reall~ados, conforme J;lrevlllto
Tesouro Naclollal, com cmissão de na- no -6 19, scrao comunlc~d<Y.; à. Comls
peI-moedá. " . são de ~ogramação Fmance1l"ll.·e à

§ 3. O Conselho Monetário lI'acio- dele~aç.ã(). da. Contadorla-geral da
nal dccidlrá, ,a.seu exclusivo critério, li RepublIca junto ao MinistérIO ou 6r
politlca de sustentação em bôlsa da p;do a que se sUbordinll;m as unida-
e • - d v .. I II . - d' des. '
o.a~ao os .I.~?S e e~sao o re- Art. 29 Sómente· serão permiLidOs

Elou§r 4racional. '. saques contra " as cotas concedidas
. ~oI,.,aso de.despesas urgentes quando se de.~tinarem a adlantamen-

~ madiávels do GoV~rl1o Fed~~I, a se- tos, suprinient{)s ou a~pagamentos de
. lem atendidas medial}te credIto,s su- bens e serviços, sendo vedadas quais

plementares ou. espeCIais, llutol'lZ?'dos quer retiradas para efetUar depósito
após·lI iei do Ol.çam,ento, o Ç'ongleSSO em' outra conta ou em outro estabe
Nacional determInara., especiÍlcamente, leclmento bancll.rlo, a não ser em ca
os recursos, a s~rem utlllzados na. co- sos autorizados. pelo Ministro da Fa-
bertura de' tais despesas, elltabelecen·· zenda .
do, quando a ~Ituação do Tesouro N~· parÁgrafo únlco~ Os saques, em
donal fôr, defICitária, a d'lscri:nlnaçao nenhum caso, poderão exceder. as co-
prevista neste artigo. • ' • . tas. concedidas.

S, 59 Na· ocorrênCIa. das hlpot~ses Art, 39 Nas contas relativas AS
citadas no parágrafo único, do artlge! cotas concedidas pelo Tesouro Naclo
.75, da .constituição Federal, o Proai· nal não poderão 'ser creditados reeur
dente da. Repúbllca. poderá determinar sos de outraS origens., .
que·o Conselho Monetário Nacional, Art. 49. As cotas do Tesouro 'Na
atrll.v~s do ,Banco Central da Repúbll- elonal terão validade apenas durante. ! '
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4. ASsim sendo, tenho a. honra. de tado e o valor total das verl!icadas Icela. que a êSte pertencer no valor to- ca1lzação dO$ tributos e permuta. de
'lUbmeter Í\ Vossa. Excelência o anexo 'em todo- o 'Estado, no período de 12_ tal dos depósitos feitos peIo Estado, in!ormações.
projeto de Decreto-Lei, com normas meses. com íníoío em 19 de julho do, na. conta a que alude o artigo 39, Art. 09 Para. efeito de apllcaçll4
para a entrega aos Municípios dos ano anterJor. -- Irespectivamente, entre o 169 e o 1.'l1- do artigo 10, item V, letrr. "b", da
Territórios Federnls de suas cotas do I 19 O Indlce percentual obtllfD tlmo dia do mês anterior e entre o 19 constituição, considera-se inadlmple-
ICM: para. cada Município, na forma dêste e o 159 dia do mês em curse, mento v Estado que deixar de pos1-

-Aproveito a ôportunídade para rena. artigo, será aplicado na. determínaçao I f 19 A parcela de cada. municipio tar, no todo ou em parte, e nos pra
var a Vossa Excelência os protestos do da parcela que lhe pertencer nos 20% será. calcuJa.da mediante -a apllcaçllo zos a que se refere o.urtlgo 39 e seu
meu mais profundo respeito. - roão <v.lnte por cento) do produto da srre- : do lhdlee pereentull1 s. que se refere parÁgrB.to 19 as parcelas da, arrees
paUlo dos, Reis Velioso, :Ministro. cadação, no Estado. do Imp6sto de o artigo 2'1, dação do Impôsfo de Circulação de
DECR,ETO-LEI N9 1._0S0, DE -80 DE Circulação de Mercadorias, no periodo. I 29 O estabelecimento ofIcial de Mercalorills pertencentes aos Muni-

JANEIR_O DE 1970 ' de 19 de janeiro a. 31 de dezembro crédito poderá utlllzar-se das reparti- ciplos. .
segumte, , ç6es arrecadoras do Estado para en- -Art. 10. O sistema. previsto neste

V/splJe 'sõbre a enireua das parcelrlS I 29 Para os efeitos' do dispoSl:ll treG'ar 11 parcela pertencente a qual J De,,'relo-lei aplica-se à arrecadação
do lmpósio sõbre Circulação de Mer- nl!steJDecreto-lei: quer MunícIpio.· mediante anuência do Ilnpôsto sObre Circulação de Mer
caãortas pertencentes aos - Munzci- I - Consideram-se operações trt- dêSte e desde que 'nêle nlio eXiSta cadorlas efetuada a pa:rtlr de 19 de

- pibs elos Territórios Federais. . butáveis as qUe ccnstítuíram ra-o ge- IIgl!ncia bancária. janeiro de 1969. '
• radar do lmpôsto de Circulação. de Art. 59 -No' mês de setembre, os P!lI'áfJl'afO único. Para a distrl-

O P~~sld~te da Republlca, USando Mercado11as, tal como ~efinJdo no; Estados farão. publicar no respectivo buiç!la das quotas munlclpaltl reíatí
das atríbuíções que lhe confere o ar- Código Trlbutârio ,Nacional. mesmo \ jornal oficial o valor total das ope- vas ao exerclclo de 1969, os Estados
tígo 55, item n, da constituição de-_ quando a Incldêncla fôr diferido 0tI rações tributávels_ ocorridas e meada poderão adotar 0$ indices percentuais
ereta: quando o crédito tributário fÔl" -dere- um de seus Municlplos, no P!!Elcdo correspondentes à relação entre a ar-

Art. 19po produto do Impõsto sôbre rido ou excluído em virtude de Iten- de doze meses, lhlciaào em 19 de ju- recadação efetiva do ImpÔSlo em seu
Operações Relativas à Circulação de ÇÍl!!t,observado o âlqpo.~to no Item TI: lho do ano _anterior. Da publlcaç!l.o território e no de cada município na
MerCllclorlas arrecadado pelo Govêmo u. - Não se consideram operações constará também o Indlce percentual ano -de 1968, em substitulçfí! ao valor
Federal nos Territórios, os 20% (vinte tributáveis as-declarlldllS não sufeltlLs de cada munlcIp!o a que alude o Itr- das operações tributáveis _pravlstas
por cento) qUe constituem receita dos ao ImpOsto de Circulação de Merca· tigo 29, ' . - no artigo 2'1.
Municípios onde OC01'l-a o fato geradur darias pelo artigo 20, ítem m, "d" Parágrafo üníco. Mensalmente, os Arh, 11. Mediante convênio eele-
serão obrlgatõrlamente entregues pe- e pelo artigo 24, I§ 59 e 69 da Cons- ,Estados deverão publicar no seu jar- brado com a ecncorrêncía de todo~
los agentes arrecadadores às corres- t!tuição do Brasil:' llal 11 arrecadação total do ImpOsto (,'8 Mun:l'lplos, os Estados poderão es
pendentes Prefeituras até o tereeíio f 39 ÀS opel11ções" trlbutáveis se- de Circulação de Mercadorias no nl~S' tã1.teleeer outros critérios de dlstr!
dla útll subseqüente ao efetivá recebí- rão apuradas exclusivamente atravês antener. - _ bulção das parcelas pertencentes aos

-menta do tributo, independentemente de documentes e livros obrijJIat<\rl08, Art. 1>9 O Poder ExecutJ,o de cs- Munleiplos bem como alterar 0$ pra·a 1 t ...~- - , nos têrmos da legislação - estadual da Estado escolherá o estabeleclmen- zos nrevisros neste Decreto-leI. os
e quu quer au Ou.... çao e sob pena de apllcáveI ao Ilnpõsto de Clrculac:lio to ofleial de crédito em que dêvem c(m.ê.nla.~· telão sempre prazo deter.

responsabilidade pessoal. ' de Mercadorias. ,ser feitos os depdsítos 11 que se referp minado. .
Punígrafo único. AS parcelas pen- § 49 Para determínaeão da. rela- o artigo 39. .'l.rt. 2~ ÉSte Decreto-lel entrarâ

dentes de entregas, que decorreram da çlio percentual referida neste artigo. - - Art. 79 O estabelecimento ott,)laIIem vigor na. data de sua publícnção.
arrecadação processada até a data dês- o valor das operações tributadas apu. de crédito que não entregar,_no prazo, õeArs t ' m13. Revogam-se as disposi-
te decreto-lei, serão pagas de ímedía- radas mediante açãc fiscal e das de- a qua,lquer Munlclpl0, li- parcela que ç . e contrário. _
to e de uma só vez pelo MlniStél'io da nunciadas pelo próprio eontrlbuintll B rn 23 d d b d 1 6Fazenda. I fora dos prazos le"als, serã eonsíde- a êSte·perreneer das quantias-denoS!-' ras a, e ezem 1'0 e 99;

" taelas na. quinzena anterior, ~IClttá su- I 1479 da Independência e 809 da
Al't. 29 Os monl:ant<>..s da receita de rado no período em que se efetivar o Jetto àS ,.sanç6es, aplicáveis aos e.Sta-1Repl1hlIca.. - Ás Costa. e Silva _ Án-

que trata o artigo primeiro dêste de- reêolhílnenro do impôsto. - bel ' t(J f D 1/' N
ereto-lei serão creditados em uoutas I 59 A lei estadual qUe crlar mu. eclmetitos bancários QI1(f d~lx&m n o e Inl cto.
das Prefeituras dos Mlmicíplos dos nlciplo nõvo determinarA em-quI! pro- de cumprir saques -de depositantes, . MENSAGEM

tó ! t i 19 Sem preju!zo do dlslJOS:o no
Tem rios. nas agências locais ou jU- porção 0- ndiee percen ualdo mu_ "caput'·. d@ste- artigo, o estabelecl- Nl? 28. de 1970
lisclJcianais do Banco do Brasil S. A., nlclpio ou munlclplos que soferan< menw oficiai de crédito será. em
e considerados disponlveis, na mesma desmembramento será atrlbuldo ao qualquer hlpóLése, proibido de'recehér (DO POnER EXECUTIVO)
data. do. crédito, li conveniência C:os Iu!unJclpio que ,fôr crIado; a propor· os depósitos mencionados 110 artigo S1/<Jt!zcte li dcllberacáo do Congresso
responsave1s deslgnados para sua mo. çao será manttda. até que o 'Estado 39, por determinação do Banco cen-I ,Nac'~al II te~'A d'o Decreto.'.e·t· 'u'.
vimentaçiio. - - , possa determinar o Indlce percentual tr 1 d il lo ~"."" ,.~

Parágrafo único. A Unllio_contabl- do mUllÍl.'.hllo nõvo, na fOl'JIla ,do a o Bras, li- reCJuerln](~n do MU-l 1nero l,O!!l, de 2 de fevereiro de 1970,
IIzal'á,- entre suas receitas correntes,I"cll:put" 'dêstc. artigo. - nJC!pto_ e mediante prova do fato. - que dispô!: sóbre o cálculo das pcn
apenlls 89% <Qilcnlâ por eento) do Art. 39 Ate o terceiro dia ótll se- 'I} ;;0 tnr~~~!~Od~~or::~ ~~~~~; . SÕ~ mililarés. .
produto elo Impõ!;to sóbre Operações guinte ao do recebimento do lmPÔllto a quatro anos, a critério do DaneI' as COluissões de C011..titulção 'e
Relativas à Circulação de Mereado- de -Cn:culaçlio de Mercadorias !llI re- ,Central do Brasil. . , Justiça, de Segurança Nacional e de
rias arrecadadas nos Munlclpios dos parliçoes ests.dUllfS' deverão depCll<1tar ,I 3~ Enquanto durar -a pro!btcilo, Finanças).
'I'errlt6rios FederaIs 20% <vlnte por cento) -do 'Pfoduto ! ttos

Art. 39 AP11clll11~se aos Municlplos da arrecadação. em conta. especial, - e 110 BancQ do BrasU S. A.. ~arll 'Exeelentísslmos 8cnhores Membros
-dos Territórios 08 precel·tos do De- de que sejam -mulares. coniun_tos to- 0$ depÓSitos serão obrlgat6rlamente do Congresso Naclonal

d I b o qual deve ser Imediatamente t.r1111ll- ,
ereto·lei n9 380, de 23 de dezembro de os os~ munlc pios do Estado, a crta_ ferido' o -saldo eu: poder --do es!abr- Na forma do parágrafo 19 do artigo
1968, que não COUdam com as dispo- em estabelecimento oficial de crédito leclmento infrator. c.' . 55, da ConstitUição, tenho a. honra de
slções do.s artigos anteriores. sob o titulo de Conta de.PartlclpaQ!ío I 49 Flhda o prallo da prolblçllo, u submetel'_ à deliberação do Congresso

Art. 49 li:ste·decreto-lei entrará em dos ~unlcfplos no . Imposto de _Clr- estabelecimento infrator poderá tomar Nacional, acompanhado de Exposição
vigor na data de sua publicação re culaçao de Mercadorias. a ree~ber oS depósitos, se _cscolhldD de .Motlvos dos Senhores Ministros de
vogadas as disposições 'em contrfu-io A § 19 A lcgl..laçlio cstndualreguJaw pelo Poder Executivo Estadual. ao E:stado.,ds Fuzenda e do Planejamento

• rá. a._forma e prazo' do depósito a
Brasllla, 30 de janeiro de llJ70' que alude I!ste a.rtlgo, para os Muni- qual será fl1Cult~do el~' qualquer e Coordenação Geral, o texto do De

1499 da Independt'ncia e 82" dá cfpios onde Inexistir agência do es- outro estabelecImeittu oficIal de cré-, creto-lel n 9 1.OBl, de :i de fevereiro
República. tabele~itnento oflclal de crédito- ou de dito, _ ' . de 1970, publlcado no Diário Oficial

ti d t d d Art, 89 Os M mlciplos terAo aees- de 3 do mesmo mês e ano, que ~dis-
DECRETO-LEI N9 3S0 _ DE 23 DE respec vo correspon en e, }lO en o so aos documentos fiscais "ue tive- põe sõbre o cálculo das pensões mi-

, levar- em conta as peculiaridades lo- -"d d b flx ã'" d
DEZEMBRO DE 1969 cais e' estabelecer normas' de lLpllCa.- rem se.u O, e ase à. aç o o va- lItares".

DL~põe sõõre a entrega das parcelas ção rcgolonals. parn atender a dlvcr- 'Ior dai operações tributáveis ocGrrf.. BraSiIla, 2 de abril de 1970. - Eml-
'PertCllcen~B aos Munlcip/os, do sldade de cQndlções. - das em seu -território. lIo JUdiei,

produto da arreeadação do ímpõsto I 29 O praw do dep6sItoreferlc1o I 19 Sem prejulz, do cumprlmen·· ' EXP '
sõb1'e c/1'culação ele 1Ilercadorias. ~ no parágrafo anterior nAo poderi ser to dI! OULTas Q.brIgaçlíes a que esti- OSIOAO DE MOTIVoS DO

. SllPerlor a_ trêS dias contados do en.- verem sujeitos por lei federal ou es· MINISTÉRIO DA. FAZENDA
O PresideJ,lte da Republlca, usando cerrlll11entO do ml!s em que -a arre... tadulll. O.!J produtores serilo obrlgad~, E. M. N9-52

dRs atribUJç·.-!.'s qllÇ lhe confere__ o pa- cadação tiver sido escrlturada --p'ela quando sollcltados, a Informar àsau- 2 Fev 1970
r~grafO 1,. do artmo 2.9 do Ato lns· repartIção que centrallzar a. contabl- torldades nUlnlclpalg o valor e odes.. .
tltuclonal nÚlnero 5, de 13 de dezem- lidade regional ou, na falta 'desta, a tlho das mercadorias que tiverem pro-- ExceIentlsslmo Beuhor Presidente L1a
t'ro je 1968, resolve baixar Q sewlnte que centrallzllr lt contnbUldade do duz1do. República ~ "
Decreto-lei: Estado, _ I 29 Os MunIcCplos poderão vert- As - mirta '. d õ d

ficar os documentos fiscais; que, nos pensoes 1 res,. e aç r o com
Art. 19 Do produto da arrecada- § ~9 Na hipótese de ser o c!édlto têimos da lei federal ou estadual, 0

9
art. 15 e seus p,aragrafos da Lei

Çe,t.' do Impõsto sôbre Operaçlles ,Re- relativo ao Imllôsto de Circulaçao de devem acompanhar as mêrcadorlas n 3.765, de 4 de nuuo de 19l!~, corres
latlvas à Circulação de Mercadorias Merc&dorll\ extinto por compensação em operações do que perticleam pro. pondem. I~alyo casos excep~gnais. a
80% (Oitenta por cente) constItuem ou transaçAo, " repartlçAo estadual dutores, industriais e comerciantes 20 (vinter"'\ieze.s a c;ontrlbUlçao men
receita dos Estados e 20% <vinte por deverá efetuar. ~m dinheiro, o dep6- estabelecidos em seu território: apu- sal. descontada em folha de pagamen.
cente) dos MunIcípios. As parcelas sIto dos 20% (vmte por cento) per- rada qualquer irregularIdade, oi. allen.. to do militar, para êsse fim~ -
perl.encent\ls aos Municlplos - serão tenc:entes aos Municipais. tes I I ls d' I '1 ~
creditndM em contas especiais abel'- I 49 Os agentes arrecadadores ta-, ml;lD.c pa ever..o comuruc,,- a.. 2. Entretanto, desde 19 de Janeiro
tas em estabelecimentos OfiCI~is de ri\o o dl!pMlto a que alude êste artl. reparhçao estadual competente. de 1!Ul9, face aos artigos 29, 69 e 99
crédito e- entregues, segundo o dls- go Independentemente de ordem du 139 Aos Mun!clplos é-vedado apre- da Lei n9 5,5li2, de 4 de dezembro de

autoridades superiores sob pena de ender mercadorias OU documentos, 1968,- passou ir. haver desigualdade de
posto neste Decreto-lei, na. propal'çlío I'" Impor p.enalldades ou cobrar qua's- tratamento, ent.re os pensIonistas, her-
das operações tributáveis l'ullizadas responsablldade pessoal. quer ta.xas ou emolumentos em razll.o delros de nilitares falecidos antes da.
em seu território, - Art. 49' Até os dias dez'e vlhte e da verificação menclonMa no Pltrá .

Art. 29 No mês de setembro de cinco de cada mês, o estabeloc'mento gr~fo anterior. : que~ dat~ e depois da mesma.
aada ano, o Poder Executivo Esta- oficial de crédito entregará. a cada I 49, O dispos~ 110 parágrafo 29 3. A desigualdade decorreu de que,
dual apurará a relação percentual eu·, Munlclpio. mediante crédito em conta. nilo prejudicará 'a celebraçJio entre para os herdelrO$ de Ir~Jltares lalecl.
tte o va.lor das operações trIbutáveis lhdivldual ou pagamento· em dlnholro os Estados e seus Munlciplos. ~ 'con- dos a contar de 19 de janeiro de 1969,
ocorridas em, cada M~clplo do Es- à eonveniêhcla do beneficiário, a par- _vênias para assistência mútua na :fls- a pensão é falculada com base no s61-
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do 'e na incorporação, ao mesmo da prazo 'de 1 (um) ano, contado da data § 29 O militar que satisfizer as 'Cllit- § 39 Se houver,' também, ,filhQS do
gratificação de função militar A (art. da pUblicação do, ato da demissão, li- díções cio presente artigo poderá con- 'conhíbtiinte' com a ,viúva ou fora do
;29, lei citada). ceneíamento ou exclusão. ' tribuil.' para a pensão militar corres- matrimônio reconhecidos êstes riS:: f01'-

4. E, para os demais a ):,ei fixou' '§ '39 Os contnbuíntes de que tl'l~ta pendente ao primeiro ou ao segundo ma da Lei IÍ.9 883, de 21 de outubrode
majoração de ,20% sõbre os valõres êste' artigo, quando convocados ou mo- pôsto ou' gradUa~j(o que se seguír ao 19!I!J, metade da pensão a'er" dívídída
que percebiam em 1968, ísto é,' sem a bílízados, passarão a categoria de obrt- . '- """ ~ ••
Incorporação ao sõldo daquela gratí- gatõríos, durante o tempo em que ser- que' já possui na hierarquia. das Fõr- entre todos os filhos, adleíonando-se à.
flcação. " virem. '_ ças Armadas, mesmo que em seu qUI\- metade da,,'viúva as, .eotas-partes dos

5. Nada justifica0 tratamento dls- Art. 39 A.c~ntribuição para apen- ciro ou "rganlzaçãonão haja os res- seus filhos.' , ~

ernnínatérto.c de unodc que o projeto, são militar será Igual a'l (um) dia' pectivos/postos ou graduações. '§ ." Se o contríbuínte deíxa.. pai' 'in-
do Decreto-lei anexo visa a corrigir a. dos vencimentos (sôldo e gratificação) " - ..v w = -
,desigualdade apontada. ' do eontríbuínte, arredondada em cru- CAP~LO 11 vâlido ~ mãe que vivam separados, a,

" . seíros para a importância. ímedlata- pensão será dividida igualmente entre'
, Aproveitamos a oportupldade par~ mente superior, qualquer queLseja a DOS"-Benejicicirios e sua Habilitação '

1enovar a Vossa ~celê.ncla os protes fração de centavos . ambos.
tos do nosso U1lUS profundo respeito. ,.' '., Art. ?9 A pensão- militar defere-Se '
Antônio D'elflm Netto, .Ministro da § 19 A contribuição obrillatórla e Art. 10. Sempre que, 110 inicio ou
Fazenda. - João Paulo elos Reis Vel- facultativa será igual 11 ao militar da na segnínte ordem: durante o processamento da habilita, '
toso,Ministro do Planejamento e Co- ativa, com o mesmo põsto ou gradua~ I':'" à viüVà; ção, rôr constatada, a falta. de 'decla."
ordenação Geral. ' ção, ,,: -,' " , .. .

~ , '. n:"-= aos flIhos de qualquer con- ração ,de lieneflclárlo, ou se-ela estiver
• DEleRETO-LEI, N.9 l,08I,DE, 2 DE j ~9 Se o militar cont.rlbÚI~ para;' 'a díção, . ezeluslve os unaíores do, sexo iricompleta ou oferecer margem a dú.

, ... ,FE~O DE 1970' .. I ~i~~ ~~nfn"b~~~~~fU::~ICS:P~i masculino, que não sejamtínterdítos vidas, a rep~rti~ão competente eXigi--
Dispõe. soore. o cálculo das peTJ$6e8 (u~) ,élIa dos-.vencimentos dêsse pôs- ou inválidos;,'" , rlÍ dos Interessados certidões ou quais-'

,mllltares·. ' '~: to ou graduação. ' ,.ro' _':aos netos, érfâos de pai e quer outro~. d~cumentos.' necessários ~,
O-Presidente da República: no uso "39 Os o1fci~ll gradJ~dós'l~~ põsto mãe, .nas icondteões -estípuladas 'para comprovação dos seus direitos. .

da atribuição que lhe confere o artigo Imediato, eontrlbuem para· a.. pensão •
li5, item m, in' fine, da Constituição, militar como se.efetivos ~ôssem no os filhos; 'j 19 se, não. obstante a documenta-
decreta; ."." pôs,to da gradua,çao., ':. . . IV -:... li mãe -vlllva, solteira ou' des- ção apresentada, persístírem as dúví-

Art. 19 A fixação do valor de tô- §' 49 O oficial que atingir. o número quitada, e ao pai inválido' ou . Inte~- das, a prova será feita medíantejus- '
das as pensões militares será feita na 1 (uni) da-1'cspectlva escala eontrí- . . . , tlflcação Judicial, processada prereren-

, forma da Lei n9 3.765, de 4 de maio buírã para a, pensão militar do pôsto díto; " cíalmente na Auditoria Militar, .ou na
de 1960,' COmbinada com o artigo 99 imediato.. ': , ." 'v - às Irmãs gcnnanas e 'consan- falta, desta, no Iôro civll.

· f:6SLeI n9 5.552, de, 4de dezemb;-o de § 59 Os bén~Ú·~iâJ'los da pensão mí- guíneas, solteiras, viúvas, ou desquí-
• lltar, institulda por esta lei, estão ísen- tadas,' bem como 'aos Irmãos- menores § 29'. .0, processo de habilitação à

Art. ~20 .As despesas deCOttl!11tes da tos de contríbuíçâo para a ~esma, mantidos pelocontribuiute' ou maíores pensão militai- é considerado de na-
execuçac dêste Decreto-lei serão atell'-. qualquel' que sera a sua modalidade; . li' turéza 'urgente, " '
dídaseom recursos orçamentários; In- esta ise~ção abl'll:!1:ge, tan:bém, C?s be- interditos ou ínvá dos~ ,
ctusíve na rorma prevista nos Incisos ne!lclános dos uulltares ja faleCidos. VI :- ao beneficiário instltuldo 'des- CAPíTULO lU '
I e IV do artigo 69 do Decreto-lei nú-' • '., ' , '. . . ,
mero 727 de 19 de agõsto de 1969 que Art. 49,~uando o contríbulnté obrí- de que viva na dependêncía do mílí- , ,
estima a'Receita e fixa a Despesa da gatõrio, .por qualquer cil'cunstânciá, tal' e não seja do .sexo nllLscullno e Da Declaração de Bellejlczáíios
União para o exerelcio de 1970. não' constar da tôlha de vencimentos inaior de 21 (vinte·e umJ anos, salvo -. "\rt. ll...Todo c.ontribUin'te é ;bl'iga-

Art. 39 ·:t::Ste Decl'eto-lcl' produzirá e, assim, Uão puder ser descontada. a. se fôr.interdito ou inválido permanen- do a fazer sua declaração de benefi-
efeitos a contar de 1.9de fevereiro de sUa. cont,rlbulçãõ para 'a pensão ril11i- temente.. ciãrios, que.'salvo prova dm contrário,'
'1970. revogadas as disposições em con- '. . ' . .. ' ,
trãrio.· tal', recolhera ,Imedlatamente, a Um- § 19 A viüva não terá direito à peno prevalecerá para qualificação dos mes-

,'- - - ,- dad~ a" que estiver vinculado ~ con- fião militar se, por sentença. p'assada lnas à, penSão militar.
daB~J~:én~ê'~ci~Vt:i%°d~eJ:J~bJ:~tribuiçã.o 'l!le~sal que lh~ couber pa- 'em julgado, houver sido'consideralla § 19 A declaração de que trata

. . ga~. Nao o. ~azendo: sel'a d~scontado cônjuge culpado, ou Se, no de.squite êste llrtigo deverá.ser feita no, prnzo
LEGISLAÇÃO:CITADA o total da díVida, assl1~ queJol' ,o con~. amigável ou litigioso, não lhe foi asse· de 6 (seM meses, sob pena de' SUB-

LEI N9, 3.765 _ DE 4 DEl MAIO DE 1960 trlbuinte incluido em 'f01ha... gurada qualquer· pensão ou amp~ro pensão do pagamento !ie vencimentos,
Parág~fo ú?!co. ,Sé, ao falecer o pelo-marido.' vantagens ou proventoS. '

Dispõe sdbre as Pensões Jlfüiúires contribuínte, !louvel' divlqa dEl contr!- § 29 A invalidez do filho neto' il'- ' . , •
. . bui • b á b n f' .. ,.' ld . .' ..' " § . 29 Dessa. declal'açao dcvem cons-

O Presldeç.te da Republlca ~o, ca er . aos e e ICla:IOS sa a: mão, pai, bem' como do beneficiário tal':' '
Faço saber que ó Congresso Naclo- m!ntegralmente, por oca.siao do pl'i InstituidocomproVlu'-se-á em inspeção . , .' .

nal decreta. e eu sanciono a 'seguinte ~elro pagamento da pensa0. de saúde realizada por junta médica ,a) nome e flliaçao do declarante.
lei:' '. AI.t.. 59.0 contribuinte. facultativo, militar ou do Serviço Público Federal; ,b) nome.lia P.spôsa e data do casa-

CApiTULO 1 - ,de que trata o art. 29 desta. lei, que e sõ dará. direito à. pensão quando mento; ,
Dos,Colltrlbúintes e das' COl~tribUições passar 24 (vinte e quatroJ meses sem não disponhám de meios para prover c). nome, dos lilhos.de qualquer sl-

'A t 1 S' , . trib . tes b' '... recolher a sua contribult;ão, perderá o a. própria subsistência. " tuacão, sexo e respeetlva data..do·uas-r. 9 ao con um o ngaw· ..' . '-. . ~" .'
rios da pensão militar, mediante des- direito de delxar pensa0 militar, Se Art. 89 Os benefic1ál'ios a que se CImento, esclarecendo. ,se for ~,cas?:
conto ~ensal em f6lha de J?~gament?, fa!~cer deI!tro dêsseprazo, seus bene- refere'o irem VI' do artigo anterior qlla1s, os havidos em ,,;-atrimô,mo an-
os .sogumtes militares da atlva, da re- ficiárlos são obrigados' a pagar inte- dá' 'ins'tltuid ' lq ., 'te rior ou foi'8o do matnmônio;

.serva remunerada e reformados das ' . . . po er ,ser o a qua uer m- _ '. . •
Fôrças Armadas. do Corpo de Bombei- gralmente a díVida.no ato do pl'lIDmo po, medilmte declaração na 'cOntOl'mi- d) nome' dos irma9S, sexo IC, data
ros e da Policia Militar do Distrito Fe- pagamento da ~ensao.·, . dade do Capitulo m-desta leI ou. tes- do nascimento; .
deral:, . Art. 69 E' fac!lltado aos 'militares de tamento feito de acôrdo com~a LP..1 cl- ;e) :nome dos netos, filiação; sexo_

.a) oficiais, asPirantes. a. oficial, que trata o art. 19 desta lei, com mais vil, mas só gozará de direito à pensão e data. do nascimento,; ,
-,~u!1.rdas·marlnhas, subofIciaIS, sqbte- de 30 (trinta) e 35 (trlilta e cinco) militar se não houver beneficiário le- tJ. 'd .~'d' 'i .llcntes e sargentos' , " '" ' ..' ., nome, sexo e a... o nase meu-

. " . anos de ~ervlço eomputavel para 1lns gitimo. " ,to.,do beneclficiário Instituido, se fõr .-
bJ cabos, soldados, marlnhehos, tal- de InatiVidade contl'ibuirem respectl-' _.

feiras e bombeiros, com mais de 2 vamente ara' a pensão corr~ponden- Art. 99 A habilitação ,dos ,beneficiá- o caso;
(dois) anos de efetivo serViço" se da '.p '. to' • tios obedecerá 11 ordem de preferência fi) menção expressa e ,minuciosa
ativa: ou com qualquer tempo de ser- te a. um oll dOIS pos s ou gradu!tçao. . ., . -.
viço, se reformados OU asilados;' acima do ou da que poSsuem, desde estabeleClda.n~ art. ?9 desta.lol. dos ,!locume~tos" comprobatónos apre-

Art" 29 os' oficals demitidos ri. pedi- qúe, satisfaçam o pagamento. das C011- § .19'0 beneficiário será .habIlltado sentados, '.Cltando a, :sPéclO, ,dl1 ::a~a
do e as praças licenciadas ou éxclui- trlbulçóes a partll' do mês .seguínte com a. pensão integral;:.,.no' caso de ~' os oficios de regIStros ou outros
(las poderáo co~tinu~~ &lmo conil'!- àquele em gu~ completaram oreferido mais de u?1 COm a. mésmiíprecedênc1a, que. os expediram ou registraram os
~uintes da pensa0 D1;lltar. desde que tempo de serviço.. a pensão será .repartida ...igualmente ato~ originais, bem como os livro~,
o requeiram e se obliguem ao paga- t êl 1 ad, li··t números de ordem c das folhas onde '
mento da respectiva' contrlbuição.a. IH O dli;posto neste artigo abl'an- en re :S' ressa v as, as , IpO eses .'., ~ '.
·partir da. data. ,em que forem demiti- ge os militares da reserva remunerada' dos p~ragrafos 2.9 c 3.9 seguintes: constam e as, datas e':l que foram Ja-
dos, licenciados ou excluldos: oú r~f~rmados, dêslgn~os Para o § '29' Qua.ndo o contribUinte álém vrados.

, . t exerClCIO efetive. de serviço nas Orga- .. ... ': .. . ' _ ..
} 1.9, O dIrei o de ;-equerer e de codn: nizaçóes das Fôrças Armadas e que, da v1Uva,. dellCJlr filhos ~o ma~l'lmõnw Alt. 12. A declaraçao de preferên-,:'

tubull para a peru;ao militar, na f r nesta situação permaneçam por mais anterior bu de outro' leIto metade da cio. datilografada.l sem emendas nem
ma 'deste artigo, pode ser exercido .' 'te .' , , , '" . . ' . .
também por qualquer beneficiário da de ,5 (cmeo) anos, 'desde ql:le nham pensa0 ,r~pec.tlva pertencerá ,a, Vl11va, rasuras e firmas do proprIo punho pe-
pensão . maIS de 30 (trint~) e 35 (trmta e cln- sendo' a outra metade distribUida lo declllrante 'deverá ter a assinatura

. , , co) anos de serviço computável para' '.. . " , '
2§.9A'faculdade prevlstae neste ar- a ínativldade, contados pela . reunião Igualmente entre os filhos .hablhtados reconheclda pelo 'respectivo coman-

tlgo sômente pode ser exercidll: no dos dois períodos de atividade, na conformidade desta. lei dante, diretor ou chefe, ou por ta--
, " , "-,., . ,
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. belíão õu ainda pelo representante di. de Prepa.ração de Oficiais da. Reserva.; Art. 24. A morte do beneficiário respectivas concessões, para [ulgamen.•
plomátleo ou consular; CllSO o declã~ ou à. de,39 sargento•.para as demais que estiver no gôzo da pensão. bem to da sua legalidade.
rante se encontre no estrangeiro. j,'lraças e os alunos das escolas de ror- como a cessação do seu direito à m~s. § 19 Para. o caso das pensionistas

- mação de sargentos. ma; ~m qualquer dos casos d~ ,,:rtIg'! que. na data da publícação desta lei,
Parágrafo único. Quando o eontrí- anterior lmpol'tará. na transferencla do já estejam percebendo suas pensões

buínte se achar impossibilitado de as- '~9 Em qualquer dos casos esta- direito aos demaIs ben~ficiárlos ela pelo Ministério da Fazenda, o processo
sínar a declaração, deverá fazê-Ia. etn bel<!c~os. neste artígo, a .outorg~ ga mesma. ordem, ~em que ISto Implíque e o pagamento nos casos de reversão 11
tabelíão, .na presença de du~s teste- pensao fíca condlClO~.a~la a satl~la,!ao em revêrsao; nao os haven~c!, a pen. melhoria continuam sendo da com.
tnllnhas., prévia. pelos bepeficlUllos. da exígên- são revertera para os beneüclártos da potêncla do mesmo ministério.

cta de que trata o art. 16. . ordem seguinte. '
Al't:·13. A declaração feita na con- '39 Para os efeitos de cálculo da .'. , _ , § 2q O julgamento da legalidade

formulade do artigo anterior será en- pe~são. a contribuição obedecerá à re- Parágraro umco,. Nao haverá, de da concessão, pelo Tribunal de Con-
tregue ao comandante, díretm- ou cne- era prevista 'tio srt, 3" da presente leI,' mo~~ .al,gum. ,:cversao em favor de be- tas, importará no registro automátj«.
te. ao qual o declarante estiver ~l<- .. • nertcíano Instituído. co da. respectiva despesa e no reco-
bordínado, instruída com documenta- Art. 18, Os beneflciário!Í dos mtli- mheclmento do direito dos beneficiá-
çüo do registl'CY civil que comprove tares corísíderados desaparecidos ou CAPiTULO vl .ríos ao recebímento, por exercícíos fino
não só o' grau de parentesco dos ue- extravíados .na forma dos arts. 26 e ',' . ' . . dos, das mensalldades):elatlvas a exer;
nef'icíárros enumerados. mas também 27 da Lei 'n9 1.316. de 20 de janeiro , DISPOS1Çp88 Transltol'll!s - I cicios anteriores, na forma. do artigo
se fõr o caso, a. exclusão de bener!c!à-. de 1961, receberão, desde logo, na. 01'- Art. 26. Os c~ntrillulntes do atual129 desta lei. , .
rios preferenciais. dem preferencial do art, 79 da pre- monteplo militar, não abrangidos nos I Art. 32. A dotação n~~e$sária ao

pàrágrafo único, A documentação sente lei os venclmentos e vantag;ens .. pagamento da peneao mflitar, tendo
de que trata êste artigo poderá ser a oue o militar fazia jus. pagos pelo arts. 19 e 2'!, terão seus díreítos asse. em vista o disposto no art. 31 desta
apresentada em original. certirl5q l;er- corpo ou repartição a que pertencia, gurados e sua situação regulada. por lei, será consignada anualmente no 01'.
ho aâ Verh(l1Il, ou cópia fototástíca § 19 Findo o prazo "'de 6 (seis) me- esta lei, inclusive quanto à contrlouí. çamento da República aos mínístéríos
dcvíoamente conferida. ses referido no art. 27 da Lei nú- cão e aos beneüeíáríos, Interessados,

ME. 14. 'Qualquer fato que Importe mero 1. 316, de 20 de Janeiro de" 1961. , Parágrafo único. As dividas de
',4,m alteração da declaração ante- rar-se-é a hablJltação dos herdetros à Alt. 26. Os vetel'llllos do, campa." exercícios findos, relativas à. pensão'

ríor obriga o contribuinte a fa~cr pensão militar, na. forma prevista na nha do Uruguai e Pal'sguai, bem como ml1ltar serão pagas pelo ministério li

outra, adíttva, que. instruída com do- presente lei.' . suas viúv~s e filhas, beneficiados com que' estIver vinculado o benefioiário.
curuentos comprobatórios. obedecerá às § 29 Reaparecendo o militar, em a pensão' especial instltuida. pelo De. Art. 33. A documentação necessá:
mesmas formalidades exigidas para a qualquer tempo, ser-Ihc-ão pagos os ereto.lei n9 1.544, de 25 de agôsto de ria à habilit}lção da pensao müttar li
c1ednrução inicial, vencimentos e vantagens a que fez jus, 1939, e pelo art. 30 da Lei n

9
438, de Isentar de selo. _

Pal .{","'rufo ünlco, A documentar-ão deduzlndo-se deles as quantias pagas . . S i ta d
h ~ b fi" I t't 1 d e - , ' '4 t Parágrafo umco, no sen s eserá restituída. ao interessado depois de aos ene ciar os a. I u ,o e p nsao, ~5, de uovemblo. de 19 8, e os ve e~a- custas, taxas e emolumentos as eerü,

certificados pelo' comandante, díreter § 30 Se ° militar fôr considerado nos da revolução acreana, benetícía. dões, [ustíücações e demais documen
011 chefe, na própria declaração, as prisioneiro de guerra. ou Internado dos com a pensão vítalícla e íntrans. tos necessârlos a habili~ação dos hene;
espécíes dos documentos apresentados cm país neutro, seus benencíâríos, na rerivei instituida pela Lei' 119 386, de Iíeíúrlos de praças! curo fal~cimcnto
com os dados relativos aos ofícios do ordem prererencíal, receberão desde ocorrer nas condlções do parágraro 29
reatstro civil que os expediram. bem logo seus vencímentos e vantagens; en- 10 de setembro de 1948, passam a. do art. 15 desta lei.
como os nvros, números de ordem e quanto perdurar tal situação. perceber a pensão correspondente 'à Art, 34. Em cad'a. ministério míli.
respectivas folhas que contém os atos :f
orj~inais. Art, 19. Aos militat',!s dc que trata deixada por um 2.9 sargento, na 01'- tal' e no da Justiça e Negócios Interlo.

II art, 17 da presente lei, apllca-se, ma do art. 15 desta lei. ' res os a.55untos relacionados com a
;ambém ,o disposto no artigo .antelior. A)t. 27. A pensão militar é 'mpe. S;~~oc:~~~r'eseÓ:~ã;;at~~:o;~;~;

Art. 20. O oficial da ativa, da reser- nhorável e só responde pelas conslg. existentes ou que venha~ a ser cl~a.
va remunerada. ou reformado, contri- nações autol'lzadas e pelas divJdas cem- dos ou ampliados.Art, 15, A pensão militar coáespcn. buinte obl'iglLtório da' pensão militar,

dente, em geral, a 20 (vinte), vê~;~s que perde pôsto e patente, deixa.l·ú aos traidas pelos herdeiros já no gôzo. da Parágrafo único. 0 disposto ,neste
a contribuição e será paga mensalmen- sevs herdeiros a pensão mílltal' cor- pensão artigo não se aplica aos beneflOlanos
te aos oeneílclários, I'cspondente ... Vetado, ' • que, na data da publicação desta ~el,

~rt. 28, A pensão mllitar pode ser lá. estejam percebendo SU!l$ pel'.!ooes
§ 19 Quando o falecimento do con" Parágrafo único. Nas mesmas can- pelo Ministério da Fazenda '

trihuinte se tenha verificado em COfl- dições, a praça. contribuinte dlL pensão requerida a: qualquel' tempo, condlcio, .
seqiíêncla de acldel,lte' ocorrido "lU militar ,com mais de 10 (dez) anos de nada porém. 11 percepção das presta.. ,Art. 35. Continuam em vigor, até
serviço .ou de"moMs~la nêle adq~lrlda, SCl'V\ÇO, expulsa ou não relacionada ções mensais à. prescrição de.5 (cinco) produzil'em os seus efeitos em todos
a. pensa0. sem igua! a ~5 (vmte e como reservista por refeito de sentellça anos " os interessados que a êles tenham di.
CIllCOJ vezes a. contrlbuiçao.... prova oli em virtude de ato de autOl'idllde • reito, as disposições do Decreto-lei nú.
das circunstânci~s do falecl!llCllto ,do competente, dei~ará aos seus herdeiros Art. 29. E' permitida. a acumula- mero 8,794, de 23 de janeiro de,1D46,
contribuinte sera feita em inqm\l'lto a pensão mílltar con'espclndente, .. Ve·. ça-o: que regula a.s vantagens dos herdeiros
ou por atestado de origem, conforme iado." dos militares que partlcipara.m da. Fõr.
o caso, ) d d p sões m'litares' ça. Expedicionária. Brasileira. no tea- •

§. 2~ Se a morte do contribulnt~ Art, 21, A pensão resultante da a e uas en 1·. tro de operações da. Itália, nos nnos
decorrer de ferImento rect'bido, de promoção post-mortem será paga aos b) de uma pensa0 militar' com de 1944 e 1945.
acidente ocm'l'ido, ou moléstia auqul- be~ef~iál'los habilitl!do!", li partir da. proventos de disponibilidade, reforma. Art, 36, Esta leI entrará. emvlgol'
rlda em operações'de guerra, na defesa da a o a o da promoçao, vencimcntos, a.pos"ntadoria ou pensão na. data de sua publicaçãõ e devera
ou na. manutenção da ordem Inte"na Art, 22, 'O 11'lilítar que, ao f~l1ecer, proveniente de um único cargo civil. ser regulamentada. no prazo de 90 (no-
a pensão scrá igua.l a 30 (trinta) vê~e~ já pl:eencha !los condições legais que ' _. venta) dias.
a. eont!'íbuição. . permltem sua tr9.llsfel'ência pa.ra ~ 1'B- Art. 36, A pensa0 mllltar será. sem,

~ Al't, 37. Revogam.se, as disposiçõesArt, 16. O direito à pensão fica con. sterva l'emunerada. ou reforma, em pôs- pre ,a.tualizada pela' ta.bela. de venci. em contrário.
dicionndo ao rect'bimento de ?oi (vln- ? ou garduaçã.o .superlores, será Cém. mentos que estiver em vigor. inclusive I
t t < t 'b ' • I SIClerado promOVIdo naquela data. e . , 'i d d 1960 13 o de e qua. rOl con 1'1 U1çoes mensa s, deixará a. pensão corcspondente li nova quanto ags benefic!aJios d~s contrl- 'Bras lia. 4 e maio e ; 9, ,a
relativas à pensão que será deixada. 't· d d bit f I 'dos ntes da vigênc' Independência e 729 da Rejlúbllca. _aos beneficIários, permitindo-se a ps- SI !laça0. ohedeci a a. regra o artigo unes a eCl a la.
tas fazerem o respectivo pagamento, 6" desta lei.' desta. lei. Jllsclllíno Kubitschek. - Armando
ou completarem o que faltar. CAPÍTULO v § 10 O cálculo para a atualização Falcão,. - Matoso llfaia, - OdylilJ

~ 19 O recolhimento poderá sei tomará sempl'e por base a pensão tr(J11. Den1Js. - Francisco de Mello, - S.
feito de uma só vez ou em parcelM Da perda e da reversão da penr,ão co deiXada. pelo contribUinte. e não as Paes de Almeida.
correspondentes ao valor da. contriblll' militar
ção, importâ?ciaS percebidas pelos benefi. LEI Ne 5 552 DE 4 DE DEZEMBRO.

§ 29 A cxigência déste artigo não Art, 23, Perderá o direito à pen. ciários em pensões subdivididas e ma· " DE 1968
' • t· jjão:, ' . i J'ol'adas ou aCI'es,cl'das pOl' abono. Ise aplica ao reajus,amen o das pen-

s,bes decor.rentes da presente leI. 1 - a. viúva que tenha. má conduta § 29 Em relação aOS õeneficiál'ios ReajUs~a. os i vm:~i11lentos dos. ~er~ido:
Art, 17. Todo e qualquer mÍnfa!' náo' apurada, em proct:<![so judicial, ou ve- dos contl'ibuintes já falecidos, a nova. res CIVIS e 1.Ill.lIt!J.res da Unlao, e da

'lha. a se!'. destituittn do pátrio 'Poder, ' t d
em serviço ativo, cujo falecimento na conforinidade do art. 395 do Código pensão substituirá o montepio e o ou ras )l/'OVl enelas:
contribuinte d~ pe~s.ão.militar ,mtas Civil Bmsilell'O; meio.soldo. ou a pensão especial, liGO .ocorl'er nas cu'cuns",nclas prcvls as
nos parágrafos do art. 15, deixará a. i:I - o beneficlãrio do sexo mas- podendo, porém, nenhum beneficiário ;
seus beneficiál'ios a. pensão que. na culino, que atinja a maioridade, válidi:l passar a perceber pensão inferior à A t 99 A t 'b . _ '.
conformidade dêsses parágrafos, lhe e capa.z; . Ih 'd r , s con 11 ulçoes para. a. pen-
coube,r. qualquer que seja o seu tem- lII ....,: o beueficiário que renuncie que, e vem sen o paga. são ,Militar, de ql;le tl'atam ° art. 3~ e
po de serviço. . \ expressamente; Art. 31. O pl'ocesso e o pagamento seu § 29 da Lei n" 3.765. de 4 de maio
. § 1~ A pensão militar a que se re· IV _ o beneficiárIo que tenha .sIdo da. ,pen&~? ml1itaJo, in?luSi~e os C:lSOS de 1960.altel'ada pela d: n: 5.~75,de

fere êl;te artigo poderá ser inferior condenado POl', crime de natureza do, de revelsao e melhoria, sao da com, 23 de julho del1968. serao IguaIS ll. 2
à de aspirante II oficial ou glla.rda- d It d t· t
marinha, para os cadetes do Exérl'Jto losa, o que reS1l . e a morte o contrl- pe encia dos minis érios a que perten- (dois) dias de sôldo. al'redondados em
e da Aeronáutica, aspirante de mal'!· buinte;, , cerem os conti'ibuintes, devendo seI' centavos, llal'~ as importânoias iOle.
nha e alnllos dos Centros 011 Núcleo~' V - Vetn,fll1'. submetidas ao Tribunal de Conta~\as diatamellte suneriOl'p_~,
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1'),96

14.76

26.53
29.62

,~4,23

11t65/~:J'.

9.23(0"\

Ot91/k~
0.91/1<g
0.91/k1;
0.91/kg
0.91/1<1>
0.91/!:g
0.91/k5

O.4~/kg

'1.46/kg
1.46/kg
1. 46/J'I;
1. 46/k&

504·,OO/t
357.2S!t

526.40/1.

H3.0(}fl;

778.'10/t
, 442.40/t

90, 72/t
3117.20/t

120.00/~<

~31.à4/t

I

, Caaltul0 04 ~

Ouro - 2390 '. 77.600 .......... 0.91/ke:
Pri.."ose FR-Z300 77.603 ........... 0.91/k;;

~~ ~~:~~g~
77.603 ...... ,•••• 1 O,91/k:;
77.600 """'." 0.9l/kg

-Pri!lU'ose Tl1 230' 77.603 .......... 0.91/kg
Ctaro TtI 2323 77~603 • •••••••• 1 0.91/kg
l1e<!io 'lff 2363 77,600 ••••••••• 1 O.91/};"
Clai'o 2205 77.601 ......... , 0.9l/;'g
Médio 2265 .77.601 O,91/k(;

Cnn! tulo ;;b")

Ervilhe: e:n conserva (petlt-~oiH) ••••••••••

• CapItulo, 12
Piretro em. flor, !olh. e elll po:

a) até 0.9% ,de pirstdna : .

b) com Dlais d. o,9'J' até lt3~-de piret:ri~~

Canltul0 28
Hidróxido- de sódio ( soda ciíustid.. )
Trióxido de-cromo (anidrido crômico) .: ••••
6xid~ sàlino de ehwt:bo (ml.nto ou zarcão), ••
Sulfeto ~ SÓdio. inclusive sulfid:ra.t'o ••••

Sulfato de cro~o ~ •••••• , •.~ ,
Carbonato de bario •• " ••••••••• 1 " •• t ~ •

'Carbonato de cálcio •••••••• "' .• 4 •••• " ......

éorant~s e p!gm..ntos - l'igmentos. inorgân:l<:",
Denominaçao Col.our- inder

Azul da Prússia - 2450 77.510
Azul da Prússia - - 2451 77.510 ••••••
Azul da !'rússia - 245~ 77.510 .
-Azul da PrÍ/ssia _ 2454 77.510 .

Uisque:
a) '-Caixa de' 12 litro8 ••••••••••••••••••• I.
b) ide.... de--iz gerr.ar..s (3/4 de 1i'tro)

BicrolDato de pótássio ".
, Bicromato de sódio ••••••••••• 'O'O •••••••••••

,CoMlltes· e pigmentos-Pigmentos inorgânicos:
Denominação . -POlour index ~

Prilllrose - 2305 77.603 l •
Clara - 2~20 \ - 77.603 .
Olaro'- 2322 77.603 ; •••
Grellow --2325 77.603- ,

:~i~: ~~~~ ,~~:~gg ::::::::::
lIédio - 2375 _ 77.600 ..........

Corantes e Pigmentps-PJ..gmenboB inorgênicoGI
Denomii;ação Colour index

28-17~002

28-21-003

28-::.!?-00}
2f-;S5-0~7

28-36-013
28-42-004
28-42-007
26-43-019

28-47-012
28-47-013

28-47-017

J. éAllTEIRA DE COl1tRCIO EXTERIOR 'DO BANCO no BRABIL S.A •• coa

base ae dieposto no. Arti&o 5~ do Decr.to-Lei n~ 730; d. 5 de • agôsto de
1969, resolve restab4'lecer, para os :produ~s s. se-ftUir relacionados" 03

'Valores 'lI!.nilllou 'corr;esl'0ndentemltnte indicados: \'
I) l-i

Cap!tulo 22

, ," li S P }; C I F r c A ç X o

ÇA1I.1'I:IRA DO COMt:Rcro EXTERIOR
"l'UeADO N9 219

'Caplt~l'o 16

COnSêrVá. e- "r:-eparação de peixe, inelu!Jlve
sopa:
a) ceneer-se d.e aardi::ha 6S .!!.2.lli •••••••• ~

b) eonseI'va de sardinha em. óleo •••- .
m... : USie,flf p/cai",,:de cartão a 80 latas

de 120 gramas liquidos cada.

04-07-001 '

28-47-017

Cepltul0 I}
13-«>5-103 ,- Ji:rlrato de piretro:

.) cru, na concentra~'io de 25~ 4 ..... f •••• : .....

b) sob qualquer forma, na. eOD:centraçi.o de Z<Y."

c) ide... na concentração de 25% .. '\

~: Caso venha o extrato de piretro 8. Ger

;:~&r;~oo~;i~~~q~:rO~u:I:i~~Il::~:::~:O~d:=
plicaçi.o da regra "de três com base na cceaqão
do produto conceeeeeãc a 20"'-' para. o extrato â!:
qualquer .toma beneficiado e a 25% p....a o ex-
'trato cru. . " .

CaoItulo 15
61.0 de soja epoxidado •••••••••••••• ; I ••••

lJ<~7-1oo,

/

DECRETO-LEI N9 1,082. DE 5 DE.
_ FEVEREIRO DE 1970 ,

agôsto de 1957, foi reestruturadO, pelO!
Deqeto-Iei n9 730, de 5 de agôsto de .
1969/ _. '

O artigo 59 do Decreto-lei n9 730-09
em seu parágrafo único, fixa um pra
zo de 180 (cento e oitenta) dias à
Comissão ExecutiVa do referido con-\
selho pnra vaprovar, modificar ou re-I' _,
Jeitlw os valôres mínimos" estabelc- _
ridos pela. qtrteira de,Comêréio -Bx-
terio: .do Ba.~CO dO.RI'asi! S,A> . ~

Tendo em vista «u!'_ a ComiS5ãoi '
Executiva somente foi instalada, eu
10 de dezembro de. )969 e dada a exí I
güídade 'de tempo, submeto à elevada I
consideração' de VOSs!l'.Eli:çelência,_.0 •
anexo projeto de decreto. prorrozanac '
por mais 120 (cento e vinte) dias .,(j

prazo concedido àquela qomissão.

Aproveito a oportunidade para. re
novar a Vossa Excelência 'os protestos
do meu mais- profundo respeito.,
A'ntõnio Delfil1~ Netto, Ministro da Fa-
zenda, '

Prorroga. o prazo concedido ao Con
setno de Política Ac/.llanelra para
apreciação dos "valõres mínimos"
nas importações, estabelecídas pela
Carteira de comereto Exterior do
B!llleO do Bmsíl S.A. (CACEX).

'o Presidente da :RepúblÍca, usando
da atribuição que lhe contere o arti
go 55, II da Constituição, decreta:

Art: 1Q Fica prorrogado por 120
(ccnt,o e vinte) dias; a partir de 5 de
março de 1970, o prazo concedido à
comissão Executiva do Conselho de
Política Aduaneira, no parágrafo úni
co do art. 50 do Decreto-lei 119 730,
de 5 de agôsto dIJ 1969. para aprovar,
mcdíücar ou rejeitar os "valôres mí
nimosv estabelecidos no Comunicado
n9 279 da Carteira de Comércio Ex
terror do Banco do Brasil S. A.
(CACEX). de 25 de agõsío de 1969.
pulilícado 110 Dicrrio Oficia! de 5 de
setembro de 1969, a fim de cumprir
o disposto no art. 4v do mesmo De
ereto-ter.

Art. 29 2ste Decreto-Ie! entrará em
vigor .na data de sua publícacão, .re
vogadas as disposições em contrárío.

Brasllia, 5 d fevereiro de 197(};
1499 da Independência e 829 da Re
pública.

LEGISLAÇãO ClTADA

DECRETO-LEI N9 730, DE ;) DS
AGOSTO DE"1969

DIspõe sôbre o Consel/1O de Polítíceí
Adlla1leira e dá outras pl'ovidências.
.....................................

.'Â~t:' 4;' cómpet~â'~' 'có;nis~ã;; '~e:
cutiva estabelecer "pauta de valor
minimo" para efeito de incidência dQ
Impôs to d~ importaçâo, obedecidas as
l11ormas, procedimento a Critérios de
prioridade fixados pelo Conselho de
Política Aduaneira.

................" ~ ~ " ~..

....................................... 1'

, IV, - atender a ínsurtícências nas
dotações destinadas a programas prto ~
rttáríos, utilizando como recursos as
díspnnlbllidaslcs caractertzadas lIO ítem
nr,do § 19 do artigo 43 da L<!í nú
mero 4.320, d'e'17 de março de 19M.

DECRETO,-LEI NV 727 DE 19 DE
AGOSTO DE 1969

Estima a Receite. e fIxa a Deepca. da
Ullífio lJ<Í1'a o c~'ereíeio financeiro de
1970. :

Parágrafo único, A qutmtia rerc
,rente à contrtbuíção para a pensão
militar. na inatividade, será igual à

-do militar da atíva.xcom o mesmo pós
to.ou graduação,

~ ,. ".' .

. A~t: 6~" Fi~~' 'o' pód~;" Ê~~d~ü~;ó 'á~~
torlzado a abl'ir créditos suplcmenta
res, .medíante utilização dos recui sos
adiante indicados até um limite cor
respondentc a 20% (vinte por CCl1t~)

do total da despesa fixada nesta lei,
com as seguintes fil1alidl1;des:

. I - atender a insuficiências nas do
tacões de Despesas correntes especial
mente .as relativas a encargos com
pessoal. 11tllizando COmo recurso o
Fundo de, Reserva Orçamentária;

Of. 30jSAP/70

Em 2 de abr.i1 de Í970

Excelcnt.issimo Senhor PrimClro se..
- "l'etário . Art. 50 A Carteira de Comércio Ex-

Tenho a honra de encaminhar a tedor do Banco do Brasil (CACEJX)
vossa Excelência a Mensagem com 8 poderá e~ta.bele~er ."~aI~res m~nimos'
qual o Excelentlssimo Senhor Pl'e.~i- par\\ efeIto ~e mCldencla do unpôst ,
dente da República submete à delí- de Importaçao, ..
beração do co.ngr:sso Naciol1al O te:ldo parágrafo único. O ato que eStl,' I
do ~ecreto-Iel n, L 082, de 5 de ie- belecer o' "valor mhÚllo" t· 1'..!
vcreu'o ,do corrente ano. .. '. I ,era. Vil. I

Aproveito a oportunidade para,reno. da?e por ceI~to e OItenta (180) dl~s :
vaI' a Vossa Excelência protestos d~ selá s~bmetldo. n!> prazo de qUl11Z.

, " . (15j dIas, -à Conllssao ExecuUva do
m1l11~a ele~ada estit:la e !l!al~ distinta cotisell1o de Política'Aduaneira qup:
conslderaçao. - Joao Leitao de Abn'u, ex i r' e' ".t . "1" I
Ministl'O Extmol'dinárlo para os As- o am na a, m Cala er pnor! ano
suntos do Gabinete Civil ' dentro ~o prazo de cento e Gltent",·

, '. (180) dms, e poderá aprovar ou mo·
EXPOSIQÃO DE MOTIVOS difícar o valor fixado, transforman-

DO MINISTÉRIO DA FAZENDA' do-o em "pauta de valor mínimo"
l!J M ' N9 51 2 F 1970 rejeitá-lo ou promover a alteração ds

Excêlentl;imo senh6r Pl'~~dentcda respec~lva alíquota do impôsto de im-
República ' portaçao,. - I

O Conselho de Po1itlca, Aduaneira, : ..
instituido pela Lei n9 3.244, -de 14 de ;.: ..

MENSAGEM
NÇ 29, de .1970

(DO I'ODER EXECUTIVO)

Submete à dellberação do Congresso
Nacional, o texto do Decreto-lei nu
1Iléro 1. 082, de 5 de fevereiro «e
1970, que .prorroç« o prazo CO!lceeU
do ao Conselho de POlliica Arlumwi..
ra para. aprecinctío dos »asõres nU
!limos nas tnuiortaqõee, estabeled!Ios
pela Carteira de Comércio extenor
do Banco do Brasil S. A, (CAC EX) .

ÀS Comissões de Consto e Justt,'a.
Economia, Finanças) .-

. ,Excelcntíssimos Senhores' Memblos
do Congresso Nacional

Na forma do palágrafo lQ do ar
tigo ,55, da constttutcão, tenho a non
ra de submeter à deliberação do Con
gresso Nacional, acompanhado de E:,·
posição de Motivos do Senhor Mlnistl'\I
de Estado da Fazenda, (J tilxtO do De
creto-iei n9 1.082. de 5 de leverelro
de 1970, nubllcado no Diário Oficial
de 6 do mesmo mês e auo; que "pror
roga o 'prazo conccdido ao Conselho de
Política Aduaneira para apreciaçào
dos valores minilhos nas im.portaçi)(~~,
estabelecidQs pela Carteira de Comê'l'
cio Exterior dooBanCo'do BrasU-S A.

- (CACEX)", •

Brasília. 2 de abrlí de 1970,
Emílio G. Médici.
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n
',92
4,96
:;,;0.
4,9'
6,>'11
6,94
6,94
2,1'
;;,14
2,:S5
',58
3,58
',36
6,21
1~,03

7,11
! 6,94

','70
;;,81
8,29
6,61
5,71.
6,50
4,14

,:;.ll1

;;,25
2,,,1
4,o,
8.62
5,38

, 4;70
~,8a

2,69,
:;,6G
6,?!!

, 2,91
'1;,22

7,;')
9,52

V1l16r 05:1;""0
ü';G 0.1..:1:. '
';;,"9
11,42
7,84
7;26,
7,17
5,04
3,;6
4,82
5,04·
5,60
;,25
~,36

',02
3,02
8,29
9,74

10,75
5,04
9,18
4,82
6,72
7,64
6,38 ,
2,91
6,50
~,'5S

~,'5S

6,16
5;71

'~3,81

10.0a
S,lJ6
8,74,
8,74

5., ••••••

, .
li ti .-'a', ••

••••• tI' .....

" ,.
........ a,..... ", ...

..... ( ...

17.045 .~ .
18.050
18.055
18.745
18.900 ••••• ., .
18 ..965- " ..
19.010 .t _
19.140
20.1'70
20.195
20.4'70
22.245
25..135 .
26.360 .,"' .
26.370 .
26.400 .

27.000
2"!.290 ..
:;0.336 ••• u ••••

50 ..420 .
6'.010 """.

;'01400:
Oolour inde.x

:rIBl"EOIPIOAOXO

Direet lllllÍ 8] za.l60 ., .
Direct Hed 31 29 .100 ,t ..
Dtreet Orang& 2G 29.150 •• " •., ..
llirect Bed 23 29.160 , .
Direct lIed 62 29.175 ., .
Diftc.t Jled 26 29.190 , I."".
Dtreet: Brown1 30.04?, ...
D1rect Brewn U :;o.rio

, Direet :a1"01(n~-95 30.145-'" •• , f"".
'1Iiraot lllack:28 ~0.~5

ll1roct lllaek 4' ;0.245 .. , .. u ..

Di~ot Green,l :;0.280

..Direct Gree.n,6 ~.295 'I-""~'."

lJir"cti Green 8 .30.315/.........
Diroct 'B~e 126 34.010 "."",.
Diree1: Green 26 '4,045~ •• , .

, ";oiract Blue 71 34.140
'Diracl: Black % 34.170 ..
lJireç;t Blue 78 ~1t200 '
lliraot 11lnok 19 35.255
Diract Black 22 35.435 , .
Direét !lIrcwn :n 35.650 ~ .
Direct Re4 ao 3-5.780 •• , ••••• I

iJirect: Yel10w 11 40.000 .
Il1rect 'Qnnge 39' 40.215 ..
Direct Uue S5 74.~O

Dtreot :':eUow ,58
D1reo~ lU"" 225
'Diroo\: lllaok 112 '.
1Jiroct llrown '82
l)ir.i:i; Blue 171
Direcj; Blua' 160
.Direot Blue 77
i1irect Bl"e 90

Coranj;es • 2. Corantes' lci4oS1
Denm:linaqão 00101U' iDdelC

Ae14 rellov ;6 1;.055,. ....... ,
Aoid Bliie 89 13.405
Aeid reUa.. 99 1;.900
Aeid Yel10w 130 l'f.OO6
Acid Orange 19 14.690
Acid Bl~e 158 14.880

!cid Blue 158. 15.050
Aeid Or""lIo 'l , 15.510
Ac1d Rod e~ 15.620
.leid Orengo 15.575
Áoid Bluo'161 ' 15.706
Aoi<1 lllael< 52 15. '711
.Aciel.'X,>d 16 16.255
ecid Orengo ~8 16.240
!cid Violet f>/I. 16.;!60
Acid Orange 62-

.. Acid Reei. 37
!cid Red 1

: .leld Violot .,
Aoid Orang. 74
!cid rellow 2"
!c14 reUo\l 1?
.Acfd :':0110\1 54
./l.e1d :rellow 2;
Acid Ol'4Dgo 24
.leid Brown 14
Adid llrown 8;
Acid Red 8$
.leid. Yellow ;58
Aoii! Blue 11;
!<eid 81ao1< 24
!<eM 11lUél2O
Acid Rea 142
Acid Bed 7;

, Aciá Dlaok 94
!Cid lllnolc 2
Àoi<!. lllue 4-5
Àofel: 1'e110... 51

Acid. Ii~d llS
Oorantes' - 2. cQrmtu

Denominaçi.o
Acid 1l1nolt l~J

.;~-ÓrOO1/002

S
6,16
5,,8

5,°"
2,69
4,82
3,4'7
3,25'
4,59
5.38
2,91
;;,81
6,05
3,36
2,46
6,16
5.82
6,50
5,04
5,26
4,59
5il~9

4,2<'
16,46,
4,48
7,39
7,62
6,27

103,25/t '

67.25/t

'O,91!l:E:
1,06ikg,

1.8/I./k1!:
1,B4/kg
l,90!kg

o. 34/kg
O,47/kg

72,80/kg
44,80/kfl
21,75

7,B4/sr
18,lVsr

4}1,20/kg

19,0l>/kS

400,00/t '
85,12/t
~20,OO/t

320,00/t.
457',00/1;
470,OO/t
490,oo/t
520~00/t

295,00/t
~2O,00/t

152,OO/t
1<;0,00/1;
5OO,00/t

1,65/k1!:
4,31/kg
0,64/Jes-

Val cr' mln1me>
VliS C.I ••••

'colo= imo"
13.920 ••••••••••••
1.9.555 ••••• " .
19.556 "lI.
22.120 •• i .

22..15, .
22.310 .

'22.311 .
22.345 .
22.;75 ..
22.455 •• " •••••••
2~.550 •••••••••••
22 __ 570 .

22..590 ••• , .

22.610 •• 1 '"''

2;,,·500 ••••••••••.•
2".705 ., .
24.140 _••••
24.175 I ••••••••••

'2~.280 •••••••••••

24"400 • i •••••• '"1 •
24,410 ..
24.-410 ., •••••••••

24.'55 .
24.890 •••••••••••
~4.89' •••••••••••_
25.210 •••••••••••
Zl.700 t ••••••• a ••

Oorantes - Qorll11tes"diretos:
Denominaç50 Colour indar
lliroct Blnck 51 2'7.720 ,.
Dircet VioleI; ') 27.785 .
I'lreot B1Uo &7 27.925 .

!retroxicroJ:lato de =1noo
2380 77.955-~ '

..4Diarela de z.inco 2382 77 ..955 t f 4; •• j

, -
Claro 2240 '77 ..605 , ,!

Médio 2250 ,77.605 .
"Vermelha 11011bdato 2610 '7'7.605 ..

Peróxido de hidrogênio (água, oxigenada):
B) na concentração dê~.5% •••• t., .•••••••• '
b) na concentraçã:o de 50% •••••••• ,.•' ...+,.'

Clorartfenicol " •••• ,."." ;. ( ..
Oba.: O valor t:l1ni:lo J.ncM9 ~ôbre o çloranfe

nicol bnee ('tj:l'O levog:;;,.ro) e sobre 1;0
d03 os acue derivadoa.

pUlfato de neotlicina. • " / .
TC:ltra,c1e11aa (aerotl1iciDa) 1'- ~ •••

1.'onicll';;e (P/l bilhüo de unidad.D)

\

·32-05-001/002

Cnp{tllIo 31
r'osruec de 8!t1ôn.lot contendo 6:;:& ou_mais de a-
.uldr1ilo a=sen1o$o pO:' 1:5 *'•• *'" ~ .

;;1-0~-OO9 'Supurtoututo, CUII teor de P.O~ dA ""tA do. 2211
32~05-001/002 Curanto. '

GOl:aut.O.o diretos:
IJBnc:linar;iia

Viroet Yellow B
Dil'cet 'l'eUOII 2B
Dlree t 'l'eUow 29
lJirec t Rud 2iJ

, Diree ~ lluu' ~3
Lircct Roa 1
Di,...et: _;,
-IJií'cct 13Z'O~lll 59
Diroc t Orang. 1
Dlroct lJ.1e
lJir.ct Violet 12
Direct ,Violot J

Direot lllue 2
ll1rect lUue 6
Di:cuot Rcd 2
Jliruet Bluo, 3,
Diroc t Bluo 8 ,
Direc I; IIIUe 151
lliroct Dluu 22
Dircct Bluel.l'5
Diroot lllue 1
DL"."t 11lue 76
lJircct lllue 158
Dlrflet Yello\l lV

"Dlreet Yellow -12
Diroct Rod 155
Dtroot 11lnck 17

;;1-03-002

29-0/1-012
29J,4-013
29-44,-011~

28-54

28-47-0~

29-44-004

Capitulo 29

29-02..047 DiclorOditenlltricloroetano - D D '1' - ( na
coneent'ràç.ão da 99% ou mais .) ., .

EO-04-014 llcool me~11eo (metanol) , "f'''~'' •• '' ~,
'29-04-017 noool octhico (odanol-octensol) .., ..
29-04-026 Álcool iao-oetUico •• ' ti ,.

29-04-036 Sorbitol (sorbita) - .."
29-0~07 Fe~ol (ácida';tênioo, ácido carbólico) .
29-07-005 01 Pentacloro.t'enol ;., •• ,: •••

. -02' Pentncloro!ennto 'd-o sÔdio· r' ., .

29-11.'1-041 Acetato da vinlla (m~ ro) ..
29-14-106 !cido .l:órmicc> (ácido lJetanóioo) .
29-ILo"~Q88 Formiato de cálcio -; , ~ fi • .

29-14-121 Fo...."""m1ato de: sódio .;.tt •••••••
29-15-002 'Anidrido nál100 '; .
29-2l-005 tletil-paration ;...,' •• : •• , I' ! I .. I

29-23-0a2' !ceUl-dl-metiollina .' .
29-35-035 l'!erca!'tobenz:ot1azo~ '., " ...

29-'8-012 -1ll1 V.i talll1Jta Jl;.12 "
a) c Lnnccobaâ eefne , ', ...,

ob) hid1"oxJ.-cobal~ll:!lnn ,. I -, .

29-39-006 - 02 llidrocortizonu livre .

TAl!.
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4.37
2.91
5.94

3.70
3.36
5.49

2,24

O,Õ8/ks
_O,lO/kS_

1rr::
5.49~

2,80
2,58
_l!.;l"
3,25
3.25
3,2;
3~?S

,3,25,
3,25'
3.25
'3. 25
8.40-

'1•.58
2.,58
3.C2
3.14
3,'2;
3,.2.5
4\?0
'-,59
;,70
6,05
6.0.5 '
.6,0;'
6.05
6.of
6,05

14-,93_
4.59,
3.70
5,60
4;59
3,14
6.72

'4.93
6,05

1,46
1,12

_1,12
, 1.12

1,12
1,12

_1;12

'-'."""

·1········

Valor ~lni~o
, uSG C.! .... -. '

- f ._' • 1I.i •••••• 14,67

•• , ••••••••• 11,76

10.006

15.630
11;;.630
l;;tlSO
15.865
1.5.865
21,090
21.110

~1.320 '~_"'I'~"
21 ..000 •• 1 ••• I •••

21.010 ••••••••••

74 ..160 .

14.160 •• ~ ••••••
-74~160 .-•• ~ •••••
?4.16p .

74.160 "_."""
74.~60, .; •••••••

11.020 •••• : •••••
12.0" .
16.105 ''' •• rr'ff'

11"..36.5 ., •••• ,; •••- 3,36
•••••••• ," ~,36

•••••• ,•••• _ 4.57

13.250 •••••••• , ..
1;.250 : •••••••••
14.110 ••• , ••••••~.

14.64,5 1'_ •••••••
15.710 .

= 16.5OP .~ •••• ,~u
16..680 ••••• n •• ',

18.821 ••••••••••
20.110 •~ ••••• ~.

Co10ur index
10.006
11.680

- 11.?lO •••••••••
12.08;

-;12.120
~'12.120 .

12.120 ••••••'•••
- 12.1.20 •••••••••

12.120 ti

12.120 I" ., •••• '

12.120 •••••••••
12.1~

12.370 .
15.58;

~-15.585 ••••••• ;.

E S P E-C r li r C A ç X °
Azoi'c- êz-een1
Azoio Vio1et 1

8. : Coranto~ }Iorden1'4do-s
Jfordont llr~wn 9
I1ordont, llrown 33
lIordent Yollw20
I1ordont B1aok 11
lIordent Dlaok i
1I0rdent Black 9
l1ordont Bluo 13
:t!ord;iit-,Ye11OW' B
MOrdent llrOWll_l

-9. Corantes 801vente.
Solvént Yollow 2
Solvont Ye110\( 1il
~ol.vent R~ei24 -

10. -Cor";"tes Bá"loolJ'
Basic OIãnge 1
Banio Brown 1

Bacio Brown q.

11. CorlU1to" lli"periloe
ll1sperse B1eok lO' -
Disperse _Black 9
ll_lsperoõ B1aok 22

:..

-~lj..02-001

32~06-005

Cap!tu10 39
l1~thia 1>lástiea e resina artificial ou oin':'
'Çetic:a de condensação" POliC01Jdenanyi o

1
ou

poli.tJérizsl}ào, codificada ou não, l~qu da ou
~~~~g~a, inolUG~Ve eii~p.raão, emulsão ou 00- •

32-05-001/002 PiSlllentos
, i. Pigmentos org~ioosl ~,.

_ Deno~inaçio

:P:tgmeot 'Greeo 8
PigDlont 1:'011"" 1
l'igDlont Yo1101i 3
:Pigmont Rea 4
Pigmont Rea 3
,!'igment Iléà 3
l'ismont ned "3 -

_Pil!lllent Reli 3·
Pil!lllent Red 3
Pill\1ent 1104--3
Plgment Rod 3
l'igctent Red 3
Plglllont 1led 112
Piglllont Reei 53

-Piglllont Red -53
1'igmont Reli 49
Pigméiit Rea 49
1'igmont_Red .57
l'igmant Reli 48

-1'iglllent Ued. 48 ,_ o

1'16"ent Yellci" 12
1'igctont OranGo 13
Pigmont Blue 15
Pigctent B1ue 15

_~P1Sõ'ont_Blue 15
'1'igJllellt Bluo ~5

Plgment-'illue' ~5
Piglllont nue:.1.5
Verll1e1ho I,itográrieo 4.152 ~5.603 .
Pigmont Greon Jf

Piglllentos
2. Pigmontos inorganioos
Clàro 2.51.5 77 .603 + 77.510 _
Elotra olaro_ 77.603 +77.-510 ..
Claro 2.531 i, 77.603 + _77.510
11édiilo 2532 '17.60; +' 77.510 ....
:Eoouro 2545 ?7 .6õ~ + 7? 510
/'!~dio 2.55.5 - 77~60' + 77•.510

- :C;seuro 2.575 77.603 + 77.'51,0

CapítUlo :;4-
Detergonte f coa ,similar na<:10J1al, à base" de,
aoido dodooilbenzono oulrSnico (alcoil-aril~

__ suUonaclo): -
-Para cada lO'%' do matêria ativa.

'~a) em pasta ... ; ••••'-••••••••••••••••• ,.~ •••••
b) em pó ou ,1!q~1~o •••-.".-. f' .-•••

.34.38

2,02
2,02
2,02
2.02
5.60
5.60
5.60

-5. 60,
5;60

11.98
ir.se
,5.~

6,82
5;.15
6,27

Valor iIIÍJrlmo 
uns C.I ....

16,91
4.82

10.30
10.42-
13;00
4-.93,

....'......... 29.68-

••• t. lo .. • •••• to' '36.40
••••••••• ,1 ••• 22.74-
••••• Ii f ••••• 22;85
.t••••••-••••• 18.48
•••• t •••••••• 11,20.............. 24.08_
". ,1 • . . .. . . . . . 25,20.............. 37./f1.........,... -24.98

••••••• '" t •• 20.61.......... ,.. 20.61

':" •• 4!' t. ~...........
- .

69.015

ColOm.. index ,l;g
_ •••••••••••• _ 4,32
_ •••••••• , ••• _3,69

__ •••••••••••• ·7,28
_ •••••••••••• ~f92

- _ •••- 5.49
_ •••••••••••• 4.26

-••••••••••••• 4,9'
_ ~ 5.26
- -.'............. 5,71

CorlU1to"
7. Co.rantas Âz6icD~ I

Denominação
Azoio Y~llow 2
AZo:l.cO Yo],1O\( 1
Azo10 B1ue 6
Azo1e 11lu~ 9
Azoio Red 1
Azo10 Orange 2
Azo!o Red 6
AJlo10 ile'" 15
,Azoic aed 2

ESPECIFICJAÇllÓ

3. Corantes AO Olll<~rre (Sulfurosos)'-

Sulphur Blaek 1 5",.185 """ ••• "" •••
lluIphúr BIaok 2 53.185 .-...-0...... -

Bolub. ,Sulphur Black 1 _ 53. ~85 .".-a '" .. "" I •

Eolub. 5ulphur Blae!<-2 53.185- .
GulPbur Bluo '11 531235 - .
Bull'hur 131uê 1 ~31235 ."." li

llulpbur Blue .5 ~3.235- ..
~Su1phur Blue .5 ~ ,53.235 u" ..

• J)ulphur Bluo 4- - 53.235 ..
Su11'hur Biue 5 53.245 "i~"""

Sulpbur-llrown 14- 53.246 .
'Sulphur Blue ? ~3.440 ••••••••••• -

Bulphur Bluo 13 53.450 ..
.8ulphUr GI'een 3 53,570 ..""." ".,,"
Sulpbur o'reen 2. ~'.571 •••-.-i ••• "."

, Aeid Blsek~
'Ac1d Blae!; 77 o

Ael.d Roa 57
Acid Orange 60_
Acid Yellcit 112
~cid BrCJI!D 127- -

6.Corantes á Tina ..Solltveis
Solub. Vat Yel10w 4 59.101
Solub~ .Yat {)rane;e 1. ,59.106

'SOlub. Vat Groen 1 59.826
Splub. ,Yat Groen ;; 69 •.501
Solub. Yat Brown 1 70.801

... S01ub. -Vat Blue 5 73.066
, Solub. Vat Orango 5 '13.336

Bolub. Vat Ro'" 6 73.3.56
__ B01ull. Vat Red 1 73.361

Solub. Vat Brown !5 7;·411
Boluli. Vat .!llaok 6 73.661
llo1ub. Vat B1aoli:1 7.3.671

'j-.CorlU1tes li cuba Bult'uradas
.;-

Sulphur 11le.ok-ll 53.290 5.52
8ulphUr,B1aek 7 -".300 ,. _ 5.82
Vae illuo ''::'/47 53.6,0 10.64-'

'Vut Dluo 42 5~.61;ÇJ u •• 11,42:

32-0~OOI/002, 'Corante••• 5.C,or",,"•• à ~ina (Sol""t1'ono.)
Donoll1ina9iiô _ Co'lour indo" l;g
,Vat l\tUG 20 (pó/neop~) 39.000 •••• ,'. " '" I 16,80
Va1õ Blu-'-18 (po/n~op6) 59.815 '24 •.53
Vat lllue 181. ;9.615 24.53
Vat GrGon 1 (p~/noop6) '9.82; • I 11 ;29.23 .:>

,Vat Gr.en 2 -(pó/neopo) 59:830 25.42

Vat Grcen 9 (pó!neopó) 59.850 ~"!""'" u-15. 58
Vat Yelloli 2 (pólneopo) 67.300 s 21.06

'Vut 131aek 27 (pó/noopó)· 69.00;; ~ 22.40
Vatllxown 3_(pó/ne~po) 69.015 34,72 -

r V~t âeeen , (neopfJ) 69.:;00 " ~ 16,91-
, Vat llla9k 2.5 (neopo) 69 •.52.5 13.44

Vat 'Blue lI- (pó/neopó) 69,809 •••••••••• " •• 17.9~
Vat Bluellf (neopo) 69.810 ',~ .' 24.64-
_Vat Blue 6 (neepó) • ,69.625 , •••••••••••• 20,16
Vat 'Brown 1 (pó/neopó) _- 70.800 .~_ ~1.92

Vat lllaek 27+
,Vat Brown 3
CUfJtanho Soiantrene "J"

(pó/neopó)
CU5tanha Bolantrene "2J"

(pó/neopá)
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Bill'EOIFICACXO V.tor ",101"'0
tlSZ 0.J:.1.

I Cloreto de polivinil& 'li .... 111 ...... H ...... fi" "2,ón/t
I1ft'ria plástioa " resina artifichl 'ou ein-
'tetioa ds oj?ndensação, palicon~.nsa9ão. 011
»o11lQ,IIt~UíaQaof moditicada,ou «19-0, &t:l fl.Oco t

grMUIO. grumo, 1'eda90, po ou íot""'a s.melhaa
'te, não li!anu1'aturada. 1J101\lJll.vs o:esiduo:
Cl,creto de polivinlla. ... , Iof. t .', ...... lU"" fi' " •• '00.QO/t,
!leeina polietl.lanica. '
a) 01 ;. de alta densidade (de 94 centi!!r""a"

por cm~ ou At1perior). conforme cor,ti
:ticndo da autoridade oompetente do
pais d,Et "rigem <Ia meroadori.. 4O},20/t

b) 02 - Poll.etl.lena de baixa densidade (ds me
.tIoe.de 'l4 ."ntigranu par ,elÓ) ..... ;; "O,OO/t

Res!.!lIl sinthl.ea polistl.rênieal
a) tipQ stondard. (general purpa.e) 286,72/11
b) tipo alto impacto (Hi~IImp.) , 412,16/ti
LlItlinado plástioo. estratifioado (chapa :l'órm:l.
ca) , •••• "" fi"'. fi fi"" .,, t .... It f'" f'" 11.7 ','4/m2

.E S P :;: o r F 1 C A 9 .l. 0

a) ée rslon acetato•••••••• '•• I .... I ' ••••

b)'de ralol1 ViGcõáe.' C\lPrO '<lU nitro ;.
c) de nylon monotiluento ; •• ~ .
4) de xqlon multif'ilar4ento•• ,., t.l ••••••• ,· .

e} de polieilter•••••• 4 ••••••••• ", ••• , •••••••

:I) de ncl'!lico, u u .

s) que..'Lqucu." outro••• li I' ti • i •••• li I ••• u '

Iíl-04 Tecido de :l'ibra, têxtil, arti:l'ioioJ. ou eint'·
tiea, contínu"l ' - .-

liol/óOJ!) tis", de cõr na.tural, branqueado eu alvejado,

a' ~a raion acetato; ,,1ecoos. <lup;o e uftro.

b) de nylon ID.oliotiltJmento ~. I" I •••• II 1" •

e) de rqlon m.uJ.t1f~lamentD••• , f, ' ••••••• 11"

4) de V011&ster , .

o) de ucr1l1<:O ," •••• t·.1 •••••••

t> q'J.Q1quo~. Q!li..1!o.~ fl.f.f .

Valor ra!miQo
USS C.~.F.

',,;!l/kli
4.99/1<g

17.72/ks
8,8711:&
7.55!k&

14,6'f/lcs
7.22/lcs

El.32/kg

17. 72/klf

14,76/1:"

12,58/1<11:

,14.64(kg

12.5s/lcs

n.09.(ks
23,6'/k;
19;G8/k'g _

16.781!<;

19.51/1<S

16,78/lrel

11.09/k8:

2;.6;/kg

19, 68/1<iS

16,78/lcs

19,21(1<s

.16. 78Ílcl

l1,09/kS

2;,6'/""8:

19. 68(kS

16,'7811<5

19. 51/kg

16. 78/kg.

3.0,06 •
22,68 ..
:!0.2lj. ..

24,eo/ks

Oapitulo 25

1a""a<10. ad9.l:l1'scaao. ou 'broeado,

., de :-aion acetato. V:l.eoese. C\iPl'O·. 111..
tra•••••••••••••••••••••••••••••••••••

• Captt"lo 5'

Fio de lã, da' pêlo ou crina,- acondicionA
do pru:a a. v~ndEl S. varejo••• I U li ti.
Teoido de lã .
~e~idQ de pêlo , t •• I:~ .

Cap1tuto 52

!l!ccidll com fio ni.tbico. do fio metllieo
combin~do a tio têxtil IilGtalizado, psra

'mobiliado. veatiment" e fim setlolhrmte~

b) de 113'lon. monotlldento..... fi'" , .
'e) d~ nJ"+on. :nult1t!ltm~nt;ot'u .

d) de polie.ster ~ lft,.~ .

e) de aerilieo ,.:--, .

f) qualquer outro~.,.r' , •• , ••• I.'!

.q\ialquel.' outl!o i

.., à.. '''idOl1 aootato. V1~COS•• oupro· e 111..

'tro•• t.~•••••••••_•••••• , •• tt ,f.
b) de .n':-1011 monotilam.e.nt9"., 1' •••• u ••

o) de nylol1 lDultU:I..1DJJ1ento•• '•••• , •••• " ••.• ~

â) de po).iest~;t •••••••••• , I' •••••
.) de a.er!1ico••• , " .

t) qualquer' outro•• " " •••

õ07l .

008)

CapItulo 51.

004/006) 6sblllpadot Unto. go:l'rado OU' ondeado. bv.ll

tioé de o~ru dU.rentesl

fi)eie l'aiol' acetato. de ra:l.on viscose, ou..
pi~o e nitro : , ••••

b)de nylou DlOÍlofilamento ~" , e e e •••

0)4e 'nylon mult.1tllam&nto •• 11 •• t .

4)d$ polie~ter4•••• I5 •••••••••• , •••••••••••

.)de acrílico. I 41.

t)qualquer out~o•• u •••• til 11 .

I -

t
}
I

I

4.88/k6
:1,64/1<5
2.30/ks

2 ,75/ks
l,53(kg
l,18/kC; ,

2,75!ks
1.53/1<15
1.18/kS

1.8&/~

l,22/I<S-'
1.oSíJtg

37,3,OIkJ
46,63/,"I;
~5,S4/1<a;

~5.94/l<g

:í5,9'1(I<S ,

l,86/ks
1,22/"'5

- 1.OS/kll

CapItulo 40

Luva para eirursla ... , ....... 4 •• f u t' l_i'. ~_.'.'!

C.o!t"lo 48

Estõncil e sotlelhnnte para duplicador oi .....

Capitulo 51

:Fio de fibra. têxtil, arlillic1al (ou e!n~ótio4.
cont1l1uo, torcida 011 não, não acruulioionado
porll vondo. 11 vare;lõ: ~

de raicn ncatAto. al,oJado. ~r""'luc"da 011 de
do cSr na.tural: .
11\) do menos de 150 dcn.iers, exclu91v~•••••••

'b) de 150 a 450 dcniers, eXQlusive ..
c) de 450 i:loniers ou !iUlig .

de raiQl1 acetato. eota:npadc ou t:in~a.

a) de t1cnos do 150 deniors, uKcltl51va, I •••••

b) de 150 a 450 donil'lJ's, exclusive .
c) de 450 den1ors. ou mtd.s" ••••••••••• ;-••••••
de raion, ouprowaônio. nitracolUlO!e, oU v~~
COSA. alvejado, 'branqueado ou de cor naturo..a.:
0.) de menos do '150 deniorD, oxcluoive .
b) de 150 a 4'~O doniora. e"olusivo '••
c) de ~ donierG ou mus, ·•••••••• ,.
de raion, c....roemônio. nitrooelulose. OU vi!, .
eosa. estaupado cu tinto:

, a) do Iileno" de 150 deniGro, exelu.:I. ve. , .....
b) de 150 a 450 deniers, e~lus1ve.'.. te If •••

e) de 45Q dcnie:l:'G ou J:1ais•• I' •• " ••••• t~••••••

de ouperppl:l.lIlll1d'" "n;ylD!!"e setlelhante abe-
, ;1,",,0. bran'luoad<> ou de oor nsturd.
1- Monol.'11am.entos•••• I .... J••••••• t •••• """.

~_ MultifilWllentoSI: ' , ,
a) de menos de _1~Odenier8. exclusiva .
b) de l?O a 400 deniero.,. exclusive .
o) de 400 deniers ou me.io I' ••••••

de suporpoliamide. ""llon" e semelhante. os..
tampado ou tinto. ,-
1- tlon-otiltullentos I , , ., ••••••••••••••••

~

010)

009)

0(6)

008) .

1 007)

49r-12-001

Cnpitulo W
SO-O!J :Fio de eôd4, de bôrra, cu de resIduo de bôr...

d. sêdCl. para venda a. vat'cj o t •••••

~O-O" meoido d~ sôda. d~.bôrra do aôde. cu de reei..
duo de borra de se"s, l"1so.

001/003) cru , "" •• "•• " .
004/006) alvejado ..; •••• ~., •• f.'f.,••••; •••••••••••••••
00'7/009) estampado.•,.••••••••••••• It •••• ,., •••••···.·f.
010/012) go!rado ••••• "" , 411

01') qualquer outro -:.~ f ~ lI •••••• ·h •••

4.82/ka;

:1.11 •

1,11 'li

i :L.6} "

I ,.za "

Fio de algodllo, lÍingel0 ou com un4 s~ peS
na ou cabo, l1ií.o aoondicion/ldo p(venda a
va:rejo '
Cru. de t1tUlo inglês. do UIlI a v:l.11ta .
Cru de título :I.11g1ês, de 21-a 60 .
Cru. de tltulO inglês. de mais d. 60 (se.!.
Benta,) I •••••••••••••••••••••••••••• ". 1'.
Alvejado. estampado.• de fantasi!, merce..
:rizado oU t:l.11to. de titulo ingle .. do 1 a
20 •••••••••••••••••••••••••• 111 •• 111••••••• <

Alvejado. eatampado, de fanta!il1 merce1'f.
!/lado ou tinto. de t1tulo ingles do 21:
(vinto e um) a pO (sossenta)_ .
Alvejado. ostSlllpado. 4e t'an~ssi~. merce-

, ri.ado oU tinto de titulo :mgles de maill
\ ~G 60 (Ge:B~entp.' ...... , t ..... 11' ...',.... "

001
ooa
003

w.

• "OOIl.J

2-Hulti:l'U"",entos.
n) de menoS de 13Ó deniera. exelusivch"'Ii'. 4.S8/ks
b) de l}O 4 400 deniero. exclusivo. 2,64/1<s
c) de 400 den1ers-óu mais ••••• , ••••••••••••• ~- 2,;O/ks:
Qualquel outro fio de fibra têxtil artiCicia1.
ou sintética. continuo, .torcido. ou,não" ac0l!,
dlclonado p(venda a varejó: -
:1.) ü. polieeter:

0.)"até 150 deniera, exclusi.va " •••
Dl nci".. de -150 até ;O.OQO denierQ '

2) ie a6rl1:l.oo.
utô ,o.000 deniers••••••••••• , .

o( Pio de fibra têxt:l.l, artificial ou sintética
\, e.cond1c1onad(\ pnra vslld~ a. ",:"ejo.
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6.65 Ir

7;92 U

17,113 Ir

10,22 h

11.28 U

18âO'"
17,18 Ir

Valor l:1~nlmO
.USÜ c.I.F.

/l,87 ..
10,56· u

22.90 li,

13,63 li

15;04 "
25,20 "
22.90 n ,

'S,87 ""
10.56 •
22,90 "
13,63
15;04 11

25,20 11

22,90 •

a.87 "
10.56 11

22.90 u

15,6~ U

',15.04 •
25.20 "

:22.90 «

_ 2.32 •
7,72 "
~,2!f "

_ B,87/kg'
10.56 •
22.90 11_

13,63' "
15,04 «
25,20 li

22.90 "

.. II .1''0 o r l' r o A !j II

CSl'!tulo 58

_ Cep1tule 58

s) policster c/qualquer Dutra, .fibra •••••
qu~lquer outro: . ' ....
a)de rsJon aec-tato ou,-ralon viscoso. •• ~ I •••

b)de nyloD., ... " ••••••••••••••• , •••• f •••••

c) .pcrliester(lã •••••• f' ~ ••• ; •••••••••• ~ .-.

d) !,olfllster/algoüí!o t ••

e) .Pol~cster/vi3coE,lC , •••••••• f' 'L" •• f t'. ~

1') acrl.lico ••••••••••• " .... I ••••••••• 1 " ••

g) .polieste" c/qualquer outra tibFtl .... ' _

Toi>ête feito ~quinn:
, de ale;Odão) -••••••••••••••••••••••••••• '
'dt:, fibra artificial oU sintética •• ,." •••

de lã ., j ~ ••••• " ••• , ••••, ••••••••••• ,.-••••

001/002) iiso, de oor n..tutall
a) de raion acetato, roion viscoso -,$'

b) de nylon.- ,i•• :

c) poliester/lã· I.' f'" I ..
4) pol:!ester{algodão ~:""~.'ft:I"""I.
e) --l'~li~s-t~.r/viscose •• ,'. ,. lia ••••••• I- •••

tJ .Q_cr!lic_õ .1; , •••••••,1-.·•• 1 ..
g) polioster c/qualquer out.ra J;jlbra .

OOY004) lioo, .astampado ou ,tint,(l, gorrado, Ondes.';
dOi -Ou e-etam,ptvlo &~ relevo:, , '
Q)fefai~n 8Cet~q;de ·~ion· viãcose t •••••

- ·--b) d~ Piion,...... ',•• ~ •••'••••• '.~'••••• f •••••

_c) poliest,cr/l~ .1, •••• I u~.

d) poliesfe~"algodão u j

~e) polies"t,o:r/viscose ..: •••••'•••• ' ••• 1 ••••

1') ae~rl1ico •• ·~.".'•• ', ....... ,.t ..•• ,,::'·••••
i;~·liolientor e/qiialquer outra fibra .....
,- '~.

gap1tulo 56
\ I'
ãevsade , ~. oõr. natural, nlvejedo. brsn
queado. estalllpado ou tinto:·.
a) de ~aion acetato ou raiD~ viscosa ... ,.
b) de nylon •• '•••••••••••••••• t.,I ••~I •• I.

o)~ .Polie~er/~ã .... I t ••• I~'.\.f..;t ...
d'- :poliester/alBO~~O t e • f ~ I ~ •

e) polie-êter/v;scose ". 11 ••••

.t) $.crl1ico t t ', I .

6') polioster c/q\lalqúcr outra i'ibra .
p,da.n!.9scadº, 'brocado e semelhante:
a) de .raion Gcetato ou raion viscose .. I ...' .

b) de ny.lon ••••••• ti" f •••• I •••••• " , •

e) polier::tcr/lã "'.6' I••• ' .
d) po~iestet'/a.lgodão " f" t ••••••• " .

e} l'oliestér/viseoso I I .

t) aer11ieo I • f •• , f.

Dq8)

00:;/006)

·007)

'0-02
OÓ1).
002)
{l04)

'.

12,90 h

12,90 "
4.90 h

2,78 •
12.90 11

5;49/kS

1~.S9 •

,12,90 11

4.90 lf

2,76 ...

12.90 h

12,90 •
4.90 h

. 2,78"

12.90 N

12.90 h

4,90"
2,78 ,li

~.22 11

1.11 h

1,63"
~,22 ,li

·1.1:L- u_

Valor tl{nim~
USU C.I.F~

Capítulo <;6

ESPEOIFICAÇÃO

Fio de algodão. retoroido cen d'ms ou 
mais pernas ou cabos, não acondic1.o11adO
p/venda a var.~o: '
ç:~. üe t!.tUloi~sI3s de 1 a 20 • t f t f • , f;
Oru; de t1t\llo inglêe de' 21 a 60 ........
Cru, de t1tulo ingl~e dé meis de 60 •••••
Alve~adó. estampado! do :tantasia, mercorl
::ado ou tinto, de t tulo inglêe de 1 a 2J:í
Alvejado. estampado, ds tantasia. "'eré.~
2ado ou, tinto. de tJ.tulo inglôs de 21 ..
60.·••• " ••• , " ' ..
Alvejado, eotlWpado, dí; botada. tlere.ri'
'znde ou tinto t de t~tulo inglês de mniã ~
de 60 ..... ~.·••••• ,.•••• r., •••••••• "I.t .....

:Fibro têxtil IÍrtifiei..l ou sint~tiea. des
contínua (.t.1bra. cortada) e res1.duo do .ti..
bra têXtil art~tioial oU eintétioa, oontl_::= OU ~escont1nua. tnes~o carda~a ou' pcnt!,

da raion -- euprolllllôlJ.ió. nitroeolulose ou'
viscosa " .
Fio de :t;i.bl:l} têxtil artificie1 ou sintéti
ca, descontinua e de rs~íduo de fihra ,têx
til. artificial' ou sintetio.., eont1nua -011
~escontínuat não acondicionaêla para. venda ~
a vUFcjo; __

.Oapitulo 52,
)'io de ale;odão eoondieionado »,,,,a venda lL
vilrcjo ,., ••••• '" f~' ,., I.' 't. fI' •.....~ ...
!reeido de' ale:edão liso. cru, pesando' ate·
60 S por ma· •••••••••••••••••• I •••• ,., ••••

!recido de alseaão liso, cru'
a) pesando de 60 a 100 g/c2 .
'b) de 100 a 200 g/D:2 •• " ••-~,._' ••• : •• , •••
c) de uis de 200 g/m2 .,. ••••••••• ;.1.-•• ,.·
!reeido de nlgodão liso, alvejado, esl'ampa
do, merçeri::ado ou tinto,· pesando ate 60 g
ppr 1112' ••••• , ••• ;;. I .... , ••••• , ••• ~ OI ••• ~ ••• ~

!lleo:l.do do algodiío liso, aiítejado, estep....
do, ·mereerizado ou tinto:
a) pseando lUais de 60 g at~ 100'g por 1U2 ,
b) de 100 ató 200 s/ma ...... f • I- f ; , " H • ~ • ,

e) dê maia de 200 glm2 •••••• 1 ......-.: •••••

~e;ido de álg"dão lavado ~ cru :. ,'0' • I •• ',' ••

ate 60 g/m2 ••• I I , • , ••~ , .

.. ) do lIlaie de 60 g até 100 !ilm2 , .
b) de lIla:l.s 'do '100 g at~ 200 g/lIl2 .
c)' de mais de 200 g por m2 • ~ •• "," .' .

- Tecido do algodão a1vc~ado, ostempado, la
vrado, morcori::':do ou tinto. '
até 60 g/m2 • I .. f • , ••••• I ••• , • I .... , •• ~ •••••

a) de mais de 60 g, até 100 61m2 ~. ~ •• f., .'.
b) de .tnais de 100 g até ,200 g/m2 oi; .
c) do mais de 200 g/m2 •• ' ,. f ••• ' I.
Q~alquer outrb tecido de ~lgou.ão •••••••••

001
002

001
002,

-00>
004

00l>

005

5.5-10

55..06

'5-07

'~5-9&

55-lL
oo!.

-ooa

55-1~ ,

I \ '-
Couítu10 26

005/006) de= raion acetato , :', I • , , I t ,

007/~' de 1-aion • cuproomônio 4<' t $ I' f' •••• t. ti

OU) qualquer outro;
a) de aer!lieo.:. ~. t" ••I , , t.. t 1,1 f .

b) poliester/lã. r,'.!'.'" I I' .

C) 'po1iester/sisOdão • ~t ••••••• ,_•• ,., •• ,,,

4) poliestezVviacose ,,'.,., t. ,-. 'I;--
e) pt')li;ster c/qualquer 'fibra .: •• : ••• f' I

Fio' de fibra têxtil, "rt:l.f1oia1 ou sinté~
'ticn. desoont!nuo., e de rosfduo ,de: -f!bra
têxtil, a~ificial oU oíntética, ocnt:Lnua
ou dcscont1.nU4, acondicionada 1'lara venda _
a varejo.
a) de raion 'a.cetáto ' , , ; _.
b) dEI! raiou. viscosB t·""· .
c) de nylon , •• 1 • t •• f .

d) de acrl1ioG ~.I •••••• f' .
e) poliesLer/lã •••• ", •••.• j •••• , •• , ••••••

f) polieste,';algodão .
g) polioster/vi:H~Ege ••••••••••••• I " ••••

h) 1'olioster e/qualquér outra: fibra •.•••
Tgeido de fibra têxtil, artifioial ou si"l
totica, deseontfnua e d(L reslduo de fibra
-têxtil, llr~iticial ou sintética. ~onLí.n~._

, ou cleGçontl.Uua~

6,50 ,i

5,72 "
5,40 "
5,7G li

5,72 "

5.99 "
!i,57 "
4.14 "

11.14 "
10,20 "

6.13 I'
_6.76 .r

10.20 li
j

001)
-,.oo~)

,e-o; .
001)
002)

00"
006)

'8-0')

0(1)

002)

00;)-

Tapéçp.ria de qualquer têXtil de f'abriea. _
çiío mecnnica ou manual". tipo "gobellinfl

flandres" "aubusson". 'lbauvais" li sôoelhan_
te ou de agulha - pon.to cruz. ponto peque::,
no ou qualquer outro: ~ --

de lã •• , ••••••• , •••••••••••• fI', •••••• , ....

qualquer outra • 1 ••• 1 ••••••• " •• 1 •• ; • , •• t ••

-:tita e, fitilho.
de_ al'godáo ...... ~ 1 tI' f , • t •••• , •• I .. , ••• ~ •••

de 1'ibra. -arti.fi~~al OU~ sintética •• ! I •••••

do lã. ••••••• , •• , •••• """ •••••••• I .a ••••

qualquer outro t •••••• " •••••• '" -

Tirs t renda. entremoio e bordado, flplica-.
,çã,o e semelhante de qualquer :tOt'lll8to ou
1'eitio. cortado ou por cortar: ' - \
de algodão. ,~

a) de renda sem aplicaçã.o •••• ~ I 1 , I •• f ••••

b) renda com aplicação ." ••••• f" I:'. 1. .......

~) bomad,:, ••••••_ ' •• 11 ••••

~e .fibra ..rtificial ou sintétioa:
s) rendn sem aplica.ção •••••••••• .,••• 1 I ....

b) 'renda com aplicação •• I.; .. ' •••••• ;. i -".

c) bordado" I. ,..... f •••••• fff" ••••••• ; ••• I',
de lã.
n) renda sem apl~cnç!o ,••••••• '"•••• ;,••
b) renda COt1 apll.cnçao ,,'
c) bdrdndo .-•• I', I 1-' .'.0' ••••• f ••••••

d. ~êdn'

·-5,44/kg
7,',2 "

12,90 ..
14,76 ..
22,6B ..
14,76 ..

9,68 ..
12,9Q It'

'11,29 •

14.76 •
19,68 ..
17,21 ..

22~68 11

~0.24 •
26.46 ..
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1.024.80/t
1.295,84/1<
1.308.16/t
1.339. 52/t
1.419,04/11
1.431.36/11

~oneladã

1.472,80
845,60
975.52
950,8S

~.080,80

1.406.72
1.456.00
1:505.28
2.714;llS
3.445.12
2.357.60
2.430,40
1.604,96
1.924.16
1.386,56

259,84/t
985.60/t
940,80/1;

-,

450.91
425.0~

V~llor mfnlt10
usa C.I.?

392,00

352,80
313,60

1.604,96
1.555~6S

í.924.1G
2.357,60.
2.4)0,40
2.430,40 
1.406,72

"1.456,00
1.505,28
2:714,88
3.445.12
1.369.76_

" 3.;466.32
940.80~

985.60,
1.042.72

3.355,54
3.554,88
4.344.48
4.912,32
5.183,36
4.887.68
5.084.80
5.135,20
6.600,16
-7.S00,80

11.700,6~
6.600,'16

I

ESPECIFIOAÇXO

110m.. A1s1/8AE

1060/1095 "
W-2, W-4 e \1-5 .
W-l t.- ••••• , I I •••••• , t ••••

Cap!tu11) n

Cl!lilr!\ " :tôlhaa

lIe a~o-011íeio (ehnl"'-lllllsn&ticB):
110"- AIS1/SAE -

~-14 •• '••••••••••••••••••••••••••••••••••••
J&.;1; ••••••••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••--'

lIe açc-silície-lIIMSanGoL
NO""'B AISI/SAE
9254, 9255. ~260, 9261 e 9262 • j .

_de qualquer outro açe-l1ga,
Ne""'B AISI/SAE

13XX. 23XX. 25XX. 3lXX, .BU. 4axr"
4=, 43XlC. 46XX. 47XX. 48XX. 50U,
5llCX, 6llCX, ~86lCX. 87JCX, 88XX. 93XlC.
94XX, 97XX e 98XX ;- t •••••••

50.100, 51.ÍOO o 52.100 .
4608. 4615, 4617, 4620, e 4621 u

~2 •••••••••• '."'if.~ .
.A.-4.e A-6 •••••••••: •••••••••••• 11••••••••••

A~7 •••••••••••••• " ••••• , •••••••••••••••••
"3)-2, IJ-3 e-~~4.",.,;,_•••• , ••••••••••••••••
])..5 •••;.'! •••• ~, ••• , •••• "••••••••• "•••••••
lJ-7 ••••••••••••• , •• ,."" •••••••••••••••••••
H-lO o R-U •• , •• ,.••• , ••••••••••••••••• ~ •••
H-12 ••••• ~ •• ,-.-., •• ""., •••!. ! •••
H-I) •• , ..... , .... , •• , ••••••••••• ,.".-••••••••
H-14 ." •••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••
11-19, H_21, H-24,-~ X-'26 • 11.11.ti ••••••••••
0-1, 0-2 e 0-6 _li u' •••••••••••• ',' it ..

0--7 ••••••••••~•• ,'tt,•••, ••••·••••••••••••••
W-1 ••••••••• '••••••••••••••••••••••••• ; ••••
W-2, "-3, W.:.G' e W-7 ••••••••••••••••••• ~ •••
6J12. 6r3, 6F5, 61'6. 6J17, 6Hl. 6H2 .

308,309,310,1(6,.317,321 .
403 e 410 ; ••••••
405 ; ••••••• ; ••••••• ' '••••• ~ •• "•••
416 e 430 •••••••••• ,., .
420, 431, 446 .•• , ••••• t •••••••••••! ••• ~ •••••
K-ll ••••••,••••••• , •••••••••••••••••••••••••
H-12 ••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••
H-13 •••••••••••••• , ••••••••••••••••••••••••
&-14 •••••••• ~ ••• , ••• , ••••••••••••••• " •••••
8.-19; H-26, H-42 ",.,., •••••••••••• '••••••••
D-2, D-3 e D-4 t ••• , ••• , ••••• ,.;••••••••••••

D-5'8 D-1 ••• ,", ••••• , ••••••••••••••••••••••
!-2 •••••••••.••••••• , •••••••••••••••••••••••
1-7 •••••••• ; ••••• .,••••••••"" ••••••••••••• -
m~ 1/ HRV 7, 'FI-3/ E'{..11 : ,

de aço-liga inoxiddve1:
110mB AISI/SAE

20~"._••••••••••••••••••••••••••••••••• t ••••

202 .
,301••••••••••••• " -••••••••••••••••
302 e 304•••••••~••• i I-~ ••••••••••••••

3031"'" •••••••••• I .

305••••••••••••••••••••••••••••-••••••-••••••

de açe-liga rápido'
Noma AlSI/SAE,

J!'-l, N-7 e M-10 , ff ••

14-2 "," ,., .,'" .i,.. , " .•.............•
14-3 e M-4 ••••••• " ••• ;,.,~••••••••••••••••••~

·J,f-33 e M-34 .';'.".ff ••••.•,••.•••••••••••••
24-41- •• , ••• f , • , , ••••••••••••••••••••••

14'-42.... , • , ••• "•• , •• , • , • , •••••••••••••••••• '!

.K-~3 •••••• ".,' •• '.'".1,;;; ••••••••••••••••
!t-l e f-2 .f" •••••lo•••• '., •••••••••••••••••

!-4 'f' "" "f"" t '" ., ••••••• , ••••-•••••~:.
':-5 ••.••••_•••• , ••• , •• , •••••_•••••••••••• l-.....

T-6 .t •••••• f.' t '" i" ••• , •• • • • • ~ •• ,., ••••••
!r-8 e !I!'~15 .: , •••••• , ••••••• ,.'•••

00)

004)

005)

006)

319,20/11

8,06/~

2.02/par
7.0G/par
5.o4/p....,
5,04!par

2.02/par

1 ,oi/par

259,84/11
263.20/~

336.00/11

'5'~94 ,.
74,:;9 ..
65.27 U I

:)

31. 49/!<_S

16,63tÍcIJ
65, 52/!<s
45.36/1::g
95.76/!<g
75.60/1::g
:;:;,44/k g

8,32!k1r
37.80/!<S
22. 68/!<S
45,36!k1r
37,80/k&

194.88/11

194.88/11
202,72!t

1,J.5/!<g

3..33/!<g

I 3.,68/kg
2.24/1q;

Vnlor llIIn:lJllo
USS C.I.F.

da algodão-••••• "" "".," i •• Ii •••••••• ; •••

lIe :fibra ar1::l!ie1al ou o:lnt&tiea: '

:fie, cerdu o cordão. trançado ou nãol
n) J)t:l..rn :fio ••• I I -'1 ••••••••••-;=.,.
b) l'a:t'a canja e cordiio. trunçado cu nlio (ga-

xota) •••••••••••'••••••••••••••••••••••• ".

1: I) " .. v I F 10 A C X ~'
a) renda Sêll aplicação ••••••••••• ;. I.' I.'
b) renda com ,aplicação • ~ ..
o) bordado •• II 11' I •••• ~ 11 ••••••••• 1, •••••

qualquer outro l
n) renda sem aplicação ; .
b) renda com aplicação ~ to••••••• t •••••••••

c) "bordado •••••••• "-, • , •••••••••••••• I ••••

CuP:!tu1o 60

!Ileóido eIe llIIIlharial

M<!1a de malharia:
do fibra artificial ou sint6t~ca....... "/'.

Roupa :feita de lIlBl.hariu' '
1"oupas :reittuJ, malharia -de·algOd~o•• II •• ,. II

:f;l.bra artificial ou s:lnt&tiea, -
a) l'ateu vãscoae •••••••••••••• ;- ..
b) qunlquer outra••••••• 1, •••••• ; •••••• te •••
do·J.Ü•••• ,.' •••••••••••••••••••••••••• ,••~••••
.da linho••••••~ .
de sêda•• : ••••••••••••••••• ~ ••••••••••••••••
qualquer outro ~ '" fI ••• 1-'"

CilpHu1. 51
2:r=partilhO t colêtef crl.nt-a, I'aoutien", suapcn
nório, oh.to, ligB o o.rtigo bemelhanto de 'tõ
cido cu de "",lher1a. elástica ou nãc. -
do :fibra nrti:r1cinl ou ãintét1ca (SomentB
li/cinta) •••••••••••••••• Ii •••••••••••••••••••

, -,
tecido••••••••_•••••••••••••••••••• • i ••• • • '••
qualquer outro (para fita} ••••_ ,

Cu,!talo 64
Dota, botinn e semelhante do couro•• I ..

-Chinolc>, ODl1diliB, :panttrf'o e ,semelhent~•••••
sapalo de couro .
Calçado de tõrlil. .
Calçado de borracha .
Qunlquer calçado não espaeifioaao nem com
-prílcndido Btl outra. pal'te ••••• ", ••••••••••••
Qualquer accos6rio " ;p:<rte de caJ.çado. nlio
cup"c1:Ciccdo no", eCllllprcendido em eutl:a parte

, CilpItulo- 68

Artefatc o cbra de !llIlianto pUr_O ou êom'lilistJ!
l.'a do qualquer outra. tibra,1 imp1"eganada ou
nao: ~

cliyItulo 73
llarra, "eabôço, :Palanqui1ha, l>1aea; plotina.
tarugo o chapa. cimploomente <1eobestadaa
110 ferro o aço comUlll!
l/orna A15I/SAE
1.010/1060,' .
1110/1150, 1210/1250 , , ••
àe IIÇO "Blto carbono, '
Nonna AISI/SAIl
1050/1095'•••••••••••••••••••••• t ••••••••••• M,

de qunlquer outro aço-Uga:
1101'r.w.' AISr/SAE . -

9254, 9255. 9266 .. 9261 B 9252 ~ ..
13XX, 23XX. 25XX. 31XX, 33XX, 40lCX, 4=.
43XX, 46XX, 47XX, 48lCX, 50n. 51lCX. 6=,
86lCX. 87lCX, 8SIX. 93XX, 94XX. 97lCX e ?8XX..
Jlarra uct-baclB, 1aminbda a quente, "i'orJB<1a"
ootirlldn cu extruaaeJa. :Exclusive: barra ôca
:Paru perfuração de mina cu estai. <1e cal<1e!
:t'n.
de ferro ou aço COmuml
llorml AISI/SAE
lOlO/:.o6..0 ••• ~ •••• ce.t •••••••• ,',., ••••••••• -

1110/1160, 1210/126_0 ; t. 11 "'

do aço alto clll'bono:

Capítulo 70
Vidro de segurança e vidro temperadoe . -

'de fÔl4a simples. endurecido 0\1 :temperado••
formado de duas OU mBi&-f'êlhaS••• ,· ...

,
o) :raion viscose. Ii 11 ~ 1, •••••• Ii 11 •••

b) quolquer outra••••••'••••••••• li' •••••••••
do 1' , •••••••••••••••••••••••

- do JJ;nho•• Ii •••• ti ••• I •••• ,'••••• 11 ••••••••••

qualq.uer O,iltrõ •••••••••• I_I" i. 1, ••• Ii Ii 1, •••

003)

001)

003)
0(4)
005)
006>,

005)

001)

61-07

002)

006)
067)

006)

IH-O'l

,
GO-ol

001)
002)

G8-11

61,-01
64-02
64-03
64-04
E4-05
64-06

, '13-06

[70.06
001)
002)
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-'.

'13-13
, 001)

...
ESPECIJ!ICA01.o 1iU

11.=19 , n ~ ••••

U-22 ' : - .- ..
'u....21 til •••••••••• , ••••••••••••• " ••••••••••

11-36 , ••••••••••••••••••••••••••••••
~3 ••• f ' •••••••• " .

Pio. exclusivo 'e isola40 PlU'B eletricidade:
, '

zú, de aço inorldávol ae llleMe d!l 0,10 J:lIIl

-(UlIl,Mcilllo ao lllilÍllletro) ou oois de 1-....
(um lllil!met'ro1 2m lll8ior f\illlensiío. em oeçãl
transversal.

Valo~ mí~i,;,ó
us, c.I.11.
~~
409,02 \

. ';7S~22
34S.-65
320,32
?9..........

.~AB .

,108J

E S P :E·C :r l' I ri A O I O

de 16
de 20
de 26
de 30 .
de 36
/le '4i 

'de 51

de 61

Ch4ve de bões.. de caixa.'· de cruz.
de· estria, ·in81$s",. de porca e -se.

" melhal1tel

'a 19,9-."
e. 25,9_~ ••
a 29,9•••
l.' 35.9•••
a 40,9 •••
a 50.9...

-860.9•••
'a 70.0; ..

Valor m!ni"'o
US. C.I',F.

2,02
3,36
4.82
7.S....

11,20.
17.92
28,00
'44~80 .,

lINV1, nN'12, :IDlV3, 1lIIV4, HllV5, mw6' e llIIV7, E'/3.
.E'/4. :EVh El'6, BV1~' :EV8. :llV9, 1:'1'-10 e E\'-ll •• 1~'l96.00

002) . 'l.UaJ.'luer outros·
lio,.,,,, Arsr/sAI!.

·0,21
0,22
0,27

g:~~,
0,39
0.49
0.4',!

5;9
"

3,01
13,21~ "'.60

U.nit~ri~

Valor mllimo
_ - 11S$ c.r. F,
. Qualquer - Áço

aoo-lõgn . carbono
nJ.tár~-

0,39 . O,l:?
0,39 0,12
0,45 '0,17
0.50 0,20

_ 0.50 0,20
- ~.58 0,28
'0,58 0,28
0,58_ 0,34 .

0,66
0,34
0,34

0.72 0.37
0,,72 0,37

-0.45
0,95 0,46
1,41 ··0.6$
1.41 0,65 '
1.-11 _O.G~

1.41 0.65_

L2.Ju
. 2~32 . ·1.1~L
3.03 2.48
5,14, -2,65
3,65- liSU

~

0,39 0,12
0,12

. 0,18
,0,41 0,18

0,18

0;-46
,0,18
~,18

0,18
·0.18
0.18,

0;5(/
0,23
0,20

- . - 0.20
0,50 ·0.20
Ot55 0.22

0.58
0,27
0,27

0;58' 0,27
0,64 0.32
0,64 0.32
0,64- 0.32

- 0,72 0,37
0.72 0.37
0~79 ';,.,g:1f .'

-0,95 0.50
'-,0.95 0,50 '_

l:if 0,55
·0,65
0,6;

J .
G "o

11,66 '~!.6:12.06

·Ul1itnr'lo

0.66. 0,21
0,71 0,27
0,75 0,32
0,83 0,39

.0.90. 0.39
O,J:}J!. 0,49
1,06 0,68
1,06 0,68
1,114- 0,8J!.,
1,50 1,32
1,70 1,32
1,79 i:1~ ,1,19

• ! aiS 6 o

:li: 5/16
:li: 7/16
x 9/16
x 11/16
li: 3/'"
li: 25/32
li: 7/8
li: 7/8

;; ·tl!1>
x 1.1/8
x- 1.1j!~

li: _~.11"

3/16
5/16

. 7/16
'9/16
9/,L6

11/1.6
11116 .

3/4 '
. 3/4,
25/32 --
7/8-70'
1~1/8
1.1/ll
1.1/4
1.1/4

6_ X 7
O x 9

"10 X 11
J2 ~ 13
14- " 15

,16 li: 17
17 -x 29
18 ·x 19:

!-,

1/"'_
,;1/8
1/2
5/8
5/B_
;lIJ!.
3/4-

13/16
15/16

1 '
1.1/16
1.1/16
,1.1/6

JO~08 dp ,chnvp.s ~htrêla:

3/~ Q 1 C6 peças}'
1/4 -a 1.1/4 (6 peças) _

OhnvcR êstrêlLl (t1ilí.tletr~s)

, .,
JOgõe Cf! C11aV(l.:.s, ~ixa!J:

,i~: ~~ ~~6 .. ~~ .:~:~}.
1/4 '" 1.1/4 - (6 peças

-.3/8 - a.:L (6 peças

oho.ve"_fixno (~il:!metroll)

9h.....s j'i"ss (pOlegadas)

6 - li: '. 1
7 li: 8

A- ; .~
8· '" 10 C·

9 li: '10'
3,0 li: ·11-·'·
·9 x .12
10 lI:':L2
11 x : 12

8 "13~-
:L2 ',,,, 13

- l:L li: 14-

ii· ~. i~
13 x 17
14· x -17
16 x 17-
17 x 19'
as x 19
18 x 20

-.19 X - 22
20 lI:.' 22
21 ·-x 23
22 lC 24-

- 24 - "·26
2.... -, li: 27

~ ~r ,~.'~g
)0. x 32.,

.....
JogoO li" chaves ·combiDadasl "

6 n 22 -(17 peças)
6 "' ';12 (15 peças)

Chaves llst:"ê1a : (pole5adas)

0,05
O.U

0,37
0.49
0.66
O.SO.

0,11
0,38"
0.81
1,34
1;'10·
2.24

0;45 .
- 0.68.
1,03
1.50

1 2• 13•
_ 3.36

< 4,46
, 6;72

11,20

, 0,73
·1.12

412.16

214,40.
~76,6""

370,72
·329,2/1
392,00 '

1.141,2lJ
1.246.56
1.277.92
1.346.24
1.357.44
1.568,00
1.702,40
1.561;28

, S08,64
'931.84

- 900.48
• '1.086,40 

1.],60,32
_1.221,52

t\. '9,9 .••
a'15,9•••

De 3
aelO

Da 3 . a 9,9 ...

,de 10 ~a 15,9~ ••
do i6 a 19,9.'••
de 20 a 25.9 ...
de 26 a .29,Q.. ;
de 30 a 35,9:.••
de.36. ,,-40,9•••
de 41 - a 50,9.. ~
de 5i ",_,60,9._••.

A'U '5,'9
de 6 ~ 'l<J;g

. do 11 a 12,5
de 12.6 1>15;9
de' 16 - a 17,5
da 17.6 a 20.0

/

nA a.eo-ráuià.OI_

A'té 5,9 f. , ":.

do.6 ao 10,9 .
da U,O 1>' 12i5 ..
de J.2:t 6 a 15t9•••
ds 16,0 a 17,5 .

. de 17,6 11 20,0 ... -

broean e apÚt.is de haate cbi.ca:·

- " ---<~i~ctrõs em rJ:n1

.lJe aço-oarbono:

, Dé_ aço-répido:

de aço carbono:

202 .,. ~"""'I'''' .... t ,',., '," .t!-.~••••••••• ,.••••_~,.
301 ~ ••••• lt •••• '.t', ••••••-••• ;~.I .••·.'- ~ •...•
,302 0-304 ••••••,.',••• , ••• , ••• ~., ~ •••••••

303 11 , ••""f •• ' •••• , ;.iI:.·······~·~ ..
305 •••••••••-•• ,."., ••• , •••••••••• ~ ••••••••• C"

"308 •• ' •• 1.;•••••••• , ,•• , ••••••••
309,310,315., 317 , •• 1; ,•••••• • .. •• .....

321 "~ ••••• j •• ,.t",.;., .. ~ •.·.~.··..• '•.••···*·.
403 e 410 .,.,., •• " I '" "" .....-, ••• ~ t •• "$t.~
405 ••• t_•• j1 •••• f~l1fft'f'••• ;.~.~.~ •••••••••• lf" •• '

416 e 430 •••• , ••• , •• , .
420 ••••••• ~~'.';f-" ••• ,t f ••••." .

431 ••••••••••• f ~ ••• • .. ··.·-·· .. ~·
446 -•••••••• , •• " •••••••••• , •••~•.•,••••••••••••• ~

110"'" AISr/sAE

~OlO/1060 ,••••• ','. ~ ~ ••••• ~., ,. tI'

1110/1160 o 12J..O/~2(iO ••••• f • -, ~ .. li ••••• " • , ••••

50.100.51.100 e 52.100 ••••• ~ •••••••• ,.. .
4.608. 4,61.5, :4.6J."'f~ 4,620 e 4.62.1 .~ •• ., .
'9,254. 9.255. 9.260. 9.261 e 9.262 ..
13XX. 2~-a:. 25:IX, 31XX, 33XlC. 40XlC, -un.

. ~3XX. 46XX. 41XX,: 46XX, 5=. 5=. 6=.
.a6XlC._ 8m, am. 93XX, 94XX, 97XX-"!ilU .....

.2!B1Itu:to8g
- " ,

Perrmnenta munual para arte e oficio. ex.mo:!,"
YC a de relojoaria.

'006/007) broeao.&spirais de hastos paralelMI

Dí.~etro!J em nm

82-02
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..

3,42 1.2~
1,33 0,5'
2,20

'1,94
C~440,99

1,46 0,58
O,2í'

J Ô E 9
.~

2',7' 9,22

U'n i d " d fi

(

I

Ó,40
0,43 -.
0,43
0,44-
0,44-
0,44
0,44
0,54-
0,54 -
0.56
0,56

Un!dad!!

. 0,46 0,11
, 0,46 017
: 0,46 0:21

0,46 0,21
0,48 9,21
0,48 0,21
0,48 0,2]
0.59 0t21
0,59 0,21
0,59 0,21

\ 0,59 0,22
0,59 O,2~
0,59 0,22
0,59 0,2"
0,91 0,26
0,91 0,29
0,91 0,29
O,9:l ~,29

Vnlor m1nimo
. lJSli C.IoF.

Qualquer AçO
Mo-liGB carbon!l

1J n i -a a d ,

ma ,., o,.,.' .•••••••••••••'••••••••• --

Soouetos sextavados e estriados 011
Bsfrêla, com encaixe d. ;1/4":

{pologadas)

'1/8
15/16
Jl/12

(milílletr~&)

Caixa El.et~lica ccnbende 18 soquetes
8&tr~dos ,?,U sextavado!t.de 12.& ;2:
Ut :J.ncluS.Lve os u.ce8SU,x;'J.OS aCUlB.,,,.

Soquetes Bextavados ou estriados ou
llstrêla, colll enoaix~ de ;;/S" :

(polegadas)
3/8
'(/10
1/2
17/~2
9/16

1(J/~2
5/8

11/16
314

13/16
7/8

Soquet~s sextavados e estri8do~s: ou.
1ie'tl'ê14t com encaixe. de ~/81f

. (..111metros)
9

],O
11
12
U
14
:1.5
16
17
18
19
20
21
22

t):'Iuef:. sextavado•• eatrlados 0\1
'tre IA com enca xn a.e

10
11
12
13
14 .•
15

i*IH
19
;:0
21
22
23

, 2.q,
?5,
26
2'1
::'~8
3,)
32

AousóriOB pna SO,<llettll COlll-eMal-
"e de 1/;!" _
Catraca••••• ; .1" '" ••••••••••••• ti
Oàbo ll~ll ••••• " ••••••••••••••••••• ,

ia.aiVOl a ••• I. ••••••• ,. ••••••••••••• f

unta un~ersal •• '- (
xtensão de 5" ••• ~ •••••••• , ••••••

Extensão de la" •••••-.•.••• '" •••• ,
O,ho I'L" .,',., ••• ti •• " •• , ••• , ..... tI

Jolloll de soquetes 001:1 eJlCaixe. de l/a"
Caixa t1etálica co"t.ndo ~S BoqueCeá
,striadcs ou sextAvados, ~e :V8 li.
1.1/4, inClusive o's aoessodos aci-

~08 !!e""avodos .. "triados 0\1,
~at oon ~nce:ixe1!L.U2'i

i S P :E o I ,1' I CJ A ç li 9

•

},Ol
6,85

UnH(;riQ

0,13
0,13
0,13
0,18
0,18
0,20
O,2Q
0,27
0,27
0,21
0,34
0,34
0,-34
0,3/1
0,42
0,42
O,4~
0,42
0,78
0,83
0,84

0,39
g, 41

,45
0,49
Ot55
0,58
0,62
0,65
0,70
0,76
0,82
0,88
0,95
3.,03
1,10
1,20
1,21
1,38
J.,48
1.50
1,50

t, SO
,82
,95

2,19

u.u
3,44 1,78
4,06 _:{.,89
'{,70 4,0$

Unitário
0,39 -0,13
O.?5 0,13
0,49 0,18
0,58 0,20
0,65 0,20
0,70 0,21
0,82 0,34
0,88 0,34
l,O} 0,35 -
1,10 0,42
1,20 0,42
1,28 0,42
1,48 0,78
1,50 0,84
1.-50
1,82
:1.,95
2,19

-L!..u
5,45 2,58

14,24

-l;: S P E (J I , I (J A 9 X o

&v99 AlIe; (p01egad~sJ Unit'r~

p/32 0,12 r
3/16 Ó,l~

. 7/32 0,1*
1/4 0,1
5/16 0,22
?;/8 0,2$
'7/16 0,31
1/2 0,48

~~~6
0,60
0,77

-;'/lj. 1,2;;

iloSos. üe ohave. Allel} J 9 s <i

5/32 a 5/8 fIO l'eÇllsl p2
S;/}2 a 7/6 l~ peçu ,69

Cllnver. Allcn (lIlU!mttros) Unit~ri9

4- ~,ll

f D,l!!

6 O,l? .-
? D,19
a 0,22

9 0,26,

10 Oi28 ..
1"2,a 0,43

14 0,59

17 0,93

i9 1,22

~Qs de oh,v&$ t.llélt J Õ ii 2

lI- a '14 (10 l'.~a"l 2,eS

l.4 a 19 (lJ pcçeal '5,96 ,.

€oBa. a. chaves lixa..:
8 a ~2 (7 pOI'''.)
G " 22 (8 :poças)
I; a J2 (12 pel'as)

DJ,1/..ves combj.nadaB (pol....aa.) ,
1/4
;;/1.6

Ms
1/2
9/16
5/8

11/16
3/4

25/32
13/16

718
15/16

1
1.1/16
1.1/8
1.3/16
1.1/4

::! a/iOe a. ohov.." oombinaa§l!
1/4 a 3/4 (SI p.çasl
1/4 a -1.1/4 (16 ~eçu,

f!l1'i'(U ço\foinads, (Illíillme....o. )

~ I
ee

~
U

~4 ~5
27 :1\:-

'ases 4e-ollayef A"~tr$a ...,
! ! iI(6 r.çaa,. (12 eçss

l'l'AB.
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Velar ml.n1mo
USS C.I.F. E'SP!O!i:'rOAçIO

FonHalo B~ ,.

~gU1h.1, furador, langadeirll, \Ia~.a-tita 9 sem!;
lhant., para llo,·dar.,croohe, en1"iar, file, tA.
l'eçaria, ~rll.co OU qual<,uer outro rim, incluo•
V" para m.qu.l.na, de llletu COlllUlll:

.SUlhas para.!'láqU1aas elll costura ~ndustr.:hl...
. . çapíttllo Il~ .

.rctor da e"Pl~siiol li gasolina li se",olhantê:
Ilt~ 3 HP •• , ••••••••• '.,~~ ••••• ' •• f •• ; ••••••• 4

d~.3':tL4·5. HP ".!.~~_••,.tt , , .. «

18,14/Cl1!.

V"l~r II:tnir.t~
US5 0.1.".

-:;

'~
~ .. I ....

~, <,: ~

, AÇ4

.wl!a. .-............:.''f
t

Qualquei>
aço-li!!ja

1,01
1.30
1.40
1.40
1,48
1,48
1,55
1,78
1.78
1.78
2,00
2.01)
2,1"

ESPECIFIO>.ÇXg.'

200, OO/un1~

35,OO/unid.
55,00 li.."

1l0,OO/unt<ti

65,OO/aniJl-.
120,00/ OI

30,00 Ili

&5,OÓ/anid;
,65,lXl '. .

9,86kC'
7,31 li

"5,04 "
b,17 n
LJ,17 "

:3,47 .,
3.47 "
3,36

6,
"

;;,3 lO

10,89/k,
794"

( 6:56 ti

~5 86 "
'4:70 "
4,35 '11

3,70 li
3,61 li
Z,"ll ..

.2,36 li
2,31 ,.
3,83 If
2.97 ••
6,60, li...

16's. . 49 C ••••••••••••••••••••••• ' ••• 1
SOa 99&: ••••• ' , ••••••••• 1

1004 149 lS. (
~50 a 199 g ••••• I •• ~ •• " •••••••••••••• l
200 -a Z1J9 g •••• "., ••••••••••••••••• '.'1
250 a 399 g 1

lJoo a 499 g •••' , '(
500 a 999 g ••••••••• '•••••••••• li •••••• e

1000-a 1499 g " ••••••• , •••••• {
1500 a 1999 g ·••• " ••••••••••••• ' ••••• 1,

20CO,a, 2499-g ••• , "•••••
113008 •••••••• ".1""" ••••••••••}••••• ,-I
16700~g , •••••••••••••••• 1 .

~9.'5.90 j; ••"' ••••••••••• ~, ••• t ••••,••• , •• 1 •• 1

16a 498 .
SOa 99g •••••• , ••••••••• I •••••••••••

100 a 1498 , •• 1 .

150 a 199 g ;." "" ~ ,.•••
2.00a .2:498 ••••••••••••• 1 •••••••••• , ....

250 a. 399 g •••••.••••••••••••••••••••••• ~

hoo a. 499 g ••• f ••• I ••••• , ••• , i" • I ••••••

5co a 999 c ·." ; .
:LOCO n 1499 g , .

Obc.: 03 va~are5 só se~plic.nm nsAiClporta\õesd'O
com;; e {lAPA de "cllll:l~ntcs ccnicos. ., '

1'01...ento co1lll1êl:o:
fbt:
de'

COM

~:
'de

dê $';'1'1. 6l!P .I'•• , ••••• ~ •••••• , •••••• i ••••• ;l
de 6.1a 9 HP ,"ti ••••••••••• 'II"~""I

-'ele 9~1 a 10:EtP ••• , •••••• ,' ".1
,c)e mais de 10 HP ••• 'f ••• ' ••••••••••• ; ••••••• ~

Compressores de ar .eu de gá;; 'montado OU' de.§.
montado COM o\;. sem reservator10,. me ter OU qual
lI~r. oatro perteace: ~

de' reciJl1<! de trabslh.1 ao1ma de !; aÚloofero ....
Aparelho P4ra 09ndicionamonto de ar(aero-re1"r!
gerador" aero-termico, lUnidificador e semelhou
te) autonoQ.o (llselí"conta1ned") \
Xear manual p/tricotar:
à) com uma base .de agUlhas (trontura> •••-••• , ••
b} com duas bases da agUlhas (frontura) •• f'"
c} aparelho suplêmoatar para tear manual para

·tricotar ••• f' ••••.••••••••• , ..
.MáqUina do CO:JtUl"tt I 'com ou ,em o rc!;pec tivo· e.i. ~
tojo de ferraaonta OU acusorio para bordado li'
selllolhante:

para uoa aomêsÚcol
a) de costura rcta~

Q~baçotê ••••••• , ••••••••••••••••••••••••••
maquina C01.lpleta .

b) da zic-zag, soa dispositivo para Qordar:
clJbeçote •••••••••••••••.,••• , •••••••••••••••
maquina completa •••••••• I ". ' •••••••••••••• -

c) de zig.,zag, cor. di.pooitivo 'pa~a bordar:
eg,beçote ••••••••••11'••s., I 11.... ".1.
Inaqu1na~completa If , ••• , •••

l".4qu1na-1"errar.tenta para abrir furo, r~.go, 'rô"
cu, p~ra aplainar, cormr, desbastar, tresar t
.l'eti!'1cnr, ou qualqyer...outro. ope!'açáo set[e~ha
tê, Com ou sem um so jogo SO peça pt"rmutavl1
paro ~u.lqaer outra' operaçao: '
tômo paralolo universal, posando Illt\is a"lI.ooCl

,l<g (quatro mil quilDgraha~) -;••••• 1 •• ,".

retífica ou 1"etificade11"a U fi .

Háq\li'19 de ealetllSl', ae' contáb11idado I(e ascr.!
v~r; maqu,il?a ,para cheque e semelhante: .'
qualquer Dutra máquina de escrever, sem dispo.!'

. tivo de calctllo '" . .

'~l~~~g:~: a.v eofar., rolote, cone ou astllha Pilo'

.,.

001)

\

oc""

(02) I

84-60

038)
84-59

84-64

002)

SIM! '

ao.Oot\tnU.
~o,oo'" ,,'
45,00/ li

&,57 It:
8,la It

........

.• lÓ,08/ceilto ,
1 ~,)6/lJlil

de aço oorboMt.
l0" x 1/2" ..
1z."'" X 1/2" •••••••••••••••••• ".~•••

Fo;ratienta e ,utensii:to pará lIIiquina , ;'e~ mo
COt.l )lonta de gia1llante,ou )lOnta ou lIorte dGi
c.,'bureto ,Illetalico, do abraoHo otl qUaLqUer'
outra mai<eria'não espeo1ficacfa' nel:! compreel1
dida em oatra partê: .
placa do aço. 1'or'jado para tõ~no t. . .., . ... '.
ate 159 mm fi , .
de 160 a 209 mm •••• ' .
de 210 ent d1Dnte .
plnoa de ferro "'Coa semi-aço} fundido, para
.tôrno de Z castanhas cU maio, oompreend1dos
l1e. te sabi têm:, .
- nte 159 tiI'i1 ••• a••••••••••• ".II .
- de 160 lml1 a 209 _mnl I ••••

.. 2l0'r.w. em diante .(••••••• ."••••••••••••••

m~~ ~ii"a~~~~~;o~~~;be~~~~;'lUin~~ea~
reb ,do diâmetro vigorou 1~uallllcnte para eJ!.
tê ;Ltem). '

~~tfna .P~!~' can,iv~~9, faca, navalha e semelha.t1

paro novalha de seturança 'tipo gilete ou qU~
quer outro:. . .
n) <.ie nço i,noxidnvel ••••••••••••••••••••••••••
b) de nço carbono ••• n·••• , tt -~ , ••

t:mlna de SêRa: ~ , .
de :Cita, p/llletal ou qualqUer outra matertãt

i r,$19 dê 29. 1'1' _
3132." x. '0,025"',. ",;, ~ 1i

11S" X 0,,82.5"•••••••••••••• ~ ••••••••• ,
318" 2C 0,025*, u

3-12- x' 0,02;" •• •• .. 1
SI8" 2C O,,032.", •••••••••• ·t •••••••••• *l

~/4. x 0,,032"••••••••••••• ,, II Ii U' til

3." x ' O,O.3'?"•.,. 11 ••••• II 11 11.11

'l't\! aço ráptdo t'
10M X l/2ft .n ' 1
12.- x l/e.u •••••••• a •• '•• " ••• , ••••••••

:t2 ft X 1"' " ••• 1

DfI X 1" )'••••••• 1

., X 11/1J.tt .

.. X 11/Z·•••••'., ••••••••••••••••• 1

.:J.6tt X 1M ••••••••- '•••• , ••••
t61t x 1. 1/4« .

1t: ~. i"llll.·::::::::::::~:::::::::::
18'" x 11/4tt ~.,., ..
181t x 11/2" ,

, 18~ ::c 1 3'/4"' •••••••••••••• ~•••••-.'•••
,21- x ,i: 3/4 .,............... •• ; .

, Z4t1 X 13/4" , .
2h" x Z" , .
30" x ~ l/Z't "'••••• 11 _
~61t 3': 41/t" ~ •••••• , ••••••••••••• ; ••

JZ-l1I .

.OO:!)

010

Sz-li
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----~..:'~._ ...~~~~~~ ~

tI<ln!t.",,"S~
- .- _ t - ,.

Farte 9 peça llV1!lca,do locomotiva e qllll!quer 011
tro 'leicUlo :l'erroVinrio, inclusivo de bclide:
~OaQ e aro lHl1.·a 1'cIJn, tOl'Jndo .,,, , .

.,~to!t"lo 117

'S'3rte e );loça avnlsa de biciclo, trIeiclo, VO~lL'
oipada u -motoc1-cleta:

1laioê pora rodaS de bicicletas. deQ\1nlclUel; ai.
,JaOns"o " •••••• I • ..-' •••••••••••• , ••••••••••••••• ..}

.1 ~
I
I

,j

PlllU! elétrica:
)lllha 5~ea (de e"ulsão ou .,IuspeMno)
- de 1,5 volts:
J'fofJ. jüp.Hlti~a~ t~: l" •••• ".~",.·'t"I".".""''''•• I

t;! ~ f •• ; •••••• ,., , •••

tih ;1 I '~l ••""." '1"" ' ..

,A ~ r B n j:' rc a·c'Ã.Q,

Callft1l1D 8:;
~ran::fo"".eol." c :Lndutor, semou een = Clll'ea a.
oleo - -
trmwCorroo.ilbroc'de s!d:da ho~:lZontal ("n.:rbd6kft)

85-12
001)
002)

00;;)
008)

ocl9l
'010)

85.,;4

_Aporõ1ho )la>'" "'0 ilo:::;'otieo e a1'1m:'
ur.assador, Latcde1ra e semelhante .. ~.... ,~.... I' ~1,,1l!/Ul'lid,
nquecN!ort cl)apa quente, entttraf !ogo,o, 1'orno, J ,

tartal'ul:<:l alet~iea D~,Qutro ' "...... J 23,18' •
nspirodor do 110 , ,............ 1'5,28 ct_

to:!:Taueil'~ de JlRO e UVàl'flegu" •• i.~.: ~:. IOtOS u'
'If~ntn.<1or do,.iciliar cu para esel."itario I ,0~16 • -
C],uulquGr outro e - ,'-.. "i~ f5.0'_.~

1Ip.ro1ho e 'düeesiU'''' el~trleo para DEl."artquoCllC '
:tida1 'ou ignle~OI .. ora I:lO~OI." de e;q>lOs;\O, ou ÇCj:l
~I\,t~o. 1ntCfl1;l~ -

90·01

. c:,,~)

·90.ÔI~'-
(03)

(

• (~-yljr1:i:1.0 9(f

r Vidro, ~uartzo,_llint;;l'ia p1ii.~ia:l e m.!nl'luor 01&"
trll nllt~ria trabalhadaJ1.!l:ra otina, nac JllDntc.do~

qUalquo~ outra lento pãra óculos H .

Arlll!lção llára ~culo•. 1ornhÜo e oe"'oll1.n~e:.

de lJlaté:da' p16st1ca. com Olt nélll natal COtl1llllt
me.'''' dourado, prateado, ou 1"olI1~a<10 de l:Iata
Vl'oc.1oso "•• t' ,-•• ~

I,Bin6cUlo,~ &0\110 'la alcanco. CC<L1 arm3~iío 4erfál
, Q,UOl: t1a t.t,;:r1tu,- -

("llI,OO;l1IIfei;
, 30,00 •
, 50,00 It

éí5.00 •

r; até' 3 VêZê!l do tj\\t!1ênXO .~ .. f Ut -;"

.. de tk,is ua;; u~ 5 V~Z9S ., IIIIt .

.;.. de mais dtt SAnta 9 vezC:J "" ••• 11 ••• 11 .

de l.'la1a de 9 vezOS~ ·,·····.·I.
cã""ra 1otosrií1"ioa: ,
a.. toco 1"ixo ou 1.mte men1sco o obturador :para
1n5tantôneo e pÔs~ (ftbox~ e SCI1elh:mte) ta.
qualquer outra , •• " u.

" I '

90-0ll .
r ~Ol)

I, ,CQ5)

vola ~e :I.;nf~ão I.de a'l\lGC~htb e cemo?-hant" ~
Apurêll..o ~lvtr!i t~:'~11co, col4 ou selil ~tOrtnão é~P&
d1"icndo no" oo"l'r".ndido etl outra parto: -
al'or9lh. pora ca"Aloil."oiro. secn~r de cabelo,frL
sado1", e Sà::llllrumtot. . .
n) secador de ctlb?lo •• ~." 'U., ' .:
b) ondu1ado;t' do t"ilb31o_. oU f ti. f ••••••• " •••••

e) qua1(lUer cutro ... I_•••• I'.'~ u ..... u .. uu.

C01)

S!i-19 '

OOZ)

003)

85-:-27-(02)
,85~)9

- AparÕlho ão ·t<Jl"aOIl!Ul!o~Çn:OI Il:toêto e llo !télll'
8;-2;'
np~rêlh" rocop tor, :lne1l1:1iva ~V, portÚ:u,c/Cont.
prop:1n '-te"emorgia: I _, ' ,

n) raü10 .

b) talGvisão : ;'••••••••••••
Dparê1bo reC9l'tol." do' raaiodi1"usiío, inclusive !rV,
para uso domçstico " a1"1::I, mésll!O combinado COIll t9.
cadi~co, fonocl."a1"o e semelhante: '
a) rad10 " li I"" t. 30,&
b} tel&visão •••• " f1;:í ,ZO

nl.to-!al:i:lte ,. 11 •••••••• ai ••••••••••t.... ... 0,70
~",pad, e tubo para :Uurlll"çiío ou 'qualquer- ou~ro
:r1I1, 'lfa1viJla c 1>tbo olctron'l.co, exclusi're a Of1J1
la fotoo1otrica,do itelll a5-')8t -,

ti'

li

..
"•

0;2)
08~)

,90,.31
-0(1)

l ,91-01'
:- i91~O,)

l

:tnst1'Utl~nto :para t:l~dic!na, c1r\ll"g1~, aite dont!.
.,:la .. arte vet~r1\Ulria. inclusive apni'e111O' dEI
eletrioidade medion, exclU.ive.o do j,tetl 90-22:. "
ost9td~cop10 •••••• ~•••••••••••••••••_••••••••••
Snoubadora para. recem..nnsoido ••••• I , ••••

Conta,!or d. ll~s, de líquido 0\\ t1e eletric1illldo~

_ contador e m~dido:L' de eletricidado, %:Dnotiís:too
Çapítulo '91 ,

, : 'llelóaio de guarr.1çílo ou ãe cil:4 de llll!Sll..
I l'tc1ó1l10 do lirmárJ.o ou lle pendurar, co,. 0\1I:i~l~~a::;~~~~~ão, puoo, cai:: .. domá

/' ~,(), .'
2.68,80 ,.

,.'

0,067 • : 91-C4

51-05
0,11$ -. 001)
0.,0 '." 002)\

005)
006)

Cl,,14-·, C07)

OOS)

C08)

lômpnQa M rnatl9nto incànllesçento, !lê 'baao l'êil'l&
:z:1!Ja, OJ:l qualquer vo1tngemt nQQ eBpecifieada ••••
lâmpaaa de 1"il",!!onl:9 incandecccnto p/ilUJ:l1naqão 0lIl
gorai, illltlinacno "ubUco. traça0 ou decorativa
(ba"e n5l'i.reduzida) da qUàlqtter voltagem: '
a) ue 10 \t n 150 'W'4ttS •••••• 11 .

b): de toaia de' 150 vatta " .
:tâmpnda de :flltlmen~ incandesconte. p/ll'lllIin'.t~ão
do veiculo'!). do.qualquer voltagem e base de rosca
ou bn1onoto. ato 3íl wttc ou seu equivalento "elll
CP, exclusive os lldJpadas de 6 a lZ volts, oti- 4
" ~ (In de-zú. volts•••••••••• :. 11 ,..

f-a) da nrmzh.,lo (d9 ohlo' "',, .
'1 b) ~qualquer outro " ••••••••••••
, ., ••portaaor, 1nolus1<l" elétrioo, com . 0\1

E::em caixa do i1W:!icB••••••••• ~ •• I •••••••••

Qualquer outro :l.'016g10, ineluoivó elétri_
co: !' ••

aG con'trôle de 'tlliopO de 'tare~a "'_"'" ~ .
de l'ontb•••••••••••••••••••••••••~ •••••••
üe V1gilBItte:'~ ••••••••••• "" "••••
p/autOlJ1óv~l_ou. quulquel." "utoro vé1oulo..•..
p/cUlllpanáriO, edi1"!cio, logradouro pdbl1-

-Co c aece1.hante ', ••• "••••••
. l C08} 03 qua.lquer OU~l:O uI. ~

151, zÕ/unia.'
3~, 26/W1U.

"Ct4/Ull1<1.

125.trCt/\lnic1.
151 , 20jun1d;

45,35/unid.
a,OS/Wlla.

100,80/unia.
.45,36/uniã. ~

010)
li - -', """

1ái:lP"~o de tUalOênto !nc4nae'Cênt~, p/ilutdna~4o

g;l.óto~~~aô~o"~~~~:~~~lt~~:~i R;~:lO~~~~r'f
sOuentel:n:padas farol "seal~d.beaJUU .
~",pocla de ·:L"llame.nto incandescente :para rdo :1.4
Ira-vermelho, para aquEto1mento- e, secagem ...... _.
lâupada de )Tapol." de aal!c~io, 3'ora 1lum1na~. • ••
31mpada tluoresCéní:a para i1ll11l1na~ão .
v.tLVui." :reco:\,w:raI~ l'Q:to '. te1e\'i~ãd ••,', ••• '

- I trilnslstorGs "•• ~ u •• tt , --j

.1 91-05 Ilefõgio eló",'100 conjugado' em circuito:

0,74 It C01) ;)u:{11:Lar~ ........ j ......................... 40,32/unid.'
002,- centI·oJ. ou tJeotre.,I ••••••••••••••••••••••• 201, CO/un1i1,

:1,69 ti 003) .conjUGado c:ompleto•••••~................ ','" 201, GO/uni<1.
7,2Z • ·91-o7 'Caixa. I

0,59, 11 003) qualqlle:r Dutra •• , •••• ,-•• ,. p .. , •• ,..; 11 .... 15,12!unÚ. )
CJ~a " !ll-Oa l·laquinlstlOI

a',' 002) flualquer out~Of excoto dç, pilh:=!., tiOO ctú.-
.o,z? \I :to.. tlootl'ailor ou. ;ponte.l.1'o•• , ........... ",. 3().24!unid,
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'''~lo\
,

--
AÚXiliar' .~

"

. H1el'arquia de,
.

Assistente TltUlar
Ensino . '\~..--,

-

"

I
,. -

" , NCr$ NCr$ NÓr$ NCl\'. I,

.Hora.Atlvid!1de
c ;

18,498.,. .... -12,288 l4,358 .16,428'

,
I

'-
,

J
,

"-, .
Tempo - 12 horas -4. "-

semanas ~e meia (54 "- ...:' ~ - "

horas - mês) _.... 663,55' 775,33 887,1~ 998;89- "1 ,t" -.~- r ,.
"

, -
'';,

c
" ,

" '.
I

, . ' .- "

Tempo - 24 lioras -(l08
;<1

",horas -, mês) , 1,327,10 1.550,66 1. 774,23 1.997,79

I ,

l' J..m~Tempo - 40 horas' (IDa .

"I

horas - mês) - .... 2.211,84 2':584,44 2,957,04
" .: - .. '

=:"' • r ,

Dedicação -~I I20% .' . ............ ' 1.6114-,21 8.101,28 ' 8.548,45 3.995,&7
'. .' '

, . ,
-

"

. '

7. ' A, orientação fixada na reunião conjunta de Reitores, realizada na'
Capital dÓ' ~als, 'em' 27 de jaht.Jro de 1970, trouxe em, conseqüência ,a eIa,.. ,
boração da Tabela, de Vencimentos que, a seguir. se' apresenta·' à collS1dera_
ção de Vossa Excelência, sal!enr.ando-se, desde logo, que mila se concl'e~l.

211.ram os aritérios~ aprovados P:10S Magui!ícos Reitores presentes.

TABELA

b) regime de 22' (vInt~ Cluas) ho-III - Professor Adjunto .-.• ; ••• ,
ras semanais de trabalho efctivo, em NCr$ 883,87
turno completo; . _ IV '.,.. Professor 'ritular - ' ••••••

c) regime ,de tempo integral e de- NCr$ 948,08 .
, dlcação exclusiva: (RE'L'IDEI, em que No regime do Decreto n~' &1.086-69.

" sera exigido o compromisso de tra- sôbre os salários básicos, Incidirão os
balho em .doís turnos completos. com percentuais de 190% (cento 9 noven
a mínímo de 40 (quarenta) horas se- ta por cento)' e 380% (trezentos c oi
msnaís, e o de não, -exercer, outro tenta por 'cento),', respectivamente,
cargo, ·funçlío ou ativi"'ade remunera- para os tetos de 22, (vinte e duas) e
da, em órgão público ou prtvado.vres- 40 -<quarenta) horas semaIllll.S,
salvado o disposto no artigo 18 da Lei ,6. Auscultadas as Unlversldadec da'
n.l 5,539. de 27 de novembro de 196'1 Pais sóbre os tetos estabelel1dOlipe1o,
"artigo SO).·, ' " ' Oeereto nO 64.086-69, os- Magni!icOS

~. Vale notar que a, r~3nlva men- ReitoreS demonstraram prefert<ncla
cim::<.da abrange ,.as seguíntes hipó-- pela. slibstituição das 22 por 24 'horas,
teses: " . : e apresentarem'convinceoteS mC\,tivos
·r - n exereíeío em órgãos de dell- pam uma separação- entre, o tempo

beração coletiva, desde que relacio- integrál.e" a dedicação 'exclusiva; ,
nario .eom (} -eargo ou função: , De fato;"o regime de,22 horas se-

rr--' as atilvdades ,de natureza 001- manals, de' trabalhl!. estabelecido no
tural"t! científica exercidas eventual- Decreto nO 64.086-69, faz re~!"·l..ncía ao
mente,' semprejulzo dos em'llrgoo' de Tumo Completo, e :Turno Completo
ensine.'! pesquisa. . ._ 8 às 12 horas, em 6 ~elS) dias ela
! ~. O ,parágrafo tin1co do artigo semana. são '24 e não 22 horas;

ao. do citado Decreto n~ 64.086-69; Por outro'· lado," 8: ~umentáçãQ'
estabelece: ' ' apresentada. 'para a ileparaçãc da

"O" regime de tempo integral e Temporntegral da Dedicação Exclu·
dedlcação-'exclusiva será 'remune- síva, é relevante, '
'rado com 380%, (trezentos 'ol~ Sem dúvida. não hli razão plauslvel
tenta "por cento) do regime de para 'Impedir, ao mestre que dedicou'
doze horas' semfdlliis e o regrme
vinte e duas horas semanaís sem bem ,à sua Universidade, tô<!as as ho-'

d 190"" (t ras de trabalho que lhe,foram atrt-, ,
.remunera o '.com, '" cer, o e buídas, O. exercício de outra atividade,
noventa POI; cento) do 'venéimen-' lucrativa, na esrera vde sua especlali-,'
to básleu eôrrespondente ac re-
<rime de doze horas semanais". dade, mormente quando, dessa attvida. '
.,. de. podem 'resultar, novas, experiên-

5. Oi salário bási~ do pessoal 'do- clas que aproveitem, também, à. fun-
cente de nfvel~ superior ('.oro o rea- ção docente. ..
justamento dos venclm;(ntos 'dos ser- Em verdade, se o objetivo é condu
Vidores civis e militares :lo PtJder Exe- 211' o 'prOfessor para a adoção de ho.
cutivo, decorrente do Decreto-Ie! nü- rário Integz'al, poderá ser prejudleial
mero 1. 073, de 9 de janeiro Ce 1970 ao próprio ensino exigir-se 11 ded:c:a.
é o seguinte:, , ' çáo exclusiva, proibindo-lhe o -exer·

I - Auxilia.r de Ensino - ~..... cicio de atividade profissional fora. da
NCrS 663,55. . _ Universidade, quando êste exercício,
II - Professor Assistente - •• ,. certamente, lhe dará mais vivêncla"

Ncr$ ~5,76,.' . no campo de seus· conhecimentos.

'O,34!unid.

1.,34illlÚd;
\ ,

O,67/uni d ,

, '2,46!W1id,

. 5,82;1<,

560,OO/unid. '
W9,36/unin; ,

2,24;!unid, i'

Valor ~nhia
llSS C.~.F••

2,24/unid.

2,15/12 gresas
2,54/12 arosa:

9,07/unid.
3!36/unia~

. 2,í.r/lts:
4,74/J<g

:Botões de J:,t'Cssiio, de metal:
tWlWnl10S 3/0, 2/0, ilo 6 o ~.-"., ••
t~s 4/0 8 l~ " •••
llotãea .ae l:llltc!ria l;lá.itica:
da po1.op!a (uréia - .formslde:!do,... '
de qualquer outra ...téria pláetJ.ca.
:FiU, 'j,mprBgnada_ou níio .,. corante,
(lU d~ t1nt&i; para m~uina. dê- ealeu -
lar. -oaarover 'O sa:-nolhante; al.1co:ta...
as F/carimbo, tmprcgnada ou não, c/
ou ee& ea.1.Xa.:
:rita n;;~ 1l:lpregnada a.. corante ou
do tinta:

'do algoà:ão '•••••••-5;•••••_
- IsqU<l1rOIU

a gSJJolina'ou. nuido•••-~ ....'... u ...

li {lás: .
r ·a& J!!LUJ{l•••., ••••••- It ,I.

. der b&lsO•••••• ..,. " ~ ," ~

h-tigo para caça .. llesca:.
a} Bloline'ttJ ... "-' ~ ••• ,-•••• fi. ~ ~ .r' ••• .. 10,o8/unie.
1).) carcaça ire ?tol.ine:te ••". Wu t. ~, -" I 2-l~'E~/~id•.-

Capítulo !l2

(b-gão eletrônioou -~ .
Cui.tarra el4:trioa•••••••••• , •_ .
:o1odos gra.vaâoe 1I1ong-plav1ngl l

. ' ,'

car>!hil0 97 ~ •
Ar.I:1a de f1cç-iic. O\.L se~ p~er ofensivo•• '~ ...
3rl.nquedu mecânico:. .' " -
1,J) elo. pilhB e f'r1cç'do•••• ,., ••••••• tt ••••••

b) autor""", auto:Dática, com 2 carros e '
coa trallsfo:::ndor 4e ~Ôl'ç~ :,I. .' 12.50/unia.

\c} carro ~so vaJ"9 ~utorama. .., ~ •••• - 4~45/unia,

'(1) qUalquer .oç!lQ cU:l'\'a ou ::-<l'te, p/
3tílli> de \l18'ta do ,Qutorlllll8••••• ,. '

e) cnessi~ comple'to l'/c~o de Qll't,!!,
3:;'eJl'.fl. ~ "' •••~, ••••• _•••••

f) ~rr"9.:r,a cOllIpletlO p/cárrc. , de
au torat4a "' ,.. II ••••••

g} - /:lOtos cOIllp1et" p/carro ds alltor~
ma•• ,., '" II 1, "# •• ••••

, III brinq c1o mecânico c/corda da Jll~ -
, "1u , w••••••,•••••• •••••

Ilio de Jlllle1ro(GB), 25 d,s agõ,sto de 1969

0.)' llenocli.oto Fonseca Moreira, ' lliretO%!',

b)' Euillides ~"l'."tc:i de Iür~ll, Obe!e do l)epart!'",el!
\ _ + Gt"!"tL\ ,

,001)
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98-01-(05)

98-11

, 90-01-o04J

97-03-001/
"9 /-l'J-ll(Jj)

"92-o4-003H'1
, 92-09-004)
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MENSAOEM .

. NÇ 30, 'ôe 1970

(DO l'ODEB EXECUTIVO) ,
submete à dez';beraçáo do Congresso

NacicJllal o texto dó Decreto-lei. fl,V
1.088, de 25 de fevereiro de' 1970,
quetf.xa os vencimentos 'básicos do
pessoal docente do Ensino 8upl!:7"'Jr
Federal, ~e dei outras_providtncias.

(As Comissões de Constituição' e
'Justiça" de Serviço Plíblico e dll' Fi-
nanças), '"'

EXPosrç}l.O ti:; lvli.rrlvos
E.M. n9, 48

Em 24 de fevereiro de 1970

Excelentlssitno Senhor PreSIClente
da República .

Gonsoante o que· diSpõe' a Lei ml·
mero 5.539, de 27· de 'novembro de
1968, eni ,seu artigo 16: .

"O reglm~ de trabalho do pes
soal docente de nivel superior
abrangerá duas modalidades:

"a) de dedlcaçi!o .excluslva; ,
b) em função' 'de z:;,úmero de

~ horas semaDáls", ' ,
Por ,SCU,turrao, o art. 17,. do~.m'es

mo ,diploma legal, na .redaçli.o dada
Mensagem n Q '30. pelo art. 10 do 'Decreto-lei n~ 465, de

_ Excelentlssímos S~-.nores Membros ~1 de ,fevereiro de /1969, determina
'.J. que:
' do Con15'esso Nacional: ' "O docente' admitido em decll-

Na. forma do § lO do art. 55; 'dá cação exclusiva ,ou em horas se-
, Constltilição, tenho a honra de sub- manals de trabalho que excedam
meter 'à, dellberaçã() do Congr~sso às do, regím.e de menor duração,
Nacional" acompanhado de ExPOSlçaO 'fará, jus a wna gratlflcaçáo
de Motivos dos Senhores MlnlSuos ele calculada em bases s. serem esta-
Estado do, Planejamento ê Cooreleaa- beleciçlas PO! decreto". .
ÇãD ~ral e da Educação e Cultura. 2. O Decreto n9 64,086. de 11 de
o'texto do Decreto:.lei n9' 1 .086, de 25 fevereiro de 1969" estabelecen as' 00

.d~ . ~evezei~'o, de 1970•. publicado no ses para a gratificação do trabalho
Dlano Oficial da mesma data, que que_ exceda ao regime ele menor du
"fixa os vencimentos básicos ·,âo pes- raçao. Para tanro, considerou a
soal docente do ensino superior te- p,restação de serviÇOS do' magistérlo
deral, e dá outras providências". no nlvel superior subordinado. a três

Brullia,. ~. de, abril dE" 1970. . re~~~~~íme 'de 12 (dO~e) ~or~ se-
fi}mf.Uo Medwl. . manals efetivas de' trabalho; "\' ,
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vada. consideração o projeto de extín
ção da Comissão GemI de 'Inquérlte
Policial Mll1tar.

Aproveito o ensejo para renovar a
Vossa. Exa. os protestos de meu
mais profundo respeito. - Alfredo
Buzaid., Ministro ~a Justiça.
DECRETO-LEI N.9 1.084 - DE 6 Df:

,~l?EVJ;'RE1ll0 DE 1970
Extilzuue a'Comissão Geral de 111Cjué.

rito Policial-Militar e dá outras
providências.

O Presidente da República, usando
das atribuições que Ihe confere o
artigo 55, item r, da Constituição, de-:
ereta: .

Art. 1.9 Fica extinta- ti. Comissão
Geral de Inquérito Policial Militar,
criada pelo Decreto-lei n.9 459, de
10 de fevereiro de 1969.

Art. 2,9 O acêrvo e 03 arqUivos do
órgão a. que se refere o artigo ante
rior são transferidos para. a Secreta
ria-Geral do Conselho de Seguran
ça Nacional.

Art. 3.9 11:5te becreto-Iei entrá em
vigor na data de sua publicação, fi
cando revogadas as disposições em
contrário.

Brasflia, 6 de fevereiro de 1970:
149.9 da IlIdependencla e 82.9 da
República. . ..

8. Descle logo, é de assinalar-fie que, superior a ser disciplinado nos têrmos Nacional, acompanhado de Exposição
não ultrapassando o teto do venci- do projeto de decreto em anexo. de Motivos do Senhor Ministro de Es-
mente do Ministro de Estado e Ievan- tado da Justiça,\o texto doDecreto-
do-se em conta o disposto no pará- Valemo-nos do ensejo para renovar lei n9 1.084, de 6 de fevereiro de 1970,
grafo üníoo do art. 49, da Lei núme- a Vossa Excel@ncla os protestos do publicado no Diário Oficlal da' mes
ro 5.540, de 28 de novembro de 1968, nosso mais profundo respeito e admí- ma data, que "extingue a Comissão
foi consignado um salário Hora-Ati- ração./- João Paulo dos Reis Vello- Geral de Inquérito POllclal-Mílitar e
vidade para os diversos níveís do so, M n~stro do Planejamento e Co- dá. outras providências".

. 'é' ordenação Geral. - Jarbas G. Pas- B III 3 d b 'il de 1970magmt r.lo superler • NCrS 12,288, para saríulLo' Miilistl'o da Educação e ras a, e a t • -
o Auxüíar de Ensino; NCrS 14,358, C It ' .tmllio G. JU'édici. .
para o Professor Assistente; NCr$ ••. u ura, . 'EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 GM/
16.428. para o Pro[~ssor Adjunto e DEORETO-LEI N9 1.0B6 - DE'26 DE 135-A/B. DE 1970, MINISTll:RIO
NCrS 18,498, para o Professor Titu- ,~fEV~EIRO DE 1970 DA JUSTIÇA E NEqóCIOS
lar. Há, assim, um aumento, 'em no- Fixa 0$ 'Vencimentos básicos do pes- INTERIORES
rízontal, atendendo-se ao justo crlté- soai docente do ensillo superior te- DIl 6 de fevereiro~'de 1970 .
rio da h~rarquia na carreira; o aU- ..., d' t Id"
mento, na vertical, está ~o11dlclonado ....rtu, e" a ou ras prov ellClas.' - ., .,'
ao número de horas de trabalho do- O Presidente da Repüblica, no uso Exmo. Sr. Presidente, da Republlca
cente. das atribuições que lhe conrere o ar. Tenho a 'honra de submeter à ele-

9. cumpre,também, esclarecer que tigo 55, Item JIl, in fine, da 0011sti- vada aprecia'fão de Vossa Excelência
a implantação do nôvo regime não re- tuíção, decreta: projeto de Decreto-lei relativo à ex-
dund • e e t d de e ~ , tinção .da Comissão Geral de tnqué-
por t~ê~ ra~es~um n o e sp sas, Art. 19 Os vencímenmentos vbásí- rito Policiai Militar, criada pelo De~'

a) a Implantação do regime de 24 eos, correspondentes a 12 (doze) ho- creto-leí n9 459 de 10 de fevereiro
ou 40 horas se fará atendendo-se pri- ras semanais de atividade, do. pessoal de 1969. ' ,
mordíalmente às áreas da -saúdt!, da docente de .nivel superior, seraor No planejamento e promoção da
tecnologIa e da formação de prores- I - AUXiliar de EnsIno - NOr$ •• segurança Nae i o n a I (Constituição
Bóres de nível médio, e sõmente den- 663,55 . art. 89. n9 V), o Exmo. Sr. ,Presi~
tro dos atuais recursos orçamentários II - Professor ASSistente - .... , dente da República, Marechal Arthur
destinados à implantação do regíme NCr$ 775.33 . da Costa e Silva instituiu a oomís
de tempo Integral do magistério suo !lI - 'Professor Adjunoo - _.".... são Geral de Inquérito Policial Mill-

, períor; , NCr$ 887,11 . - tar, "com a incumbência de promo-
.b) haverá, ainda, a contribuição IV - Professor Titular - ....... ver investigações sôbre atos subver

própria das Universidades, no tocan- NCr$ 998,89 . stvos ou contéa-revotucíonãríos e apu-
te ao pagamento do vencimento_blÍ- Art. 29 O artígo 9° do Decreto-lei' rar fatos e as devidas l'esponsab1l1-
Bico; n9 465, de 11 de fevereiro de 1969, dades de todos aquêles que 110 Pais LEGISLACAO VIrADA

c) para a implantação do regime p~s.;o. a vigorar com a seguinte reda- tenham desenvolvido ou ainda este~ DECRETO-LEr N.9 459 _ Di: 10 DE
t1~ t1'llbalho docente, ora - proposto. lia~. . • Iam desenvolvendo atividades capitu-
1111.0 só existem os NCr$ -25.000.000,00 Alot. 99 Os ~eltores e Vice-Retto- Iáveís nas Leis que definem crimes EEVERE1ao DE 1970
retertdos no Decreto-leí n9 872-69 co- res do:s '!JIllversldades e os DIl·et:ores. militares contra a Segurança Nacio- Cria a Comissão Geral de Inquérito
mo os NCr$ 47.100.000,00, do progra- e vice-DIretores das unidades ulllyer- nal e a Ordem Polltlca Social", (Ar- POlicial Militar e dá outras provi.
nlA de recursos orçamentários para sltárias ou ?os estabelecl!Uentos 180- tígo 19. do Decreto-lei n9 459, de 10 dênclas.
1970, à conta do Fundo Nacional de l~dos. mantidos pela. trníão, exerc~- de fevereiro de 1969). O Presidente da Repu'bllca, no 'li'so
Desenvolvimento da Edu a -o rao os respecüvos mandatos obrígatõ- ee w

, . c ça • rlamonte em regime de tempo ínte- Não obstante os altos propósitos do das atríbuíções que lhe conrere o §'1~
1.0. E amda. ?po.rtuno lembrar que. gral, mas sem a.-'obrigatoriedade de legislador revolucionário, desde logo do artigo 2.9, do Ato Institucional

hoje, em materla de regime de tra- dedicação exclusíva, - se verificou que !lo Comissão Geral de n.9 5, de 13 de dezembro de 1968, e
balho docente, as Unidades e as Uni- Art. 39 ll:ste decreto-lei entl'arã em inquérito Policial Militar constitUi ór- na conformidade do art. 83, item
versldades obedecem a áreas de prío- vIgor' na data de sua publicação, re- gãcr de competência concorrente. A XII, da. Constituição, e _
ridades e têm os planos de trabalho vogadas as disposições em contrário. politica de Segurança Nacional e a ConSiderando que eomnete à Justl. '
dos proressõres que pretendem optar. apuração de atos subversivos ou con- ....
pelo regime de trabalho que exceda Brasílía, 23 de fevereiro de ,1970; tra-revolucíonáríos estão afetas, pela ça Militar processar e julgar os cri.
119 de menor duração supervisionados 1~99 da Independência e 82 da Rê- legislação em vigor, ao Conselho de mes contra a Segurança Nacional
por uma oomíssão, a COMCRETIDE, publica. Segurança Nacional, às Fôrças Ar- (art. 122, § 1.9 da ConstItuição modí-
de âmbIto nactonat, composta de: LEGISLAÇÃO CiTADO madas e ao MInistério da Justiça. ficado pelo Ato InstItucional n.9 6, de,. .. 1.9 de fevereiro de 1969):

- um representante do Ministério DECRETO-LEI N9 465 _ DE 11 DE Dessl!: forma, n!1dl!: jUstlflca a ma- Considerando que a Segurança Na.-
Iio Planejamento e Coordenação FEVEREIRO DE 1969 nutençao de um orgao no ~oder ~e- cianaI Implica em medidas destinadas
Geral' cutlvo que acumule funçoes já da· a preservação df.. Segurança Externa. e

- um representante do Conselho Estabelece normas complementares à sempenha~as por outros. Ant~s ,disso, Interna, inclusive a repressão da
Nacional de Pesquisas; - Lei 1ll' 5.539, de 27 de uovembro de a ra,cioJlahza!,ao_ do Serviç,o Públ1~o guerra psicológica e da guerra revo-

_' u~ representante do Ministério 1968 e dá outras providências. 1mpee. a extmçao de órgaos dem_- luclonárla. ou subversiva (art. 3.9 e
da Fazenda' cesslÍl'lOS. seus parágrafos do Decl'eto-li!i nú-

~ , .' i :l!:ste é o conteúdo do projeto de 314 d 13 d d 1967- um replesentante do Consello Decreto-lei que acompanha. a presen- mero • e e março e -
:Federai de Educaçao; . Art, 99 Os reitores das universida- te Exposição de Motivos. Lei de Segurança Nacional):

um representante do MI I té i d d' to d ldad Considerando que as Fôrças Arma-., -Ed ' n s r o es e o;; 11'e reg as un es, A forma de elaboração l\!gislativa das, se destinam o. defender a Pátria
"a ucaçao e, Cultura. universitárias ou dc,>s estabelecimen- escolhida encontra apoio no artigo 55 e a garantir os Podêres constítufdOll.

U. OS nivels amais dos professõres tos isolados, mantldos pela. união, da ConstitUição, ressaltando-se a. ur- lt!i d (§ 1 9 d ti 9~
foram estabelecidos pela Lei número exe~cerao. os respectivos mandatos, gência da matêria e a relevância do ~a co~sfi~fcã~; . o ar go ..
1i.552, de 4 de d~zembl'O de -1968. com obr~gatõr1Rm~nte, e111 regime de dedi- interêsse püblico, que caracterizam Considerando que atos nitldament.e
o ,reajustamento de 20% decorrente caça0 exclUSIVa.. tôdas as questões .atinentes à Segu- subversivos evIdenciam atividades- de
do Decreto·lel n9 1.073, de II de ja- _Parágrafo único. O regime de de- rança _Nacional. PO! ou~ro lado, dll pessoas e grupos com a. finalidade de
neiro de 1970.. dicação exclusiva será. facultatl,'o extInçao da Comissao nao decorrerá \Sotapar a segurança~ nacional e a.
Ass~ sendo, para. altel'ar-se esta para os reitores e diretores que se qualqyer aumento de despesa. tranqUIlidade do Pais, cOIllprometen.

v.latérla tol'll!'-se Ilecessárla uma lei encon~rem no exerclclo. de seuS man- Cabe destacar. outrossim, que a ex- do o seu dt!senvolvimento 'econômico
ou decreto-Iel. datos na data da publicação do pre· tinção da Comissão nâo afetará. a po- e cultural e a sua. harmonia social

De acOrdo eom,o art. 55 da Emen- sente Decreto-lei. lltlca._ de ~ Segurança. Nacional, nem ações subversivas que caracterizam
d C tUa' I 9 1 d 1 d •. • ••. . ••. •• . •• •••. • ••• •••••• . •••• repercutirá. sObreos encargos da Se- um processo de guerra revoluclonárillo,
1;bl'O~~~ l~~~ona.,n - , e 7 e'Ou- ~ ~....... gurança Interna a.tribuidos ao Mi. em evolução contrariando a. conse.
, " , Brasllla, 11 de fevereiro de 1969: nistério. da Justiça. A coordenação cucão dos superiores objetivos da-Re·

"O Presidel"l.te <da ~pÚblica. em 1~89 da Independência e 819 da Re·· dos inguélitos pollcial-militares f.lcarã volução ~ Brasileira, de 31 de março
casos de urgencla ou de interêSse publlca. - A. Oosm e Silva.. - a cargo dos Ministros da Malinha do de 1964. decreta:
pÚ~llco relevante, e desde que não Tarso, Dutra. - Hélio' Beltrão. Exército e da Aeronáutica, bem çómo Al't. 1.9 Fica. institufda a. Comissão
haja aumento dt! despesa. poderá da Secretaria-Geral do Oonselho de Geral de llnquérito Policial MlI1tar
expedir decretos-leis sõbre as, se- MENSAGEM Segurança Nacional. _ _ com a Incumbência de promover In·
guintes matérias: N'? 31, de 1970 A representação ao Exmo. Senhor vestlgações sôbre atos subversivos ou

- (•.• ) fixação de vencimen- Presidente da Repüblica. para' aplica- contra-revolucionários e apurar atos
tos;". ' (DO PODER EXECUTIVO) çlio das -sanções previstas no Ato e as devidas - respomabllldades de

Instit· I 6 ti . dis i todos aquêles que, no Pals, tenham12 Caberia portanto na espéc'e Submete d deliberação do COllgresso UClona n9 • con nuara. c - desenvolvido ou ,lÚnda estejam de-
dad~ a urgêndia da matéria t! o in~~ Nacional o texto do Decreto-I.ei n1l- ~e~~a:9 pelo Ato Complementar nú- s€llvolvendo atividades capituláveis
rê_sse público que ai mesma: envolve e mero 1.084, ~e 6 ãe telJ~relrO ,de. Por fim lt repressão aos mcitos nas Leis que 'definem os crimes ml·
na.G havendo aumento de despesa, 11 1970, que extl1l;yue et pOlnlssllo Ge- enais contra a Se urança Nacional Iítares contra a Segurança Nacional
~pedição de decreto-leI, nos tênnos Ta! de Inquénto Policial-Militar e ~ a investigação da

g
prática de atos e a Ordem PoUtica e Social.

da inclusa minuta, regulando não só ~ outras provldéncias. contrários à preservação. e consolida- Art. 2.9 A Comissão Geral de In':'
o nôvo vencimento básico, como alte· (As Comissões de Constituição e Jus- ção da Revolução Brasileira de 31 de quérito Policial Militar vinculada. â.
rando a redação do art. 99 do Decre- tiça e de Segurança Nacional) março de 1964, continuarão a cargo- Presidência da ~públl~a, serã cons.
to-lei n9 465, de 11 de fevereiro de do Departamento de pollcia. Federal titulda de um General-de-Divisão,
1969, concernente à obrigatoriedade ,ExNm~s. Slrs. Membros do oongres- e da Comissão Geral de Investiga- que a presidirá de um Capitão-de.
de dedicação exclusiva exigida para 80 aCIona. ções. ~ Mar-e-Guerr~, de 11,.. Coronel do
Rt!itores e Vice-Reitores, Diretores e Na forma do § 19 do artigo 66, da Estas"l são as considerações que Exército e de um CoroneI-AviadGi
Vice-Diretores, passando o regime de constitUiçál>, tenhp a. bonrade sub- desejava transmitir a V. Ex', na nomeado pelo Presidente da RepÚ.. -.

- trabalh~ do pessoal docente de nivel 'meter A. dellberaçlíO do Congresso ooasião em que apresento & sua ele· bIlca.,
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Al·t. 172.' A lei 'pode autorizar a.
autoridade administrativa a conceder
pgr despacho fundamentado, remis':
sl?-0. total ou parcial, do crédito tribu
tano, .atendendo:, '_ 1,

t I - ~ situação econômica do suje!-
ç PItS_SIVO; _. _ . 'I

_~I - aO'-êrro ou jgnorância excusll-
v~1!! do sujeito passivo, quanto a ma
terl!\. de fato;

II~ - '.à diminuta importância do
crédito -tl'lbutário;

IV - .a co:psiderações, de eqüidade.
em relaçao com as caracteristicas pes
soais ou matel'iais do 'caso;

V - a condições peculiares a de.
terminada região do território da en
tidade tributante.
, Parágrafo único. O despacho refe
rido neste artigCl não gera direito ad
quirido, aplicando-se.' quando cablve1,
o dispos.to no al'tigl) 155.

'(Seção f>b1.4R10~ DO eONORESSO NACIONAl:

" !Parágrafo, \\nlco. Por Indicação do DEORETO-LEI N9 1.083 - DE 6 DII çãb.pertlnente ao ímpôsto (mico sõbre transformação, considera-se ocorrido IJ
Presidente da República. - um Pro· FEVEREIRO DI:l 1070 minerais.. . .fato gerador antes de realizadas essas

,purador da Justiça Millts,r :para en- Disp6e sôbre '(t incid~nclet e cobranga 2: g~tiflCa.Va.-se a urgência da pro- operações.
,ca~gos de assessoramento. do impôsto único sôbre minerais, POSlçtaao_ p~la di~ectessdldade dte regula- ,n ; .

, Art ..3.9 O 'Presidente da. Comissão concede isenc6es- B dá outras, pro- men çao ime a a o Decre o-lei nu- ;
.Geral 'do IPM fica. ínvestídó de pie- vidilncias. ' mero 1.038, de 21 de outubro de .1969, Art. 10. O Impôsto único será cal-
hos podêreápara instituir, Subéomls-' ,Q'1e esta~elec!lu novas normas reta- eulado mediante aplicação das segutn-
,SÕes de Inquérito .Policilll Militar ou O Presidente da Repúbllca, 'usando tlVas ,ao nnpõsto em causa, com- as tes aliquotas sôbre o' valor tributável
delegar atÍ"ibuições para; a realização das atribuições' que lhe confere o ín- modífíeuções pOI' êle mesmo introdu- das substâncias minerais: , ..
de diligências em qualquer parte do císo rr do artigo 55..dá Constituiçáo, zidas. . ' I r, I - MetalS nobres, pedras preciosas. 
território Nacional., '~,. decreta,:, -' - , '~I" O artigo I,Q, ao- permitir/a, cri- carbonados e semipreciosas lapidáveis "
. pa.rágrafo único.' A Comissão Geral I Ali 19' Até a entrada em vi o"d tério 'do lIIlinistro da F-nzenda,' que o -1% (hum por centoj . -

de IPM terá, também, a seu cargo a regulámento' do 'Decreto-lei ~witer~ lanç~~entodo tributo se faça com base li - Minérios de ferro e de man
~oordenação dos IPMs já 'Instaurados 1.038 de 21 -de outubro de 1969 fi . na ültíma, pauta de valôres de subs- ganês.- 7% (sete por centor , '
para apurar fatos referidos no art. o MIillstro da Fazenda autorizádo c: tâl}c1as minerais, dá- soluçli,o pam TIr - ÁgultS minerais - ,4% (quil.O:
1,? déste Decreto~lel.' ,I permitir que o lançamento do tributo Inumeros problemas- que advlrãn com tro por cento). -
, At 49 'A C 'issá a 1 d I sefa.çacom,basenaúltlmapautade a.entrada em Vlf;or do. Decreto-lei { ;- ; ,

r.. om o _ era e n- valôres: de su~stâncifts míneraís baí- t~·?Çãol..03~, ,a_nte.s de 'sua _'_regul.iamen-quéríto Policía,C V..J1itar poderá re- ~,~ - . ' ~ , ,' .,
quisitar militam 'ou funcionários, In- ,:ada por ,aqu~re ,}\!{!nlst~lo.· " 4. ,Pelo artigo - 2.9, deu-se ao -sal ,Al·~. 16. Os Estados, 'X·erritorios.
formações •. material e servícos de A,t.2.Q A lista da minerais a que marinho .0 mesmo tratamento tríbu- 1?-lstnto F~deral ~ Municl~ios aplica
quaisquer- órgãos ou repartições da se refere, o artigo 6.9,. do Decreto-lei tãrio que' desfrutará. o salgema ; O aro' Ia.o a ?otll do ~mpôsto únlco sõbre
'União, Estados. Distrito Federal e n.s 1.038,' ~e 21 _da, -.o,utpbro de -1969, tigo 3.9, em' conseqüêncía dessa: çrí-. ~ll1~ralS da: seguinte ~ormll:. - '
M,unlclplos, bem como das respectivas fica acreSCida do' segltlnte ítem; . ,entação, fixa alíquota 'para ' õ' proau~ f' I~,-;-:, Os K5tados, em ínvesümento e
autarqutas, emprêsas públicas ou so- .'". . - ". -. to em cllusa.' . ' - ,ll1a..'1Clamento de obras ou projetos

.eíedades' de economia mista. , ,sal ,Manp,ho ' _', 5. Torna-se desencessárío ressaltar' iL que, ~ir,cta. ou"indiretamente. ínteres-
Art. 5.

9
O prazo para conclusão. de 'Art. 3.Q 0- artigo 10 do Decreto-lei importância para o setor prlmãrío dos, sem ~ ,mdustl'la. <!e, mtneraçao:

cada. inquérito a cargo de Subcoínis~ n.9 1.038, .de, 21 de outubro de) 1969; beneficio.;; advindos com o aTtlg~f 4,Q, , '. rr - Os Terl:ltonç~, o)D!str:to F8
sões será 'o previsto no § 4.9 do .art, passa. a.·Vlgorar_ comra seguinte re- que Isenta os produtos minerais utí- fro:a1 e os M1;llllClplos. pnol'ltanamen
115 do Código de Justiça Militar, po- dação:'. - _, lizadOli .na industrialização de adubos e, em.lnvest,lmentos. nos setore.s de
dendo ,ser prorrogado pelo prazo que "Art, .10. O ímpõsto único !ierá e fertilizantes, ou. na agricultura. co- educação, saud!! publica, assístêncía
se fizer Justificadamente necessárle à calculado mediante aplicação das mo corretivos do solo. .' socia.l. construcãc de estradas, energia

I
• I "" íd t d C seguintes, alíquotas sôbre o valor ,6. O artigo 5.Q, ao estabelecer que elétrica•. bem, como em financiamento

~~~sã~n~~~:f.':pe o L"reSl en e a. 0- tributável da.~ substâncias mine. o Simples desdobramento de blocos de e ínvestlmento em outl:95 setores que
raís: ,",. , ' ~ál;,mor! e granito 'n~o consíitrlÍ cpe~- prom~vam ° desenvol~mento da. mi-

Art. 6.9 O Presidente da Comissão . I - ~elalS, nobres" pedras pre- raçao' de j~dusLrlallzação, tenciona ner~ça,!. " , ~ "
-Geral de Inquérito encaminhará os CIOSas, carbonados e semipreclo- corrigir distorções existentes na atual .AI~. 17. Os Estados. Terntól'los,
relatórios' de Inquéritos concluidos ao sas lapidáveis 1%' (um por ceu- leglsla~ão. Dl~!l'lto Fe!lerll.~ e .N;íuniclpios apre~en-
P!'esldente 'da. República.. que poderá to); '1. 'Ainda em decorrê11cia da entradll. tal ao .ao ,MlrusterlO das Minas e
desde Jogo aplicar' o.qs Indiciados as TI - MinériOS de .ferro ·e de do, sal ,marinho no regime de tl'ibuta- Energia: . '

'o, :punições previstas no Ato Institucio· manganês 7% (sete por cento): ção Unificada•.o artigo 69 procura_re3- II - -No 1.9 trimestre d~ ca1a' exer-
nal n.9 5, de 1~ de dezembro de 1968, TIl __ Águas minerais, .~algem8 .guardar-'n~resses de Unidades da c.clo a estimativa .da !ecelta e respec-

~_ sem prejuízo das sanções penais a e sal marinho 17% (dezessete por Federaçao'que têm neste produto pon-' tlVO plano, de aplicaçao para o [·xer--
que estiverem sujeitos. I cento) ; , derável fonte -de receita. . _ ciCiO subs~üente; . _.",,:~

Art. 7.~ Na aplicação do presente. IV - Demais substâncias 'mine- 8. O. artigo 7.9, ao permitir a cri- rt -:- Nó 1,9 semestre de caàa 'Cxer-'
Decreto-lei observar-se-á o Código da rais 4% (quatro 'por cenio).u" tério do Ministro da Fazendà a re- cicio a prova da aplicação dos re-
Justiça Mllltar, a Lei de SegUl'anca . ~rt. 4;9 Ficam Isentas do Impôsto )n~ssão de créditos tributários' decor- cur~os onundos do impõst~ único, re
Nacional e a. Legislação Penal Mili- umco sobre. minerais as saidas de rentes de ên'o escusável é medida que cebldos no exerciclo an~or, e- a. do
tf~r; rio .que_cou~rem. minera!s que 'devam ser utilizados co- se impõe para corrigir 'distorções que encaminhar;rento das 'respcctivas con-

mo matéria. prima' na industrlallzação a antiga legislação ensejava. ' _ t~s ao órgao competente para jul"-'
, Art. 8.9 Fica o' Poder Executivo au- de- adubos e fertilizantes ou. na agrl- -', ' ga-las., . . , ' .

torlzado a. abrir o crédito especial de cnltUl'a. como corretivo de solos: ' !!'a oportullldade Ienovo a Vo~sa. Ex- § 1.9 .A inobservânCia das exigên-
NCr$ 20.000,00 (vinte mil crtrneirps a) para estabelecimentos onde se celencia protestos elo meu mais pro- clas dêste artigo autoriZa a retenção
novos). pela Presidência da RepúbU- Industrializem adubos simples ou com- fundo respeito. ..;.. Antonio Delfim. das cotas subseqüentes. ' -
co. _ S~retaria-Geral do Conselho postos e fertilizantes: Netto, Ministro da Fazenda: -, _§ 2.9 A retenção e posterlor- llbel'a-
de Segurança "'Nacional para atender-o b) para ,outro estabelecimento do LEGISLAÇAO CITADA çao destas cotas serão feitas pelt)
às despesas decorrentes da excllucãoImesmo titular daqüele onde se"- dava Banco-do Brasil S. A., mediante Ius-
dêste Decreto-IeL , procc.~sar a Industrializa~ão; DECRETO-LEI N.9 1.038. DE 21 trução do Ministério da Fazenda por

Parágrafo único. O crédlto"1l- que, a) para estabelecimento produtor. DE OUTUBRO DE 1969 proposta do MInistério - das Milias e
'se refere êste -artigo vigorará até 31 Art. 5.9 O, simPles desdobramento Estabelece normas relativas ao lmlJôs- E,neI3·gJa. .' \ -
de dezembro de 1969 e as 'despiCsas de-, de blocos de mármore e granito não to ...únlco sôbre Minerais o d(~ ou- ' i, . O dispostc;> neste artigo não 59

,correntes correrão à conta do Fund8 constitui a operacão de -industrializa- tras -providencias. aplica ,aos que .tlverem recebido. ' no
. de Resel'va Orçamentária, de que trn- ção a que se refêr9 o § 5.Q do artigo ,.................................... exerclelO antenol' ao da elaboracâo

ta o art. 91 do Decreto-lei n.9 200, 1e 2.Q\ do Decreto-lei n.9 1.038, de 21 de d~ plano de aplicaçâo. recursO'J óri-
25 de fevereit'o de 1967. _ oUtubro de 1969, somente caracteriza- .. · .. ; ·•• i ···· undos do impôsto único sôbre mine-

Art. 9.9 ~ste Decreto-lei entra em da pela ,serrage~ ou polimento pos- Art. 2.9. Á incidência do' ImpOSto rais em importlincia inferior a 500
, d t d - bl" terior. ' único exclui a cota de previdi'ncia e (qulnhentas) vêzes 00 valol' do maior

,vlgor na a a e s1;!a pu ~c!lC)ao, ~e-_ . Art. 6.9 Aos recursos resultantes da qualquer outro tributo sôbre os pro- salário-minlmo vigente no Pais naque
vogadas as disposiçoes e!" contrárIO.. cota do Impôsto único, Incidente sô- dutos mineraIs brutos, as operapôes le exerclcio.

Brasilia. lO de fevereIro <le 1969: b' d ~148Q da Independência e 81" da re o sal ma!m1,lo, pe~tencentiCs aos e extração, tratamento, Circulação.. LEI N.9 5.172 - DE 25DE OU1"TroR'o"
República Estados, Terrlt~rlOs, DIstrito Federal distribuição ou consumo das substãn- DE 1966 .v.u

. e Municípios, nao se aplicam as nor- eias minerais ou fósseis.
MENSAGEM mas estabelecidas nos artigos 16 e ,17, Dispõe sôbro o Sist07lUt Tribllttlrlo

N9 32, de 1970 do Decreto-lei n.9 1.038, de .. 21 de :.................... N.ac~ollal.o in~titlli normas gerais de
outubro de 1969.' ,§ 5.9 A Incidência do"impôsto único .ellrczto tnbutario aplicáveis à União"

(DO rODER EXECUTIVO) - Art. 7.Q Fica o :MInistro da. Fazell- ê restrita à fase anterior à'lndustrla- Estados e lIIunlcipios; - ,
da' autorizado a. conceder, nos têrmos li' - , .

Submete a -deliberação do CongrC,.so do artigo 172 da Lei n.9 5.172; de 25 zaçao e nao exclul a dos impostos
Nacional o texto do Dimretó:-Zei nú- de outullro de 1966, remissão de cré- sôbre a produção e a circulação de , ..
mero 1.093, ele .6 de fevereiro de ditos tríbut:irios' existentes até a data produtos industrializados, inclusive
1970; que "dispõe sôbre a incidên- da vigúncia dêste Decreto-lei, relati- serrados, polidos! ou -lapidados, obti·
cia. e cobrança elo impôsto único~ vamente ao impôsto único sôbre mi- dos de substâncias minerais. .
siJbre minerais, concede isenção, e nerals. desde que decorrentes de êrro ,' , ..
dá_ outras providências/' excusável quanto à classificação dos , '-"
(As Comissões' de Constituição e produtos ou ao fato' gerador do tri- I Art. 6.9_Con.~titui -fato gerador do

J ti d
. buto. impõsto: . '

us çal e Mmas e Energia e de Fi-, Art. 8.Q ;t;:ste Decreto-lei entrará em ' . ,
- nanças . ,:' ' vigor na data de sua publicagão, re- I - A saida de lnineral enumerado

Excelentlsslmos Senhores Membros vogadltS as disposições em contrário, na. lista anexa da área titulada da
do Congresso Nacional. . Brasilla 6 de fevereiro de 1070' jaZIda ou dltS áreas limitrofes ou vi

Na forma do parágrafo 1.Q do ar- 1499 da' Independência e 829 dó. ~lnhas onde ,se' situem as suas insta-
tigo 55, da constituição, tenho a hon- República, laç?es ,de beneficiamento, previstas nos
ra de submeter ~ d I'be - do C InCISOS I e II do § 1.9 do artigo 2.9

- lO, e I raçao on· ,EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N.Q 54, (leste Decreto-lei'
gl'esso Nacional, acompanhadO de Ex- DE 1970, DO MINISTÉRIO DA _ '
posição de Motivos ,do Senhor Minis- FAZENDA - 11 - A primeira aquisição ao PI'O-
tro de Estado da Fazenda. o texto do " ' dutor. quando se tratar' de mineral
Decreto-lei' n.9 1.083, de-6 de fevereI- Em 3 de fevereiro de 1970 . enumer!l-do na lis~a anexa obtido por

'1'0 de 1970, pUblicado no .Diário Ofi- Excelentíssimo Senhor Presidente da faiscaçao, garimpagem, ca~a ou ex·
cial da mesma data, que "dispõe sObre República: , _, tI'aldo por tr~balhos l'Ud\mentares.
a incidência. e cobrança. do Impôsto , . \' Parágrafo unico. Quando o mine-

,único, sôbre minerais, concede isen- Tenho a honra de submeter á ai- l'al fór consumido d<>ntro da área ti
ções e dá outrltS providências." . • ta ,consíder~ção de_ Vossa E'll:celência tutada- da jazida ou destlnado'a lns
ZioB~i'~élic1e abril de, 1970, -, Em!- o ~exo PI'OJ~tO de decEeto..lei que ob- talações nela situadas. em que se rea-'

jetlva corrigir distorçoes na legisla- llzem processos de aglomeração ou
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MENSAGEM 'DECRETO.LEI NO 1:085 DE' 18 DE mero 4, de 'I de dezembro de 1966, ses, quase todos despreparados para
FEVEREIRO DE 1970 decreta: "uma desgravação como a. programada;

N9 33, -de 1970 Dá nova redação ao inciso XIV, do Art. ,10 Fica elevado para 35% (11) a. atuação coesa do Bloco andino
- cc- artigo 49, da Lei a9 4.595, de 31 (trihta e cinco por cento) o linúte co - Chile, Colômbia, Peru, Bolívia,

'(DO PODER EXECUTIVO) de dezembro de 196-1,.. ' recolhimento a que sé refere o -ín. Equador -, cujaestruturação se com-
SUbmete à deliberação áo Congresso' eíso XIV do art. 49 da Lei número pletava símultãneamente com: as reu-

Nacional 0'- texto 110 Decreto.Lei -o PreSidente da Republica, no Ul;0 4,595, de 3L de dezembro tle 1964. níões para a "avaliação do processo de
1L9 1.085, de 18 de levereiro de 1970, uaS 'atribUiçõeS que lhe contere o ar. 'Art. 29 O presente decreto.teí en- Integração" .. Atuando em, conjunto,
que dá nova redação ao inciso XIV, tlgo 55, íneíso li, da Constituição; <.le.- trará em Vigor'na data de sua publi.. êsses países 'sustentaram a modifica
do art. 4q

J da Lei nQ 4.595, de 31 de ~!.·eta:.J-- 1< cação, revogadas as dísposíções ' em ção radical- do Tratado, no qual de..
dezembro de 1964. - Art. 1,9 O inciso XIV, do artigo 49, contrário. - veria suprimir-se pura e simplesmente

" a etapa .não cumprida de, liberação(M comíssões de Constituição e da. Lei n9 4.595, de 31 de dezembro 'Brasilia,.17 de janêiro de 19117; 1469 comerclal,-!lo fim de se chegar_a um
Justiça, de Econontia e de Finanças). de 1964, alterado pelo Decrete-lei nú, ,da Independência e 790 da. Repúbll- mercado comum 'latino-americano.

mero 108, de 17 de janeiro de 1967, H t 11 B O t ' ' t . t a-
Excelentlsslmos - Benhores Membros- . t .._ ca. . as e o ranco - c aVIo Apresen aram proJe o nesse senti o,

I I passa a vigorar com a segum e re......' Bulhões - Lulz MarceUo Moreira havendo .encontrado, porém, a natu-
110 congresso Nac C?na : ção:' . de Azevedo - Roberto Campos. ' ral resistência do Brasil, o qual, (íun-

Na forma do parâgrafo '19 do artigo "XIV, _: Determinar recolhimento MENSAGEM tamente com a Argentina. o México e
55, da Constituição, tenho a honra, de até 35% (trinta e' cinco por cen, em menor grau a VeneZuela), por con-
de submeter à deliberação do con. toL do total dos depósitos das' íns, N9 36, -era "1970 sideral' tal passo precipitado, prema.
gresso Nacloual, acompanhado.. de ,~tUições financeiras, seja na forma turo e, nas atuais .círcunstâneías, in-
Exposição de Motivos do Senhor _Mi. dll subscrição- de letras ou obrlgaçõ/'-s JDO POD~~ EXECUTIVO) conveniente aos ínterêsses nacionais,
nístro- de Esta.do da Fazenda, o ~Kto "do)Tesouro.-Nacional ou compra. de Submete- à 'apreciaç/io do Congresso procurou evitar comprometer-se bom.
do Decreto-lei n9 1.085, de 18 -de' fe<- títulos da:Uivlda Pública Federal, seja. NaciOnal o texto, do' Protocolo Mo~ posições de dificll cumprimento.
vereiro de 1970, publicado no Diário. através de recolhimento em espécie, t· d t d d 6. O con!llto de opiniões que se ve-
O/lcial de 19 dos mesmos mês e an,o, em ambos os casos entregues ao Ban. dl/ica tVO o Tra a o, e Montevi- rlflcou, então, durante os debates pa-

dscã I i . , 'áéu, assinado em caracas, a 12 de ~que "dá nova re açao ao nc so XIVJ , 'co Central do Brasil, na forma e con, -dezembro de 1969: 1'11 a avaliação do processo de integra-
do artigo 49, da Lei n9 4.595, de" 31 díções que o ocnsemo Monetário Na.. ção, não Impediu, porém, que,,'ao fim
de dezembro de 1964." - cional determinar, podendo este: j .(As Comissões de Relações E!eterlo- de negociações demoradas e penosas,
' Brasllia 3 de abril de 1970. _ El1;I-' a) adotar percentagens diferentes res, de Constituição e Justiça" e de se chegassem a um proJefo de preto-
11 lItéd'él em fun~lio; , E-eonontia) • • ' colo aceitável .para a maioria dos
o, I, • . _ das regtões-geo.econômicas; - membros da. 4ss oclação, documento

. 'EXPOSrçAO DE MOTIVOS DO - das príorídades- que atribuir,.às Exce)entlsslmos . Senhores Membros êsse que tomou o nome de "Protocolo
MINISTÉRtO DA FAZENDA - aplicações; .. do ,Congresso -NaCIOnal de Caracas". , , '

Excelentlssimo Senhor -Presidente -- da natureza das InstltUiçõ!*l'fi~' 'De Conofrmidade-cóm o disposto no '7. O Protocolo -prolonga para 1980
da República' nanceíras; '.' - artigO' 44. inciso I da Constituição, o prazo de formação da Zona de Livre

"., bl determi.nar pcreentuaís qu~, nãQ tendo -'0. honra de submeter à alta Comércio, inicialmente marcado para.
Como é do éonhecímento .de Vossa serao recolhidos, desde que tenham consideração de Vossas Excelências 1973.-,Estabelece no seu artigo 49 que, 

ExcelêncIa é at~lbuiçlio privativa do sido reaplícados ,em financiamentos à ecompanhado de 'Exposição de, Moti~ até 31 de dezembro de 1974, "as Ear
Conselho Monetarlo Nacional deter. agricultura, s.ob Juros favorecidos - e vos dli Ministro de Estado das- Rela- tes Contratantes estabelecerão as.no-; _.
mi:qar que a~é' 35~ ~o total dos d~ outras con!U90es '!Ixad~, pelo conse, ções -Exteriores, o texto do Protocolo VIlS normas a que se sujeitará o com-
PÓSltoS das -mstitUlçoes financeiras lho Monetál'tO Nacional • -, Modi!lcatlvo do Tratado de Montevi- promlsso -da Lista Comum".' O artigo. _.
seja recolhido ao Bancd Central, 'É Art. 29 :ti:ste. Decreto.lel entrará em déu, assinado em Caracas, a. 12 de de- 30 manda realizar até 31 de dezembro
facultado, também, à~,?ele Colegiado vigor na data de sua publicação, re. zembro.cde 1969. . _, de 1973 os estudos previstos no al't1go
estabelecer que até 50,. do montan~ vogadas as disposições em contrário. Brasllía, 3 de abril de 1970. _ Emí- 54- do Tratado, que não fixava, data
global do recolhimento devido seja . _ , 'I '/lo tsariastaeu. Médici. para sua efetivação. Segundo o xe-
erettvado nuavés da entrega. de Ie. Brasl1la, 18 de revereíro de 1970.' ferido artigo 39: "Diante das conctu-
tras ou obrigações do Tesouro Nacio. 1499 da- Independência, e 82'1 da EXPOSIÇAO DE MOTIVOS sões alcançadas com êsses estudos e
nnl ou de tlt?los da Divida Pública Republica, EIÍ1 30 de març-o de 1970 do exame dos resultados lia. aplicação
Federal subscritas ou adquiridas pelos ' . - ' do Tratado, as Partes Contratantes
estabelecimentos bancários (ínorso LEGISLACAO CITADA DALALC/DA!/6'1/300. (20) InICiarão em 1974 Íls negociações con-
XIV, do artIgo 49 da Lei n9 4,595, de LEr NO 4.595 - 'DE 31 DE I' h 'G 1 juntas a. que se refere o artigo 61 do

_ 31 de dezembro de 1964, alterado pclo DEZEMBRO DE 3964 A Sua Exce ênCla o Sen OI en~ra - mesmo". Abre-se, assim, !lo possibIll-
artigo' 19, do Decreto_lel n 108, de 17 . . de-Exército Emlllo ~~rrastazu Medlcl, t I
de jun-i··o de 1967). D,spõe' sôbre a..Polltzeu e. as. InstItui. Presidente da. Republica. dade de passa.r-se a uma e apa ma s

"'--' .~ B C adiantada da Integraçáo. '- çôes Mone ....r14s. ancanas Il re. , S nh P id te N di -2. O esquem~ montado para a exe'. ditlcias. Cria o C01l$elho lIfonlltá. c OI' res cn , 8. essas con çoes, ao propor a
cução da pOlitlCll monetária do Go rio Nacional e dá outras providi!1~· ,Tenho a honra de submeter à con- Vossa Excelência o encaminhamento
verno perm!tlu~ ~õsse oferecido aos cias. sideração de Vossa Excelência, para do J?roJ~to de Protocolo Modificativo
ban~os remuneraçao da parte dos de. .. , ;..... os fins previstos nos á.rtlgOS 44, 1, e do Tratado de Montevidéu ao Con-
PÓSltoS comPl!1sórlos devidos, objetl. . ••••••• ; •••..••..••• ,. • •••• • ••• ••• •• 81, n da Constituição da República, gl'isso Nacional, permito-me, final-
vando possibilitar às autoridad..es lno- o anexo texto do Protocolo Modifica- mente, ressaltar que, à luz do referido
ne~rlas controlar a evolu~ao Jos Art. 49 Compete pl'lvativamente ao tivo do Tratado de MontevidéU, assi- Instl'umento, restaurou-se fundamen-
metos de pagamento no PaIS, sem ConSelho Monetário NacloI\al: nado, ad-referendum, em Caracas, Ve- talmente. a posição do Govêmo bra-
onerar_demasiadamente os serviços de nezuela, em 12 de dezembro de 1969. sl1eiro em matéria de integração, 1st:>
captaçao de depósitos dos bancos, o :..... 2. O Tratado de Montevidéu, base é: apoio à Integração regional, com
que importaria :fatalmente na eleva_ x:rv _ Determinar recolhiment<> jurídica da ASsociação Latino-}.meli- prioridade para metas do desenvolvi-
ção da taxa de Juros. (Vetado) de até 25% (vinte e cinco cana de Livre Comércio (ALALC) foi mento interno,' não resultando, entre-

, to) d tot 1 d d ó ito d . d" tanto, da proeminência do objetivo in--3. ,O Govêrno Federal vem introdu. por cen o a os ep s s as firmado há. dez anos, e no ecorrer temo sObre o externo, uma postura de
Zindo importantes modificações nas instltUiçõcs :fInanceiras, seja na for déSSe perlodo se veri!lcou que alguns Isolaclonlsmo face aos demais palses-
no!'mas que regem as atividades do ma de subscrição de letras ou obriga de seus dlsposltlvos deixaram de ser I ã
sistema bancário. visando a sua maior ções do Tesouro Nac}onaI ou compra cumpridos, quer por serem demasIado membros da Assoc aç o.
eficiência operacional e à COnseqUêll. de titulos da Divida Publica Federal ambiciOSOS com relação a palses com Aproveito a oportunidade para- re·
te redução dos nlve1s de taxas dp até 50% do montante global -devido. pequena capacidade - de Intercâmbio, novar a Vossa Excelência, Senhol' Pre- ,
juros. Torna.se, pois, de tôda. conve· seja através de recolhimento em es quer por não.haverem as Partes Con~ sidente, os protestos do meu mais pro
niência oferecer-me maior flexibllida pécie, em -ambos os casOs entregues tratantes dado atenção às diticulda- fundo respeito. - 1Itarlo GibsOn Bar
de à autuação das autoridadeS mo. 110 Banco Central da República dI" des que as diferenças de estrutura s6- boza.
netárias nesse campo, deixando_se a Brasil. na. forma e condições que o cio-econôntica oporiam a~ increJIlento PROTOCOLO MODIFICATIVO DO
critério do -Conselho Monetário Na.. Conselho Monetário Nacional deter do 'comércio zo~l. ,TRATADO DE MONTEVIPI!:U
cional a :fixação da parcela do mon nilnar, podendo êste: 3, Essa situaçao se tornou patente - _ .
tante dos recolhimentos devidos que ) d t t c1iferentes quando ao fim do segundo triênio de Os Governos das Partes Cúntratan-
poderáo ser efetivados mediante a eu.- er: fU~Ç~O~r pp,rc,en agePS. vigência do Tratado, se denuneiou a tes do Tratado de Montevidéu. tendo
tl'ega de letras ou obrigações do Te _ das regiões geo.econllmieas: impossibilidade~de cumprir-se a. se- em vista a Resolução 261 (IX) da.
sOuro Nacional, sem alterar, entre, _ das prioridades que atribuir M gundà. etapa da LIsta Comum de pro- con~eréncia.em. seu Nono, Periodo de
tanto, o limite máximo de 35% dos aplicações' dutos do comérolo intrazonal, a qual, 8essoes Ordmárlas e o disposto nos
recolhimentos compUlsórios dos ban _ da nÍltureza das Instltuiçiíes :f1. de acõrdo com artigo 79, deveria COllS'- Artigos 54, 60 e 61 do I'ratado ,de
cos, estabelecido pelo Decreto.lel nít. nancelras' tituir.se parcelas trienais de. 25%. Montevidéu. designaram seus respecti-,
mero 10~. de 17 de j.aneiro de 196'1, b) (Vetado). 4. Tal estado de-crise levou ll.s Par- vos plenipotenciários, que, reunidos nil
pa.ra efeIto de recolhimento compul tes Contratantes sete no momento da cidade de Caracas e depois de troca-
sório ao Banco Central. c) determinar percentuais que _não conclusão do Tratado e ago~a onze. rem seus 'plenos podêres, encol..trados

4. - Nessas condições, permito-me serão recolhidos; desde que tenhalIl incluldos -o, Brasil, México e todos os em boa e devida :forma,
submeter à elevada consideração de sido_reapllcados em financiamentos a palses de lingua espanhola da -Amé- Convêm no se-••...'te.
Vossa Excelência projeto de Decreto. agricultura, sob juros favorecidos e rica do Sul _ a realizarem, de julho "....... .-
leI, elaborado com base no artigo 5á, outras condiçlics fixadas 'pelo O'mse !lo sctembro de 196!}, um balanço do Art. 19 Ampliar o perlodo a. que
Inciso lI, da Constituição. dando nova lho Monetário .Naclonal. "processo de integração da ALALC". se refere o ArtigO 2.9 do Tratado ~e
redação ~o Inciso XlV, do artigo 49. DECRETO-LEI N9 108 DE 1'1 011: 5. O balanço, realizado em reuniões Montevidéu até- 31 de dezembro de
da. Lei numero 4.595, de 31 de-dezem. JANEIRO DE 1967 extraordinárias do Comitê Executivo 1980.
bro de 1964, já' alterado pelo Decreto. - - . :Permanente, revelou dois fatos que Art. 29 A ampliação estabelecida.
lei n9 108, de 17 de janeiro de 1967 Modl/ica disposiçâo da Lei llúmero, marcarão, de forma talvez definitiva, pelo Artigo anterior se estende, ta-

Valho-me da oportunidade parã n9 4.595, de 31 de dezembro de J.ll64. a figura da. Associação: (i) a. convic- daSeas disposições que constituem a
reafirmar !lo Vossa Excelência os pro. O Presidente da República, no uso ção unânime de que o Tratado, em estrutura jurldica. da Associação, en
testos de meu mais profundo respel. das atribuições que lhe confere o vários pontos, não consultava os inte- quanto mantiverem relaclonamento

, to. - Antonfo Del/in: Netto, art. 99 J 19 do Ato Institucionll& n\í.. rêssesp.eculiares da maioria dos lIai- com o Artigo 2.9 do Tratado.
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Investimentos:, '

(' .Art. 39 O Comitê EXecutivo 1'er· na Secretaria da Associação, .os íns- EXPOsrçAO DE MOTIVOS N9 49,DE Através da vivência nestesjrês' úl:;
juanente realizará. antes de 31 de de- trumentos concernentes. O seçl'etárlo 1970,~ DO MINIS'l'ÉRIO DA AG1U- tímos anos, á Presidência do referido
,liembro de 1973 os estudos previstos Executivo remeterá ,cópia, devídaments ' . CULTUR:A Instituto, ao eonsíderar a .repreeussão
110 AI:tlgo 64 do Tratado. ~ autenticada do mesmo a cada um aos En 23 d i I d '970 sécío-eeonômíea dêsses empreendímen-

Diante das conclusões alcançadaS Governos das Partes Contratantes. ,,1, ~ evere.rp, e l tos florestais, conseguiu que o eI1tão,
çom êsses estudos e _do exame dos . Feito na"cidade- de C r cas ao doz Excelentlsslmo !3enhor Presidente Excelentlssimo Senhor Presidente da,
~eSU1tados da aplicaçao. do la'I'!atado, 'dias do mês de dl/zem~r~ dé mil no: da República ~ República baixasse o Decreto-lei nu- .
as Parte6 Contratantes inic rao em to I" ~. , ' mero 461 de 10 2 69 que permltíu
~974 as negocla!,!líes conjuntas " que vecen s e s~ssenta e nove num or - , A Lei. de Incentivos F'l:lcals conce- té d ti' d d '~ '. d '
tie refere o artigo 61 do mesmo. .. ginal nos idiomas português e .espa- dídos Jlos, empreendímentes florestaiS. a. a ~ a a~ ec raçao o exere.cío

Art 49 Até 31 de dezembro de 1974 ilhol, sendo ambos .os ~ textos ígunl- em tao boa. nora estabelecíca pelo f~~nceilo de~9~0 (aO?dt!alOC Ide 1969).
~ mais tardar as Partes ontratantes mente válídos, Govêrno RevolucionáriO, despertou. Illf rel~I~grà"a~ o o,:ne~j q P€'j t IBDF,
estabelecerão ~ novas nonnas a que ~ , ,: :" ~,~ l!1tclaji,va.' I!riv!lda. Q mais surpreen- . a : vaçao os .pr~ e os P;9-

j 'ta'~ . d lista l!: cópia autêntíeat dente mteresse tracluZldo 1'111. l.presen- tocolad~s .até 29.11.68, CUJM despe-se su er I", o comprormsso ~ " .. 't - d •. , sas seriam coudícíonalmeuta J.batidas I
connnn, outrossím, na. refelid:l. data, Em 27 de fevereiro de 1970. ....::~R()' .!',?!!o e 'cerca ce 3,875 projetos, dos . , ~.,,'.'
..evísarão ó ArtIgo 59 do Tratado, e dl'igo Amaro de Azeredo Couilnno; quais 1.374 .já ~provadosl I' que re- Ainda em 1969' o movjmento~u;"
ús disposições do Titulo I do Proto- Chefe da Divisão de Atas Internacio~ JJt,cse.rl!a ,o plantIO superl~ra 694.970 rníu tais propol'çÕes que fOI i"áiSpen-'
colo sôbre Normas e l'rocedimentos naís, .. mllhoes. de árvores e IOvl!3timenl;o que sável a Presidência do mIlF" balxar'
parI!- as Negociações;. ' . ',MENSACEM ~ ultrapassam a NCr$ 29~,~á'/.786,"L••. a Portaria nQ 1,099, de 5,9.69. (!s(a_

Ano' 59~ Enqanto nao forem adofa- , ~ ~ Nao obstante os pe,,~dos .encargos belecendo o ststema de ,Cdnllllltnção,
p.as as nl!I'mas a que se refere ç ;\rtl- N'?39, de, 1970 e, a grande., responSab!li~a~~, lmpos~a eletrônica com o objetivo Je' t,OJ'1lar
go~'anteru)r, não s~rá. oqr!gatórlO o pela Lei ;I?'I'.5.1q6,de ~.9,6", (; 1IJ.~t.l· possívetum melhor atendimento'( dos
cumprimento dos pra~os e pe~centa- (DO PODJm,EXECUTIVO) tuto BI'l\sjlE1lro de, Dl!ScnVolvi~lento serviços de análise e avalíaçao ''aos
gens previstos no Artigo '19do Tra- • '. ~ .Florestal - m~F!!l:ut~rC1Ula vincula- projetos, .: ~ , ~

~~ padt). " '., Submete ã • dellberaçáo tio Congresso da -a -~steM!msténo,~ .vem procura~" ~~' ' ,
. AI't. 69 Durante o período fi que ~Nactonal o teXto do Decreto-te nú- do desmcum.!lIr-se de.sua- !LllSSLo. CI'1- Para. que Vossa Excelência possa

se rerere o Artigo ,19 do presente Pro- 1IIero 1.087'- de 2 de -março d, 1970. ando condíções ca~azes ue atender ~o ava~ar 'o ~mpU1so originado pelos In-"
j;ocolo~ as Partes' Oontratantes, ~PJl- que "dispõe sôbrlÍ li aprovaçúo de nU!Delo, sempre crescente, de c.ontn- c~ntlYo~~ f~, tomo a !l,berdade de

, tinuarao a ',reallzar ~,as llegoclaçoes 'projeJos, de 'jloresta11lento e retto: bumte~ Interessado~ na ,~pllcaçao, de t!~cn!lll!1ar, abaixo "o movílllelito dos
anuais previstas no Artigo .49, letra restamento visando ao reconheci- ,seus, Iccurs~: no I~fl~res,amento. tres ultimas ~anos:

li), lo, ~I'lltado.. , • 71/.cnto dc ihcentivol? liscals"., . , : Aprovados ~ HA 'al'vores c

- A pal'tll: do IX Período Cle Sessoes " , ~ ~ o' i,

Ordinárias da COnferência e até que (As Comissões de constlhtlção e í967 ' . 151 . 38,358 84 737 578 'n 090 8927
'~itrtev~~ov~o~u~ :~~~;req~ ~f~~ Justiça, de,'ECOn?mla ~ de Finanças:, ~:~g '~5~' 1:~.~~~ . 38Ú4Ú16 {iiÚ7Ú8Ú:"
49, dêste 'Protocolo; cada Parte. Con- Execlentísslmos Senhores MClUbl'OS" , " ~223.4~.19.o "105.889:812,03
tratante deverá conceder anualmente do Congresso Nacional: . 1.374 li 0- 694,970.""4 ,-~ '--'---,--'
à,::' demais Parte~ Contratantes redu- . " " . O .415 ' vo '293.257.786,25
ções de gravames equival~l1tes pelo Na forma' d~ I!a:ágrafo 19 do artigo • , . . ,
menos a 29% da média pOllderaC\a 55, da Constltwçao, tenho a honra' Em razao da parhC1111andade da :964 não se comput.'l.rá o Valol' das
dos mesmos vigentes para ,tercell'os de submeter ii. deliberação do Congres- não coincidência do ano agricola eóm reservM florestais, n~o ,exploradas ou
países. - g~ Nacional,. acompanhado de Ex:!?OSI- ri ano, fiScal~ o que representa dize~ em formação.

Não obstante ao ,amparo do artigo çao de MotiVOS ~dos Senhores W.mis- que a opcraçao florestal 'está conalcio· ~~ , ' ,
32 do Tratado: OS paises de mcnor tros ~ dó 'Estado da Agricultura e <la nada. não apenas à. aproVll.'I'ão ,do pro- §, 39 ~ pe~soa,! jur,dicas poderão
descnvol~ento econômlc(] relativo Fazenda, o texto do . Decreto·leL nu- jeto, II).as, Sobl·etudo,.às ~ondillÕes cli- ~escontal _d~ ,1~IlOStO de r!:l1Ja que,
ooncederão tais reduções de gravames mero 1.087, de, 2 de março ,dt 1970, mátlcas-locais, que Imo ~fll)xíveis, ~de- evr m) Pdagal• até 50~ (cmquenta por
em têrmos compatíveis C01ll Slla si- publicado no Diário 'Ojietal da mesma terminando a possibilidade o. a Im- Cel~ . o valor, do Impõsto, as Im
tuação.' data, que "dispõe sôbre a aprovação possibtlidade de, realizar, ,a',operação, po nClas comprovadamente apllca-

Outrossim, a partir de 1974 e até &le projetos de florestamento e refio- é parecer técnico que se, I.j)m~ essen- das em florestamento ou :efloresta
que, entre ~ em vigor o ~Istema ~'que restamento viSando ao reconllecimento clal a lnterveniêncla de VOSsa El>ce- ~el1to, que poderá. SOl' feito com ~_
surgir da revisão de que tratã o Ar- de~incentivos fiscais". - • ~. lência pará atender a<um Imperativo ~encias florestais, árvores frutlferas,
ti,go 49 do presente Protocolo, caso, .' " " de não ~ desestimular o .lnterêsª~ des- arvotes de grande p~rte e relatl\'Rlo ao
alguinn Parte Contratante venha a ,Brasflia•.3 ~e.abrl1 de 1970. - El1l1- pel'tado na área dn iniciativa prlvad!\.~ ano-b~ ~o exercfClo -financeiro em'
sofrer, sérias dificuldades para l.lom~ 110 G, c~MedlCl" Assim, tenho 'a hoiira de submetêr que. o Imposto fÓl' dev!do. '. .
pletar a citada percen.tage.z:l;ldt: ;0,9%, DECRETO-LEI N9 o 1.087 DE 2 DE à. ~e!~vada apl'eclação de VOSSa Exce- §,.49 O estímulo fiscal previsto no
poderá c.o~ceder reduçoes~l1~ gravames "MARÇO DE 1970 ,lênCla o, anteprojeto, de Deereto-lei, pal.agrafo anteJ:lor pode~á' ser, '0011-
em condiçoes que lhe sejam maill ~avo- ~' ~ ~ que vlsn<,a prorrogar': a data de apro- cedido, cumulatlvame!1te com os de
rávels, pr,?cll1'an!;lo aleançl;\1' li, pel'cen- Dispõe sôbre et 'aprovaçtto' de próje, vação dos projetos que,~ neste ano, vi- que trata.m as Leis numeras ".?Jr, de
tagem de reduçao antes ullllcada... tos de j!orestame7lt,o ~ e ~,rell.qresta- rão a utilizar-se dos es~tlllulos !la T.eJ ~ de mlUO de 1963 e 4.869. de. 1, de .'
, A Parte Contratante q.ll!' ',aese~ar mento V"isalldo ao reconlleCI11Iellto n9 5,106, de 2,~.66. a ~exen1plo de- que ::embro de 196.5, desde ,q~e nao ui.
lidotar d- regime de exceçao :n.enCiO- de incentivos liscais. ' ,~ ~ foi feito relatlvamenk··aos de 1968, ( inp'l1SlüSe'tem ,conJunto, ,o 1i1lllte de 60%
Uado no 'parágrafo anterior devel'á '~', . através, do já ~ citado Decreto-rei nú- c q en a pOl' cento) do ,fmpõsto de
comunicá-lo ao Comitê Executivo Per- O Presidente da RepiÍblica, usando mero 461, de 10.2,69. . .' " , renda devido. ,; , '
ma~lCll.te,an~ 4a. real1zaçào da Con- da atribuição que lhe confer~ 9 artl- .... ~.t . lê .. _ Art,. 29 As pessoas físicas ou jUl'ldl,J
ferencla ordmana correspondenté, go' 55 item ,fi da constltUlçao de- ....,1 ero a V~~E;xce nela o. pro cas so terão 'direito' ao b t' ti
ll.PI'csentando a, informaçáo que 'jus- creta:'" ~ '. testo~ do meu.maIS 1?~ful1~o respeito, ou desconto ~dc'que trata ~s~ J~f ~
flfique a utilização ~Jêste L'l"gime.~ ,~ " ' -: ~Ufs FlJ,mando Cirlle :f,~'!7la - An- desde que: .; g

Árb. ,19 Os projetos de' flol'eslEl- tomo Del/~7n Netto." .' ,
,Art. 79 Os produtos incorpor~dos à mento e de reflorestamento apresen- ~ _' a) ,realizem o florestamento ou re.. ,

hsta, comum que 'fazem l!arte d. rcs- tados ao Instituto Brasileiro 'de De-'· LEGISLAÇAO CITADA, florestamcnto emtOl'I'8S de que te
pectiva ata de negoclaçoes de 7 de. . " . ' , nham 'justa p til I •
dezembró dei 1964, assinada em Bogo- senvolvi11l;ento Florestal -, mDF, de LE!'N9 5.106 _ DE 2 DE SETEMBRO ri t' . osse .r:-, u o de pro.
tú,durante o 1:V Perlodo ,de Sessôes 30, ,de noyembro de 1968 a~ 10 ~e ", DE 1966 ~ e/~, ,USUf:utuál1oS ou (letentores '
Ordinárias da Conferência., úrát. libe- dezembro, de 1969, Q que ~Illd:l. n.ao , " o, o ,IUO útll ou de que. de outl'~'
l'ados naoportlinidade que se acordar ten~am sl~o aprovado~ por esse,órgao, Dispõe sôbre os incentivos jl~cais con- f~~~~~~mcoo ~so, l~ci~sive como
ao se ,estabelecerem as novas normas, dl1:ra9, ~relto ii. deduçao ou~abatim~. cedidos a. ,empreendi71ie,ntoll tIores- ' " . m datárlOs,
li que se, refere o Artigo 4q do Pl'e' to condicional nas, de,claraçoes de lm- tal8.' ~ b) tenham Seu projeto pl'êvlamente
sente ,Protocolo. - ~ pÔ'!to de renda de,pe~oa'flsica ou ju. -, ~ ,', ~, aprovado pelo MlniStélio di!. Agricul-,

Art. 89 Nos estudos e negociações rldlca, ~\!s~e que observadas as de~ais O, Presidente ela República " tura,' compreendendo um programa' de
'que se realizarem em cumpl'!meJ:to do exigênCias da Lei n! 6.106, de :& ,de • ' ~ ~ , • plantio anual mínimo de 10,000 (dez
Artigo 39 do presente Protocolo,,' ter- ~etembro de. ,1966,e o, seu re~. Faço saber, que c o C?ngresso Na!ll0' mil) árvores;., ' .. ~.', i,
se-á em conta o propósito' clt' pmcurar mel1to~. , , ~ nal decreta e, eu sanClono a segmnte ) fi ta to .' . o •

, . t ô-' Lúllb d ,~... . , '- lei . , ' ~~ c ° ores men ou refloresta- ~
ocreS~lI~lenOeconm..co~q ra.o,c § 1v,Atéa 4ataela,d~cl.!1raçao do .. '.c. ~ ,', ~ 'mento~'Ptojetados, ssam'.a, uÍZ' '.'
harmolllc(', entre as Partes ponlra- exerclClo financeiro, de 1971 (ane ~ase Art, 19 As Importâncias empregadas Mlnlstéiro ,da AirJgultllhí 'sj i~ do
tantes, bem como a distri!Jlllçao eqll!- de 1970) será apresentado o, compro- em florestamento e reflorestamento base-à exploração eCOnÔmiCa~' de
tatlya dos ~enefJc1~s derivados' pro. vante. fornecido pelo ~mDF,referente poâerão ser abatidas ~'ou descontadas servaç;;,o do solo e dos reg?:;es c~~ <

cesso de mtegraçao. à aprovação do projeto cujas despe- nas declaraçõeà de renc!lment.. daS águas.' "
Art .. 99 O, pres-ente ?rotocolo não sas<foram condicionalmente. abatidas. pessoas iíslcas e jurIdicas, resldt;ntes _ " .

podera se,: !,lrmado com reservas nem ~ - ~ '_ ou. domiciliados no Brasil, ,atendidas Art. 29 Os ~spêndios corresponden'
est!1ll poderao. ser l.'ecebldas quando de § 29 A fa1!& ·de comprovaçao; na as condiçõcs estabelecidas na preSen~ tes às quantias abatidas ou descon-
sua .;ratl!iCaçaO_, Os instrl1!!lentOf' de for~ do para~rafo anterlo,:, ou a l'e- lei. :, , ,~,.<, tadas pelas pessoas físicas ou juridi-
ratlflC;wao serao depositados Dr Se- jeiçao do prOjeto sujeJta:ao ao tli- , _ .'.. cas,. na forma ,do artigo 19. desta Lei.,
nreí::ma do Comitê Executivo Penna· buto as. Importâncias condl()lonalmen- § IV As pessoas fíSICas poclerao aba· serao comprovados junto no MInis
nente'da Associação :;:'atillo-Amerioana te abl!-tldas, como rendimento da pe8" ter da renda bruta as jmport~ncias tél'io da Agricultura de CUjo reco
de,Livra' Comércio.' A esta c9.berp: co~ soa flsica !!u. jurídlc~, (',brando-se comprovadamente aplicadas em fiores- nheclthento' depende 'a sua regular!
Inunlcar a data do depósito ao.. Go- com ~ol'reçao monetárIa s. difc!'ença tamento ou ref1ores~mento e relatl- zação, 'sem preju1zo da. fiscalização es-
vernos dos países que tenh:lm ;~ma- que,fo! apurada. ' , , vas,;ao ano·ba~e.~do exercício Ilnan- pecífl.ca do'ímpõsto de renda.
do ~o presente Protccolo. . _ ceho em que o 1lnptlsto i61' devido, ob. ' ", ~

Art. 10 o presente Frotocolo será Art. 29 :lJ:stc Decreto-lei entrarf em servacto o disposto ~ no art. 99 da Lei ,Art. 49 Para os fins da presente
chamado Protçcolo de Caracas, e en-. vigor na da~a' dE; ~ua publicação,~ revo. n9 4,606, de 3.0 de uovembro de 1964. 1~11 entende·~e como despesas de fIo-
trará em vigor tão logo as Partes gadas as, dlsposlçoes em contrário. '. 29 N cál' 1 d ' , ' " lestamento e reflorestamento aquelas

t t • ' , , , - r. O~ cu o' O rendimento trio q'ue forem aplicadas dlretrlmente ""10
?Oll,ra an>~s o ratiflq~em conf~rme Brasllia, 2,de março de' 1970; 1499 butãvel previsto no a1't. 53,da Leinú- ontribuinte di t ......
seus pro,cedlmentos legaiS e depositem, da. Indepelldencla e 829 da RepúbUcll, meI'0~04, ,de ,30 de, 'nOvembro 'de ~ão de sel'YÍ~o~ ~: ~~~:Ir~s,cog:l~\:;:
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da 'pqpulação que habita. a Hereses.
amazõníca, Como recursos comple
mentares, vêm a madeíra, couros e pe
les e uma smptríca agricultura que
nlnua. não pôde desenvolver-se prtn
cípaímente por 1alta de auxrllo do
Oovel'l1O Federal.

Multo se tem falado do desenvolvi
mente elo Amazonas, mas ná-necessí
(Jade de se distinguir a capital ciovas
to e abandonado ínteríor do Est,ado,
onde está. localizada ÍIo grande -maío
ria da população. Habita o Amazonea
uma populat:âo -de cêrca ele 900 mil al
mas, das quais apenas um têrço vive
na Capita.l.

Dizer-se que A. capital -' Manaus 
tem se uesenvotvico é uma verdade
Indesmentívcl; falar-se, porem, em de
senvolvlmento do. interior do Estado,
é um uesrespeíjo aos que .. lá ·residem
lJ que de tudo têm faltá. •
. Baje, os sres produtos násteos que

sempre sustentaram e homem no in
teríor do Estado estão pràtâeamente
sem preço e, portanto, quantos vi.
viam ele atividades extrativas, sem
mais condições de sobrevívencía. A
borracha já não li maís produto que
illtel'~sse I) sermgueíro extrair. O va
101' de um quilo de borracha já nao
paga o preço de um quilo de 'l'-.:oz
110S altos rios. Os perigos que cercam
o homem nas selvas da Amazonia
exigem alta compensação para, eue
ele os enfrente. O preço da norraciia
deve, por - isso, ser aumentauo ' para
que possa o seríngueíro permanecer
110S altos rios, distante da Clv!llt,lledO,
garantindo, além da subsístênc.a "da
familla, a defesa do nosso t01'1'it61'10
ameaçado.

Igualmente, -a juta, produto que por
muitos anos tem sustentado (; nosso
pravo eaboclo nas ribanceiras amazô
uicas, hoje est<\. sem preço cOlllpen
sador e não mais constitUi' fator de
atração para o trabalhador interiora
no. O prcço de qllllograma de juta
é bem Inferior ao preço _de \Ull quilo
de açúcar, de um quilo de oleo .,ara
tempero do feijão.

A mesma· sorte tem a calotanha.
Produto de dlfkll extIação. o preço
lIão compensa o sacl'iflclo da colheita.
Por isso, OS grandes produto! eS ' de
castanha com quem eonversei nessa
minha e~tada ,em Manaus declaram~se

totalmente e1esinteressados na colheita.
do produto, .

O -exodo cf" hJmem do lntelíOl' pa
l'a a capital é üm fato. E:le iJ -obrlga
do a. busear meios de sobre~véncla
na capitai e quase sempre nada con
segue, visto. que, já. alquebrado e sem
eondições de saúde e educacÍlo, não
eneontra quem lhe dê empr~go para
sustento da numerosa prole.

Os govel'l10S - Federal e Estaduai
- têm de determinar providências
imedIatas no sentido de que os \lre~
ços dos produtos bl'lsicos na cconomia
do Amazonas sejam revistos e melho.
rados, a 1l1n de manter o homem elo
interior no seu pôsto, não só para o
devido sustento de SUB prole, mas,
principalmente, para marcar ~ defen
der as nossas fronteiras.

Fica aqui meu aptBo ao Sl'. PI·e.sl
dente da República e a. todo seu Go-'
vêrno para. que seja. Ul'gentemente
constltuldo um grupo de trabalho que
estude aumento 'le preço para a. boI'.
racha, a castanha e a. juta da Ama
zônia. (Muito bem.)

O SR: SINVAL BOAVENTURA
<Comunicação, - Sem revisão do

orador) - Sr. Pl'eidente e Senhores
Deputados, tive>uos a opo1'turúdade
de assistir a entrevista que o Senhor
Ministro Mário David Andreazza con
cedeu à Imprensa televisionada de
Brasília, na semana. passada, .

Para nós, fol uma {latlsfação, puis
sempre adnúramos sua dinâmica ad.
núl1lstração li. frente da importante
Pasta dos Tran.-pvrtes. Cada vez mais·
S. Ex~ demonstra ao povo brasileiro
que o Ministério doS Transportes, que
os governos da Revolução - e êle re
feriu os dos saudosos PreslClentes
Castello Braneo, e Costa e Silva e o
do atual. Presidente Médici - têm

boração do projeto técnico, no prepa- ciamações das quais 12 contenciosas, mentos do Presidente da República e
to de terras, na aquisição de semen- sendo as reatantes 206 simples homo- aquilo que está fazendo o atual Presí
tes no plantio, na proteção, na vígt- Iogações de rescisões contratuais, '! dente do Banco do Brasil. .
Iãnela, na admtnístracão de viveiro e 4. NesLas condições, tenho a hon- E posso dizer mais, Além das mui-
flôres e na abertura e conservação de ra de submeter á elevarta.considera- tas agêncías do Banco do Brasf],
caminhos de serviços. ção de Vossa Excelência o anexo an- criadas em três governos, sob a orí-

Art. 59 Ficam revogados o art. 38 teprojeto-de-Ieí que consubstancía a entação do Deputado Nestor Jost., lá
e seus §§ 19 e 29 da Lei nq 4.771, de medida proposta. . - . .está a de Tapera; a de Iblrubá, 11 de.
15 de setêmbro de 1965 e o artigo 40 e Aproveito a oportnnldade para re- Panarnbl, a de' :F,edcrico wast
seus §§ 1 ge 29 da Lei n9 4 862, de novar a Vossa Excelência protestos phalen, 11 de Santo Augusto, a
20 de novembro de 1965. de profundo respeito. - -AlfredO de Gíruá, a de Cêrro Largo ee

.Al't, G9 Esta lei e!1prará em Vigor Buzaid. . tantas outras, que estão prestando os
na 'lata ~~ sua publicação revogadas ,IV":" O SR PRESIDENTE maiores servtcos não apenas' à pa-
as dísposíções em eontrárlo. . ,- putação- que vive no ínteríor, mas in-
. Bl'a-sílía 2 "e setembro "e 1966' 1459 Esta finda a_leitura do expe.dien~e., díretamenta ao prõprto Govêruo do

o ~ " " Tem a palavra SI' A tô B' .Brasil, que está empenhado no au-
da .Independêncla e ?89 da Re~úUlica, e ' . • • o ',11 .1110 1',,- rnento da 'produçâo de nossa Pátria
_ H. Castello Branco - Octávic ·BIt- solín, par~ uma -comumcaçao.._, E quando faço êste registro, contes-
lhões - Severo Fagundes Gomes. O· SR, ANTÔNIO BItESOLI~ - - tando a orientação do Banco Central

PROJETO (Comunlcagão. -Sem revisão do quero dizer que senti de -perto o In-
. orador) _ Sr. Presidente, Srs, Depu- terêsse do Presidente elo Banco elo

N9 '2.095, de '1970 tados, há pouco. o eminente gaúcho Brasil em relacâo à continuidade da
UT O) Deputado Nestor .Tost, Presidente do polltica do Govêrno, Ainda há pou-

(DO FODER EXEC IV cós dias, quando estive com o Depu-
Ba~co do Brasil, em entrevista, con- t d N to t ' • li

Transjere a jurisdição da Junta d,e cedída à imprensa, declarou que.aquê- a o es r Jos, entreguei- ae em
Conciliaç{io a Julgamento de Mara- Ie lmportallte 'estabelecimento de mãos o pedido de criação de uma
gojipe, Estado da Bahia, pertencen- orédíto estava estudando a possíbílí- agência do Banco do Brasil no Mu
te l(5~ ncmão, para o Município de d ti ' dI.· b d niciplo de Espumoso. :F:ste assunto
,salvador, no mesmo Estado.' a ,e a cons rucao, em reye, e não foi tratado apenas por mím, mas,

mais ou menos 200 prédios destinados .Jnclusíve, figuras Ilustres da ARENA
(As Comissões de Constituição e a agências daquele Banco em nosso Já Intercederam neste particular. Es-

Justiça e de Legislação Social). /' pais. tamos esperando que o Banco Central
O Congresso Nacional decreta: A notícia não poderta ser mais deixando de lado uma politlca que não

auspícíosa nem poderia ter eneon- traduz os anseios e necessidades do
Art. 19 i."ica transferída a sede da trado mais funda simpatia em tOda povo brasileiro, permita que o Banen

atual Junta de Conciliação e Julga- r, parte, No entanto _ não sabemos do Brasil crie agência no munícípío
menta de Maragojípe, Estado da Ba- '~ algum dos õrzãos que ouviram S. de Espumoso, de Sobradlnho,-de Tôr
hía, pala Salvador, no mesmo Esta- E,oa, interpretaram mal as informa- res, crie quantas agências se façam
do, que constituirá a Sétima Junta de cões nem Os objetivos de alguns jor- necessárias, não apenas no meu Esta
Conciliação e Julgamento daquela -nals~- a "verdade é que a noticia do, mas em todo o território nacional,
Capital. satu deturpada, dando a entender Se o Banco Central. assim proceder.

Art. :l.9 A presente lei entrará em que o atual presidente do Banco do contará não apenas com os aplausos
vigor na data de sua publicação. I'C-Brasll nretondla criar 200 novas agên- de um modesto Deputado, mas com o
vogadas as disposições em contrál'lo, cias dêsse I'~tabeleeimento de crt'ctito de todos aquêles que sonham com um

.Brasllla, em de de lil70. ~m todo a Pais. . Brasil maior, que tenha efetívamente
MENSAGEM NQ 13, DE 1970 DO Nat.uralmente o Banco Central; que eondições de realizar uma politlca

não havia sião ouvido a, respeito do que traga em seu bôJo as aspiraçõe.t\
PODER EXECUTIVO assunto, desde lo({o se manil'estou do povo brasileiro, (Il-euito bem.)

Excelentisslmos Senhores Membros contrà~iamentl> à iniciativa. Embo- O SR. CID ROCIIA
do Congresso Nacional: "a não o fizesse diretamente, mandou

divulgar. na Imprensa uma nota- se- (Co1llunieação. Lél.
Na forma do artigo 51, caput; da 'd 1 I t I tltlln o O· (lUa (uran e a gum empo ,Sr. PrA·ldente, Srs. Deputados, t.'e.,Const! tuição, tenho a honra de suiJ- o -.. lodo Br il - o I ' "".oa lC as na C1' arJa novas percutiu intensamente no plenarlo da

meter á deliberação de VOSsas Ex"r·· ~,,"ncias.· Assembléia- Legislativa do Paraná, a
lênclas acompanhatlo de Exposição de - ,
Motivos_do Senhor 1I'!inistw a" ",sia-. Não estamos aqui para criticar a reivindicação de uma vaga. no Supre·
do. da J-ustlça, o anexo projeto de iei direção do Banco Central. Queremos, mo Tribunal Federal para um ,mista
que .. transfere a jurisdi~ão da JUll- sim, que o Banco central, antes de pal'anaense. Essa tese, que não ê no
ta de COllclllação e Julgamento de tomar medida rle~ta ordem. procure va, encontrou de pronto a aclamaçao
Maragojlpe, Estado da Bahia, perten- fazer o que faz o -Banco do Bra,.a; daquela Casa, ·unindo em torne, dêsse
cente à 5~ Região, para. o Municiplo <inLonizando com· as aspirações e as ideal as bancadas da. Arena e do
de .Salvadol', no mesmo Estado".' necessidades .,dos brasileiros, não se MDB e obtcnclo o decidido apolo do

BraslHa, 19 de abril de 19?O, coloque contra o C\ue o Banco do Bra- Governador Paulo Pimentel.
,Emílio Médicí. ~1I vem ,reali211no1o em benefieio- de A êste movimento iegltiu)i), venho

milhões de brasileiros e - por que também juntar a minha colaoomçao,
EXPOSIÇAO DE MOTIVOS NQ não dizê-lo? elo próurio Govêrno da coeso com as tOlças mais rellfcsenta-

\ GM/L058-B'; DE 1969 DO Revolução. Nós. qLle acompanhamos tlvas do Estado.I MiN1STltRIO DA JUSTIÇA de perto a polltica-"do Banco dO Br.a- Efetivamente, nobres· deputados, é
slr sabemos o quanto êle tem melho- já tempo de se fazer justiça ao povo

Em 9 de dez~mbl'O de 1969 l'ado dePois que se encontra à sua pal"anaense, com o reconheCimento da
ExcelenLlssimo Senhor Presidente frente êsse grande gaúcho, o Depu- cultura juridlca de um dos seus em!-

ua República: tado Nestor Jost, Podemos dizel nentes filhos, A classe jurlcUca do
aqui. com autoridade. da importância parailá sómente no século passado -

O Tribunal Superior do Trabaillo, que o Banco do BI'asil adquiriu Iloje mais precisamente em 1894-- teve
em iace o das conclusões a que ch'êga- iunto ao govêrno e junto ao povo do um dos seus mais ilustrados membros
ram o Ministro Corregedor-Geral da Brasil. Sabemos que, bem ao can- integrando a Côrte ·Suprema.: o sem·
Justiça e o Presidente do Tribunal lrário daquilo que muitos pe11J5am, o pre lembrado Ubaldlno do_Amaral.
-i1egional do 'l'mbalho da 5~ Região Banco do Bl'asil, através da sua po- Nunea mais o· mundo jm'ldico parA.
constante do Processo TST-1.245-69. litica de crédito" principalmente em naense mereceu esta homenagem, mal
remetido àquele Egrégio Tribunal, re- relação l\ produção, tem trazido os grado, scjam os aeórdãos dos nO&5OS
lativamente à transfel'ência da Juntil maiores beneficios à nossa Pátria, tribunais slstemáticamente mantidos
de Conclliação e Julgamento de Ma- E - por que não dizer? - também na mais alta instãncia do PalS, o que
:·agojipe, para o Municipio lie Salva- ê Important.e a construção dos pré- bem demonstra o alto gabarito dos
~or, no Estado ela Bahia. manifesta- dios para as agências do Baneo do nossos valôres juridicos. .
le favorável á medida, uma vez que Brasil. Lá. estão, por exemplo, entre Congratulo-me com a Assembléia
'não só convém aos Interêsses dos .S novas, ns 'agências de Passo Fun- Legislativa do Pal'aná e com o povo
">SSullll'lados daquela Capital. como ,do. de Giruá, de Panambi, de Santo paranaense por fazerem crescei' o
:ambéf!! I~ão acarreta despesa,s aos co- .Angelo. de CruzAlt~ e a de Ij!!i. já elamor desta justa reivindicação: um
ires pubhcos. em face de conclusao, Conseql1ente~ jurista paranaense no Supremo Tli.

2. Esclarece o Tribunal SlIperlor do ment.e, o que o Baneo elo Brasil vem bunal Fe4erall (Muito bem,)
Trabalho que o movimento judlclârlo- ~ealizando no Pals, sob a gestão do ,
,rabalhlsta no Municipio cle Salvador Deputado Nestor Jõst, é obra alta- O SR. JOEL FERREIRA
e!,!ge.B criação da 7J JUl~ta de C011- men~ elogiável. . (Comunicação. Lê) - ·Sr, Pl'esf-
'lhaçao I; JUI.gamento, a ll1n. de aten- Falo tranqüilamente sôbre êste as- dente, a economia do meu Estado

der ao el'~S~mlellto populaCIOnal na- 8unto, porque sou Deputado da Opo- ainda ,se baseia ~undamentalmente no
qnela CapItal, e~tlmado, no momento, sIdo mas ant.es e acima de tudo Raú- extratlVismo. FOI a bOlTacha, de glo
cm 858.730 hab,ltalltes.. •. clio' e brasileiro a serviço do meu riosas tradições, que construiU, no

3..Acresée, amda, a ClrcllnstauCla Pais Portanto não posso de maneira fim do século passado, li. bela cidade
de que, enqua.nto são dlskibuidas alguma aeeitar, que um estabelecl- de Manaus, antes, uma simples vila.
rjiàr~amente, cêrea de dezesseis recla- menta de· crédito como o Banco Cen- E' a juta que constitui presentemen
.:;aç!,es para cada uma das. Juntas da traI, que orienta a poUtlca bancária te a base d~ economia regional. E'
Alpltal, fora as homologaçoes, a Jun- do Pais. tome iniciativa e1esta. ordem a castanha, ehamad!l do Pal'à, que
d\ de Maragojipc;. du~ante o exercl- contrariando os próprios principias duranté dezenas de anos tem susten.
do de 1968, apreCIOU, somente, 218 re- que cOusubstaneiam os pronuncia-· tado a subsistêncIa de grande parte
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aado tôda atenção, ao problema de O SR, l\IAGALHAESMELO Ies e nossa, como Nação .llristã, O qUE! que, para IIlÍm, Sr. Presdiente, é ~
transportes, quer no setor rodoviário, I t estava. em jôgo era a viáa de um alio' maior reallzação que êsse processo
quer no ferroviário, maritimo e flu- (Comunicação) - SI', Pres den e, dignitário, U.Jl1 digno representante de nmção da grandeza" do Nordeste do
víal.: Podemos dízer que não há -um ocupo esta tribuna, na hora das pe- uma l'epública democrática da Europa, revoluclonarío pode concretlzar em
Deputado nesta. oasa cuja região não quenas cçmuníeações, para lamentar Ela deveria ter sido preservada. pelo função do Nordeste da grandezs, do
'tenha' sido beneficiada nesta setor. profundamente. o que as emissoras de Govêrno, que disso pouco cuidou ou Pa.ls. (Muito_ bem.)
Nm>'sa região, do Alto Paranaiba, do rádio e alguns jornais de alto concei- cuidou de maneira infeliz;
Triângulo, recebeu os beneficios que to em nosso Pais a?ab~m de noticiar: Aqui, pOl'tanto, em caráter pessoal, O SR. ALDO FAGUNDES
há anos vínhamos pleiteando. Da. a. morte, por gl~el'l'llhell'os da ouate- e, creio, em nome. do' povo brastíeíro. (Co?flunícação. Lê).
mais alta Irnportâncla roí a condução mala, do embalxad,!r da A!emanha. deixo o meu protesto pela maneira
da. BR-262 que além de interligar o Ocidental, o oonde von Spretl .. Todos como' foi tratado o -'Emhaixador ale- Sr. Presidente, P&!" segunda vellô
Espírito santo' à. Capital de Minas· saciamos q.UB êsse drall1;a relativo !lo mão neste episódio que 'o Brasil an- volto a esia· tríouns paú.. ptdir aos
'Gcrais e esta a u;I>eraba ligou? qlla,- rapto dhoádlPllomatadíse vínha desendílO- siava tõsse resolvido da maneira co- órgãos competentes do Governo' CllI&
drl1átero ferrlviárlo àqu~la reglão imo Iando a guns as. sdendf~ me da- mo soubemos resolver o caso do Em- levantem o recesso da Câmara. de Ve
portanto de agricultura e pecuária, 1601" no caso, uma 19ran e Igura a baixador norte-americano' em nosso readores de Santana do Llvl'ameútÇ),
estabelecendo, a conexão daquela Igreja da Guatema a. As c~n,:!ersa- País. ' '. o no Rio Grande do Sul. '
área com o centro de Minas Gerais ções se P.r0c~ssavam e as exígêneías Garantir a vida dos "nacíon i COm a reabertura do Congresso,Na-
e com Belo Horizonte, a capital ,!o dos gu~r~'llhelros guatemaltecos eram, ranttr a vida sobretudo dO; ,a s, ga: cíonai, esperava Il. opinião pública,
EStado. Ainda mais, o Alto Paranal- sem dúvida, de alta monta:' Pediam, tantes d - . .Iepresen Sr. Presidente. que os processos para.'
ba, foi beneficiado com a estrada que os subversivos. daquele pa!St cendtro

l-
ser,. p~:~~t~~:oes;~:~j~~~asdeh~o~~ o retorno às atIvidades dos diversos

liga a Capital do Milho - Patos de aulericano, a ltberd~de de Vl~ e e, OS Govêrno responsável pelas lt f órgáos legislativos "7' estaauaís e mu
Minas -: a Lagôa Formosa, Carmo do comunistas e uma Indenízaçâo de cêr- - a as un- níclpaís _ já estivessem conchndos •.
Paranaíba, Guárda dos Ferreil'Os' e ca de 720 mil dólares pela Iiberdnde ç0el!. que exerce à frente' de quatquer Aliás, _declarações anteriores, do 81'.
Estalagem. Interligando assim- aquê- do' representante daquela nobre na- maçao, (Muítobem). - Mlnl;,tro da Justiça. permitiam êsse
Ie polo econômico não somente com ção- do Ocidente europeu. I' 0_ SR, I\IEDEIROS-NETO ' entendimento. Os dias vâo ,passando,
o Triãngulo, mas também com São S'r. Presidente, o de,ver._ d,e qualquer _ (Comunicação _ Sem -reVI'sa-o "o porém, e, a nao ser casos ísotados;
Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janei. t I b u nada se' viu de concreto,

'1'0, com o Brasil t-odo, pelo asfalto. pais, ~Ian ~ de sUl!:, ei ~slca - e~e lOradOr) - Sr. Presidente, a face Nilo preciso insistir, S~. Presld~nte,
Aqui fica, Sir, Presidente, -mais el\l nao: existir escrita, diante dos ~I~ f1slca,· desta., Nação, sulcada pelas no papel das Cãmar.as MUJlicipais, c~

uma vez, a minha homenagem ao reítos humanos - é ga):~ntlr a Vida1mais importantes correntes fluviais mo veículos da opíníão da comum
Sr. Ministro e 11. minha esperança do~ nacionais e"sobretudo: dos estra~- do continente, é 'sempre uma cons- dade, como porta.vozes das reívíndí;
em que S. Ex~ continue a. trabalhar geiros ali sediados. Nao obstante, tante nas preoeupações maiores do cações do povo, como órgãos de crÍ
com o lIin'ltmismo, com o entusiasmo ocorre êssegrave IE1S'i~~nte liIte~'na~ ~nlsl;ro dos TranspoI·tes· Evidente tíca e ríscalísaçâo, como centros po
de patriota, com a mesma fôrça com, cíonal-. c~jas eonsequencras negatlV.as, se ~le depara a postçãõ do Ministro Iíueos, enfim. Diz-se, mesmo, com
que íníctou "o planejamento a que se s~m du,vlda, haverão de se. fazer ~~~- Mál'lo. David Andreaza, 'no propósito acêrto, que de. todos o.'; leg,Sladores os
propôs no Ministério dos Transpor- til' milito, breve, Seglllldo o notlclá-, que allmenta de fazer com que tõdas dos' munícípíos sao. os que conservam
teS'o Deixo ainda, Sr. Presidente, a rio, do vespertino "O Globo" e de, as bacias fluviais ~ deste Pais, com mais, alta a sua autenticidade, pela

- minha palavra de confiança e de fé emissoras .que .aeabam .de da~ o )n- a função geográfica. especifica de constancía do diálogo direto com o
1130 equipe de S. Ex'! Devo -dizer qUE! f!!.usto ~c0t:tecime~to, o~ guerl'líheml~, vincula9ão, P?ssam ser cobertas pOl' povo, de onde procedem.
esta homenagem é extenslya -ao 'DI'. nao·.satl~feltos ~as' suas v,ultosas ,ret- pontes que dImensionem a estrutura Falar-se, pois, em propósito de nor-
!Eliseu"Rezende, Diretor do neparta- vindlCaÇoes, terta,m, anunCiado que. o e a integralização dêSte' Pais. malidade democrática é atentar parti-
nJ.ento Nacional de Estradas de RO- corpo lIo Embaixador deveria ser pro- Devo- salientar, Sr. PI'esidente, que o 'papel das Câmalas Municipais, va

,dagem. ,curado em tleter~m!l'do local pelo nesta hora, para gàudio dc rodo nor _ lorlzando-a.s' como sentinelas da D~-
Sr. Presidente, este o registro que PreladO daqUe~ .:naçao da A:llerica destino, está o Ministro 'Mário David mocrr.cia, depositárias da coUflauça

desejava fazer.' (lIfuito bem,) Central, que ,se.via de medll\dor. Andreaz.za a encetar, a ~nalor tarefa popular.
Agora .verificamos, Sr. Presidente, dn. sua_ geªtàc, possIVelmente:· \lI ,No caso de Santana do Livramento,

O SR. REYNALDO SANT'ANNA quanto o Brasil tem sido sáhio na sua C(;lllstruçao da .ponte ro:!o:fel'l'OVlária Sr. Presidente, o legislativo ainda.
(Comunicação - Lê) _ Sr. Pres1- política externa, Numa hora. difícil da Sobre êste I'JO caractel'1zadamente assume papel mais deslMado, pois dos

dente, 81'S. Deputados, ao reassumir conjuntura nacional, quando o saudo- consagrado como. fator de unidade podêres do município' é o único que
ll. minha cadeira. nesta. casa; após t(\1' so Presidente Costa. e Silvllo aàoecla nac!onal -;- o Sa? Francis.co. _ tem. a sua leglt!mldadé no voto.' O
exercido o cargo de Secretário de gravemente e uma· Junta Militar as- Ja logrllomos êXItO na" c~nstruçao. chefe do govêrno da. comuna, D PIe-
Agricultura, na Guanabara, dArijo-me sumia o Gover.no do Pais, caso scme- da p,?nte que..vincula o Medio Sãol feito municipal, foi nomeado, po:s EC
especialmente àqueles que, em meu 1l1ante se dava, no ·Rlo de JlIonelro, Fr~n~lsco" fnc'lttando. ~ facultando, traía de área de Interesse da. ~egu-
CElitado, se dedicam às atividades rU" com o mpto do Embaixador norte- pellmtjnlJ o e . poS:?lbllídades ·ofere- ran~ nacional.
tais em' seus diversos setores'. americano, SI', Burke Elbrick, Os co- cendD plrra a ligaçao N~rLe - sU!;')' E é bom que se diga: a ,não ser

Restabeleclds. pelo atual' governo munistas-exiglam do Govêrno brasi- através das vAlias ferrOVIaS que, oon- incompatibilidade com o prefeito no-
estadual, a Secretaria de Agricultura, leiro, ou da Juta Governa(;lva Que vergem sôbr~ ~te -mesmo, rio. meado, cujo mandato n~o velo do-
através de seus departamentos, dos se instalam, a soltura de 15 elemen- ' A est!!: pruneIra ponte: 'atravéi: dc consentimento dos seus concldattii.os,

. postos agrícolas e de produção anl- tos suoversivos entre êles o Senhor proposiçao que Oferecemos ao C0I1-1 nada se argUiu contra a Câmara. de
mal, 'vem desenvolvendo uma atM- Gregório Bczeri'a, preso na eidade âo gresso Nacional, ainda .. lá na velha IVeréaAclres de Santana dó Livramento. ,
dade ,Incfssante, dando ao produtor Recife e cuja ação subversiva todos C,apltal da' Rl!públlca, conseguimos . Sem o contrõJe fiscalizador do Le
Jura! da Guanabal'a um Incentivo e conhecemos, iliclusive apontàdo como tosse dada. a __-1lenominilção de Del- gislativo,' Sr., Presidente, naquele mu
um apoio dignos de nota. . responsável pelà morte_dó, Tenente_ ~Iro Gouveia·, :,...,'_ nlcipio riograndense têm ocorrido ia-

Graças ã. orientação do corpo téc- Bampaio, quando êste, e outros com. ,- Fôra êste homem, pela sua tens... tos como o divulgado pelo jornal' 10
mco daquele_ órgão, ho.ie a Guana- Panheiros dormiam nos "quartéis do ciqade, úPelas âj'du9.sc-",tal'efas que eal "A Platéia", edição di! 25 de ja
bara possui o 29 plantei avicola do Recife. Nada obStánte,.numa hora em exercito em sua ',-vida, o grande neir,o dêste ano: "Aumento de Vcn-
Pais, e sua produção hDrtlgranjeira que' tantos problemas chamavam'~ píOneh'o da, ,industrliliz!tcao do Nor- cimentos lia Prefeitura de Llvra-
já atende à demanda de cêrca de atenç.lio dos três Ministros militareI!, deste. Fi~U1'a exponencial_ do 'homem mento". " .,
20%' do consumo da populaçao. sobretudo o da.posslvel.,sueessáo pre-, que, da plallice, saindo '),Jlu'a o vér- ,Depois de .relatar os ates praticadoS

No setor da pesca, o desenvolvi- sidencial, quando a"ehamada guerra tiee ,d4 pirâmide, alcançá, as etapas pelo Sr. Prefeito, através do Decreto
mento da industrialização e a moder- revolucionária rtão podia e não podei '~ôdas PQ.I~ ,'onde:pode perloÍlgar uma lei n.9 52, 9iz o mcnc!onado jornal:
llÍzação dos métodos de captura da- ser negada., pois elrlsté entre nÓS..jlelo existência, afanosa. cons.agl'ou.se como "Mas, nao flcou ai a magnamnli-
rão, dentro de poueo tempo, lugar de: menos no seu ..primeiro estágio; asa- figura de destllque c"{'Ie",}'elêvo em dade do Senhor Preteitp Municipal.
destaque a essa atividade econômiea bedorla. política dos Ministros Rade- tôda '~da econômico-social do ;NOt·- Pelo decreto-lei n,9 53, também de
em nosso Estado. macker, Lira Tavares e Márcio Sou-' deste~ Coube.me então'.a honra 31' de dezembro de 1969, o Executivo

O Cooperativismo vem sendo ol'ielÍ- za Melo. os levou a' s~tisrazer as exj- dí!. trazer-Ihe o ·nome pm;a marcar do',Municlpio alterou -os seus própriOS
tado, facilltalldo assim a comet'clali- gências dos subversivos, entregando esta ponte, que havia de ~,ser o gran_ subsídios de NCr$ 1.132,80 para •• ,.
zação \la produção rural, eliminando são e salvo :\ nação norte-americana de tator de llgru;ão Norte '"'- Sul do NCrS 1.416,00 e a sua. verha de rc
o inter1ll.Cdiarismo tão nefasto e que o seu represelltal1te no Brasil. Agoi'a, Pais, atravéS do Médio' São Francisco. presentação, pelo mesmo âecreto, paso:
tanto desamina o pequeno produtor. no cas!, da Gu~!cmala; o desfecho fol '.'Agora, SI', presidente, ,:"está sendô soU-d,e 'NCr$ GO,OO para NQr$ 500,00,
Através "de! legislação adequada já o mais infeliz- e lamentável P9sslvel. construida.a. segunda palIte sôbre ci perfazendo um montante, mensal, de

'podemos Impedir os lQteamentos in-o E praza. li DeuJ;"!lã.o_·voltl'm a ocorrer ,~rio, da, -1ll!ldad.e ,naciO!1lL1";:'. que _os NCr$~~.916,OO. V~le dizer que o-ope~
dlscl1minados -e 11. "grilagem" que hã coiSas semelhantes nas l'elações inter:-:- sUvlcolas çhamaram - Opara, ou o roso ,Fl'éfeito do .nosso Munlcipio, em
IIll0S vinham assolando o sertão· ca- clonals entre '.:náções européls e ain'e- grandâ rio .. E .esta, que pl'ccisamenifl s/}mente 11 meBes, teve um aunle.Ilto
rioca. ricanas, americanas flntre si, ou mes. liga o Estado' de Sergipe ao de da. ordem delll,45%, relativamente' ao!!

NO setor de clédlto rural, o Banco mo entre as européias reclprocanien"' Alagoas4 entre as Oidades. de Pro- NCr$ ,1.00.0,80, entre subsidiO e repre
do Estado" da Guanabara, através de te, cljando um c.llma d~ teusãq Inter- Ilriá· e Põrto Real do "Coléglo, vaI seMação que recebia pOr ocasião da.

I sua. Carteira Agrícola, presta valioso naéional,de gravidade Jncontrolável.,. Incontesful.velmellte tra~ar"o ahra.cosuã" posse, em 31 de janeiro de 1969.,
auxilio, sendo mesmo uma das' molM 'fi .' to S P 'd t fi d' 'i" , t I ó Imestras ,que impulsionam o desenvol- Aqui ~a, pm:ran , r, resl en e, e uas.' vIas: - uma rodoviária,.a sses au:.nen DS, por s s s, poss-

o meu pr9testo 'pelo trl"tamento fnfe- BR.IOI. -e outra, a,. ferroviária, a velmente nao caUsllSS{lm estranheza te
vlmento des.a atividade primária de liz Que 'a Gj1nte1}llrta ;nação amiga Leste-Brasileira e Nordeste do não conflitassem com a política ,1ntl-
nOÁS:l..m~~oal::i;~iç~ão agl'ico'1" pas_"" p'or, nossa, deu ·ao caso. do ~mbaixador ale- Brasil, ferrovias que demandam 'tôda inflacIonária, pO$ta em prática pelo

" ~ - mão Vou Spre'ti. .lSso serve de lição a; estrutura geográfic do - Nordeste Govêrno da União, que agora'mesmo
·uma fase de 'aquisiç\',o de novas má~ & vem demohstrar" aos descrentes de setentrional e merlcllonal, como está estudando .um aumento da ,?r~
qninas e Implementos. dezembro do ano paasado o qnanto,foi igualmente do Leste brl\ilileiro. dem de sõmente 20% para o funClO-

Enfim, a Secretaria de Aglicu1tura acertada a decisão do Governo brasi- Sr. Presidente, malgrado & minha nallsmo federal, civil e milita,.
do E s t a d o da Guanabara volta Il lerro que se 'instalara, com li doença preocupação de não me alongar, O aMunto,~ como não ;lloderia :lei"
prestar aos agricultores, criadores e do Presidente Costa., e Silva. - devo - declinar que será uma honra '1'ar de ser, está empolgando a oplnlil()
pescadores da nossa. unidade da Fe- A vida humana', llam.o Govêl'llo da para o Ministro Mário Andreazza. e pública de Ltvramento; mormente (li
demção lt' colaboraçãà indispensável Guatemala, não "foi aquêle bem in- para o Governo do· Pl'esidente meios polltlcos, que dão mostras dâ
Il. sua participação efetiva no abas- taI)givel, coino nós-o encaramos, que Emillo Garl'astazu Médiel, se se al- inquietação e tendem a movimentar,.
tecimento de uma populaçáo que ca- não pode estar à lJl<\rcê de"dinl1ell'o ou cançal',' com' tMas as possibilidades Iile _em tórno do palpitante "atfaire"
IIlÍnha célebl'e para os 5 milhões de da llbertaçã, _de alguns subversivos, Drçamentãrlas que já são devidas, que reÚlle implicações das mais VI\;
habitante;;, (Muito b~m), que merecel'i'm a. repulsa pública de- a. construção desta: obra ciclópica, riadas. - Resta saber como O SI'. Prl!~
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teJto Municipal encontrará jusH!ics.- V..1.' O SR.,l'RSIDENTE , o Govérrio, como disse V. Exa. multo fato de o destino ter colocado de>la
tlvas claras Jlara o seu comportamen, _ pass~-~e·'::l:l Grande E;;pediente, bem, abra plenamente o debatê demo- politicos para 'resolver a situação: um
to, que além de Gonrutar, com a orlCI1-," I crátlco, ensejando a criação de ver- Deputado e um Ministro. Como este

, Tem a. palavra o Sr. Joel Ferre ra. "~delros pArtidos naeíonaís. tantos fato, muitos outros, Inclusíve no Bra.tação do govêrno revoluclonárlo,- en~ .... o A~ ~ ~
volve comprometimento de atitudes O SR. SOEL FERREm"- quanto sejam necessários, eorrespon- sn, roram solucionados através da po-
éticas pouco recomendâveíano campo dendo aos anseios do-povo. ' lItica, no alto sentido do têrmo. Por
Clt admínístração pública. ", (Sem revisáo do orador) - Sr. Pre- O SR. JOEL FERREIRA _ Muito íssoãesejo que a politloa. do meu PaiS,

Apelo, pols. Sr. Presidente, ao Sr. sídente, Srs. Deputadoll, sempre enten- obrlgado a V. Exa. D<'sejo aítlda re- na qual milito .há quase 20 anos. se,
l\1mj~11'O dn JUõtlça para que, na. mar- di poUtlca no senttdo mais 'alto

la
do rerír.me ao aparte do nobre Depu- aprereíçoe de dia. Pala dia. As suote,

cha para a. normalidade democráttea têrma. Exerci mandato de Depu do lado Slnval Boavet,tura. Acha S. hK~ gendas são retrocessos.
suo fi {alde da ordem juridlco-const!- Estadual durante doze anos no !llcu que não há necessídade de sl1blegencla, Espero, portanto, que aquêtes que
tuc'onal, seja levantado o recesso da Estado, semp,re raaendo da polítíea mas, como outros, inclusive eu, reco- estão sem condições para disputar um
Ci\mllH\ de Vereadore&de Santana do Instrumento para servir -ao povo, ao nhece que é preciso haver uma sber- mandato, por falta d.e legenda, !aça;m
r.,:traimmto. ' . .; Estado e ao' 1'alS. Nunca me apto- tura polltica. para garantir a quantos. co.mo o ex-více-Presídente da Repu-
, , ve!tei da polít~ca para fazer algo qU~ pleiteiam a' cargos eletivos, o direito blíca, DI'. Pedro Aleixo, que 00 l!1ves
:Al~m de ser um serviço prestado ã não ~sse realmente titll ao meu pró- de candidatar-se, para defeuder, quem de buscar uma sublegenda está se

DollJ:",,-acla, será, sobretudo, ato de xímo, ao meu Estado e ao meu .País. sabe melhor do que cu e outros, a de- emp~nhando. na. o/gamzaçao de um
rps,fl~;t~ a .vontade do povo santanen, 'Por Isso desejo, na tarde de hoje, co. mocracia' e a vida brasileira, f:ste íns- partido, a fllI~ de poder disputar. o
SC, iTrl!ílo ~em,) mo 'á o fiz lmtellolmente, tecer erí- trumento sério, no caso, há de ser a 'mandato. creio, Sr. Presidente, se-

O SR. :P.ulRE NOBRE t1cas e colocar-me em posição total- exlsti!ncla de maís um, doIs ou três nhoresDeputl!-d~, que o atual Pl'esl-
, mente contrârJa ao que se quer-no- partldos, Por quê? Porque as suble- dente da Republica, homem que prega.

(Comunlcaçáo -, Seni: revisão do oru- vamente ímpfantar no Pais, sob o asa- gendas são filhotes agregados, sem ? Jógo da verdade, há de"pelo menos,
dor) - SI', Presidente, na predonu- sa1l10 que se esta ch~~ndo de subíe- personalidade completa. simples mau- Impedir se cnem novamente a.s Sllbl~
náncía dos temas que sempre me tra- genda, '. _ .l jos. Não têm realmente outra finall- g,endas. Mas ~o que Isso dev~. jRC._
zern a. esta tríbuna, que são justa- ;renho a Impressão de que foi, eu o dade a, não ser essa. A 'ala B c,:;tã lItar onranízação de outros pai tIdos,
mente os que se relerem à educação prímeíro que assomou a esta ,t1'lbuna brigada com a A demesmo partido, ~ara ajudar o a!,rlmoramen~ a do
cio povo brasileiro, conseqüentemente para combater as sublegendas, quan-, Porruê? porque não há. uma válvula regíme de~IOCrátlCO, no Bresll.
com vistas sampre Iio MinIStério da do elas foram' apresentadas. < de esc~pe Essa válvula séria nonos- O Sr. Sznva. Boaventura. - Peço
Eãucaçáo e Cúltura, quero chamar a Os resultados foram totalmente ne- 'ta COr1'l',tá serIa a crIação répito de a V. EXil., nçbre Deputado, que nao
atcnçáo de 8. Exa., o 8r. Ministro gatlvos, principalmente para o par- máls um dols ou três artídoll ' leve a mal minhas' tntervenções, p;>ls
Jarbas Pas5ai'inho,para o problema do tido governlsta, que foi quem a' im-: Reconheço e deselelO~O pÍlbll~a~n- V, E,'[a. traz para o debate )101ltlCO
llv;'o dídát'co em nosso Pais. - 'plantou Mas ainda assim novamente ,_ - h ' t 6 d . ta. - um tema que reaímente apall';Ol1a o

Fiz tramitar por esta Casa _ e se está '1alan40 no ressurgimento clils "'. expon o meu pon 0- ~-VIS . nM Plel1ário. V.-Ex't tem 'realmente flla:
Io;namos dt'la inteiro apoio para sua sublegendas. já que elas foram extin- vivemos em uma democraCia que com: cada 'sua. passagem pela vida publica,
aprovap.ão. _ o ,Projeto que toll1Ol1 o tas Quando da slla exlsténtlla foi o porte, dez, .doze ou quinze. partidO;S'd~o quer.no seu Estado, como deputado
", MD'B i . eit' d mo Já .eX15tiram. Havena balbur la, ou governador quer como Deputado

nÚlllel'o 2:i'7-A, que se' refere justa- o que ma s se aprovou, as Mas lJão se pode admitir-se - e o tes- d' , íi
mente a uma disclplinação do livro di- sublegendas, êle que aS combateu ~om temunho concreto ai est:i -dois jJar-, Federal: '.la efesa de P~CjPIOS, .
dático n h P j N- t t d todas as arma.q que tentou provar que ", EXa. expoe um pontO,de..vlsta e traz

es"" as., ao se ra a e pa- elas na-o eram' ~Igo sén'o 11ft poll'tin - , tidos ap.enas, qUIl não tlve!''l1m ongem assim sugestões e diretrlzes'. De ma-
dronlzá-Io, que isto nãn' é nossa' in- "O - pulai o u f a cnados 'nui atenção; não se trata de garroteat' as Mas o Govêmo não deu ouvldo~ às pO.' '!' rq e, 01' m _ n nelra que V. Exa. tem a cUUÇCllÇílll
liberdades paro os pro!essõres na M_ criticas do :MDB 'apesar de ter sido êle' emergen~la, p~r tdec~~to: Nao fui con- demoCl'lW.Cll. Eu dfsse antes que siJ-

~ ~._ "It -'.- "", bl _ sultado se me m e;ressal'la Ingress:tr no mente ac.mitla a. sublegenda jJara as
colha' dos compêndJos didáticos pura' o que ma... se aptOh ou ""'" su e MDB outros se' Ibes interessarla in- I" i i ,,, t ,~ dos seus I T ta gendas para vencer em várIos luga.res ., . so uçoes 111l11J c pau>, na ranslçao e-

a unos. ra -se, na verdade, nu Interior notadamente" gressar na ARENA.. Enctll1,t!amo-nos mocmhca que, estamos vIvendo' 110
de uma dlsclplinação visando a evitar - • ," numa contIngência: ou, "IDB ou Brasil.
o aumo que, no partICUlar, vem OCOI'- Nem por I",~n, l:!1 ~ Presidente" o ~A. Quantos realmente ))01' von-I • ' <., . •
rendo neste pais há vários anos. MElB mudou de POSlçaO, nem por ISSO tade pl'óprla. integram a ARENA e da I' _ E llIugueh1 mais ,que o próprIO rre·

Quero que o livro didático esteja de m~difl9uel o meu pont<l, de vista, con- mesma maneira, o MOB?' ,sldente, que V. Exa. tem. mvocado,
ncOrdo com a liberdade da cátedra, da tralio áS subIe;:endas.,Eu as tenho c~- PergUIltal'-me-ão: pOl' que não por Iestá intercss!lüo na. :wrn:ali;,ação da.
cadeira, do pr.ofessor, mas que não J'acterizado como a!Je~dlce, que nao vontade própria? Responderei:' em que vida democmtica do Bras,l. .o1:as, pa-
ha:ll. o abuso de se estar todos os servem para ,outra c~lsa ~enao pl;\r~ outro partido ingre.~sal·1 11'3 tal, S". Exa. precisa de nór. Para
anos a sub.titui-Ios com gl'aveS pre- agasalhar pol,tlcos qUe nao têm ~e:l A dlt i d h' t I Isto, S. Exa. pede também a nos.~a.
juizos para os pais de' famllla na n~s partidos, notadamente no do Go- cr~ o, a n a !,Je,' que o a ua I colaboração. É: o que V. Exa" ,'alo
maioria. pobres Desejo que o l1vr~ ,l{ vemi!. Se o -ovêmo do Presidente ,presiaen,te ...~a ,R:ubllCa, que: desde agom. V. Exa. colabora, sugcrmdo.
dntico seja sub~tituldo sim m s /' - Médl~i deseja. realmente manter Sg- seus pl'lm~.. os seursos, mal? que Também faz crIticas, com M qU;\1s
do necessário' ue o' sejS: d: a~~~~r nedade em toilos os ângUlos da vida qualquer ou?,o, falou. sóbre o Jogo lla r...demos d1$cordar, mas que lJOclerâll
com o consefuoqpederal de EdllCl1çã~ pública, nào poue, de maneira algU- verdade, seJa bem !l1tenolonadod:' servir pal'a encontrar-se uma solu,·
e não ao arbltrio o à I Id " d ma, reviver as sublegendas, porque n.ão Ex·, a~ 'desejar o' ~o!'o ~a.ver a. e, ção. Tenho ti impressão de que, na.
qURlqU,er professor ~ co;é~J~ aQ~lCrCISãO coisa séria. O de que p'rec~amos e quer afasta~ J;S Inisti!l~ç°toeS quc,,,~;- ~portunidade em que ê:St.e .Pais voltllr

, ue os aIs d f f11 - ' , o de que nos ressentimos é de uma aber- c~nheee, exlstll1m. POF""P ,5, "",a., a nommhdade democI·atlca. - com a.
~riflcatl~s e am da ~ag sejam 511- tura f10lltlea de verdade não de uma nao pode adul',t.u' a C"ll1"UO Clas Sl!Olil-1 coopemçiio lJaqueles que tem :'Imor a.a ' arrancan o o ,os os ano~ farsa como a 'dás subln;'endas gendas ao contrário, S. Ex' deve mo, democracia, a liberdade, e uã;) dos
t os seus pareos recursos quantia mll!- , c' ...~ '.., di!icar·a legislaclÍo cllíste111c a 11m de que entl'alllln nos partldo" poilticos

(J grltlhnde para! comprar lI;'l;0S pR!a O Sr, Sili'a~ Boaventura. ,-; Inte:,~, facli!tar a cria!i~o de, pe!o menos, (JOiS; vara pregar a subversão da ordem,
seus os ao ln .clo do a~o l_t.vo. NllO rompo o, disCUl'SO de V. Exa., llOble1partldcs, que nao surgirao para com-, pal'8. pregar tudo aquilo que nós, 'luer
sei P?r que um .livro dldát,ro te~ha de Deputado, pala dI7.er~lhe quelJ::suble~ tiater o Govérllo, ma!; para receber ho-, da ARENA, quer do MDB. não acei
ser li SUbast!tuldo anUal~enl!'. Nao há genda, neste perodo de, translçao tl11e ll1ellS livres que, por e.~ta ou por aque- I lamos, porque em desacôrclo com a.
ra2 o e metodologia, nem ele Peda- atravessamos 110 Brasil, é. multas 'vl'-= la.azão, náo e.st~jam c;)nt~nl!).. com n! nossa formação democrátlca _ have
gogla, ~em àe DIdática para .Isto, Há zes, nccessárllt nos Estados mais, po- ARENA ou corri o ~B . .€sses pa~tl-: remos de sei' uma Nação orgawzada.
o intensse, sipl, vela~o às 'vezes, ma- pulosos, embora, em tese, tenha. V.1i;.,.4 dos terão personalidades, e poderáo: Aquéles que estão com a resporu:abili
nliesto outras, de colegios, em c~nvê' razão, Poss() 'citar' o ~o' de, Mmll!l !iludal' 'o Govêrno;no llP,imo, llUl:lllQ ! dade poiltiea e executiva, l'ee"iJcndo
nlos com edltôres, substltUh'em !lVl'OS, Gerais, onde "e~stlam, oerca :<;Ie 12 011 't\à" democmcia. \,' , 18Ugestõe.~ e estudando medHlas na
o que ~ Ul!! pesadelo l;l~ra os pais po- 13 partidos. ,:Hl1, porem, hOJe no in· "Sr.-PreSIdente, enUindo, tanto' q.1I';I- tUl'allllente haverão de enCOIltIlll" atres . ",e Josse necessário mudar-se o tenor, corn:ent<'.s egressas da -ex-DpN, to qualquer outro colegã, que o me- solução maIs adequada para. Il. demo-

d
vro para a melhoria. da Metodologia do ex-PL, do cX-PSD, etc., ~ fo- !hor, regime para um pais eívllí~ado é eraeia brasileIra, e o caso das subla° ellSin~ oU da._ pedagogia ou mesmo mm rara o Movimento DemoClmlco O democrático. ESse,regime nunca. iol gendas estal"d - ueitntivameute 1'e~Ol

da Dldát:ca, então estarfa~ .de,i1CÔl'- Brasileiro, ~enquanto outras ingressa"Iobstáculo a nenhll.ttl' govérno;' 110 con- vido.
do, MM sabemos que nao e preciso ram na Allal'l~jI, ReuuvlIdora Nacional, trArio sempre tem sido o instrumen· O SR. JOEL FERREIRA - Agra
qud1e .se mudem os. llvros, às v~?.es de Então, para'que aquelas correntes po!/.. to ,de'auxilio dos gôvémos. !los gravE'S deço ao 1I0~re Deputado Sinvllf Boa
e toçao para ediçao, outras vezes de sam 'ter oportunidade de disputar as problema.~ pelos quais 'atravessa a de- ventma nllllS ésse aparte. Por Igual,
au r para outro autor, desnecesS'àriá- eleições muuiclpa.lll, admitimos a exls-\mocrllcla, ',:, " eu me acostumoi a admirar S. E"-'\.,
ment.e,lncouvenlen~men,te,im\Jatl'lõti. ~cia. da sublegcnda. Em Minas Gc- , De l!JgUnl tem}lo, p!l~a'- cá, tem-se pelo seu co!nportamento I}esta 0asa.
clImente. Queremos disclPUnal,', sim, e .rals alnd~: é:uma neeessldade.;1 'entt~- Jogado sôbre a classe pOlltícn a"oulpa, S. Ex!!. nao trouxe coiba-·noVll: 5,
quercm~s o apoio do 'S':' Mlnis~roâaItanto, paulatinamente terá "de dcsapa- 'de tudo quanto de ne~ativo ocorre 110 Exa., entende que há l~oc.eS8jdade de.
Educaçao e Cultura. Nao estamos pc- recer, Eis os subsldlos que quelia' ira- Pais.' Como outros ouço contristado legendas, para que braSllell'os IJOSsam·
dlndo nada para nós em, particular;Izer ao discurso ,de Vr, Elta. ' essa 'Injustlça. bs' polltlcos, na 'fUla disputar mandatos e, Juntamente co
estamos aqUi, preocupados, ,lllto :fim, . O SR. JOEI,< FERREIR4_ - .Agra- ,maioria; não têm 'ou~ra intenção se- nosco defc!1der. o ~resll e a democra'
com a economia popular, zelosos pela deco !lo V, Exa. a contribulçao. Conee- hão a 'de ,conduzir· o Pais, ,pelos m~ cla, Estou mtelfamente de, acordo
pedagogIa, mas também 'pela eM~Ido' o apa,l'te ao' nobre Dellutadu Aido Ihbres caminhos ao dl!Stlno a que tem com isto. Não concordo é com a.
110rnja, bastante importante para.' ,"3 l"agundes., " :llrelto,' _, . ' "sub". Se ~onsegUimos cortai' êste
palll de lamJlla, ,Sei quanto custa a o Sr. Aldo Fagu1ldes - Acompanha- Se um ou outro discrepa desta ori- tê'rmo, Ilcal'el plenamente ele acOrdo.
tantos pais neste paIS terem de arrllIl>- va com atençáa o' :pronunciam~"tJ' ri" ehtação não' é por" pêl'tencer ao MDB Como conseguiremos eortar? ()ríando
cal' anualmente do bôlso 400 cruzeiros li. Exa. e ouvi o lIparte do nobre _ou à, ARENA, nem' ta,mbém, por ser I)1l~is lcg.endas? Novos parll:!o,;? P'Ol'-
novos de",uma só vez para levarem colega de Minas Cic.aLo, ~C'-'!'i polltico. Isso se 'deve ,à sua, próprla lanto, Ilao há discrepância absoluta.
seus filhos à escola:, a fim de que pos- embora I'econheça a realidade do que natureza. A polltíea, ao 'contr;lrJo eieI Cremos qne hã. necessidade ~e le
sam ser aceitos pelos professõre& ria S, - 11:X&. expõso\a tese correta seria a }ler um impasse, Um obstáculo na vl~ gendas, pala que outl'OS lJl'asliwms
sala de aula, Continuaremos nesta da. ,pluralidade pro'tldárla, não a da da e no programa .dos 1;0vel'l1us ,demo, que não tem lugar no MDB, nem na
luta. Não esmoreceremos nesta luta'. tentativa de solução do problema atra- cràticos, é realmente a gremde arte e I ARENA. pos~am também dislllltar o
Querem03 ver o povo brasileiro't.pren. vés de' meio inatiequado -' a. suble- ciência que Dode ", '!l' qual/luC!' Imandato eletivo. Discordo jJl'ollU1da- ,
dendo, mas sem os abusos de editores gendB. A vlnflllr a ex!stênc'a de dois povo à gloriosos destinos. mente da adoção das, suIJIl'.!\elHlas.
e sem os abusos de colégiOS. ,Queremos partidos apenãs, a sublegel1da 'repre- Chamou"me a atençao, Sr. Presi~ ISou :Inteiramente favorável à l,cgendn.
defender a educação mas também sental'á ato de rebeldia, de Indlsclpll- dente, agora.,utesmo, no caso do avião Ide novo ou de novos partldCL~. Acho
queremos defender o' bOlso dos pais na cr:lando problemM partidários PII.- japonês seqUestrRdn c"m Í'""'''l, dI' que éste é o pensllmento de todo!!
pobres dêste pais, (Mu!to bem.) ra' a vida. dos diretórios. En~o, que. uma centena de pessoas lt I bordo, o colegas, embora haja Uln grupo que,
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Babendo que a legislação apenas teà· partidos, já que a le1 pennlte e não eu estou certo de que não teremos da R!:V'Oluçâo. Pode V. llilCl. estar
ricamente faaulta a ,pluralidade de é tão dif1aU como alguns pensamj aqui o desprazer de d~cutir essa certo de qUe vamos debatê-la. sõ pa
partidos, porque na prática isso é Quem me poderia; responder? Porque matérla, porque o Govêrfio do Ge- ra a município. Não' háverá prejuí
lmposslvel, quer sair para' a subte- lutam pela criação das sublegendas e neral Oarrastazu Médici não apoiará zo algum para o'MDB. Só haverá.
\lenda. Portanto, sou contrário à. sub- Igual luta, não travam pela. cr1aç~1l a- medida .. Se S. Exa. e o seu par- lucro. V. Exll,., 110 MDB, estará em
fegenda e fll,vorável à legenda de no- de novos partidos com organização tido verificarem que a ARENA não pé de ígttnldade para. concorrer co-
vos partidos, para. que - como dísse autônoma, com personalidade absolu- oferec legendas para todos que de- nosco, da ARENA.
~ outros brasileiros que não estão ta, o que poderia realmente ajudár,o sejam.. disput~r mandato político, há O SR.. JOEL F'ERRiFJ:RA se.
~mcontrando lugar agora na ARENA restabelecimento democrático dêste de onentlt. lOS seus eompanheíros nhor Presidente, gostaril! de ter. tem
é no MDB venham a tê ..lo com a Pais? Por que será, Deputado Sinv111 para crlacâo de um partido, a: f1~ pc Pltra tecer comentártos ll, respeito
criaçáo de novos partidos. Concedo q, Boaventura, que se luta pela suble- de _que, aí sim, possamos ml\lchat do anteprojeto que se .encontra nes
aparte ao nobre Deputado Gastâo genda? de cabeça erguida. - ta oasa que dá novas estruturas às
MUller. ' .o Sr. SillvaZ Boaventura - Lutá- . Qultlldo eu e de:nais c9~J:!ltnhel. inelCgl'itbílidad~.lS. ~e anteprojeto
'O Sr. Gastão JIoI1llZer - Nobre mos pela sublegenda s6 "no ãmblto lOS. do MDB eensuramos...criticamos vem-reparar, realmente 'alguns dispa.

Deputado Joel Ferreira, o problema da munícípaí.. V, EXIt. acaba. de dizer a sublegenda, e com eia ~ao concor- aítívos que .não poderiam subsistir
pluraridade de partidos está bem ca- que os elementos "do MDB estão sa- damos, atnda que dela nao necessí- como estavam. Mas, em contraparti.
~acterizado no artigo 152, da constt- tlsfeitos dentro do Partido. Tltmbém temos, é exatamente porque ,enten- da traz um mal maior que todo o
tuição Federal: ,'nOs, da. ARENA, estamos satisfeitos. demos que nao e um procedimento' I de d j'

"Art. 152. A organízação, o runcío- Jl: uma maneira de conservar o Par- correto, Como brasileiro, democrats bem que dê e- po rla..a v r.
lIamento e a extinção dos partidos po- tído. do Govêrno. T&lvez essa luta e parlamentar tenho obrigltÇÍÍQ de NIt legislação anterlor das ínelegí«
litlcos serão regulados em. lei federal, do ~B seja desnecessãrta. Son combater tudo aqutlo que não me bíltdades o -que de mais sério existia
observados os seguintes princlpios: I favoravel à. sublegenda no ãmblto pareça correto. I' era exatamente a pl:oiblção de quem-
- regime representativo e demoerá- municipal, porque nõs dá oportuní- ReMirmo mais uma vez: se o Pre- oCUPlt5Se um cargo executivo; como
tico, baseado na plurarídade de par- dade de" praticar, fi. democracia, masIsídente Médici, homem que abriu e Secretário de Estado, Govoernador,
ilidos e na garantia dos direitos run- Intelra;nenta contrário a ela lias, ou- quer o jõgo da verdade, mantiver Diretor ou Presidente de emprêsa,
lfamentltls do homem." O que V. Iras disputas" eíettoraís. Realmente, êsse seu ponto de vista, estaremos disputar mandatos eletivos sem se
Exa. precisa para formar um nõvo estamos satísreítos, os do MDB e osItívres para discutir essa matéria, afastar do .rererldo cargo com a ano
partido 'está no item VII, do mesmo da ARENA. - quer na área fedeml, estadual ou teeedêncía mínima de~S<)ls meses. E'
àrtlgo: "exigência de 5% do eleitora- Apenas di500rdamos naquele ponto munlclpal. Se há carência - de Ie- isto o que há de mais sério na iegis.
<lo que haja votado na última eleição a que V. Exa. sutilmente quer gendas, criemos novos partldos, não lacâo em vigor. O projeto Que ai
geral para a Câma.ra dos Deputados, chegar. naquela 'qnantidade exorbitante que ~sÍá vls:Lndo reparar alguns êrros,
distrlbuidos, pelo menos, em sete Es- O SR. JOEL FERREIRA -_ Quer havía, mas um, dois ou três que eom~ a, Inelegibilidade por parentes.
tados, com o mínímo de 7% em cada dizer que V. Exa. declara que pràtll seja, para realmente dar oportuní- C{) e pelo fato de um cidadão' sim.
um déles." Quer dizer, a Constltui- camente não há 'llecessidade de no- dade' àqueles que. reconheço, não n plesmente ser processado traz um
ção Federal prevêcabalmente ll..cría- vos partidos. Todos da ARENA estão têm' agora sõmente com dois par. mal muito maior:' o encli~tltmento do
ção de novos partidos, e_não só teõ- satisfeitos, todos do !'1mB estão S!I-' tidos. pzazo de desincompatlblllzeçã.o dõ..
ricamente. Qualquer 'cidadão brasíleí- tísreítos. ~ntão, nobre I:!eputado,. O SR PDESIDENTE que estão excre.endo altos postos de
.ro pode organizar nõvo partido. Não não há razao pam a críação de I .., , mando
há qualquer proibição sObre êste pon~ sublegendas. Estamos satIsfeitos com (Padre Nobre~ _ Pelo- prazer de '. . e.
to. A plurarldade de pltrtidos ú prln~ os partidos, que "há. Para que suble- ouvi-lo vou pl'orrogar por mais CÍU- vellt Y. Exa. e Os nobles ~pu.
-c!pio assegurado na Cltrtlt Magna. gendas? Se não estamos satisfeitos. co minutos O tempo ele V. Exa., mas tados que conhecem bem a, pohtlclt..
.Agora, se ninguém, ou algum grupo, não cdemos sublegendas. Criemos peço que termine dentro dêsse prazo. um Çl'overnador de Estado, desejan~
não quiser criar nôvo partido, o pre· partidos, com o que o MDB e eu es- O 81'. Gast{lo M1111er _ Vossa do disputaI' (} mandato de s;nador
blema não é nosso.' - tamos ,plenamente de' acOrdo. Não Excelêncilt racioCinou perfeitamente ou de Deput~o Fe~eral, t_~á t~

O Sr. Sinva! Boaventura _ Veja concordamos é coo: a.s tais suble- bem. A snblegenda foi um 'remédio afIlBüu'-S~ do s.u pôs ~'. apenas ,r ,
V. Exa., Depumdo Joel Ferreira, que gendas, porque está pl'ovltdo. quel- heróico para o 'lnOlUí'nto histórico meses. antes.do pleito.. Pergunta-s:;
o nosso colega Gastão MUller trouxe ram rodear por onde - queiram, que que vivlamos, mnto qne li. Revolução será.15m qu_rer aCabd! com a cor
'l'aliosa contlibuição para a tese que elElS são nada mais .que inst;'Umentos usou êsse remédio heràicamente, rupçao? Como?
Y. EiXo.. expõe. Pelo texto da. Lei, para agasalhar polltic.os, nao quero violentamente' no comêço: 1~9.'I'ia Por mltls bem intencionado que se.
não há qualquer proibição à criação d~zer fracassados, qu~ não. encon- SUtllegenda pltrlt sçnador, _gov.erllltdor ja o Governador, por mais honesto
de partido.,. Sei que V. EXIl. está tlam gual1ds. nos lllt~tldos eXIstentes, etc. Mas a própria Revolucao per-_ que seja o SecretArio de Estado _
falando em tese, ma.s acredito qlle o nOtltdamen,t:e 1~0 PartIdo do Oovêmo. cebeu que o remédio já-,xJderia ser eu diria até mesmo sem êle querer. 
nobre Deputado esteja. 'satisfeito den- O Sr. S!1lva! Boaventura 7" FIt~ dado em doses menores. Tltnto It sua influênc'a seria marcante nM
tro do seu partido. Acho que V. Exa. lamos em âmbito, municipal; nlto nos assim que reduziu a. sublegenda ao eleições, pois até 90 dias an.t.es êle
é muito inteligente e quando traz referimos a políticos fracltssados,. sagem é muito menor hoje e temos exerce'á o cargo. 1!:S5es 90 dl1t5 lho
essll, tese ao debltte tem l'ealmente • O SR. JOEL FERÍlElRA _ Exa- ãmblto municipal. Quer dizcr, It do- seriam muito- úteis para culdltr da
outro objetivo. Polltlcltmente; dou ra- to. Não os ,chamei assim. certeza absoluta: como disse o no- sua· campanha; () que não poderia.
zão a V. Exa. Pelo aparte do nobre , bre Deputado ,Smval Boavéntt1l'a, de fazer no 'e,."(erCÍcio do C:l.rga, porque
Deputado Gastão Müller, pôde veri- O Sr. Sinva! Boav~lltlfra - Exís- quc, em pouco, $erá' abolido êsse re· o tempo não lhe llermitirla.
ficltr V. Exa. que It própria COllstl- tem, em alguns mUlllclpl.OS, duas ou médio totalmente e It sublegenda
tUição não proíbe a criação de .lUtros três, correntes ~o:lderávels, d9 valor será extinta rombém na área muni. Vejam 05 n.obre~.Deputados do 00
partidos. Está explicito ali. Mas o que pOlltlCO, de tradlçno. E V. Exa.; do clpal. Mas não pode Ser eliminada vêl'l1o que ,nao . aefelldo essa. t~Sll
é pior para o Brasíl e 'para a De- MDB, não terá prftjulzo algum com abruptamente . porque o MOVlIDento Demoarállco
mocracla é a' coligação de partidos. Isso, porque não quer a sublegenda. A RevoluçãO está' agindo -sábla- Brasileiro tenha nela interêsse. Ela
Isso é bastante maléfico para. ambos. Não. precisa dellt. Isso é como re.. m1Jnte. Nada fêz de nôvo. A suble- nã~ é prejudicial ao MDB. E' pre.
Mas crlltr outros partidos está dentro médIO, até que êsse entrosamento genda já existia no Brasil anies d& judicial 110 r,egl.me e nota.damente
do jÕgo da Democracia. De maneira decorrentes egressas ,!e ex..partidos 35, se não me enga.no, qUllXldo havia acs COl'rellglonárHIS do. Governo. I
que V. Eli:It. é bastante inteligente no possa. realmente funCiona mos plel- os partidos l'egiol'\aJs e 0.' esmduals. Mais uma vez que~ d~ante a selie.
desenvolvimento do deba.te, embora tos municipais.- Temos o exemplo de A sublegendll, :foi criada pltra o mo- dade com que .o Governo se :vem
não seja fltto nõvo porque o nobre Mato Grosso, já no âmbito .estadual, mento' heróico e a Revolução usou-a mantendo, se possa modiflcll,l' an~
.sellador Aurélio vlána tem sempre fa- onde existe perfeitl10 harmonia. Pun- Illteligentemente. _ teprojeto que ai c:stá. Não se pod"
lado a respeito. Politicamente, até,eiolllt ai ARENA como Partido únicc>. O SR. JOEL FERREIRA." _ se. conce~, Sr, preSidente, que um se·
certo ponto, V. Exa. tem_razão, aln-Io que vamos levar até os munlclplOS nhor Presidente, há um ligeiro equi- cretárlo de. Estado, um aovel'l1a~~
dlt _que no momento a sua tese seja é isso. V. Exa. acha que nao há vaca do no1Jr'e Deputado Gastão o~ um PresIdente, ~oBa;nco do BIa•
.. âlida. No âmbito municipal, vamos necessidade. Mas não somos nós que Müller' não me pm'ecc haver suble- 1111 - som que aqUI esteja vendo nc·
luatar ~pal'll. que as sublegendas possam queremos criR.:!' ou,?'Os . partidOJl. Agenda'em leI, agora, no âmbito mu. mes;. ou qualquer pe:sonalidade em.
subsistir para os núcleos que também própria. Constltulçao-. ~a liberdade. nicipltl porque "'la. não existe sim. pa.rtlCulltr - se mantenha. no ~a!go
têm direito de participar, da Demo. De maneira que ach~ que a demo- plesmellte. Msublegendas morreram até noventa. dias antes dM el~lçoes.
araeia. Muito obrigado pelo aparte. cracilt começa a funCionar bem. EE;. com 1I6 eleições municipais de 30 de e vá disputar u~ !,I1ltnda.to em Igual.

-'. tlImos de acôrdo, eu, como arenista, novembro Não há sublegenda em dade de éondiçocs comigo, J)01'l,
~ SR. JOEL FElRREI:RA r- V. e V. Exa., como emedebtsta. Vossa ãmbito ai úm Dai por que se está exenlplo, qlle estou aqUi prêso, selU

Ex. alegr:-mi:s e ajuda-mef com ~s Excelência há de concordar em que tenmndo ~ecríá-la Disse no 'Início meios sequer de vtajltr. o bastante ao
s~~~:rv~' &erof~uel ~ aça ~~ 5 lutamos--nessas eleições munieipais do meu discurso que as $Ublegenda3 meu Estado, por!!ue poderei perder ,0
ages a o na o meu fl' para que os prefeitos possam l'ea.l- são um retrocesSo O nobre Depu- mllXldltto. E' asslll1 que se pretende

- curso. eV!f V. EX~,co~, 'k~itu~çao mente ter oportunidade de dispumr. tado confirmou tstÓ'Quando disse que corrigir os, de!e.ltos da. polítiro:? Nãori a~~1f~~' O n~ r:, oPUtit OI a1' Isso que querla reafirmar a Vossa já existiram Quandô9 P;Micamente é passivel. Seria é o procedimento
-. :e p~r: mI~ °nãox é ~O~da~~ on~i~ Excelência. 'ltntes_ de eu ·nascer. . da lei atual.' qu~ exige a deslnco~.

qã d Ia i C 'tltui li ' p 1 O"~ JOEL FERREIRA S· Não é justo que voltemos com patíbllização seis meses_antes aaan o ec re que a ons ç o pro . "'~. - I. d to O -. eleições .Nunca se poderlf chamar de
be, a criação de novos partidos. De. Presidente, pltra mim está perfeltlt. aquilo que não eu cer em 193 ou érlo êsSe outr.o ue ~mlte o afãs-

o olltrei, declltro e reafirmo, vou já pro. mente explicado: se o Govêrno do antes de 1930 e não deu _certo tam· ~ ento a eoas ti-ês ~eses llXItes A
-. vaI', que apenas é dificil - comQ bem Presidente Médici, como eu e qual. bém em 1966-67. Tanto nno deu cer- ~Uêncl PdOS detentore; dos cargos

disse V. Ex. no final do s!lu_aparte - quer ,bl'lIstle!ro de bom-senso, acre- to, !lu~ foi.:o própr~o Govêl'l1o que a mesmo ~ontra, a sUa vontade, in\
ser posta em prática a c11aÇll:0 de no. dltlt, quer realmente o jôgo da ver- instltUl~, que a ext,inguiu. ., marcar as eleIções 11''- promover a.
vos partidos. . dada, não entrarão neste plenário, Apelo. POls, ao ,grupo que esta Cle- - b d eÍeito' d qual.

Quem encontrar a· maior diflculda_ aom apoio de S. Exa., as tais suble- sejoso dêsse remédio heróico no ,sep_ qC~~~It~ug~~~êS~ País rangt:~mente .
de para í'azê.lo? Nós do MDB? Não, gendas. ' " tido de que modifique ~ ponto de , ". ,
porque não estamos lutando por sub, A experiência. foi fatidica, de tal vista a Plll'tlt para o remedio super.- do ~terior.
legendlt. Então, por que alguns dos sorte que o próprio' Govêrno revo- heróico: a criação de novos partidos 'O Sr. Dja/ma Falcúo Nobre
nobres, Deputltdos da ARENA _ não lucionário as tirou do mltpa. O 00- Pltra. a. vida democrática brasUeira.. Deputado Joel Ferreira., venho •
sei se os há também dentro do MDB vêmo as criou e êle mesmo as r4r - O Sr. Sinval Boaventura - Se- tribuna, congrãtularme com V. Exl,""

. - lutam- pelo ressurgimento da sub_ tirou. - Agora, pretende-se novamen- nhPr Deputltdo '1". Exa. disse que R pelo disCUTSO que pronuncilt ni'lIta.
" legendlt? Por que não lutam, desde te volta. rcom ellts, depois de uma. su&kgenda já e;dstill antes do Estado tarde, com ,o brllho.de sempre. Fol

.'"'~ é possJvel. pela criação de noves experiência totalmente neglttiva. 1f 'N:'vo, de mod<r que nno é novidade muito fellz V, Exa. e111 ferir um te~
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me. áos maís pa1pitant.es e II.tualmen- J5urante o dIscurso do Sr. Joel a. determinadas situações, tendo como principalmente quanto ao leu llensli'"
te do maior ínterêsse politlco, qua.l Ferreira, a Sr. DanieLF,arfJCO, 19 objetivo o bem principal, (] 'bem do mento, diz que quando Ruy Barbosa.-
saja a. dilatação dos prazos .pars, li. Více-Presldente, aa!:ca a - cadeirG povo. se elegerlt na Bahía., apenas umDepu-
desímcompatíbtlízação daqueles que da presidência, que ti - ucupada Transcorridos êsses 'dias, transpostas tado no essa. bacharel na. Assembléia
se _yão candidatar a postos eletivos. pelo Sr. Padre Nabre, 29 Vice- essas dificuldades, reaberto êste Parla- Legislativa. S. Ex~ está presente; nãç
IE' realmente uma coneorrêncla des- Presidente.-- mento, funcionando na. SUa ll1enltude me lembro se foi na. sua. obra. que 11
leal, entre os-detentores de postos E o Supremo Trlbilnal, os órgãos exe- isso, porque também li 8' de outros"
executivos, tais como, GovernaLores, O SR. ,PRESmENT eutívos, torna-se necessárío-se passe Mas me parece que se trata reatmen..
lSecrewios die -E5hulos MínlsLros e '1'em a palavra o Sr. _t;cftlmo, de uma. esponja. no passado.' e que ne- te de Rubem Nogueira. Podemos di.
também otret.:>res e Presidente de Carvalho. (Pausa). nhum poder se peje de ombrear com zer que, de lá para. cá, as Assembléias
companhias, e aqueles que estão 1111, .0 SR. ,\JLTIl\IO D$ CARVALHO outro, porque, .no bõjo dessas SUtill- e o. C:0ngresso têm perdido no que diz
planíc.e, já no exeraícío de manda- zas, dessas incompreensões, só haverá respeito à qualidade de informações
to eletivo. Go.staria. de dizer V. Ex- (Sem revisão do orador) Sr. um prejudicado: o povo brasileiro. intelectuais. Mas é preeíso, antes de
eelêncla que o seu apêlo, no sentido Presidente,- Srs. Deputados, não devo Precisamos passar uma esponjlJ. sô- se estl!:belecer a dl.scuss,!io, saber se a
de que fOsse revisado êsse al'::Jecto passar sem reparo dêste Parlamento bre o passado, viver os dias de hoje, erudiçao! se a mstruçao é condição
da desíncompatíbítlzacâo, não se de- uma tese que achou guarida na nossa para assegurarmos a Nação os dias necessária para ser polítlco, Se é, nin,,!
veria dirigir ao ooverno, na. pessoa brilhante J.mprensa. qual seja a de In- venturosos do amanhã. guém deve ser polftlco sem estar re
do Sr. Presidente da. República ou telectuaüzação do l:'arlamentll Nacio- Para. assegurar êsses dla.s contríbu- ploto de Informações literárias e cl
do Sr. Ministro da Justica. Certa- nal, e que atribuo aos que estão Inte- indo para isso, estou nesta t~ibuna. pa- entíãeas. Mas creio que não. Nós não
mente o ~ecutivo não o lt'varia em ressados, como nós todos, no bom na- 1"ll. combater uma tese sutJl, fruto. do pode!DOS' fazer um curso de politicos.,
conta, uma. vez que é o autor da. me do congresso Nacional, na conso- constrangímento dêsses que não sa- A .num é estranhável, também, o cba
pnapeslção que modifica o dem-eto- lídação de uma democracia ,plena, bem, não podem _ou não querem fa-I mado curso de lideres, como o' curso
lei das ínelegtbüídades. O apêlo de prometida ao povo brasileiro pela nos- lar. - -; de noivos e de noivas. Seria horrlvel
V. Exa. deve ser ao Congres~() Na-- sa gloriosa Revolução de 1964. Todos -erramos _ Executivo Judí- para um homem casar com uma mu-
cíonal, muito especíalmente aos emí- cíarto e Legislativo _- porq~e nao lher de -curec de noivas". Parece-me
nantes membros da ARENA nesta Justamente por acreditar na boa-fé compreendemos os Ideais de uma :ae" uma coisa multo desagradável. porque
Casa e no Senado, porque o destíno dos que fonnular!'-m essa assenção, ve- volução que o povo pedia e apóia. '1'0- o fato de; uma. senhora ser boa. espo.
dêste d'sposítfvo vai depender exata- nho à tl'ib~na dizer que se a tese da dos somos culpados, De minha. parte, sa ou m~ esposa. nao dependerá das
mente -do voto e do comportamento rerormul~çao do Parlamento naclonal, olho para o Executivo com a cabeça informa,çoes puramente intelectuais
dêles, Disse bem V. Exa • são êles para, dota-lo de uma intelectual1zaçao erguida, como o faço com relação ao q~e obtiver a respeito da yida de fa::
os principais Interessados; são êles preeíss, yeJ!1 ao ~nc~ntro dos' anseios Judiciário; da mesma forma poderão ~llllla, como _ninguém sera lider por
que Irão sorrer concorrêncía desleal de todos, nao,reslSte ela à clareza dos êles olhar-me, porque nada. lhes devo ter,I;,Jf~rml!-çoes a respeito de lider su
por parte dos que esperam chegar ao numeres, e fOI eiabl,?rada. por bem-in- e êles não me devem nada. _ orlta"?, llder autocrata ou lider de
oongresso Nacional e que ocuparão, .tenclonad~ que nao consultaram a Mas longe (le mim buscar- fórmulas mocrátlco ••NlngUém poderá dizer que
até ÀS vésperas da;; eleições, cargos hlstóI!.a ~este Parlamento e - por enganosas, sutis. que só podem entra- a [nformaçâo forma o democrata. O
em que poderão exercer uma ínüu- que nao dizer - o próprio presente do quecer o dispositivo politlco de que gue form,a o democrata é a prátíca, "
ênela incomum. para, Inclusive, aliciar Congresso Nacional. precisa a Revolução brasileira. I txerciclo da democracia. Há multas
ele.tores. Tenho certeza de qUe se- O Parlamento brasileiro é um dos ~ , . e rados, como disse o velho sociólogo
rão sensíveís a êste apêlo, porque são mais Intelectuallzados do mundo, O -o Sr. Magalhães Mello - Permlta- Oliveira Viana, com um livro sôbre
homens que vivem com os pés no grau de cultura de seus pares excede, me, nobre Deputado, Queria apenas teoria estadual e Informações sabre
chão. Quero parabenizar 'mais uma em média, ao da maioria dos Parla- dizer que V,. Exa, talvez SC, tenha es- deniocracla em, baixo do bra~o, mas,

V Ex' I b Ilh quecído, assnn, de passagem, de que na. hor/! da pratica, do exercícto po-
~;il havendop~ tJb~a C3~ Cqâ~: mentos de outras nações. r, V. ~a. é um Carvalho e para CarVa- litlco, SEIO os maiores autocratas e ín-
d D t d MUito bri d Graças il. atenção permanente .dos lhos só se olha de cabeça ergulda-. dividuallstas que já existiram. A mel!

os epu a os. o ga. o. funcionários desta' Casa, â SURi direção O SR. úLTIMO DE CARVALHO _ v~r, o Ministro não deixa de ter l'a.-
O SR. JOEL FERREIRA - Se- e à. sua. Mesa, temoS em miios o "Re- Fico muito grato a V. ExIl, pelo hon- zao: os polJtícos devem ter sempre o

nhor Presidente, sou obrigado a con- pertórlo Biográfico dos MembroS da. roso aparte. máxi?!-o de Informações. mas que não
olulr o mcu pronunciamento. Câmara dos Deputados na 6~ Legisla- Na verdade,"sou um Carvalho, mas, se de como condição necessária. para

Gostaria de ouvir outr{)S compa- tUra", que contém - dados que põem nesta minha longa vida pública mui- o exercício. da politica a Informação
nhelros, mas o meu tempo já éstá por terra. quaisquer restrições à. cultu- tos raios têm caido sObre miI~ e, se ~tural, porque_-a, informação' não ê
praticamente esgotado. ra. .da ,quase unanimidade dos nossos não fôsse o pi!ra-raios que possuo, co- fu o ~ formaça.o. O home!U adqUire

Quando dirigi meu apêlo aõ Se-emmentes colegas. mo leal representante do povo no Par. or,mitaçao polltlca no exerciclO da vida.
nhor Presldente da. República, eu o , _ . lamento, talvez tivesse tombado. E 1'0. Ica\ assim como o ferreiro apren-
fiz porque S. Exa. é também chefe E compree~lvel a. Inquletaçao que êste mandato que serve de pára-raIos de o oficio-na forja. Assim é também
supremo da ARENA. Assim, uma re. ainda lla1J'a nao apenas sõbre repre: ao carvalho, estou a exercê-lo agora. o lJ~lftico. Não sou eontra as .in!or-

. comenda\loo sua. aos seus nobres re- sentantes do povo, sObre os leais ser na defesa. desta Casa, para que não.se maçoes. Sou bacharel. Não posso ser
presentantes nest,a Oasa. selia mui- vldores da Casa, sempre solidários co- queIra tachar os nossos Parlamentares c,!ntra o bacharellsmo. Mas também
to mais válida do que Um pedido noscos, sõbre os .nossos ,c1eltores" mas de representantes de uma Institui ãa nao embarco na. tese de que o indl
meu. Sei, por Igual, que talvez S, sôbre toda a Naçao brasileira, em face Inculta.. -, ç vlduo, para ser politlco, deve. -/lobre.
Exa. o Sr .. Presidente da República dos dias angustiosos que atravessamos O trabalho da nossa Biblioteca nos tudo, ter um curso unIvel'sítãrio ou
não tinha atluado com a :nfluêncill quando ,-,\0 recesso parlamentar, Há apresenta um quadro da última elei- coisa semelhante. (Palmas.)
decisiva que have:'á no resultado das uma especltre de ctcn;stprand~mendto. El ção, desta 6. Legislatura em 1966. De O SR'. ULTIMO DE CARV".~
próximas eleIções caso Os Governa- como se en e os reS o eres a Re- 409 S o t d I lt' V =0 -
d S .. . • "d tes pública existisse um enorme fôsso rs. , epu a os e e os - apenas . Ex. honrou sobremáneira o nosso

ares. ecr,eL<1rlos 011 presl en de . I ' nos referimos _aos Deputados eloitos modesto discurso Multo nos 'd
'autarqUias se afastem apenas 90 dias uma Imensa Vil, a. , - não aos 1 t 'unh' b . enval e-·ntes do leito. ' _ Nestas concações. todos que procura- sup e~ cs - que comp arn ce sa er que V, Ex. esposa os mes_r o •.!L . ram recondicionar as coisas fazer vol- a representaçao desta Casa, ,porque mos pontos de vista que nOl!.am ,,"'''' meu pronuncllunento e . " muitos foram cassados, 344 eram L'l- __
cerlo de que S ,E."<a. tomará con11e- tar o entendllnento que sempre eXls- telectuals Oos 409 representantes do SI', Presidente, Srs. Deputados a
clmento dEíSSll minha. critica, pois, tiu entre os três Podêres, que devem povo _ repito _ 344 eram Intelectuais nação inteira lnandou a esta. Casa ~n
Eegundo noticiaram os jornais. lê ser_harmônicos e independentes entre eleitos em urnas livres, pelo voto se~ tre 409 r~presentantes do povo,' 344
dIAriamente o resumo dos tra.balhos si, buscam, na suti;!eza. das forma.s, creto, enviados a esta Casa como Il- Intelectualizados, porque se apegou a
do Copi'll'esso Na.clonal, espero que contornar as sltuaçoes. dimos representantes do povo brasl- re~as e .lJI'omess,!LS? Não. 11: que a ca.r-

. oriente seus lfder~s para que ma~' Sr. PresIdente. Srs. Deputados, pre- lelro. rem!, !JubUca nao se faz. por decreto,
tenham o ,d1sPOSI,tlVO da leglslaçao clsamos ter a coragem de dizer que o Ora, uma Casa de Congresso que, e sIm sargenteando. estes homens,
at~al q?e -determmn. a desinoom~- que passou. passou. Ressentimentos em 409 membros, apresenta 344 inte- que aqUi chegaram .têm, no passado,
tlbJllzaçao seis meses an tes do plel- não devem ser guardado.s, Se a Revo- lectuais, não é para ser Objeto dessas uma. es~lra de servIços prestados ao
to. . ' lução puniu representantes do povo. sutilezas, de teses que querem negar po\to. Nm~uéll! destaca, ,n!" hora de

Escou convenCido de que, se S. puniu também representantes de ou- ser esta uma Casa altamente culta vota,r, o cldadao, pelo m~rlto ,de sua
Exa, deseja realmente a purificação tros Podêres. JI.,Revolução, nas mãos Dêsses 344 Intelectuais, 192 são advo: ::mllla, ou pelo valor de seus ba'l'eres,
dos costum~s, nota~mente d~ coso êie eminentes militares, cortou na pró- gados, 40 médicos, 32 engenheiros. 8 r:;' l~elo armazenamento dos serv!
tumes políticos, leval!Í: em con.a. es· prla carne exonerou seus -:próprios economistas '1sacerdotes 6 clrurgiôes- ç d estados ao povo. Assim foram
sa mlnlla crJtj~, alias const:,utiva. comoanhelros, afastou dos, postos pú- dentistas, 12 profess'ôres,'1 médico-ve- ~~~to~ a quase totalldade dos repre.
O que consta desse prc.j;to ,nao me blicôs dos postos de comando as ma.ls terlnário, 5 engenhciros agrônomos, 11 já. :c.tes ~o-~ovo nesta ~asa, homcns
atinge neJ.1l ao MDa, mau atmge aos altas patentes das Fôrças Armadas, contadores, 1 farmacêutico, 1 ministro bém anec!~o~ na \tIda.I~ubllca, Tam
companheiros de Congresso. n0tal!.a- C8.'lSOU aliciais de Illt<ls galões. Igual- envrmgélico. 10 militares, 1 radialista u o~ 1ll1litares sargeu"elam na es..
mente da. ARENA. que aqui ~tão. mente no Judich\río a Revolução foi e-1'1 jornallstas. ~ic:l~or:ntes foram cabos; os poli
como ,eu, quase sem 'pod~ s.alr de buscar os que podiam significar trope- Sr. Presidente, Srs; Deputados, lá de de~ soldados do partido c de
Brasilia, _enquanto SecretárIO a~ Es- ços (\- caminhada revolucionária. A uma Nação que vlll buscar Ilum pleito l~ando ng-au em degrau, forl!:m co
tado e Governadores, nasasU!lS,!!r~ Revolução não eclodiu a 31 de março, livre e secreto uma reprt'sentação de pleitos elnos ombros as dlst.nçoes dos
a fazem do cargo, aln~a que lDVO aos gritos das mulheres do meu Esta- 344intelectuais. num total de 409 par- sOS' Uiz que se_ sagraram vltorla-_
luntãrlall}ente, trampolim para uma do, para depois retroceder. A Revolu- lamentares sabe escolher os seus re- de ·u4.óo e~; paz, vereado~, prefeito,
Casa legislativa. ção partiu de Minas Gerais para con- presentantes e não precisa de lei al- P, te adual, para, enfim, I1lcan-

,-- " • çar es Parlamento por seus própl10sSr. Presldenle, na. hora de dls- tmuar sua caminhada e dotar o povo guma para chtar a mtelectuallzllçao dO méritos e por aqullo de u to
cutir-se o anteprojeto encaminhado braslleiro daqueles princlplos que os pOder polltlco. (Palmas.) ram' credores perante o qpoe ;ed ma
peIa Mensagem n9 1 do Sr.. l?resl- revolucionários pregaram _em praça O Sr. Clóvis 8tenzet - Permlta-me "Cg'lões Se ar v e su!'s.
dente da Repúblira darei, mais uma pÚblica e que anunciamos ao povo V. Ex~. A composição do Congresso e 'nteresSlldos -l;~~~~~ ~'l~~ ~tao
VC'il, minha opinião Inteiramente con- muitos meses antes da eclosão do ma- das Assembléias Legislativas, -em todo lamento por 'outras V'll!l pode ~r
trária a êste ângulo da. deslncompa- vlmento armado. , o Brasil, tem sido sempre marcada certos de ue 'só "d" m es ar
tlblllzação apenas com 90 dias, nos A Revolução foi também aos tribu- pela presença dos intelectuais. Se náo rão-- q , po, celeca consegui-
âmbitos estadual e federal, e com 00 nals e, sob um 'princípio e em face me enga.no, o Ilustre rleputado aquiI . ,~
dla.s no. l\mbito municipal. de um pl'lneipio - o da cristalização presente, Rubem Nogueira, um dos Já. neste PaIs, ee.tll oca~là(). mui-

·(Multo bem", palmas,. -O orador é dos ideais revolucionários - 'realizou maiores- biógrafos que~ Ruy Barbosa.'jtos que o povo não queria fôssem aos
CUII.prl1/fentadO) " atos e cassações, impôs-se, pêla fôrpa., já teve, não só quanto' à sua. vida, mas Pa.rlamentos, nêles t1vel'llm entra.da;
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Mas foi ~recíso uma lei, o~,um, deere- gadas em.todoo Brasil.' Por ísso, rê~locupar a tribuna, nesta tarde, li. filn' ta., pela luta que desenvolveu con-
lo-lei do Exmo.' 8r. PresIdente da cebo sempre com certa cautela as in- de abordar um tema em nome da .tra ÇI 'nazismo','. "Por isso, pros-
República 00 então, criando J1S oan- formações quando não vejo a própna •bancada da Maiol'ia, POl' todos os ti- &~gulU: ,"Acho estranho que seme-

,cadas classistas. Então, houve depu-, pessoa assinando; falando, ou escre-,' tulos 'difícil, compl~xo e até trágico. lhante seqüestro tenha: sído feito
tado estadual, federal" por decreto, Ivendo, ,;', Refiro-me- à -extorsão seguida de que por gente' que se .díz anti-
íf. Ex~s, como homens públicos, de- ti SR úL'l'!MO DE <:AR'\ALRO _ foi'vítimiJ, o Embaíxador -alemão na nazista". -
vem,record!,r.se do desfecho 'das. ban-! A rade '0 a V. Ex'.' o aparte. Ele' me' GuatemaJa, Karl v.on 8preti., Ce ta 's h íd t
c~das claJ;slStas nas casas, do. Legls~:: of~receca oportulllCtatte de dizer a E;g_ ., Desejo, Sr. Pres~dente~ de ~ íníclo, trib~&-- V~óvoqt'er....r~Ia;idãdesd~:
tlVO e o que elas acarretalam. a Cal' ta Casa que assísti fi entrevista pela secer algumas consíderações sôbre a dois deputados quando lhes disse que
ta de 37, um~ Carla que, também so- relevisao U121ccíLa ,a lill.~J ~t;~ <.~.. ln:iturezá dêsse crim~, Dos criJ?es que o terrol'ismo comunista é de tal ma
fremes, quanco, como vereador na rm- te -S 'Ministro da Just'Cll. ,e não o Código penal brasílelro consídera - nelra grave que Nas 'matam Os in r,
nha ld.aue f0I!!OS, cassado' por bilhete Cllns~tel nenhuma parti~I{larldade, entre todos êles - t mais grave, por mígos , é, se. necessárío, 'os amígos :
do então prereíto, que n~r ao men~ nenhum sentido direto no' quese' re- isso_mesmo o mais "edlondo, e s.-ex- ~mbém, Quero- crêr que êsse, epísõ- "
colocou meu nome na cal a, ll}a; aRe.. fere à íntelectualtzaçãc dos represen- tersáo' m~dlante ,sequ~tro, seguida de dío está a demonstrar, -sr. Preslden.
nas no ,envelope, Quando ~s..e, o 'Itantes do povo, S, .Ex~ abordou ge- morte, DIgo, sr. pre~ldent~ e s~nho- te, li. falta de ansoluta sensibilidade

,cumento e P0S50 ~oS,trá-IO a mUlto~ neralidades sôbre a reforma da' íns- res Deputados, ·0 mais grave, porque moral, porque ,Se exec,Utou um ho-
- que se queixam dos Ptocedlm~tfs ~e Itltuíção -Certos le>tUlelos, em férias é o mais gravemente 'apenado. O la- mem -_sabidamente fnocente, nessa

voluclonál'ios_de no,e. ~ b u~e h l- Ique andam por ai, aSsentados em mui- trocinio tem pena menor, a' extorsão disputa. política - radical qUE' corre
zia: "O Governo comul)l,<a, ao ~e~ 01'Ital! bancas-da imprensa; _torceram as mediante seqüestro, "s-eguida_ de ,mor- dentro da Guatemala.' Mas, vejamos
que agrade.ce os seus. ~?r~ços C0l1~ palavras do SI', Ministro da Justiça e, te é crime cp.pIlulado no Art; ,159 a insenbilidade dos _terroristas:- não
vereador. deste I!luniclp'IO t ...6,. Re~~1 _ de' má-fé estão- assoatuando dispasl-_ § :39: ~~ cód,ígo Penal. Em razao da acredito, na Uoria Lombrosíana do
tado .das banca,;,as classís ~s, .resu ~ tivos eleitorais, que, estou certo. se-~ senslblhdade nossa -' porque ,o Di- crímínoso .nato, mas aceito que há.
do de uma Polltida queât-uO ~e.o ~u Iriam repelidos se por' acaso fôssem reíto Penal Brasileiro resulta dos sen- certos criminosos que têm não só'
povo', a regime emoer IC~_ em : apresentados por al~um Sr. Deputado tímentos morais e jurídicos de nossa analgesla ~isjca corno moral; quando'
ser alicerçado no povo. ~ó o povo e:" Iou até mesmo pelo Gov~rnó para mo- gente, como qualquer estatuto legal se executa. um inocente; sàbldamen
colhe, O ~oder fzm~n~ o cfct°~' ;a;a Id1f1car a sstrutura política da NaçãO' - sua pena míníma é de 20 anos; a. te inocente, é porque. falta .qualquer
gu~O~~jtOs;st~~a~oa~s~ pr-o,eer, .:quer:braslleil'll., pois ifaue~riam, a esta Casa máxima, de 30 anos" _ resquícín de moralídade. ll;sses 'ho
seja. executivo quer seja'judlclano, te_loS .resultadns q1;10, a.ab;1 de l~mbrar, Nã.o se encontra no estatuto penal mens _são Imorais, porque, a causa
rá êle de' ter' o cheu'o de povo, êsttl, S, Ex' o SI', 1V!'~lstro (j~ Justiça, res: btaslleiró Um _crime, - como disse no que, defendem :não tem moral. Por

'cheiro que sõmente os Doputados e ponsável pela ale~ pollt ca. dêste G.o inicio, mais gravemente apenado do sinal, há uma. perfeita. OOl'l'cspondên-
Senadol'es possuem e que sómente lHes vêmo

t,
deóve tS:fltlr-se t~~nâ~~fe~: que êste, Dir-se-á: mas, Deputado, a cia. entre a doutt:ina- que esposam 'e

podem transmitir aos PodEres JUdicla--1 quan o n S o"os ~?S " figura da morte, 'antecedida pelo se- a formação que têm: amorais, imo
rio e Executivo, pelo prestigio que 11l,;s' apresElf1tar-se à,- Naçao brasl1eua - qüestro 'do embaixador alemão, é um rais, Insensíveis.' Dlr-se-Ia \lue esta
'dêem, Nüo adiantam 1e:8, nao a.diau- depol~ dêsses dras, que atravessamos, orlme polltlco e, como em todo cri- mos a explbrar politicamente " fa
tam teses, nuo atUantam sutilezas llua de ma~oas e de prantos genera,IIZa,<!0.5 me" ê preciso, antes de mais nada, to. Nã.o! Não me dirijo .à' bancada
regimes dcmocráticos, Precisamos é du dos tres podêre;;, de Incompree,nsoe~ procurar os motivos. ~ minoritária, Faço UIl1" -discurso em
eleições. para. que o, povo possa ma· !havldas e?~re to.os, -: como r~presen . Há motivos que justltic9.m o crune, nome da. minha b!Ulcada. Não quero
nif~tal'-se. Jllegllm,alguns: "Mas, e,tante t:lolttlco do Governo,; unbido. pe- há motivos que o justificam, mas.<tue expl~.â-lo ~o~ticamente, porque a.
a oportunidade pal'aD3 moçosV E a ,Ia confl<tnça dêsse pr6pr.~ Gov~rn\l, não ~iio suficientes para a absolvlça.o, famIl1a. b~asllelra tôda. deplOl'a, .todos,
oportunidade para us que querem in-' como da bancada do, partIdo _ofICiai, e há motivos suficientes para a absol- nó~ n~Íjl Casa deploramos Um aeon
gressar na. carreira política", Senhor que representa_e cl>11~muará a repre' vição, O motivo do crime do embai-' tecllnento desta. hedlohdez.
:presldente:Srs.Deputa~o~, somo:h~- ~:~=~a~uh~n;:dota~~. d~~~?J~~~eqct: xadOr alemão é o de um crime PO'- O Sr. Maglizhães Mello _ No pri-
mens do ,nterlor, confecCJollalpo~-"UI! R 'bll - - " , 1Itico portanto, de um crime social, meiro expediente de hoje tive op(lr..
nossas JJsta.~ para apr~el1taç\lo COl! • epu ca. , t - 'i .' dlr-sa-tl, , , tunldade' de apreciar os aconteci-
nossos ca~dldatos a~ 'eleItorado. ,IillJ dlf~~d~i: e~tleor~~~cie~~~ssaTe:=~n;~r Mas, Sr. Presiden~ e Srs. Depu- mentos lamentáveis da Guatemala;
Minas Ge1al~. por exemplo. a ARF:Nb inventados? Que -razões - se ÍllVocaItI mdos, vejamos que nao ~ be?1 assIn:-o nos quais perdeu a vida \I Embalxa
~ão consegu.I,u ver co:nPlet~_da ~ sua ara modlflcal' uma estrutnra eleito- roe ,se reveste das caract.rist1cas O\a~ dor da, Alemanha. Ocidental, ,o Se
hsta de canmda,tos pala a CamalaFe- P l' ÔS um Parlamento nestas hed!Ondas, porque em todo o crime ha nhor Conde Von Sprelti e disse que
dera!. os' moços - diziam, --- eram ra 3~<;' compde os -não intelectuitÍiza- um m~tlvo há sempre e duas figuras 'talvez estlv-:'lSSe auscÚltando, ' na
verdes d~mals: - os vellio~ já - tinham ~: ~o~;,.o~ue assoalllam na' InllJrlin- cent~alll: o sujeito a~lvo e o snjeito 'opOO',tunidaile, não apeilas 00 senti
amadur~do. E c,omo mnguém _qUI~ isa a reforma coloca.ram.se' entre os P8:SS1VO. O ?ujelto ativo ~eria o cri- mentos da- nossa b~ncada., mas os
entrar para. mudai, YOlpamos os mes ,; não Intelectualizado-~ _ que compõem mlll~so, ch,elO di!.' ,motivos, o sUjeito sentimentos humallltário;; do povo
mos e trouxemos pala eóte; parJam,e~-1 Asta Cal'a constituem-se de seis fun- pasS,lVO sena a v~tima. !'lue formou os br3sllelro e a sua. na&ural repulsa a.
to, ~~ ~epresentaçao .dc, Mmas Gel li s, I"' 'rios I'u'bllcos' 27 Industriais' Um motivos, no ,caso do cnme po1ltlco. _ ações subversivas ele qualqrter natu-'
a v1tórla da Revo1nçao de 31 de mar-, Clona ,,' , , - d d di clt

de 1964. -. Il\\nqueiro;:-, quatro bancários: doze Quando um .cl:Iadão matii. oUtr~ reza, de esquer a ou e r a. Mas,_
ço . - ,,' ~ . i agrlcultor~, entre os qcals fiquei sa- porque }ste' lhe dIZ uma. ,ofensa, ~o- quis também, fl'isar a sab,edoria. po•

. O Sr, C/OVl8 Stciltcl -- ~l:J"ora,tisfeito ,por encontrar, mcu modesto uerá uao,lIavel' abso-lviçao, mas dlz- ~Itica. no.ssa,.no que tange as rclaçoes
considere o discUrso de V. Ex" opor-I nome: dois corretores: onze comerci- se "o assassino matou" ou "o crlmi- mternaclonals, quando,. tendo !1doe. ,
mno, porque a sua tese es&á sendo, antes e de um aviador' civil? I!OSO matou", melhor- dito. porque a cldo gravemente 0_ saudo~ ,PreSlden- _
enfocada nos jornais do Brasil; é, ne-I estes' OSl:ão lnteJE~ctua.liZados, En6s, _vitima' lhe deu motivo,' a vitima llie te. gosta e Silva, os três ml1Jtar.es que
cessárl~ que ~e faça ul!lll: peq~ena t;.d-i os não Intelectualizadcs, que devemos ofendeu. O motivo não é sUfi~lente, então' r~spondlam pela', PreSIdência.
vertênCla. Nao qu.ero d!l!er, com I"SQ[Ceder lugar à outros, doutos, somamos, mas o crime. sob algum aspecto, é da. Repub,llc-a, SenhOl'f$ R~?emaker,,'
que V. }llx' tenha moo~nd~ em ~lg,lI:n se não me engano, 64 represe.ntante;, mOl'al~~nte" ,justificável,' não, parlf Aurélio Llra Tavatea e _JA~clo sou
erro. Na~: a advertkhCla ,c geral. Ie~ do povo, Mas se nós somos deslnte- absolvlçao, 'mas pam ao menos tirar, za Melo deram unia ~luçao o.llo:tu
nho OUVIdo ,dizer que e~a tese. parte :lectualízados, SI'. Presidente e -Benho- do criminoso o aspecto repelente',de na e adequada, .l!beltan,do9u.nza i

do Sr., Minllltro da Jus~lça, ~a~ r:1e 'res 'Deputados: também eheiramos,co-Icometer um' cl;'ime, , de praticar um subversivos ~e., alta. P9l'Icu10~M.de-:.
parece que Isso seja verdadeÍlo. Naa Imo 'os demais eminentes pares porta- wm~' sem ,motivo. _, entre êles, o .,ex-tenente GregórlO Be
conhe_ço a, têse ~posada por S, ~x'; dores de diplomas, 'ao povo. Repre. Quando -alguém se torna homicida zerra" recolhido no presidlo de Recl
ela nao_,fOl publicada em nenhum JOI'-1 sentamos ó povo e somos, então, os por razão de injúria" calúnia, adulté- fe" e apontado como _res}?nsável. pela.
nal; nao conheço ,o, pe1'1samet;to de l representantes dessM classes li que se rio ou qualquer modalidade de ofen- morte do Tenente Sampaio e L de of.l
S. Ex'1c, nem tamp<!uco o OUVI rl!1m l.referiu com grande propriedade oeml- sa. poderá não ser absolvido, mas_ o c1als que dormiam nos _qUllr.éls na.
programa de teleVlsao,. do qual.multo: nente Uder Cl6vls StenZei. _ crime foi praticado com. algum mo- C'apltal Pernan:btICaUlt, ,q Bra~lI,
se fala, aqui 'em Braslha. O programaI Sr. P.residente, veja V. ,Ex' como li tivo fornecido pela, vitima. _:' fl~l ~ s:ua polltlca internacional de
,tena tido como objetivo justamente ,a. formado êste PaI'lamento, a natmali- 'Quem' era o Embaixador alemão na pacifLSmo, de, só fllzer a guerra d:
presença ~Iantedas câmeras do Se- dade eom que o eleitorado sabe eleger G1tatemala.? Que motivo a vitima for. fe!JSlva, e dIante de s~ tradiçao
nhor Mlmstro da .:iustiça para falar os seus representantes: representau- neceu, do ponto de vista politlco, ou cns,tã. consi!ierando a Vida. hU~Iln.a
sôbre o assunto. Em\Jor:ã nao soc1610- te.~ classistas, sem serem de- classes; não 1-- , ,'-, como be~ lntanglvel, Salv<;u- a. vida
go, porém eminente, J~nsta e eminen- representantes da _cultura', iem per- Eu sempre me lembro' de um crime do EmbaL."íador n.orte-amer1cano, Se.
te democrata, o Ml!1lStro da Jus,tlça te11cClem a academias de letras. ' politJco qne me causa horror. A vítl- nl'...or Burke E~brlel::, entre.gando os
crê numa democraCIa representatlva.- , , ', ma. era. do Illeu Estadó' chamava-se quinze SUbVl:'I'SlVOS prisioneiros, -sem
E quandO ,se falj1 num~" democraci~, ~ SI', _Pl'eslden!e, Srs. Dfputadoii" te- Pinheiro, Machado. Foi assassinado qúvjda. não multo satisfeitos, Os ml
l'eprescntattVa. ~ fala-se, - ~o facto jnho a impl'essao de que a nossa no- por um outro conterrâneo. Foi ape. litares, mas; indubltàvelmente, a.gin- _
na l'~p~esentaçao da NllçaO_ na. f,na br~ impI'ensa irá bu!:C-ar 1111S palavras nado, mas diZl,. lile: "Matei Pinheiro- do certo. 'p.orque entregou ã. Ame.rica.
mUltlphcldade funcional. Nao pode- do_honrado e digno Sr. Ministro da Machado porqne queria salvar o do Rorte sao e salvo.o seu Embalxa
mos eXi!\lr qu~ a'Nação,seja ~epresen- Justiça a inlel!gêncla quc elas mer~:' Brasil.,,'Aí está carncter12ado o crl- dor ,aqui ~~diado, A proteção 'a vida.
tada. s6 por mtelectulUs.Nao quero Icem e que esiao a oferecer, que, nao me político ,Acreditava que o Ilder ou mtegl'ldade dos diplomatas cons-
crer' que o' Mlni"tro da Justiça tenha é outra snnão a de prestigiar o Par- gancho era'nocivo à Naç~o ' Mtul ,;tllreito Intema.cional, acima,
dit() ,isto. A mim me parece que deve: lamento Nacional, sôbre -cuja, establ~ ,>-, . '.,' port-anto do direito comum,
ter faladO lla necessidade de Informa- JIldade e honra repousam a estabili· Mas o'-Embaixador alemão, que mal
çfio. Isto, sim. Essas Inforniações -são I dade ,e a honra do Poder -Executivo e fazia. êle à Guaiemala? Que mal pra. O, SR, CLOJIS _STENZEL
necessárias, não só para os politlcos, Ido Poder Judiciário, , ticava êle aos terrOlistas? Quem era Obngado a V. <5Xa. pelo seu apar.-
como":para todos ,eis, homens, PrinCi-l .8r.Presidente; I_~te Parlamento êle? , . . - t~. ._
palmente para nós. Mas entre pel1Sa- pode perder-se - e ja se perdeu uma Ninguém melhor para testemunhar Mas Si' presidente, eu dizia. que
mento _e a representação coletiva há IvCil ..,.. mas nunca. por -falta de .letra- do que o Embaixador Vnsco Leitão da P-ESos 'acoÚtedmento.~ são Imitos à
multa diferença. Quero erm' q:le Sua 11os. (Muito bem. Muito bem. PaI- Cunha.. O que diz, êle, está. publlca:- doutrina e ii. tá!lca da --causa dêsses
Ex. jamais desejarla um vestibular ou 'mas.) do hoje no "O Globo". ., homens, Quero l'eHrlr-m~. mais UnJa
u,ma prova de COnhcci,m~ntos 'cienti-l_ OBR. CLOVIS STENZEL- "Conheci Karl Vou, SpretJ; em vez, a certo acontecimento ocorrido
f100, .literários, hUJ?an StlCOS 'para o, - I _ , Cuba, em 1959. Era um :homem de nesta, Casa. Vinha eu de Miami J,rll-
cldadao poder calldidatar-se o 9,1Ie re-' Sr. Presidente, Srs. Deputados, fui distinção" que antes exercia a pro- zendo noticias l'ee~!1tps dá constllul.,
foge inteiramente li formaç'o jurldica 'tOnrado com, a designação do LideI' fissão de arquiteto, tendo 'sido ç1\o de \Uua _o'rga:Ú24~ão- cllsmaàa.-
que S. Ex~, tem' expressado em suas '-li. ARENA e do Govêrno nesta Casa, _aproveitado pelo Govêmo da Ale-, aLAS: comunistas da Amérísca La-
nomograflas e' obras, por sinal divul-, Deputado' Raimundo Partilha, '. para manha Ocidental 'depois da 'guer- tina, cumpl-;::ldo (leterminaçõ~~ da
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ConferênCia. Trieouüncnful de lfava-I tanto cont,rolamos I) que dizemos de mem extraordínárío, Apenas estava ter ficaclo com êles, tna8 pelo fl'R
nu, It qual pal'!,iclpBl'a.n comun.sias acôrdo com D entendimento,.' que se em oposícão 'a Cristo, que ,foi outro casso da guerrilha da. serra de Calla-'
da Europa, Asia. e Amérlca, , não é altamente Intelectualizado é grande revoluctonârío, embora sob raõ. Aragão assumíu, com Marighela,

Quando aqui me referi 11 DLAS' pelo menos ,intelectuaUzado. Slrvo- outros aspectos e .num outro sentido o comando da. execução das ínstru- '
houve também, sr. I'reSldellle, quem me das emoções para dar. ~nfase às de revoíução.. a. revolução espiritual ções da "OLAS", na. América. Latina.
procurasse minimizar; o acontecímen- idéias. Não tenhamos dúvidas, Se- e da alma, Mas o que diz_ H~l1l'Y Embora morresse Marighela,'outros o
to, senão até ridicularizar ou tentar nhor Presidente e Si'S.· ])eputadúS, Thomas? Tão' diferentes sao esses substituíram,' porque, enquanto hou
ridicularizar o oraâor que' estava na de que são raisos aqueles pregoeiros dois homens que um disse:, ver fé líesta Ideologia, nesta prega
tribuna, i que dizem "l'csolvam os ,PI:oblemas "E'_preciso matar para-fazer frU-jçãO, haverá subversão, Não pense-

'EQltão eu dizia, naquela oporluní- econômicos e injustiças SOCIaIS e tu- t!ficar idéias e governos Lenine, mos que a subversão terminará com
dade _ o Dláric é da dia 11' de agôs- do estará acabado", 'Mal'x: violência. morte. O outro en- a eliminação ou prisão de' um ou dois
t d 19 sinou a morrer, 'a perdoar e a amar. Ide seus representantes. Che Guevara
o e 67: ",NãO. tenhamos dúvida de que é, fal- ~ '.verdade e' qti~ ,llOje muitos falsos também participou da luta subversí-

"OLAS Ol'!1:u!liz"ICão Latino- 50 o 'argumento. ~ luta. ínternacío- fllosOfos e políbicos querem ver se va na América. Latina. ültimamente,
Americana de SoUdai'ieclade - nàl résulta 'de duas concepções de m.lem. dout!'ill~~ opcstas. Mas, c~mo? há os seqüestros de, aviões e de .pes-,

I .com sede em Havana.", Que'vi-' vida: 'ínteírarnente -contrapestas -;- a Sao fll?sof,aS' mtell'ame.nte diversas: soas inocentes.
sava esta Q\'g:mizaçã01 ' O 'ata- democrática' cr,8tA e. a ll~ltor,t~arla; seus métodos se contrapõem. b di h' ..Fó
que, constrtutr logísblea, eshaté- tota1itári:i e até, que c p comumsmo. p Sr. Rltb~m'Nogueira _~' Permita Ih~e'a~"1ã;~a~II~~e z, ore, a' -
gíca e tàtdcamente o ataque vio- Ambos têm metas e métodos opostos, V. E"- um aparte. É uma .pena in. , .'
Jento & tôdas as nações sul-ama- pois, todo método. tem de estar d~ terrornper o nobre cotega a. esta. altu- "Enquanto 1SS0, 'em HaVana, a
rlcauas, acõrdo com as metas. Nmguem .!l0- ra de seu discurso, Permite-me fazê- "Revist!!" Tric~ntinental", retiro-

'1' " S· Presrdenfe, íniormá- de querem um govêrno autor!tarlo, lo para concordar com o argumento me aquI à. Tncoptinental de Ha-
ô razla. I. 'li Ani"o 5' da- nutoeráttco ditatortal com métodos de- V. E.'I:~ que é plenamente correto. vana, com relação à. qual os l:~-

ç os recent~ c. lia 'flue ti~ha a se- democráticOs; nlguém pode :a'ler Quando comecou Mar" não o fez com mens gostam de fechar OS OU,I-
quela orgal11~a.çao, democracia como meta. usando mé- uma tese econõtiJ.ica, Começou agre- dos e os olhos e dízer; ~áo quero
lIulnle redação: todos totalitários corno processo. S:I0 dmdo a. filosofia do direito, ponto de ouvir, como s~ ISSO fosse urna-

"A violência revolucíon-irta coisas que não se eoadunam. Por !S- partida para .a destruição da socieda' farA que se esta montando; ~.l-
como torma llla:s altfl. de luta. 50 Napoleão d.zia. "Dêem quinze dl~ de democratíca. Demonskado que o tretanto, os aconteclmentos esbâo
não é somente o caminho mas de liberdade de Imprensa e eu 11110 direito é, mera críacao 110.poder, que ai :-, "I a,n ço u em c!rcu!açaa o
também 8. -p()ssibillàade,' mais- me sustentareí lIO GOVêrno:'. Os SQ- o direito não tem, nenhuma origem "Mmlmallual do Guerrtlhell'o l.!r-
concreta, e manítesta pala der- víéticos e os~aJemãe.s de Hltle~, eram sobrenatural, que' não existem díreí- bano", de .autoria .do braslleíre
rotar o Jmpevlsllsrno na. Améri- coerentes; suas metas eram (l!daio- tos que não sejam criados pelo dita- eM'los Mal'~glhe!la, mot'to pela.
ca Latina." . riais 06 seus métod'J6 ditatol'la!s. As dor, poderia: partir para) o manifesto policia dE! !?ao paulo"a 4 de no-

Citava-se, naquela. ocasião, Senhor me~s ~emo~ráUc~ s1í.o :ueIMin,%ir. do pllrtido comullista em tôda a. SUa vembro ultmlo. A. -~evista dll
Presidente, um t:'echo de Mao Tsé p!;essupoem en~J!??:lllelltO deem ~ue" construção, que hoje está plenamcn- OSP,AAAL" (Orgamzaçao de S.o-
Tung - qUe J'eprod'!zhel parA 'ver- genclas e dJ! plO;JObi os, ': q~. - d· ~te atualizada, Desculpe-me V. Ex' Iidal'ied,ade ~os Povos da. ~Ia,
mos a doutrina. e aC~mpal1hllrmos o. entendimento de inte1igenClas e' e por tê-lo interrompido, mas pareccll- África e America. ~tína) public..
acontecJme~to5' 'subsequell~<!s. E' ~ Jlropó~itos quer -harmonia, qu~r ~cola- me que tinha cabimeuto lembrar isto, esta obra de Marlghella, no mOJ
seguinte o trecho fj(te servia. de ori- boraçao. ., f -'fi do relativamente à. ação precursora de mento em que uma. das formall
entllÇão aos partidos comunistas 1"R- Essa a grande IUlssao ,ilo~o ~a Karl Marx, quando sentiu que allt-es de guerrilha. ur~ana. - o. seqUes-
dicals de linha r.hinesa !la América cristianismo. A democra'~la e 'prodt~to de tudo devia destruir a crença. de ~ro de personalldades, políticas -
Latina' do cristianismo, como fllo_ofla; 1'1'0- que haVia algum direito que não pro- , está em primeiro plano no con-

':0 JnJmigó não morrerã. por, duto do lléculo XVIII e XIX, como cedia da cl'iacão' humana e mlÚto I tinente".
,si. Nem 00S reaclollâl'ios dl:n~- sistema. menos da' criação dll Estado. Foi éle que inaugurou em 4 de se-
Res, nem as fÓI'c3s agressivas do Mas vejamos SI', Preshl€nte, como O SR. CLOVIS STENZEL - :Mui- I tembro de 1969 êsse pl'ocesso, atl'avéc
I' , to obrigado a V. Ex4 pelo aparte, que Ido l"aPto do embaixa.dor norte ame-

imperial smo _llmenCa,l1v na Chi- se pode atingir mel;as sub\'crsi~a,s sem só vem enriquecer o modesto discur-Il'icano, o Embaixador Elbrick. ,-
na ~e retírarllo p.()~ SI mesmos .do êsses métodos, Os métodos sao coe- 50 que estou a produzir. ° Embaixador dos Estados Unidos
c:l1tlrl~ d~ HlSI01Y", A l'evo.u- rente ei por isso, náo havera paz; E, para terminal' êsse item, quero I'no Brasil, O. Burke Elbrick foi se-
çao uao e um Janta.r de gala. A paZ será sempre falsa. Onde esta. frisar, mais uma vez, que, no comu- questrado no Rio de Janeiro. ,
Ela .n~o se faz como uma, obra a. Ol'igem do q~e aconte~e. vejamtoos l1ismo marxista, partindo, como mui- ,Os guenllQeiros brasllelros, ~eques
hteral'la, um desenho ou um boI'. O poder da ~dela e do. p.ensamen . to bem disse V. Ex~, de Uma filoso- traranl o embaixador quando este se
dado, Ela não se pode encretizllr Está. no mamfesto mamfesto em, que, fia da esquerda hegellana, pois que dirigia de automóvel à. embllixada.
com ~an!a elegância, trauqilllida?e hOJe, os c,hineses rec1.ama,l11 co~~tl'a o~ dela participou Marx, o pl'oll1'eSso só Exigiram de imediato a libertação de
e deh,caai'7a ou c?m .tauta doçUl_a, russos. Dizem: "v?Ces. rusSO_s . VO se alcança em têrmos de conflito. Os 15 presos pollticos em troca. da vida.
ll1,nabllí,da.de e cOltezla, m?der~~ao cês, revisionistas, allRdos aos caes ame- comunistas teóricos e prát'~os dizem: do diplomata norte-americano. O go-
~ gellClosldade dalma. A levo;li1~ão ricallos," "Não se alcanca o progltSSO senão vêl'llQ do Brasll concordou no dia 7
e. 11m levante, um ato. de vlol"~_ PRESIDENTE (Padre No- pelo conflito"'- Dal o enaltecimento' em soltar os presos e enviá-los ao
cla pelo qual uma classe tem ae O SR. _ da luta de classe E' da luta entre na- México O embaixador foi libertado
d~tJU~ar outra classe." , bre) - Atençao! cões A grande dlferenQa. dI' marxis- no mesmo dia..

ASSim ~. ,SI', J"reglC!~llte, li doutn- O SR. CLÓVIS STENZEL -:- "Vo- Ino 'ortodoxo é qne êste enaltecia a' QualHlo, depois de cinco meses, o
~a. ,E a'l':l nesla c~sa, quando ncs cês corja de falsárlo~", c aSSllll ~u- ,luta. de classes, enquanto o marxismo acidente já pareela esquecido, uma.
r~felim()s ,a OLAS, dissemos, que .den- cessivamel1te. Que dizem ~ 'respeito moderno enaltece mais a luta entre organização esquerdista guatemalteca,
tIO, ~t;l bl Eve, ,:- Esta ~c> l,omal - da meta e dos métodoi; Marx e En, nações. Não há progresso _ dizem Iautodenomina.da Fôrças Armadas Re
sUlgllll.O .guellllhas, ~eqtieS~los e ou_ 'I? Em resumo dizem Marx e En- eles _ fora da violência.. E criou-se beldes (FAR) sequestrou o ministro.

,Cl',~.> Vio]cllclas ~Olltl'~ P~,50SS e po; ge~ no Manifes~ Comunista, escrito a sociologia do conflito, 0, que eM.- de Relações Exteriores da Gualema
Iftlc:.0s. Temp()s, depOl~ V!mD~. orgatll- ~::t '1847 e publlcado, em ~Londres, em racteriza. o cristianismo li a democra- la, Alberto Fuelltes Mohl'. no dia 27
zaç()es, es.ltidantls ~ )lgura.; (10 ~Iero 1848: ,..'" cia, sociais? O processo se alcança pela de fev~reil'o. ' ..
c~)ll;llIbatem a ;-laça0 com a.to~ de "Os comunistas apo!am ~m tôda solidariedade, com a colaboraçao en- As forças Armadas Rebeldes eXIgI-
YlOlencla. IP-varam esia CnSa até a arte qualquer movimenoo revo- tel' homens e nações. Duas filosofias ram a libertação de um estudante
19l~OI'an~mellte. quero crer, - coone~_ tl~onãrio contl'a o cstado de cot- inteiramente opostas. Dois, objeLívos preso e o seu envio ao México.
tal' mllltos ,destes lUo~lmentos oe social e politica, existente. inteiramente diversos. Agora" a de. O govêrno colocou em liberdade ~
luta subyerslVa.. de g<lerrllha. aberta, ~~'comunistas não ,I! rebaixam a mocracia. se vê nesse dilema. Não po- estudante 110 dia primeiro de março
de gUEl1'1lha, urbl111a. • dissimular suas opiniões e fins. dem fazê·la malor' de tática, ném de e horas depois o cha.nceler guatemal-
• Vé-em V. ~xas, que o p:'oblema n:,,-o Proclamllm abertamente, que os meta, Seria terminar com o comu- teco Ioi solto por seus sequestrado-
" lJáva, N~s estamo.s. ~jJenas ,regls- . seus objetivos só podem ser alcan- nismo. Querer um comunismo' que res. "
trand<l maIS um ep!SOdlO, traglco de adOs ela derrubada. violenta de conquiste pacificamente, que não es- A partir de então, as Ol'ganizal;ões
um long-play de ac!l1~tecJmento~ n9- iáda. .:ordem socia1 existente". tabeleça.e não, enalteça. a luta, que guerrllheiras latino-americanos, sabe.
fa!ld~, nef~s~os, a~d;ondoe, La !'!l1 "Que as c 1a s s e s dominantes não queira eliminação; é desejar que dOl'as da eficiência. do sistema, lança-
MIamI.. parltrlpanclo de uma re~t:ll~o t' - idéia de uma. revolu- o comunismo se desfigure. O comu- ram-se definitivamente & "caça" de
de eXlla.dos cubanos, éles se dll'1gl- ~ema~n:ullÍsta Os proletários nismo é, sobretUdo, conflito, elimina- diplomatas,
ram a mim ,em disclll:So - pois !l}e .ça~ têm a p~rdel' nela, a. não ção; luta, e as democracias estão in- Sean M. Holly, conselheiro traba.
haviam cOl1\'lda4" ~ara. uma reUlllao na ~uas cadeias Tém o mundo defesas. Tive oportnnidade de' obser- lhist& da. embaixada. dos Estaclõs
no centro de Mii1l1l~. "Os srs. que- ,ser har'" vaI' :t nol;a 'escrita pelo Sr. Embaixa· UnidOoS na. Guatemala, foi sequc.stra-
rem saber,. gO .Bra,'ll, a 9t1~m ,Fldel 8. gan . , ." dor dos Estados Unidos, hoje tam. do no dia seis de março pela. mesma
Castro est!l- ligado? A RUSSla, Qual Isso foi rcpetlclo, com aCl~clmos, bém publicada nos jornais,. a. respeito organização que uma semana. antes
a sua tãt\(Já, A da Ohtna.. Qual o por Lenine e é advogado por Ma~ T

t
se da tentativa de seqUestro de umcôn- sequestrara o chanceler F u e n t e s

seu objetivo, A América. Latina. "En- Tung e seus executorc.s' t;errO}'lS as, SUl' americano em meu Estado Natal, Mohr,
tá<! - diziam eles - 'Fidel Castro entre os quais uma orgamzaçao, no o Rio Gra.nde do Sul, 'l1Q,is especlal~ Desta. vez os sequestradores exigl
tem o estõmago em MosC"u, o cor!!'- Brasil, fiel a.' êsse pensa!l1ento: che-

i
mente na. cidade de Pôrto Alegre. ram a liberdade de quatro gue1'l'lIhel

ção em Pequim e as ganas na Ame- fiada. por Maringhela, cUJa. obra. .fo Teremos a oportunidade de examinã. ros presos e seu envio pa.ra () Mexico
l·jcS. Latina". Esta. era a figura ver- traduzida. na Gua~emala, e, ,;,nsma. la. Antes, querQ mostrar o 1'01 de em troca da llberdade do diplomata
dadeim: Depenue econômlDalUen~ que o seqUestl'O de dlpl?matas !' ~ma. acontecimentos. Vejamos: Segundo norte-americano, ,
da Rússia; seu, modo de ação e rom- das técnicas e das. tatlCas maIs 1m- as instruções às quais já' me referi, O govêrno da Guatemala ordenou

, bate polftico, a. guel'rilha. na SUa. f01'- portantes da guel',l'l~ha urbana. Que- a. OLAS, no que tange a levantes no dia 8 a libertação dos qua.tro
ma chlsa: seu~{)bjetivo o de con- rem certos aclversal'los te!1tar c~m:en- subversivos na AmériCa Latina, in. gUerrllheiros e seu -envio para o Me.
turbár, revolucionar tôda. a América cer dc que o pl'oblema e eco,nomlco. clusive guerrilhas - ,e tivemos ten. xico, que novamente conoeden o asi
Latina, tornando-<l prêsa do comu- Mas 'como? O problema. ~ mUlto mais ta.tiv9.S aqui - é representada em lo, Depois que os quatro guerrilhei
nismo ateu e totalitário. Não está- gl:ave, porque é flIosófl,co. Trata-dse Ouba por Aragão. Não é mais Leonel 1'05 chegaram ao México, o conselhei
vamos, naquela oportunidade, fa-. de uma concepção de VIda. Quan, o Brizola. E' Aragão. Dizem, inclusive, ro norte-americano foi posto em li
zendo Iitel"atul"lI. Os acolllecitnentos Hemy Thomas, na. sua obra. "A BiS- que o maior crime pra~ica4o por berdade.
o viemm dJ!monstrar, Tampouco tória. da Raça Humana" se refere a Leonel Bl'izola. seria. á malversaçlío ~A 13 de março, terroristas ,bl'asileí
'agimos pol" paixiío. Se :\s vêzes fOmos Ü'nine, falo exatame\lte que ,era um dos dinheiros da subversão, vindos de ros sequestraram I) cÔllSul do Japllo
:veementes no mQdó de falar, en!re-Igl'ande gênio da l'evoluçãO, um ho- Cuba. Malversação não no sentido de em-~llo Paulo;:-Nobuo Okucht.
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Desta vez o resgate fixado pelos se- cou a violência, ceifando a. vida de Niío se dê a autoria do crime 'a quemI ó SE.: CLOVIS STENZEiL - ...Iíás,
l).uestradores foi a Iíberdade de cinco brasileiros ilustres por motivos polítí- não O cometeu; quem o cometeu non- nobre Deputado, o aparte de V. Elxa.

_:prisIoneiros. 48 horas depois do se- cos . tra um inocente foram os terroristas. \justamente veio antecipar a conclusão
t - b s'l' o pôs em' - . . Agora nobre DeputadO Magailll.ICS do meu discurso, por sinal de um cer:

ques 1'0, o governo ra I err o O Sr. J.!agall.~aes 1;[elo - Quena es- Melo es'tou com V. "''"'. '. aplaudi a to modo estabelecida quando V. Exa.liberdade os cinco guerrilheiros' - t ~ -"'ri" ~
que' foram enviados para o México. elarecer melhor meu pensamen o, no solução do Govêrno brasileiro; aplau- por razões que todos 11ÓS reconhece
o cônsul japonês foi, depois põsto ap,arte dado ao seu oportuno díscur- di-o no segundo caso e a aptaudtrei mos ictu occ/l1i, hoje não ocunou a
em liberdade, so, em nome da _ARENA.. Como ca;- num terceiro porque ja disse no meu tribuna e deferiu -me esta prcrrogatí-

Nove dias depois, a 24 de março, tólíco de formacão filosófica ~ ren- discurso' amda que cause grance pc_o va, esta honra de vil' representa!' a
es terroristas latino-americanos co- gíosa, portanto jamais defellúerla, di- lIal' par; todos os democratas a liile~- Maioria em seu nome, mesmo por
me'teram dois sequestres, Em São ante da técnica sorehana de subvér- tação de homens que atacaram Iarese que, nesta Casa. eu sempre disse 11
Dcmingos, o coronel Donald Joseplí são, a tese de ceder, ~empre.IQuis mseram'em risco a tranqüilidade da repito hoje'desta tribuna, em se t~·:J.
orowtey, ,adido da Aeronáutíea da acentl!ar, no meu modesto Iml?rovlso, }amília brasileira é prererrvel á morte tando de assunto, da natureza dêsta
IEmbaixada dos Estado~ Unidos foi hoje a tarde, e agora, nO,.,bl'l1hil;l1tl' 'de um Inocente. . que _estamos enfocando, havera sem-

. B AI discurso -de Vossa E,,~ que terá o . pre mn segundo, nunca um- maior do
sequestrado e em ueuos res se" aplauso, talvez, a.té' da: 'oposição. __ . Mas não foi.o govê!'no d~, Gu~te: que V. Exa. . .
questraram . o cônsul paraguaio Wal- que Inoídente íuual OCCI'I'er", no Bla- mala .o responsável. Nao aceltamos o. .... _ ,'.
dernar Sanehez, que estaVa' .de visita e ,. ~ " t De '(\ o dizer antes de COlUelU 11
a essa cidade em 'vista' 'da próxima sil numa' hora em' que não"linha- argumentos sorísttcos: ql).em pra ICO~I, s J '1 t t d . 1

'te d' -, à m~s normalidade. ínstitnciOlial..'.,Adoe- quem ntl!tou,.-- ftOl:tam
t

lOS .,t1erl'Ole'isatasll·, apPeal;'oteto,/lOquel us'Urestall~eel,Pt~, a::! a~,~,llala.chegada do presíden e. seu paIs, t Pr ·u· te o t porque nao Itá. es a u o ega -- .. A, . J ...0 , _. _ .•
Argentina, - . c~ra gravemen e o Je~l. e~ ?S a·.e íd d~ mncipío sob CC1'tOs as- êste. ponto: não podemos e~t",'l ili '.
, CI'owley foi libertado por seus rap- SIlva, .uma Junta ,~Ihtll, rormaüa VI ~os té lo, ts -'que nos obl·liue. zando que o govêrnc i argentíno.vque
tores no dia. 26, depois que o govêr- por tres Ilustres, míütares - o AI- peo d·'a.:: m

t
la"c tamanha illjustica o govirno brasíleíro. que o "<lV"_ _,

no domit:i,:,ano. decretou a. liberdade ,mirante. Augl;\sto R~d:uaker, o .Gen~- a. c~ ~1', cuan e o - " paraguaio procederam bem ~I mal,
de 20 pnsionerros e colocou-os num l'àl Al;U".e~'o Lira Tavllles e o BrIgadel- e violência. não podemos "pinçar casos Isolados,
avião com destino ao México. licel-Iro Márcio de Souza Mello, com pro- - O Sr. Jonas Carlos - SI'. Depu- porque, como dizem _ e acertada
taudo. as ex~gência" dos sequestrado- btemas dos mais graves a resolveI' tado, é uma nonra para nossa pessoa mente _ os exilados cubanos., quanco
res. Pela qumta vez o Méxíco eonee- ',Lantos nas Fôrças Armadns quanto na apartear-V. Exa. Lendo um ~omp{jn- mandam os seus documemoi pala c
dia o asilo polí~ico, . população ~Ivil, prluci~a~mellto q<J;n dia de economIa política.marXIsta: de- pal'lamentos latillo americano"> _ il

Todavlll. o "exlto" ,que o, slstc.~l1a ... da sucessao quo se aVll.lllhava, por- paramos· a frase de Lenme: 'A leVO- já os l'ecebemos _ trata-se !1e'l'esta
dós sequestros havia tido .ate entao, que todo mund~ sabia '1u.~ a dOença lução não se impge a um povo, O po- belecer e dar atualidade à DOlltl'illll.
viu-se ofuscado na Al'gentma. Llue colhêrá o Ilustre ChMe da Na- vo faz a revoluçao espontãneamente. de Monl'oc, Temos de sabel' o Ilue lJC's

N I t ' r' o çáo era das maiS graves e lri'eversivel, MRS é preciso preparar p.qte povo para assistri quais os nossos direitos no
. es .et pon o~ quel'la ore. el'll'-met ,So não obstante O' desen~ont!·<! de op!- a rcvólução": No Brasil..o pllll10 .111b- eoncé~i:o das nações, liam evitar !lue

bnlhan_e apalte do n ble Dep~l ad niões _ entregar ou nao os subversl- verSivo foi posto em pratIca com taI1- uma nação inimiga ponha em risco
Magalhaes M~lo. Se as demoClacl~ vos _ o bom senso predominou e evi- ta l1abilidade que qucm estu preiJ".un- toáo o cO'ltlnente amel'icana como'
~~dcm s.c~pre, semp!d e semp!'e, o~~~ tou-se que' as relações intel'llaclonais do o povo para a revolução eom,:nista .estil' acontecendo, Portanto, o 'assun._
va.o, pala;. "con~o~d'? ~~ .S"l ~ entre o Brasil e a América do.' Norte são os próprio.s advcrsários da fIloso· to dcve ser ~nfo"ado em termos de
Eu!; o pl1meno eplso lO. lasl so pudessem agravar-se, com l"~;C1exos se- fia marxista. sistemll, como disse Y. Exa. Nuo po-
luclonou-o bem. , _ rÍlSsimos na solução do proLlell}a in- O SI' Ra 1Íw1ldo Padill'fl _ 'Se-I demos pegar ou pinçar casos Isola-

Naquela oportUnidade, cheguei a 'dar terno. Isto é o que eu qui;; .f1·lsà!' . .lt I r D~ utido vejo que V Exa se dos, Trata-se de dois! sistemas. e de
tlh1a entmvlsta, ass!m como por_ oca- que na~ horas difíceis, o bom .sênso, a ~e~ncunR,e co~ habitual pi'oficiêiIcia saber' se podemos OU l~ão ÜlZ~I' -lll'ev'l
siã~ do rapto do Consul do JapR~. É fratermda~e, o I'espel~o ti. Vld~ h~- e extrema iucldez,' da tlll'efa que lhe lecer o nosso no ?ontl!lente su!..ame.
da nossa indole. Cinco, vinte. trmta mana, fOI o que onentou o;. ,tres foi dele ada com muita honra. _pela ·licano. ~esta hOla, todas· as nll;ç~e5
terl'Oristas.por u_m homem de bem., mllltal'es daquela Junta Govematl''1a. L'de'alga d~ Maioria desta Casa. sul·amerICanas, como as da ..An!elW"
Um de liem vale mais que "inte, trin- Mas ceder diante da subver~ão con~ T~lvL 'y Exa. chegasse a uma (;(>n- d.o Norte, devem ter a ,consCle!'CIll do
ta, quarenta, cinqüenta terroristaS. t!i1Uada, jamaiS! Sei que V, ~. esta clusão' al;tes do térmo do Seu di~clll'- l'ISCO pOI~ que paSS!i,m. E' -sabl~o ~;Ie
Mas Nobre Deputado, há. r.empre um certo; êsses seqüestros (l~ aVloes, de so relatiVamente aos aconteclllle'üos uma naç,:o. um paIS oll 11m r'Ho I lJ
perigo. o de .ceder, ,porque é perder pessoas ilustres acontecimentos ue se aeabam de vel'ificar '.ua. Oua- st: conqlllsta, externament~ e!lljUallto
tel'l'eno, enfraquecel'-se I! cair. ll:les graves, porque uma vida !lumana é ~emala simbolo de uma alilt;!se CO,I" nao e.stIVC!· 1l1te!'namente COlJ'1.IJ1StaétO,
não recuam. V. Ex~ pode resolvei' t.o- um bem 'i11tangivel - constituem ape- tinent~l e unível'sal.. Entretanto, o qUando .nRo estiver (JOrrompldo. V.. I
dos os problemas econômicos do Bra- I!las o pl'imell'oi e.~t~io :la. cha1?8da que,está em jõgo neste exato momen" Exa. 11a dias O~UPOll ,a ~ 'l~u"a l)l'~,
sil, obedecidos os nossos .Jonãicion~- guerrilha ur~alla, PiOi' vira. Diante to é a. integridade dI) sistelha ameri- l.han~emel1te pala falaI sobl~. a COI;
mentes. Os atentados terroristas uao de IIrna naÇao como a "lossa, - eu r,1o cano i1istituido por ;Slmon BoJivar há rupçao d~s co~tumes,. oueta tittlC"
eessarão, Não ceSSaram lJIt França, digo com. a responstabilidade do meu! mais de um século é, de certa manel- ahacJa à,sllbversao._f!icllital~do a c0.l'
na Itália, em país algum, nem me$IUO mandato, jamais podel'l,mo/i cede!' 1'11" amalgamado através do Tratado do quista externa d~ paiS, POltanto ~I~'
nos Estados Unidos. Sua meta. o to- sempre; temos de enfrenta-lOs. O ql;le Rio de Janeiro de 1947 e da C~rta de se 'V •. Exa. mUl,to bem" e le~IÜI~
tallta1'lsmo- ~ociaIísta .. Sel! método.. a quis salientar é que llquêle~ chefes, ."tlIBogotá de 1948. São êsses ~s IUStrU- t,om glan~e. alegl.'a .~ ~pa;.te clllcida
violência, Diante dessa, n1C'ta e desse Nação, numa hora de cl'lse instILu-\ mentos que asseguraram ~ mtegrida" I~O, ~ue OI pOI ~Llll " '. :'
~létodo, que fazel'? E1'a '1 obra es- cional, diante de um problema suc"!_/ ae de um sisrernf\ de mutua defesa, dlccm,so ql;le me pl~pUS leallzal nes
crita por Lenine e que algum demo-Isól'io, imihene, deram uma soluça0 .de, mútua garantia" de reclpro~a ta tal de.
cl'àta também precisll, es~:'ever: Que ,alta àz exigências dos Estados Uni - compreensão ideológica, de re~fírma.. O Sr. Amaral Peixoto _ Nobre
tazer'l" , - . ~I dos. como às da Alemanha· Oéidelli ..~l, ção democrática, ,de integ_rar,ao do Deputado, pretendia apal'teá-Io desde,

" ' • '. , . que queriam seUs embaixadores sao sistema rcgl0l;J,al ,do clli1tmente aos o inicio de seu discurso, mas outro!
, ~s ;Est~do~ ,t;l11doS ~a_ A,melié(l do le '2als. J Qualquer governallle ·res. principiO$ ulllversals da CaIta das. se antecwaram e eu ~ me fcl]c,l-J )101'
NOltc hOJe estao ap~eei"8Ivo~, 1I1as pOI el, se não diante do texto con~~ Nações .Unidas, ou seja, .o~ .pylnclplOS 'ter espel'ado êste '. momento._ pOl'(Hle
aquéle P~i~, qr~m safe: tljffi?em te~ tit' donal, mas diante dosrtil'e~tos,hu· de São FrancLsco da Calüorwa. Ora, quero focalizar um ponto a.o qua.l. V.
u!Da pai cela.. l'emen li ;le t~spo?saô manos, tem, de garantir a vlda- do} êste sistema é que esta a~e9:çado e .E:xa. acaba de se - referir, Se "sta
blUdade .nOl~eta nesses ~PlsÓdIOS. Iembaíxadoi'es' C representantes 'diplo- contra êle é que se· con~tltll'u auue,' Casa estivesse cheia V, Exa. teria. oõ
Porventll~a Fldel Castro, nao se .ele;I át·,., 'se' território'. S6 o que la organização criminosa de delln~ aplausos unânimes de todos os Dl'DU
clal'ou !l!arxlsta1 P01·v.?1.ltUl:a Fidel m. IC~i:a~ é nque naquela hora se qüeittes de' Havana, E' 'este sistema t'àdos da Maioria e <la Minoria.' 11>\
Ca~Lr~ ,nao. oferece_u o tel'1:lfól:lO cub~-,I ~~~fendeu condenar o, Govêl:no 1;Jra- que. está sob ameaça.' condenação que faz. de modo veemen-
110 p~r~, a'II1S~a!aça.o d~ n:lssel~ contra IISileil'O que aglu'bem e .aee!'tad~men-l OsmmochmkNa-A, - , , - te.. apaixonado, mesmo, a esse lal,Uen--
a Ylopl:a Am~el'lCa Latina? POI.vell~uralte mas -isso não' quer dlzer ql,le ele O SR CLóVIS 8TENBEL- _ Exa- tavel. horro!'oso _atentado, v(,l'lfmado
l1a~}O!, em, avana que Sê ,~ngal1lzo~ aia- sempre assim, e que tl'ansljamo~' • na Guatemala, e na condenação de
a. ,rl'Jc~ntm nta!? com!) lllsse Ka~l tõdos,nós diante da subsversão. De- tamente., _ ,. modo geral de tôda a violêncm. Nao
Malx, _os comumstas nao, têm pe~o vemos enfrentar os. subversivos e sair O Sr. Ra.Yln2mdo Pa.dllha - E' éle quero deixar passar esta oportunidade
nem sao covardes p.ara de':,ar oe di- à rua com armas se nec~,;sálio. - que está recebendo o desafio l' ~, por sem salienta!', como V. Exa. ehégou a
zer quai-s se:us objetivos. DIsscram-no .,. ~ consegUinte, através desse si~telJia que enunciar. que alguns poderiam querer
na "Tl'lCOI~tllle~ltal" de Havana. Por_ _O SR: CLóVIS STENZE'L - Po~ deve ser calcada a politica continental responsabilizar o govêrno da Guate
venttll'a l1ao têm os Esliltdos Uni.dos deria até acrescentar a.,V. Exa.~ no~ e a. politica iudividual de_ cada pais. mala pelo assassinato do Embaixadol'
e todos os palses sul-amc~jcanos esse bre Deputado Magalhaes. Mell7, que E' isto que está em ~õgo, SI'. Depu- da Alemanha, Sem chegar a êsse
documento? Porventura nllO temos o de tal maneira. s~mos brasllell'o~, e te- tado; é o sistema que, por ser .libe- ponto, quero dizer que o gOVErno, da
doeumen~o da "OLAS'" de 1967. em mos de atender a. nossa: voc!'-Gao, (\ue ral, por conseguinte ser indiferente, Gl!atemala tinha a obrigação e deve
que se dIz. expressamel}te que o obje- se ocorrer outro episódiO nao sei se. deseja a intercomunicação dos rebel- também receber a nossa eensmll
tivo é a tomada violenta do poder e vamos desejar 'que o -Governo brl!-' des,. a. Intercomunicação dos terJ:oris- de evitar esse monstruoso crime., Sou
a contul'baç~o de tõda a Amérl.ca sUelro não tenha o mesmo pI'ocedI- tas, o.s quais -encontram em vlÍ.l'los insuspeito para falal' porque o Go
Latina? Ficaremos sempre a· ver es- mento. Isso -é nosso. _Ehtou al?enas paises as fronteiras abertas e a pro- verno do Brasil, ao qual faç" oposl
seS episódiOs,-a ler ~sses dc,cumentos anotando' um fato. ' Nad gost:l.na ·de teção, dos códigos .internos, quer dizer, ção; pC"l duas vêzes as~im pl'ocedeu.
lt no.~ cpnstranger com ~SSas vlolên- atribu~r 'ao govérno da Guatemal~ o crime político'organizlldo fntema- A figura do embaixadot é sagrada,.
elas? . Quando< ensinava, na 'Jniversi- aquilo que êle não praticou, porque ha cionalmente encontra proteção naclo- E' o representante de um 'govêl'l1o, ê
dade do Rio Grande do Sul, a Cadei- uma certa intenção de dizer que os nal. E com Isto não se_ le\lfl em con- 0_ representante de um povo, e tem de
l'a dc Sociologia. falando sôbre Soclolo- terrorristaS não praticaram O. crime, ta nem apenas a letra. mas o eSllJri- receber" todo o apoio para o· desem.
gia do Conflito, - dizia: "1\ 30c~0logia que foi o govérno da Guatemala que to do sistema continental inst~uído penho de sua missão. Que seg'Uranra
dI) c'onfl\to, no Bra$íl, tem o cheiro da o praticou, nã-o cedendo aos terrorls- pela Carta de Bogotá. Eis por que, podem ter agora esses homens, 8e
terra brasileira, porque os subversivos tas. Esta a inversãoi que é sofis!lca: Sr.- Deputado, é o momento de re- aillanh~ não contarem com as garan
só colocam bombas em casas "azias muitos ..a. querem fazer. o que nao é examinarmos as questões suscitadas tias minílnas de vida, como' "lconteceu
que as' f~mílias escallaram '!lOr um justo. Quem pl'áticou o crime foram pela DLAS em relação a éste proble- na Guatemala? Sem minimizar o cl'i
tri~". Antigamente, só colocavamIos rei·roristas .. De fato, poderia o go- ma, o qual se pode configurar c con· me, que' deve ser apurado, que deve
bombas para arrebentar vidraças e vemo da Guatemala usar das mesma~ substaneíar nestes termos: deve ou ser -castigado: sem oferecer qnalquer
apenas quando as familla~ estavam cautelas que o Governo brasileiro, mas não existir a Integridade do sistema l'estlição à ação dos governos, na
nas praills, Hoie, não, Aliás. já na luí uma ,ee1'ta tendência, até polltica, continental para se defender contra defesa da SUB Integridade, procuralldo
campanha de Costa e- illva com Io

J
de se dizer que o govérno da Guate- esta OLAS continental cujll, sede, cuja r.ombatel' a slibversão que vem de Io.

bomba no aeroporto de R",cire, come- mala sacrlficou,o Embaixador alemão. usina se encontra em Hava~a? ra, nM posso deixar de lançar tam-



1050 Roma _ ARENA.
José Meira":' ARENA .(SE).,
[estas Leite - ARENA.
Mag,dhães Melo .... ARENA.
Pnu10 Maclel - ARENA.

'J'J.f.lftU;tS~

Dlalrna Fai~ão - MDB. '
Luiz Cavalcante ..... ARENA.
Mcdctros Neto _ ARENA.
O•.eano Carlclal ..... ARENA'.
Pere.ra Lúcíó _ ARENA.
SCllh;L,unclo And~ade ARENA.,

Srrgipe:

- Augusto Franco ARENA.
José Carlos Teixeira _ MDB.
Passos Põrto - ARENA.
Raimundo Diniz - ARENA.

Bahia:

Antônio C. Mngnlh:les
Alves Macedo ..... ARENA,
Clodoaldo Costa _ ARENA 1

Edwaldo Flôres _ ARENA.
Hanequim Dantas .-' ARENA.
João Alves _ ARENA. .
Jo;:o Borges MDB.
José, Penedo ARENA.
Luis Athayde·_ ARENA.
Luna Freire - ARENA 'CP}.
Manuel Novaes __ ARENA.
Neci Novaes - ARENA.
Ney Ferreira ..... MDM. .
Odulfo .Domínques -- ARENA.
Oscar Cardoso ARENA.
Réfiis Pacheco MDB.
Rubem Nogueira __ ARENA.
Thcõdulo de Albuquerque,-' ARENA.
Tourinho Dantas .... ARENA.
Wilson Fá1cllo _ ARENA.

Espírito' Santo:

Dirceu Cardoso ..... MDB,
- Fe.. Rosa ..... ARENA ..

Fioriano Rubin .... ARENA.
João Calmon ARENA,

RIo de tanciro~
Affonso Celso'.... MDB.
Alair Ferreira ..... ARENA.

'Al!nir Lima - MDB.
Amaral Pelxoto _ NIDB.
Duso Coimbra __ ARENA.
Edgard de Almeida ..... MDS •.
José Saly ,- ARENA. .-
Rockdelicr Lima .... ARENA.
Raymundo !?adilha ..... ARENA.

'Guilnabara:

Arnaldo Nogueira - ARE!l.ill••
,Cardoso de Menezes ..... ARENA,
_Pedro Farj,(.... MDB.
Veiga Bríto .... ARENA,
Rcynal.da Santana.

Minas Gerals: . \

Au(eliano Chaves .... ARENA.
Batista Miranda _. ARENA.
Bcnto Gonçalves - ARENA.
Edgar-Martins Pereira ;.. ARENA.
GuJlherme Machado _ ARENA.
Gtlstave Capanema ..... ARENA.
Jaeder Albergaria __ ARENA.
José Bonifàclo ..... ARENA.
Jose Ma~ia AIIemlm .... ARENA.
Murilo Badaró .... ARENA.
Nogueira de Resende - ARENA.
Pedro Vídígal ..... ARENA
Último -de Carvalho - ARENA.

-São Paulo:
Aniz Badra _ ARENA.

'Armipdo Mastrocolla - ARENA.
Dias Mcnezes _ MDIS,
Hamilton Prado _ ARENA.
Lauro Cruz .... ARENA.

_Lcvi Tavares _ ARENA.' J

Pedroso Horta· _ MDB.
PJlnio Salgado .... ARENA. '

. Ruydalmelda Barbosa ..... MDB, .
S:uIflIIi Sobrinho - MDB.

Pará:

Armando Carneiro ~' ARENA.
J!lvcncio Dias :-, ARENA.

Maranhão:

Américo de Souza -' ARENA.
Emilio Mur Id ~ ARENA" '
EuricO Ribeiro - ARENA •.
Freit,is Diniz ..:.. MDB.-
Ivar Saldanha - ARENA.
Tosé Mnrão Filho --ARENA.
Temlstocles Teixeira..,. ARENA.
Vieira da Silva ....-ARENA'.

Plalll~.

Fausto Castelo Branco - ARENA.
Heitor Cávalcanti _ ARENA.
Joaquim farente .... ARENl\. ~'"
Paulo Ferraz ARENA., '" -,
Sousa Santos ARENA. _' .

__Ceará: _

Dias M<tcedo - ARENA.
EdtIson Melo Távora .... ARENA.
Flgueiiedo Corrêa ;... MDB.
Jonas Carlos -_ ARENA.
Joslas Gomes .... ARENA.
Leão Sampaio - ARENA.
Manuel Rodrigues - ARENA.
Vicente Augusto .... ARENA.

Río_ Grande- do Nortel

Alulzlo-Bezerra ARENA.
Je-ssé FreIre .... ARENA. '.
'Theodorico Bezerra,... ARENA.
Vingt Rosado - ARENA.

Paraíba:
-o

Flaviano Ribeiro __ARENA.
Janduhy CarJleiro·~..... MDB.
Mílton Cabral ,... ARENA.
Monsenhor Vieira - ARENA"
Renato Ribeíro ARENA.
Teotônio Neto, ARENA.

Pernambuco:

Aderbal Ju~ema ARENA.'
An'tônlo Neves MDB.

'Geraldo Guedes _' ARENA.
Herádío do Rêgo _ ARENA,
Jolio Lyra Filho ..... MDB.

OIARIO DO CONGRESSO NACIONAL ($eção I)

bém minha voz de protesto -pela Inill- responrabllldade, tamanha eloqüência. vida humana, como no caso do Em.
íerença com que o governo ela nua- V. EJ;ll.. está Insistindo em que eu bllJxador alemão. E' contra a. nossa
temala sacrificou uma vida numana. poderia eventualmente ser _substltuí- índole. E' _contra as nossas aspira.
l"/lsse In. de quem lósse era seu dever do. Um assunto de, trabalho .prívou- ções, Os regimes ditatoriais são con
-prcscn'á"la, ainda nw.ls tratando.se me deste privilégio de estar na. trt- tra tudo o que o brasileiro preserva
de um representante de uma grande buna hoje, sem dúvida, mas esta mes- nas suas Jnstitui<;ões, na sua HisM
nação como a Alemanha. (Multo vem. ma circunstância concedeu-me o·prl-rla. Nossa meta é o regime democrá
Palmas.) viléglo maíor de assistir a um dos tíco, Nossos métodos serão plena-

maís notáveis discursos que, sôbre um mente democráticos. Mas é precísto
O SR. CLóVIS Sl'ENZEL - Muito tema delicadíssimo, de' projeção in- que, sobretudo, nossas conscíêncías

obrIgado a V. Bxa. pelo RPaJ.'te. Não terneelonat, acaba de levar a meu sejam vlsceraímente democratas.
posso deixar de com êle concordar,' .Juizo, a Câmara dos Deputados do 'I ( .
De fato, o Govêrno da Guatemala Era .o que tinha, a d zer., .1I'IlIlto
poderia ter evitado o acontecimento. 'Brasil. (Palmaa prolongadM.) bem. Palmas, O oraãor é cumpri-
E' ponto de vista que esposo, e não , O SR,' CLóVIS STENZEL ~ Multo ,mentado.) ,
o faço em caráter oficial; é ponto de obrlgndo.· Sr. Presidente, Srs. Depu- Durante o discurso do -Sr. Cló-
vista de ordem pes-soal. O Govêrno tados, os' agradeelmentos do orador vis stenzet, o Sr. -Padre Nobre,
brasileiro agiu com sabedoria. O da â ateneão do )?lenlÍrlC? a ~m nssUI!to: 2.9 Vwe-PreBidente, delx~' 11- ca-
Guatemala poderia tê-lo imlta:'o. qT.;le. de rato, e POlé~lCO, e"ti!l ':laIor aetr« da presidência. que e ocupa-

· Alerto, porém, mais uma vez: não importância, da maior gravídade, e da pelo Sr. Geraldo Freire, Pre-
vamos 8,0 ponto de nesse episódio, esperamos não. se repita, Que as ,~a- siâente.
censurar o Govêrno da. Guatemala e eões sul-americanas. que as naçoes
nêíe flcar, porque os maiores resoon- ameríeanas, que a OEA, que a ONU, O SR. PUESIDENTE
sáveís. Os autores do crime roram os en!'Ontrem o caminho de pór um .fim .Está findo o tempo destinado ao Ex-

.terroristas ligados a objetivos subver- a esses a~!!J1tados - seClUl!str~s de ~d' t .-
· alvos, Não minimizemos o críme, atrí- aviões. seqüestros de pérsonalidarles, pIe? e. - - O d d Di

bulndo à Guatemala aquilo que ela. .ce diplomatas, execuções mediante Val-se passar 11. r em_ o a..
não prat'cou. E falo também fomo seqüestros _ que vem demonstrar Comparecem mais os ,5rs,:
bacharel. Se V. Ex'a. consultar qual- cabalmente, sem necessidade de-ar- Çf>1\IPARECEI\I MAIS OS-SRS.
quer estudante de pireito - não pre- gnmentação, de nação ou de !nferén- '. " .
císa ser um penalísts, -' vera que a ela. que as democraclas estao sen- Armando Corrêa,
autorra do crime só é -imputável do vitimas de. um ataque polítdco ar- Antônio Anibelli.
àqueles que lhe deram causa, àqueles mado e que não demonstram tel' re- Roscndo de Souza•

.que são responsáveis pela sua cogita- cursos suficientes para defender-se.
cão, seguida de execução. o resnon, Por Isso repito: a. democracia -libetal AC'e;
sáve! Indíreto, .lst~ é, o homem crp .era bela. M~l'X não havIa. nascido. G Id M squlta- ARENA
fabríceu o revolvel·... . Em 1848 podIa-se praticar a demoera- ReraL~ es MDB ..

. . cía liberal' "Concedo-te o direito de "Y mo --- .
O .~r.. Amaral Peixoto - V. Exa. vai fazer- e dizer o que qulzeres. de Vl!'l Wanderlcy. Dantas _ ARENA,

}Júnmtu·. , . Ave não me prejudiques," Bela COI\- '
O SR. CLÓVIS STENZEL - Digo quista. disse Ortega. y oarcea, da. ATazonas:

qUllri,o à responsabilídude da auto- Humanids1~. Diz êle que}l d~mocra. José Estcvcs _ ARENA.
riu do crime. A decisão do govêrno ela. liberal e uma invenf:ao tão bela José Líndoso _ ARENA.
da Glwtemala não pode estar rela- do homem que a anímalídade - tas- Leopoldo Peres _ ARENA.
cionada com a autorta do crime, que cjqta, nazista e comunista - n~o Raimund,o Parente _ ARENA.
ti o grave, O que' a Gl'ntemala po- hão de preservar, como élo:! fato nao
der.a ter feito - V. E:::n. disse é tê- preservam. Por se conceder a. Iíber
10 evitsdo. t,rnn~gredindo o seu pró- (la"'e hO'e a. todos os J~omens .e a to:
pl'io direito obj~Uvo nacional por mo- dÇ)5 os Pqvos das naçoes oClde!1tal~
th'o. de relações internaclonaiq. Dlm· sem lhes dar um rumo e m,n d!,:stino
se o 1'\1S0 I.iolco do refém. Mas, no- de luta em defesa. das Instltulço~s é
br~ Deputado. amanhã ou depois. a que estamos ameaçados e podemo~_
lnrr2nsu Uida - V. 'Exa" pode estar sllcumbir. comiClos por dentro, ataca
cerlo - explorará o ato do Govêrno dos por fora, As democra':i~s podem

- du Guatemala. Haverá mallcbetes de sucumbir. chorare,mos esse dia. cho
, jornais, pronunc'nmentos contra 9fIuê- raremos êsse (lia como chora a ~Ut1

lc Govérno, COmo ~e 03 terrostlstas ~ria. como chora a A~emanha 0(1".11'
fi""~1ll apenag os executorns de urna to!. coma choram tocla..q as l1aço~.'

- - obm da. qual o o ele, o Govérno, é o vitimas do r~glme ditatorial que, POI'
l·csponsivel. O responsável é o GO- 8\la essência sãil contrr, EL natureza
'I'êl'no de Havnna. o responsável eão huma.
os terrorist.as, Se o qovêl'1lo.da Gua" . Aqui me chamavam de radical por
I;cmn.lo, llgJU - mal dlpl0!l1àtlcamente. que combalia o totalitarismo comu-

_ e outro probl~mll que nao o que n}e nista. Quantos vezes fui chamado
, pr!>pus enfocar nesta farde. Mas nao nipo-nRzi-fascll;ta.! Por quê? Porqul'
, dClXO de reconhecer, ,enaltece?do, co- SeInllre pretendi dizer aos qUllO'I'l

mo ,o fiz algum tempo, a atttude do 'cantos onde estive: "Ou a -democrs"
governo brasileiro no enso. do E':O-. cia, se arma, ou nós, pereceremos."
IlaÍKador _americano ~ do Consul Ja- Mudara mas êpocas; Antigamente ...,

· ponês. Nao po~so deIXar de recc:mbe- liberalismo cllzllt ao hOlnem" "Conce
C~~ !Iue, se hOuve! outro epLSódio do-te _ e eu menciohei isso llum
j[lenMeo, no Brasil, eu tam~em es- discurso _ em nome-dos meus prin
torc! ao lado da m.esm_a soluça~. Não cipios. a liberdade que tu, subversivo,
prelendo a rad1eallzaçao. A mun ~e totalitár1o não me concederias ~'Il
cond6i. c,omo a todos nós _a execuçaC! no~e do~ .teus" '
Çe um IUbcente,;' Só nao. COndóI Temos de mudar. A ll.emocracla
u[IUeles que perp.traram o crune, por- tem de dizer: Nego-!:e em nome dos
que ,esta é~ já,. o disse,.a sua- fUo!o- Ieus princloios li liberdade' qne so
tia. estes sao os seus metodos. _licitas .em nome dos meus." Se a de.

Sr. Presidente, Srs. Dcputad~, mocracla assIm não flzeJ:, seremos
quero agraclecer, 1!1als uma. vez, a todos vitimas dos estados wtalitA.
home~1Sgem que a hdera~ça dlt Casa 1'ios.- Reclamamos que multas, vézc$
me fez atrlbuindo-n:e a lllcumbénclll não estaremos; conscientem::nte ' aler ..
de produzir éste dlscurs,? Digo é fados para. essa defe.sa. Surgem, co
l'ep~to: podemos suceder o Dt;putad.o mo atllalmente, !tovernos excepcio-,
Padllha na tribuna nunca· suostitU1: nais. Pnr quê? Por quê? Pcrgunta
lo. ~elhor ,seria que S .•Exa., pudes Fe a Nar.po Sul Americana: per que?
Se ":1' à trl~Ul1a fal1l.r sobre assu~- Porque 11ão temos sabido exercer a
t~ fao prÓX1ll1o de sua. gra.nde voca- democracia a. ponto de-deféndê-!It

- çao de diplomata que ~, nao s6 pela. nontra Oq ataaues dos seus inlmlaos.
c\ytura. .comi,J pçlo temperamento. Pensassemos nisto. l1:'.necessário que
.Nn.o é PC?r outro motlv? que Rslmlln- fiquemos conSlllentes disto Ninguém
do PadIlha loi PI'e5Idente da Co- . ..... . d -( ítlm

missão de Relações Exteriores.- Um aquI nesta ",asa. sen o eg o re-
. ls h di presentallte dela, quererá que o País

dos 110m~ns que ma _ con ece a - vIva um s6 instante fora. de um re
ploll)acla brasileira, exp~rt em. diplo- ~ime nlenamente democrático. Mas
maCia. InternacIonll} aqUI esLarJ~ hoje é preclsto que snibamos' que nao -ha
R produzir magnífICO discurso. "erá dtoffiOCraciaenquanto '::dos n6s,

O Sr. Raimundo Padil1uJ - V. EXa. democratas, de ambos os pal'tidds, .to:
'l'al-me permitir. Rigorosamente,· ren- nos os brasileiros Clue,:têm sentln\en

.do uma homenagem a. V. Exa. e aCl'e- tos ilc~ocráMeos. não l;10s ..!!nlrmos,
- dito que a Casa, em meu nome, di- na.-defeslt de nossas instItulçoes, ,con-
ria que raras vêzes se tem ouvido dls- tra os métodos de víolênaia. de toma..
curso de tamanha altitude. tamanha _da de poder e " .. ;fi; sacrifícIo da
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ARENA.

RoraIma:

'VI - ORDEM: DO'DIA

O SR:'~PRESIDENTi

Goiás:

Emível Caiado ~ ARENA.;'
'~ales lVlachàdo .- 'ARENA.,
i~osé Frelt\~_'- MJ;)B. '
'l\Vilmar -Guíniarães - .ARENA 'í1

, . .,i
Mato Grosso:

:E\élyI .Ferraz _ ARENA:i'
Garcia .Netõ ,_ ARENA•.
bastão Muller _ AREN,l\. ~ ,
Marcílio Lima .... ARENA•.

. iNelson Benedito .- ARENl\,

Paraná:'

,O SR. ADHElV'!AR GIDSI

Alberto 'Costa. _ ARENA••
Fernando Gama;:' MDB.
Haroldo Lcoji-Peres _'ARENA!,
Henío RoÍnagnoJli - ARENA:

, Lyriô Bertol1í .o-: ARENA.
Maia Neto .- ARENA. .
Mmoro Mryàmoto .-' ARENA,

..........8an1·a Catarina:

Adhemar Ghisi _ ARENA.
'Albino' Zeni;-.- 'AREN>\..
'Carneiro, Loyola .... 'ARENA,.
Len01r V81'gas ,- ARENA.
Osní Regis ,- .ARENA. ' >-
Romano Massignall ,- ARENA;

:R,0 Grande do Sul:

Alberto Ho!fmann .- AREN.'\ •.
'Amaral- de Sousa'~ ARENA. '
Arhndo Kunsler .-. ARENA;,.
Arnaldó Prietto _ ARENA.
Ary Alcântara :- ARENA.
ClóvIS' Stenze1 _ ARENA.

'Euchdes'I'riches .- ARENA.
':fano Brun - MDB. '
Lauro Leitão ,-'ARENA.
I:'fad1r Rossetti ,.::; MD,B.
Norberto Schm1dt'- ARENA.
Vasco Amaro .- ARENA.
V,ctor Issler .... MDB.

, Amap:!t:

]anaiy Nunes ~ '{>RENA.

RondÔnIa:, '

Nunes Leal

,P10Jeto de leI que Clispõe sôbre o va
lor mínimo das aposentadqrias dos quç
s;rViram em zona considerada de guer:a.

O SR. ADYLIO VIANÀ

- . PrÜJeto'de leI sôbre ~ ~el'da" da qua
Iidadê' de' segU1:ado da PrevJ(:I.~lltía .So-
cial. .

O :SR. ,PRESIDENTE,

,Á hsta -de presença. acusa o compa
'l'ecimento de 214 Srs. Deputadós.

" Os Senhores pep\ltados que tenham
proposições a ·apresentar pode,ão ,fa-

- zê:lo.· .

,'0 Ida 'dng6sba e dos -torment~s:' se estíola- ~~o Brasileiro. ch.ego a esta tribuna, sem O SR. l'!'-ESIDENTE
- 'vam e morriam. Num livro CUJO nome. enfas':'cporque, so es.tou dl~end" ~<jd110 -rVai-se passar. à votação da .matéria

é «Trebhnka» nós lemos, sentindo an- que e comumente nos e sei que e co-. constante da' Ordem, .do Dia.
gúsf,a no coração e na alma, as. mais mum entre todos os brasilerros , _. O fato' ' ',', Discussão -úmce ' do Projeto 111í
infames formas de tortura e as mais des- o,co~'fl(:ro na Guatemala, .o assa~s11l,,!?' do ", mero 1.923-A, de 1961, que obruje
qraçadas 'manéfra~ de destruir aquêles Embaixador ale:não, do qual so tomamos .. o empregador,' gl11 caso de rescisão

, qu.. fazram oposiçao areqimes, L, tam- conhecimento há menos de duas horas, do. conireto de trabalho, ao paga-
r. bém, estarrecido, o morucrnío J~as Ho- _nog entristece e -nos comove. ~ Entnstece- menta do SàlárlD e da contnbmçêo

, \ resta~ de !(ab~: Tudo Isto .em n~n:e de n?s e comc>v<:-nos porque u~'hQme~ !~Ol ' ptff!!,denczfma até o dw, em que Jer
, pnncipios polítícos e da sobrevivência vítima dos OdlOS d.as Iacções . que .nao baixa na certeire piohssionei do em-

dos povos e dos governos~que pi atrca- compreendem q~~ n~o se- poç~e de forma pregado; tendo pareceres: da Comls~
varo aqueles cumes .contra a ,humam- alguma, pela, fôrça, subjugar ~ ,:"ont~de sãó de Leg<slaçao Sociel.,« de F,-
dade , ., _. . de homens hvres,. porque ..m~guem, em 'nanças. Do Se/lado Federal. Rela~

Fepudiando essas míâmías, toda a mt- tempo ~Jgu~,: te~a condições t de encar- 'tor:.Sr. Acctolu Filho;
nha mocidade se estruturou no amor a cerar conscicncias , Podem lazer tudo o "
uma forma de qovêrno, onde o homem é que desejarem, mais jamais ccnscqtdrão (l SR, JPRESI~E~TE..: .c.>:
respeitado e pode andar 'de cabe~a ér- o poder de en:,]ausUlar as. almas, ..pD:s~ Não 'havendo oradores insciltos, de-
gUlda, porque percebe e sente' tõda a quando -tudo parecer perdido,". surgi~aoL claro encerrada a discussão
beleza da .sua própria existênctar- o re- como nos cont~ Chutclul~ na- Hrstóira , Vai-se -passar à votação da matéria •.
qiirie democrátrco , Por isto Iur constante dos Povos de Lmgua Inglesa, do «fundo "
nesra tnbuna, desde que' aqui cheguei, na das pátuas aqueles que conservaiam o O SR. PRESIDENTE
defesa da democracia, sem adjenvação e pássaro V/VO'/lO peito ,» E então ã nossa , Vod submeter a votos o sequmte:
sem quállficações.' . , ._ repulsa, uma -repulsa tanto mais graw·. ,PROJETO N' 1.923-A, DE 1964

. . 'c'. .' quando esse cnme vem. abalar 'as rela- O Conqresso Nacional decreta:
. Sr. ~r.esldente, 1:0S, do M~v1mento ções dos povõs cultos que-entre SI trocam Ai t, 10' Em caso de rescisão, do con-"

Democrático BTa~I~eiro, }ç;uos leIto_ ~a -embaíxattores, missões .e i epresentaiites trato de. trabalho seja qual Iôr o motivo.
nossa vida pO~ltIca, ao .1C;~go des~e~ para-os contratos, os tratados.rque visam.' Ô .emprcqador. fica obtigado ao paga...
anos, uma ~ c>on~tancla de-..soInme~tos e, é evidente, ao bem-estar -das coJ~ttvlda· menta do salárIO e da contl'lbUlção preVI'"
P?r •a!nor a Pa:l'1a, de cºmpre:~sao. A des. J É definição antiga em DIreIto ln- denciána respectiva até o dia em que
h.'st~}/'Ia. do Jl.iIQV~lUento .Demosr~!lco Bra- ternaclOnal~ que a fli:jura do' embmxador der baixa na carteIra. profJss10nal. desde
.,le11'O e ~a c:o?stante exaltaçao ao ~o- é sagrada .. Sagrada PÓ1'quel Está S{l' qúe.o empregado' a entregue, med18nte'
mem e a sua Integnc;,rde. É por 1St~ zinho, SOht~rlO, em país que não o seu. reCIbo, .dentro ,de '48 (quarenta e OItO)
que,. neste mõ!ante, ..a QZ do meu Par- e preCIsa, por ISSO nléslJ,)o, 'ver-se ,res- hmas da' 1eSClsão, ' . .'
Cido, pelo ,seu maIS hun::l1de- lepresen- guardado de· todos"os perigos e 'de tôo Art. 2. Es\a Lei en!lará'c~m VIgor
tanle, 'se faz ,OUVI'::: (Nao llpDwdos,:) das'as ameaças:, D1ante,'da flgl1la do na. data de sua pubhcação, rev:ogadas,
Nem pleCisana, POIS, se re~ehmo,s a~ embmxador, o amár j:hÓPllO deve'ceder '!S d,Sposlções"em contr1jrio.
torturas, se repelImos as plls~es a.Ds~u1;;: para seÍcm resguardada::J as relações
das e lIegms, se pleIteamos, lequelemos amistosas entre oS,povos. Dai, Sr. Pre- O SR. PRESIDENTE
e_ pedImos. o 1'"tÔl'llO' d? instItuto do sldente y a nossa repulsa ao ato. vlOJento Os S1'S. que api'ovam, queiram f,car
h~beas corpus, nao havenamos. de ~Il:n' que extmgUlu uma vida e que vai, eVI- como estão \(Pltusa) •
qa~ . no lllstante e,:,- que, por palXO;S dentemente, 'criar d~sde' agora SItuações Rejeitado:
pohticas-, rou?a-se a v1da.de um c1dadao dIfice1s e'meLndl'es enire duas nações. 'Vai ao A,qlllVO.
que cumpria, c::om d1gmdade, com serenl-,. '
dade,,' as sÍlas ftmções de embmxador Por tudo isso, o lVIovlmentoDemocrá- DiseussÍio línica do Projeto lllí-
num pais ciVlhzado.' ( tú:o.BrasII~lro vem oterecer fi RepÚbhca inefo '718-A; 'de .1967, 'que drspõe

, Federal da Alemanha a sua ,sol.tdariedade, sóbre O pagamento aos beiLCtwlárzos
A~sim. e~ nenhum Instante ·tl~erno' e d,zer que 'a Sua repulsa ao ato qlle . da pz'evidência Social; téndo pare_

receIO ~ nao no~ atrasamos em est~r roubou li :VIda de, seu Emb81xador l1ão . COres: da C0'111ssão de Conslltmção
nesta tnbtll)a,. Toda a Vida .do MOVI- precisalÍa ser dlCa nesta, tnbuna pela voz _,' e JustiÇa, pela constitucionalidade é
mento_De~lOcIa~lco B:'~S1lelro e uma c0,',l- do ,se<1 mais humIlde';:l'ep1eseptante, (niÍ~ Íuridicldade; e, da' Comissão de Le-
den~çao, a vlOl:nc1a,: e ump con?~?açao apoIados). porque __ ê. plepamente constà=-' glslaçifo 'Soélal, favorável. Da. Se-
a metodos quenao_s~Jam os democratlfos. táveI 1111 aMude e no estado dalma de 11ho;'Francisco_ Amaral. Relatores:

Ontem, lendo um dISCurso ?e Tules cada mn dos componentes desta ag~e- Srs. Erasmo. Martzni Pedro '0., Rai-
Fav1e. antigo de'mals de um secu]o, no m1 ção ~'.
qual ele enaltecia a profissão do, advo- a , 'mundo Parente:.
gado. sentI que sel'la bom que nós o 0&.. Tébósa de. Almeida _ 'COllgra- O SR.•. PRESIDENTE.
dlStllbuíssellÍos noyamente ·para leitura e tulo-me com o, MOVImento Democrático Não havendô 'oradores inscritos. d
médilação. Num deteluunado '1llstante, Brasil",ro, que através 'da' .palavra mito- dalO encerrada a discussão. . e-
pergunta o grande jtU'lsta: «Por que nás l'lzada e brilbante-de V, Exa. ,mall1festa 'V' '
acusam de enaltecer' a llossa" prof1s"ão a sua repulsâ 'total ao: gesto impensado ai-se. passar à vptação da matéria.
de advoÇJados? Nãp 'teremos porventura dos seqúestradores do. Embmxador' ale- O"SR, PRESIDENTE
razão?» ,gle~llleSnio-leSpQndta: «SIm, te.. mãQ~ Co:tigratül~me... cOJn~f?dos 9,o.ra.. "-Vou-submeter ';votos 0- seguinte:
mós razão 'de' enalt~ce-la, porque quím- dore~ desta Casa, que manüestarsm-esta PROJETO N' 718-A, DE 19
do a coragem ê. v1rtúde, ás ,advogados repulsa da maneira ",ais" 'vivae mais o. Con,gresso NaCIOnal decreta:
es,tão sttmpi'e na·defesa dos 'dIreItos ne- completa~porqüe- nesta honi ,tôda a na- Ar!. l' O pagamento dos beneJicios
gados e do homem ofendido contra oS ção braslle1ra, tôdas às nacões do mundo da PreVIdêncIa' Social será efetuado, em
opfessores e' as op'resso-es». Quando a devem, levan.tar-se para um.'" aUtud,eÍn'me d h d b'in. ell'á, jretamente ao eneficiálio, ou
cora~em é. ~U1~ dl1elto~ o advogado' ·se e_decidIda' contra ~sses -~in~ras, este se este· o desejar, a procurador legahnen-
r~colhe em sua humIldade e contmua a nao fOI, nob~e .Dep~t~do Ja1;o Brum, ,te habIlItado por Instrumento público.
labutar nos se,\ls'plOcessos». . um ~unpl.es crnne .~O!ltlCO. FOl m'ils,.cI0 Art. 29 Revogam-se ·as. dIsposições

POlS bem. é 'Coni-'êsta 'qualIdade'q'u'e que ISSO, fOI um cI,"me contra a natu,e:e em 'contrário, .CC
humana: ~, ' .' - '

também falo·aqm, como, ,!dvogado 'que " - _' :, """ '·O·SR. P~ES~ENTE'
nãó procura dêsviãr-se das doutrmas, que O SR. JAIRQ ·BRUM ,- Agl'adeço

Não J:avéndó na Ordem do D,a ma- nãó iJrocui:a fugir de dlÍlllições. Encon-.o aparte de -V. ,Exa; . - Os Srs. que aprovam queiram ficar
téria em' regune .de 'jlr'gêncla: dou a pa- d' ,. d " -' como estão. ,.(Pausa), •

.Iro-me: a~~l para. 1z".r ·que CO!!!p.leen o Si', P,esidente, ,comQ ç1lz;a; não'préci- " ,ReJ'e1tado. '
lavra ao .nobre .Deputado Táiro BltIin, d;mo:laCl<i como el? e - o respeIto aos sávamos estar enunciando a nossa ie- Vai ao. Arquivo.
na quahdade'de',Líder do M.D.B. . c1d~da~s.,- e que a dem?CraCla deve p,iJlsa, pois tôda a Nação sabe que á '

O SR._ JAIRO BR~ enCOlltla,:: em
l

SI me~ma a.força par~ se nossa conduta ~teÍll SIdo prebsamente a VII - O SR. PRESIDENTE
(Co'Z}o Líder) - Sr. Presidente, Se- antepOl: aque es qu,:,procuram deslrl11-la. de vaIorl~ar a pessoa humana e seus ;: Esgot';;cía' a matéria da Ordem do Dia

nhores Deputados,- estou nesta trIbuna DemocracIa que se mutIla em nOple de du:eilos, a de. eXigir respeito à pessoa DIa"vaí-se passai' ao"periodo destinadCl
.para, em' nome 'da' L1derãnça dp Movi- s,:a ~obrevlvenC1a pode ser ~udo. m~s human'il' a de exigIr que ci homem possa à' Explicação Pessoal. :.,
mento Democr:ático B"aslleIro, ofereceI' à nao e democracIa. Democracl~ que nao hvremente íransmltir, as suas Idéias e 'li- Tem a palaVl'a o. Sr. Antônio Bre-
Repúlíhca 'da Àlemanha:Ocidental{a.nos- t~lU"coragem de Vlver no me;o _dos p~- ·vremente'debatê-Ias sem'rec'eio'de v1olên. sohn.
sa solIdalledade, neste trISte,e , doloroso ngos,·de que a VIda moderna e t~o_cheIa cias e pressôes; . . , '

.. pode.ser tudo, mas ,democracIa'nao é. . _'. , . _, 'O SR. ANTôNIO BRESOLIN
momento da VIda de seu povo. DemocraCIa, para mini, continua sendo Nós, Sr.' Presidénte, a9 ôcupal' a· tri-' (Sem revisão. do orador) Senhor

Eu, .Sr. PreSIdente" vivl' minhà' moci· o regIme' dos homens maduros e' dos .ho- buna'neste ,instante; estamos. repetirigo Presidente, SI'S~-'" Deputados, . desde os
dade ouvmdo nomes que marcaram' à mens responsáveis. daqueles. que não ,o que' ao. longo _da história do Movi- teplpos elll que vivia eu da pena, como
alma da Humanidade, tms como «Os transferem a nmguém a responsabIhdàd.. mento Democrá!íco BrasileIro ,tem. sido jornalrsta, mais farde como deputado es-·
campbs de Buchenwald», onde os homens ·dos seus atos e da'i; §uas-ações. uma constante nesta Casá e fora' dela:"tadual, e aquI nesta Casa há oito anoS'

" f;rallÍ tratados.como anImais, sem' Ulú Por 'ISSO, Sr. PreSIdente. pOlque S~, ,o' amor à .hberíIade, o' amor à democra- pràtiCamente, venho trabalhando no sen.-
mínllllO de l'espérto a digmdãde humana, que tudO- Isto está ,na alma' dos meus eia. (Ml1lto bem; muito ·bem. Palm,á,r: tIdo de 'que"o~ governos da República
onde tudo lhes era negado, e. no meio con:pf~he:1 os ~o MovlillentÇl Democrá", O ~rador é fll,!!:primentado) ,,' e "..os. Estados organizem' um sel'Víça
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Minas Gerais:

Pernambuco:
Alde Sampaio .... ARENA (SE).
Carlos Alberto Oliveita .... ARENA,
Cíd Sa'npaío .... AReNA. ~
Dias Lins .... ARENA (ME) •.

Alagoas:
Ceto Marques .... MD13.

Francclino Pcreira - ARENA.

São Paulo:
Edmundo Monteiro _ ARENA.

DEIXAM DE COlUPARECER OS SRS.
-Acre: ,

Jorge Lavecat - ARENA.

Amazonas:
Abrahão Sanbá ~ ARENA.

Parâ:
Adriano Gonçalves - ARENA.

Maranhão:
José Burnett MDB.
Nunes Freíre ARENA.

Piauii
Milton Brandão .... ARENA.

I ceará'
Alvaro Lins - MDB.
Ernesto Valente .... ARENA.
Furtado Leite - ARENA,
Humberto Beurra - ARE"'lA.
Paes de Andrade ;.., MDB.
VírgiIJo Távora .... ARENA.
Wilson Rori~ - ARENA.

Rio Grande do Norte:
,Grimaldí Ribeiro .... ARENJ'.

Paralba:
Humberto Lucena _ MD8.
José Gadeihil .... MDB.

de assistência técnica ao nosso agrl- o -trabalho ngrlcola' seja mais produtivo Criar confusâo? Estabelecer tumulto?
cultor. Infelizmente. a despeito de tudo para si c para a Pâtria. Falta-lhes tudo. Incutir ódio nos corações? Implantar a
aquílc que se publica e de .tudo que aíír- porém. Em Rcndínha, Ronda Alta. Sa- insegurança1 _ '
111m, até hoje' não exíste êsse serviço ar- randí, Chapada. e tantas outras cidades Quera crer que desejem tudo Isso e
~anfzado de acõrdo com as necessída- da região recebi apelos no sentido de muito mais. ou seja, o Poder, pelos meios
des dn população que vive no interior. que o Governo determinasse a ida de a seu alcance. ,

-Falo asilm porque conheço principal· técnicos a fim de fazerem a 'coleta da Todavia. assim agindo, ao nosso es
rncn te os municípios onde funciona a terra e procederem à anéllse do solo. pirita de cristãos e de seres compromls
ASCAR. no meu Estado, orqantzação propiciando correção e adubagem com sados com o valor eterno da pessoa hu
<1110" nos outros Estados como Minas vistas a melhores colheitas. mana tõda essa atividade endereça-nos ao
Gerais. Paraná e Santa Catarina tem Sr. Presidente, desta tribuna quero mais profundo desprêzo por aquêles que
outra deuomlnação, mas que no fundo é dirigir-me também ao Sr. Mínistro da agem com/víolência para atingir metas.
a mesma entldede de assistência técnica Agricultura. Infcltzmente, êste Ministro Iazendo pêrlclftar a ordem' social e os
que tenho prei:ollízndo.-E precisamente que está ai até hoje não se deu sequer prínclplos que regem o respeito à cria
nauêle !tlibalho que vem sendo realízado ao trabalho de responder a minha cor- tura .humana, A inconformidade dêsses
pela ASCAR. - Irespondêncía, Conseqüentemente, tenho desajustados, cujos valõres éticos deixa-

Icecordo-me bem. por exemplo. 'iuundo queixas a fazer contra S. Exa. De um raro de ser háml;lito tempo medidos pelos
vlsitct a Alemanha. daquilo: que tive Ihomem que assim - procede nunca se critérios normais. derivados da fraterna
oportunidade de observar- em relação à pode esperar muito à testa de um MI- convivência humana. leva-nos -'à clara
,,""i!itencia técnica ao colono. ao agrl- nistérlo , No entanto, aqui vai o meu conclusão de que será sempre melhor
culroe, é o que h,j de mals perfdto no apêlo a S. Exa .• concitando-o a oricntar viver em uma dcmocracía, mcsmo que
mundo. Tôda' a Alemanha rural, .por o Ministério da Agricultura par a assís- apresente defeitos de estruturação e de
exemplo, é orgillllzada em comunidades; tenda- técnica ao homem do ínterlor , organização. do que habitar uma nação
cada comunidade tem a SUa escola agrl- Sei que S. Ex". é um dos autênticos ou fazer parte de um povo cujo sistema
cola e os professôres que lecionam nes- representantes da graade classe dos pe- de, vida se tenha haurido nas fontes da
sas escolas são os mcsmos elementos cuarlstas do -Rio Grande do Sul e ele- morte. do ódio. da violência e da brota
que d50 assistência técnica direta ao meato estreitamente ligado à oligarquia lidade premedítadas.
<lgdcultor. No Inverno. quando não ,é da terra. De qualquer modo. portanto. Não sabemos onde írá parar o mundo
permltido o trabalho na lavoura. porque S. Exa. participa hole da vida do in- com todo o sangue derramado dos íno
muítas vêzes uma camada superior a um tenor. Assim. que veja nesses milhões centes executados nessas lutas que de
metro de neve cobre tõda a terra. os li- de brasileiros que trabalham e cultivam gradam e amesquinham a criatura hu
lhos e as filhas dos aqrlcultcres reu- a terra, veja nessa gente, sêres em favor mana. em -face do seu semelhante e do
nem-se nas escolas açrlcolas e lá os dos quais o Governo necessita fazer ai- Deus Que a criou.
rapnzcs recebem Instruções téce'-:as de guma coisa. Que êsse sangue generoso. que jorra
come) se constrói uma estrumelrs, como Espero. por Isso. quc ,o meu apêlo em das entranhas de muitas _criaturas íno
se faz um estábulo. um terracea-uento relação ao envio de técnicos para 'o in- centes em muitos continentes e em mui
para O aproveitamento das águas plu- teria!" 'seja acolhido. ja que não se ~á tas nações. possa em breve incutir no
víals, como se combate a erosão. aprcn- assistência ao homem que vive na co- coração dos governantes a necessidade
dern a Irnportâncla do aproveltamenro -e lônía, que se lhe dê pelo menos, através do estabelecimento de sociedades onde
da conservação das árvores e a conhecer da coleta de amostras e dos exames do prevaleçam o amor e a compreensão en
todos os problemas ligados à agl.cultura solo. a possibilidade de promover a cor- tre os seres humanos. à- paz e a concôr
e a conservação do solo. As filhas dos reção da terra. adubando-a conveniente- dia entre os povos. erlqlndo-se como
auricullorcs por sua vez. recebem Ins- mente. plantando e produ:lndo mais para valõres maiores a liberdade e a digni-
truçõcs de higiene. preparo da alímen- si e par nossa estremecida Pátria. dade da pessoa humana. (Mui(o bem.)
ração e todos os demais ensinamentos - Q . d '1 d R O SR PRESIDENTE .
rcluctonados com a vida da mulher e , ue o apelo os aqncu teres e on- • ,
elo camponês. d~nha. Ronda Alta,. Çhapa.da, S~randl e Nada mais havendo a tratar, vou le-

No Brastl, Infelizmente, a Ilri" ser o !<-~t?S ~:ltros muni~lploS sela. OUVIdo pelo vantar a sessão. - ,
trabalho realizado pela ASCAR.· não MinISrérto da AgrIcultura. cs~e .M'll11sté- LICENCIADOS OS
existe qualquer outra atlvldade, quer por rio ~a Agricultura. êste Mlmsterlo que. SRS. DEPUTADOS
parte. elo Minl"tério. quer por pm.te de Infelizmente. n50 apenas neste Govêrno,
Sccretarias de Agricultura. Fa~o esta mas em todos,os da Rcpíiblica. Jamais
aIjrmnç;;o porque, em artigo que publl- se entrosou efetiVamente com aquela ~e~
qucl no aliO passado, tive a oportunl- te que traba!ha e produz em :~eneflclo
dade. inclusiv". de provar que a assls- do nosso PaIs. Que o Sr •. MlI1l5,tro da
tê!lein t~cnlca no Brasil nos últ'mos Aglrkultura)aça daquele MinistériO uma
'1untm allOs. em lugar d; aumentar: dl- trincheira qnde- sejam Quvidos. também
mlmliu Foi rcdu:ído Inclusive no meu os apelos dos pequenos. que vIvem es
Estado' e de modo gdral no Pais. o nú- quecldos ~o interior d~ nossa Pátria e
mero de técnkos. E o pior de tudo é que. atravcs ~e, seu esforço fecundo. d;
que n esmagadora maiorl'd dos nossos senvolvem a/lvldade Que Interessa. n~o
técnicos não atua diretamente na lavou- apen!ls a êles mas _so~retudo ao pr~p:lo
rn, junto ao produtor. Quase dois terços Gove.rno da Republtca e!l0 BraSIl.
dos nossos técnicos aluam' nos gabine- (MUlto bem).
tes. Trabalham. sem dúvida. mas isto O SR. ADHEMAR GIfISI
n:io representa o aprímoramento a. me- (E I' "P I Lê) S
lhoria do 'homem que cultiva a terra. xp ,c?çao _essoa '"':' ,- e-
Tpdos sabem que a terra quanôo mcio- nhor Pre~ldente. o assassmato ftiO e cc:
nalmcnle cultivada nunca se toma sá. varde do Embalxado!" da Alemanha,Ocl
fara. Pelo contrário. Tive oportunidade dental. Con~e I<arl Von Sprettl. na
de observar isto na Eu!"opa. onde as G?atemala. e. c@quele .tipo que se pode
ma!.,s foram devastadas há quase oois afIrma!" ter SIdo cometIdo coutra lõda a
mil anos e as terras p'roduzem mais hole humanidade,
do que naquele tempo. A brutáIJdade .com que foi executado

Dal. Sr. Ptesídente e 51's. Dcputados. por grupos esquerdistas radicais daquele
a necessidade de o Govêrno Federal. de pais choca-nos profundamente. ofende
o Sr, Presidente da República .... já nossos príncípios de amor e respeito ao
que Governo é forte - influir jUJlto próximo' e nos cansa verdadeiro horror.
ao Ministério da Agricuitura e aos go- Do episódio poderão, ser tiradas li
vernos de Estado para que organium ções que nos nlertem pal'a a ação crimi
trabalho de assistêncía técnica que não nosa e brotai. hoje tão praticada por
seja feito apenas através dos mlcrofo- motivos polítlcos e ideol6gicos. .'
nes das emissõra •• de lornals. d" boletins A fJ!osoEi" l'0JJt/ca inspirada, em Ma
ou de gabinetes•. mas trabalho de assls- qulavel. aprImorada pelos sistemas tota
têncla técnica direta, visando a formar litárlos do mundo e aplicada pelos seus
no homem do campo mentalidade mais famigerados executores. atingiu as raias
consentánea _com os interêsses desl!'.! gen- da insensibilidade e da falta de caridade
te e com os próprios lnterêsses do Bra- para, transformar.se em meio comum de
siJ. atingir objetivos nesse guerra Iilgl6ria.

Visitando vários munJclplos. durante o onde a 'Flda humana é suprimida com
receMo, senti de perto que por parte dos frieza e brutalidade. '
agricultores hã um grande desejo de Que pretendem. afinal, OS terroristas
aperfeiçoar métodos. de fa:er com que com taJ tipo de açllol

I,

Sergipe: ,....
-Amaino Garcez ,ARENA,

BaWa: I
Manso Cabral _. ARENA.;

Esplrito Santo:
Oswaldo Zanello _ ARENA.

Rio de Janeiro:
Adolpho de Oliveira_ MOIJ,
Luiz Braz .... ARENA.
Mário 'l'amborindeguy - ARENA.;I

Gnanabara:
Amaral Neto .... ARENA.
Amauri Kruel - MDB '(SE).,
Chagas Freitas _ MDB.
Erasmo Martins-Pedro _ MDB.)
Lopo Coêlho .... ARENA.
Mendes de Moraes -- ARENA.,
Nelson Carneiro - MDB.
Rafael Magalhães .... ARENA •.
Rubem Mediua -- l'v\OB.

Minas Gerais:
Aécio Cunha .... ARENA.
Aquiles Diníz - MDB.
Austregésilo Mendonça - ARENA.,
Bías Portes _ ARENA.
Francclíuo Pereira ARENA.. .
3-JbeÍ"to Almeida ARENA.,
Gilberto Faria .... ARENA.
Hélio Garcia - ARENX.
Hugo Aguiar;'" ARENA.
Israel Pinheiro Filho - ARENA.,
Luis de Paula __ ARENA.
Magalhães Pinto -- ARENA.
Manoel de Almeida _ ARENA
Manoel Tavelra__ ARENA.
Maurício de Andrade -- ARENA.:
Monteíro de Castro _ ARENA••
Ozanan Coélho _ ARENA.
Pinheiro Chagas'_ ARENA~,

Reneto Azeredo .... ,MDB.
Tancredo Neves _ MDB.
Vlalter Passos .... ARENA.

São Paulo:
Adalbel'to Camargo - MDB.
Adhemar de Barros}Filho _ ARENA(
Alceu de Carvalho _ MDB.

-Amaral Furlan __ ARENA.
Antônio Felícíano .... ARENA.
Athiê Courl __ MDB.
Baldacci Filho __ AREN~
Baptista Ramos .... ARENA.
Bezerra de Melo -- ARENA.
Bra: Nogueira .... ARENA.
Cantidio Sampaio -- ARENA.
Cardoso de Almeida ARENA (SII)
Edmundo Monteiro ARENA
Ferraz Egreja _ ARENA.
Francisco AmarM -- MDB.
Franco Montara _ MDB.
Herbert Levy .... ARENA.
lIalo Plttípal/li __ ARENA.
José Resegue __ ARENA.
Maurido Goulart _ MDl:t.
Nazlr Miguel __ ARENA.
OrUz Monteiro _ ARENA.
Paulo Abreu - ARENA.
Pcdro Marão _ MOB.
Pereira Lopes __ ARENA.
Sussumu Hirata __ ARENA.
Ulysses Guimarães __ MOB.

Goias: '
Anapoliao de Faria _ MDB.
Ary Valadão __ ARENA.
Benedito Ferreira __ ARENA.
Joaquim Cordeíro _ ARENA.
Re:cnde Monteiro .... ARENA

Mato Grosso:
Snldanha Derzzl _ ARENA.

Pnraná:
Accioly Filho _ ARENA.
Antõnio Ueno ARENA.
Braga Ramos ARENA.
Hamilton Magalhães __ ARENA,
Hermes Macedo _ ARENA.
Jo~o Paulino :- ARENA.
José.Carlos Leprevost - ARENA.
José Rícha -- MDB.
Justinb Pcreira .... ARENA.
Zaeharías Seleme - ARENA.
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ATOS DA MESA
A Mesa da Câmara dos Deputados,

no uso da!! atlibUlções que 'lhe con~

,[ere o artigo, 16, lte,m V, do Regimen.

. Santa' Catarina: ,
-Genêsio LI11s _ ARENA.
~oaquim Ramos - ARENA.',

RlO Grande do Sul:
MIlton Cassel _ ARENA,.
Otãvío-Caruso da'Rocha _ MDtl,
Paulo Brossard '_ MDB.
Tarso Dutra _, ARENA.

· VIII - O SR.. PRESIDENTE
Levanto a \ sessão designando

amanhã a scqúínter:" .

ORDEM: DO DI!I]

HOIYlEN11GEM. A MEMÓRIA
DEPUTADO' MONSENHOR
RUDA Ç,AMA}(i1.

3,° ~ Projeto de Lei n.\' 205-68 no Lo Interno, cornbínádo com o artigo Câmara dos Deputados, 30 de março
Senado e n.? 1.840-0-68 na Câmara, 102.da Resolução número 67, de'9 de d", 19JO. - ,tosé eonitaeu».
que altera o Quadro do Pessoal da Se- maio de 1962, resolve /1?romover A Mesa df-.Oâmara dos Deputados,
cretana. 'do Tribunal SuperIOr do Tra- Mana Laura da cunha Llon, por no uso das atrrbuíções que lhe COl1.<
balho (Presidente: Deputado Arman- m~reClmento, ao simbolo PL.3 da c3or,. Iereu artigo 16, item V, do Regimen;
do Correta; Relator: Senador Arge- reira de Blbhoteca,no do Quadr.o Per. to Interno; eombínado com o artigo
miro FlgUeIredo). . manente da .s,;'creGana desta. .Ca!TIara .102 dl1 Resolução. número 67, de 9 de

Conhecimento do Veto: Dia 30-4-70,' a partir de 1 de dezembro de 1969, maio de 1952, resolve promover
às 21 horas, Sessão Conjunta. . em va,ga decol'l'e~te da; aposentado. Fernando BOan:i Paolucr, por antiguí.,

na de Wa.slul1gton 'Jose de Almeida dade, ao símbolo PL.ll dá carreu a
. COMISSãO DE SEGURANÇA Moura. . '_ de Guarda de Segurança, do Quadro

para] " NACIOJ'I~L . Câmara .dos D,,;putados.. ?O de março P'1rmanente da secretane.. da- Cãma.,
~ Reunião: Dià 8-4-70 de 1970. - Jose Bomfac'lO.· . 1'8,' dos. Deputados. a parti" de 'lQ de

I Rora: 15:0fr ' ~ A_Mesa da Câm::-!-,~ .dos Deputados, abril ríe }970, em 'vaga 'decorrente da
. ,Assunto: Eleição do Presidente Vi- no uso das atribuições que lhe con- exoneracao de Lucival Coutinho de

I
ce-Presidente, fere o artigo 16; item V, do Reg1l11en. Castro.:

·DO COMISSãO DE SERVICO PÚBLICO to Interno, cornbmarlor com o artigo Câmara dos Deputados, 30' de março-
.f1R-._ . 102 da Itesoluçao numero.A7, de 9 de_.de-1970. - José Bom/ácio

Rel~n;ao:.Dia 7-4-70 . maio de 196:;' resolve promover A Mesa da.i Oâmara dos DeuutadOfl.

I
Ror!\:. 15'.00 . - . ' Marra de Lourdes Dantas, por anti. no uso das atnbuioões que lhe con

AVISOS. Assunto: Elelçao. do Presídenbe e jg.üídade, ao símbolo PL.4 da carreira de fere o iírtlgo 16 Item V co .'n p " . .;'

. Vlce-PreSldente" B bli t c-, d d P , - '- '··_c1l11
ClVCALENDÁRIO DOS PROJETOS A " , I o ecano.j o Qua 1'0 .ermanen. to Interno, combmado com o artigo

· SEREM APRECIADOS 'PELOI . COMISSÃO DE SAúI?E . nl.e,. d~ S€~retan.a desta. Oamara, a 102.da Resoiução "número 67, de 9 de
CONGR"lS~O NACIONAL Reumão de instalação _ El~lcã.o do ya.l.tn de~, de dezembro d~ 1969, cru maio de 1952, resolve nomear, com

J::. " • Presidente e vice-Presídente ~ Ivaga decorrente da promoçao de Ma. fundamento no art 105 da ertada 'Re"
, ~ 1 DIa: 8-4~70 - --jrla ·.!-'au~a da C1.ll~11a LlOl1. / . solução, Zor~ndo MOlt;'l'a de "Ohveíra,

, Ema: 16:00 ' Câmara dos D~plltados.' ?o de março AUXIlIar Leglslatrvo, snnbolo PL~7, do
Comissão Núsla incumbide de Estudo e -. ~ de 1970. - J0s..e Bcautãcio, " Q~adro Permanente da 'Secretal1a da

Peiecet sôbt e o Projeto de Lei Com. COMISSãO DE JRA,MSPORTl!iS,. A Mesa da Oâmara dos Deputados, Câmara dos Deputado·s.· para 'exercer
plementec /l' 1,c/e 1970 JClI!)_«que COMUNI~!,COES E OBRAS . no uso das atnbuíções qüe lhe con- o cargo de Oficial Legrslatrvo, símbolo

•eltere dISpOSitIVo do Decreto-lei nú. .- ' UBLICAS fere ()' artigo 16, item V, do Regimen. PL.6, do Quadro Permanente da mes,
mero 1.063, de 21 de outubro de Reumão' Dia 8-4-70 to Interno, combinado com o arti"o ma secretana, em vaga decorrente da

ROTa: '15'00 . . 102.da Resolução número 67, de 9 de promoção de José de Oliveira Mar;a
--1969».' Assunto: Eleição, do Presidente $ maio de 1962, resolve promover Câmara dos Deputados. 30' dá ,malc~

Presidente: Senador Petrôruo Portela, VI,ce-Presidente.' . , Léa Fonseca Süva, por mereermento, de 1970. - José Bonifácio., •
Relator: Deputado Flávio Marcího " 'COMISSÃO DE FISCALIZACAO ao símbolo PL-3 da carreira de Qfi. A Mesa da Câmara dos Deilut~dos

, . FINANCEIRA E ~TOMADÃ ela!' Legislativo, do Quadro Perma. no uso das atrIbuições que Ihe" con~
CAI:;ENDÁRIO , DE CONTAS nente da Secretaria desta -'Clâmara, ~~ fel:e o artigo 16, item V, do Reglmen, r

. D18S' 3; 4, 6, 7 e 8.4; r: Apresentaçâo R~uniãó'.Dia·8-~-70 partir' de 1° de outubro de ..196~, em to Interno, combinado com o. artlgo
'de' emendas, perante a,.ComisEão;/O . I Ro'''' 15'00 ~ vaga decorrente da aposentadoria de 102 da,Resolucão número 67 de ,g"de'

\Dm,·14.'l _ Reunião da Comissão. ASS;,;tO:' Eleicão do Presidentê e N'eu~a Machado Raymundo,.· .;- maio de- de 1962,re~0Ive nOlnea{ com
...para "apreciação do parecer do Relator, Vice-Presidentes. Câmara dos D~putado~, 30 de março fUIldam~nto. no a~tlgo 105, da citada
, às 21:00 horas, na Sala de Reuniões da de' 1970. - Jose Bomfac/o. Resoluçaq, Dinah de Freitas Tôrl'es

Connssâo ele FIllallca's do S"n-ado Fe. COMISSAO DE MINAS "~A Mesa da~Câmara dos Deputados, Rocha,' AuxI!lar' Leglsaltlvo. 'simbolo
, E ENERGIA lio uso daLatnblllções·que--lne con. PL-7, do Qtíadl'b Pérmanente'da Se..

deral; - Reu11lão:' Dia 8-4-70 fere o artigo_16, Item 'l, do Reglmen. cretal'la rla' Câmàra dos' Deputados,
Día 17-4 -·Apresentação dó pãrecer' Hora' 15'(JO . to Interno, eombmado com O' artigo para exercer o cargo de Oflcial Le-

pela COllÍtssão; Assunto' Eleicão do Presidente e 102 da Resolução número.67, de 9 de I';lslativo, símbolo PL-6, do Quadro
Dia 18-4 _ Pnbllcação do parecer; VICe~Presldel1tes. maio de -1962, resolve promover Permanente da mes1l1,a Secretaria. em
DIa 42-4 _, DIscussão do ploJ'elo, em Ó _ Marm Cioffi Esteves, por mere?lmell~ vaga decorrente da promoção' de José

Sessãp' Conjnnta, às.21,00 horas.' . 1lfo - Leg~ntG;-set sa. sessão às to, ao simbolo PL.4· da; cal~elrap de Carlos' Padllha Vidal. . "
Prazo _ InícIO: 1°_1_70. Término'. L las e 'lntnu o . OfiOJal ..Leglslativo, do Qua '0' ér_ CâIlJara dos Deputados 30-de março

: " ERRATA manente da Secretal'la da Câmara de 1970. -' José Bonifdcio'
11-5-70.' dos Deputados, 11 partu' de 1° de 011.1_ " • - -' ,

é~lnissão Mzsta incumbida ·de estudo (No nCN - I Seção, de 3 de abril tubro de 1969, em .vaglt deco;rrente da COM!S~ÃO DE FISCAtlZÁÇÃO
e pa1'ecer sôbre o 'ProJeto ,de Lei 'de 1970, à.pàgma 135, P coluna) " \Jromoção de Léa Fonseca SIlva. '~.' FINANCEIRA .E'. TOMAD'A· DE
n,o 1, de 1970 (CN) , que acreScenta Onde se lê: '/ ' 'Câmara dos DeputadoS; :io de março
parágrafo únzco ao Artz{!o 15. da Discussão única do Projeto rW_ de 1970. - José Bomfáelo. . _ CONTAS
Lei n.o 4.822, de 29 de oulubH) de. mero 1,595-A, de 1968, qgealte)'a',u 'A Mesa da Oâmal'a dos Deputado~, . ..'
1965, que estabelece princípIOS; con- ledação dos altzgos 517, 520 e 110 'uso das atnl)1.llções qqe,.lhe eon.· EDITAL DE CONVOCAÇãO
àiçães e crztérios básicos parà·. as 523 do Decreto-lez n,o 1. 603, de fel'e o a::tlgo 16, lte~ 11, do Re~i,:,~n- De ordem do Senlíor Presidente,. fi-
promoções dos Oficzais de Marznha 1939, que instztui o Código de to Intemo, cOlp.bll1~dO com. o.,_aüIgo. cam os senhores membl'Os dêste ór-
PreSidente: Senadol' Eurico Re- Processos Czvíl: tendo parecer fa- 102 da Resoluçao numero 67, de 9Ale gão técmco convocados vara uma re-

zende VOláveZ da Comissão de Constit1/i- mala de .. 1962,. ,resolve 'promover umão no próximo dia,8 '(quarta-feira)
Relator: Deputado -Rumbel'to Be-I ção e Justiça~ (Do Sr, Amél'zco L,éa de Souza :V,eira G~mes, por a~tl. às :5 horas, nos '(êl'mos du n 2° do

zerra • de ·Souza). Rclator' Sr. Raimun- gmªade,. ao slmbolo I.L.5. da carrel- art. 62 do Regimento Iúterno, ::. fim •
Dias 6, 7, 8',.9 e 10-4 _. Auresenta- . ào Brito' . ra. de OfiCIai Leglsl!1tlvo do Quadro de serem eleitos os Presidente e ~"j':'e_
ção de emendas, perante a 'COlnlssão 'O> SR. -PRESIDENTE pel'?,anente é!~ Secre;al'la de~ta Câ_ PreSIdentes, par~ a pres~nte s~ssão

Dia 16-4 _ Reunião da Coml~são -Acha-se sôbre -~ mesa requelãmen- ~~ta, a partlI d de J: te dagostos de legISlativa. '.'
para apreciacão .do parecer dO'R'ela- to do nobl'~ LideI', CantidlO Sampaio, ' em vaga. ecorren e a B:Po en.. Brasiha, 6 de abl'i Ide 1970. -

· tor, às 16:00"119ras, ná Sala de Reu- vasado nos 'segumtes térmo?: tadoria de Theo OOrdeIl'O,da SIlva. Stela Pruta da Silva Lopes, Secretàl'la.
niões da Cómissão de Financas do , , , Câmara'dos D~putados; ?o.de março COMISSÃO ÓE TRANSPORTES
Senado'Federal; '... ,', de 1970. - Jose Bonzfacw. .,

Dia 20-4 - ADresentação do pare· I Lem-se: ' A Mesa da Câmara dos Deputados, C~MUNICAÇõES E OBRÀS
cel'. pela Com!s'são: .'" , no uso das atl'lbUIçÕes que l11e con.', eUaUCAS

Dia 21-4 - Publicação do parecer; I '.' " fere o artigo 16, Item V, do Regimen. '.
Dia 23-4 - Discussão do projeto I . Dzscussao ünzca do ProJeto mí- to IntÊlrno, combmado com o· al'tign . CONVOCAÇÃO

em Ses;:i:o C011]unta, às 21:00 horas. mero 1.595-A, de 1968, que altera 102 da .J:'íesolüçãó número 67, de 9 de De ordem do Senhór Deputado Vas-
Prazo: Inicio 2-4-70 - Tênnillo' , a redação dos art1gos 517. 520 e maio de 1962, resolve promove!

12-5-70. . _ ,. 523 do Decreto~lei nO!. 603, de Augusto Renrlque Nardelli Pmto, por co F11Ji.o, e nos termos do artIgo 62 .do
VET9S 1939, que znStz.tlit o . Código de merecimento, ao _sínibolo PL.5 da cal'. RegImento Interno, ficam convocados

P C' '1 f' d Of" I t os' Senhores DeputadOS membr03 da
Compõsioão e Tramitaoão rocessos !Vz; tendo parecer a- I e!l'a e ICIa Legisla 'IVO do Qua_ Comissão de" TranspoJ:tes, Camunl'ca-

, ' voráver-t:W Comissão de ,Constitui- dro Permanente da Secretaria . da
1.0 Projeto de Lei nO 158-64 no Se- ção' e Justzea. (Do Sr. Américo' mesma Câmara, a partir de 10 de ou. ções.e Ql!ras Púbhcas, .para uma re-

nado e 1.282-B-63 na. Câmara, ' que de souza, ReZa*o)': Sr. Raimltn- tubro de -1969, em vaga decorrente da umão no dta 8 do corrente, ·quarta-
.àcrescenta parágrafo Úl1lCO ao artigo do Blzto.· aposentadoria de Maria Rúdio Gam- feira,' às. 15:00 hóras, a fim de se
322 do Código Civil, dispondo sôbre a .' bardela proceder - i\ eleição do PreSidente e
1ncoJ:fmnicablhdade dos beli.s adquiri- O _SR. -PRESIDENTE . Câma~'a dos 'Deputados, 30 de março dos VICe-Pres1:':!entês. - . ,
dos é das dívidas constituídás. depois Nao havendo oradores :,nscrltos, de- de 1970. _ José Bomfácio. . Brasílta, 3 de abril de 1970. ~ 8zl.
d,e ajuizada a ação de desqlllte '(Pre- claro. encerr,ada !l- dlscu§sao. , , A Mesa da Câmara dos Deputadl)~, ÍJza CU" Kramel' BenJamm do Canto
Eldente:' Senadol' Carlos. Lmdenberg' Vai-se, passar a votaçao da matéria. no uso das atl'lbuições -que 111e -COfl- SeCl:etària. - , ,

Relator: Deputado Erasmo'Martins O SR PRESJlDENTE fere o artigo 16, Item V, do Régimell- UNIÃO INTERPARLAMENTAR
Pedro}, . '. '. ' : .." to Interno, combinado ..corri:" o artigo

Conhecimento do Veto' Dia 28-4-70 Acha-se .sob~e ~ mesa,lequelll1Wl1- 102 da Resolução 'número '67. de 9 de' GRUPO BR'ASILEmO
,às 21 horas, Sessão Conjunta._.. . to no nobl e LIdeI, Cat:t.ldlO .S~mpalO, l~aio de 1962, resolve promovar

2.°-_ Projeto de Lei' n. Q 52"68 no vasado nos segUIntes telmOS. Paulo Vieira da Silva, por antIguida. Dé ordem di} Senh01: Presidente,
Senado e n:o 4,604-B-62 l1a Oâmara~ de, ao simbolo PL.5 'da, carreira de' convoco. a Comissão Executiva cio Grn.
que dispõe sôbre a profissão ele leiloei- OfiCIal. Legislativo ao Quadro Per_ PO BraSIleiro da Umão Interparlamen-
r,o público (Presidente: Deputado máüentemanente da Secretal'la da tal' para mna·reumão a' Ser reahzada
'tÉlil1S Carmo; Rêlator:. Senador Cm·lo,'. mesma Câmara"a partir de 1° de ou_-.d1a set~. do corrente, às 16 horas, I1Il.

'índenberg). .. ." ". - tubro de 1969, em .vaga decorrente Conussao de Relações Extenores da
COnhecimento do Veto: Dia 29-4-70, da promoçáo, de MarJa Cloffi Este. Câm81a dos Deputados. '- A Lazary

às 21 hor~, Sessão· Conjunta ves· Guedes, Seel'etá~IQ-geral.
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MESA

lIdDB
Paes do Andrade
Pedro Faria
'Ruy LIno
Vago
Vago

T1TVLAltES
ARENA

Abrailão Sabbá
.,Alberto Horrmaun
Dias Macedo' _
Fernando Magalháe.
Israel Pinheiro FilhG
Zacharlas Sr,leme
'Vago '
Vago
Vago
Vago

:M D B
Ruocm Medina
Santllli Sobrinho
Tancredo Neves
Victor Issler

SUPLENTES
ARENA'

Jonas carlos
José.Carloe Leprevosf!
Joslas oomes

r Martins Júnior
Mendes de Moraes
Raymundo de AndIad.
Romano Massignan
Vago
Vago

'rOR:MA "S'l '. .
t.tl~ - :vIce-Presidente: Vago _ ~

Accloly FilhoARJ!lN~ ~-
:ltalo Fitipaldi
\loão-Roma
ITosé Bonifácio
~osé Lfuaoso
Raimundo Parenttf
Lenolr Vargas \
:Rubem Nogueira
Tabosa de Almeldá
~osé Meira

. MOB
3!lrasmo Martins Pedro
Cleto Marques -
Figueiredo Correi.
Vago

; SUPLENTES
MO.

Aldo FIlgundes
Antonio Neves o

f Franco Montoro
Nelson Carneiro

. Ney FerreJra
'.Ulysses GulmarAe.
" 'Vago
, Vago

Vago
, Vago

MOS

REUNIOES
Reunllles às às quartas-felras: Turmas "Ali e "13", altemaclame.N.
Secretária da· Comissão: Stells Santa Rosa - Ran1s1 831.

REm.'lOE8
, Turma "A" - Qus.rtas-felras, .
-Turma "13" - Qulntas.feiras, .:
JiteunlõlIa Plenãrias: Quo.rtas.felras. às 15 horas e 30 1l1!nuto.»]
Locál: Anexo n - Sala 18. ..,
Secretario: Ps.ulo Rocha' .::. Ramal 626.

3) COMISSÃO DE_ ECONOMIA
, . ,Presidente: AdolphO de Onveira - MDB
-TuRMA "A" ' TURMA /'B"

Vlce.Presi<'!ente: Paulo MaC1ei - vrce.Presldente: vago - J4DB
ARENA

ARENA.
Adhemar GhIs1
'Amaral de SOuza,

Emival Calado
JDaqUim .Ramos
Dayl de Almeida.
Dnar Mendes
Elias carmo

.' Manoel- Tavelra 
Walter Passos

, AntônIo Fellciano
CIodoaldo Costa

t Broca Ji'illlo
Llsboa Machado
Pires SabOla' .
Nogueira de Resende

. Pltlvio Maremo
Norberto Schmiélt
Cantldlo Sampaio
Vago
Vago
Vago

Amaral Neto·
Genésio LIns
Jorge Lavocat·
José Mamo FIlho
Mauricio Andrade
Milton cassei
Segismundo Ancirade
Sussumu Hlrata
Vago .'
Vago

Amaral Peixoto
José Richa' 
Vago
Vago'

Aluizio Bezerra
Antônio Ueno
Batista Miranda
Bento Gonçalves
Braz Nogueira
Cardoso d( Almeida -,
Elias Carmo
Ernesto Valente
Perraz Egrejll·
Hermes -Macedo
Humberto' Bezerra
João ?aullno

Aldo .F'agunc1elf
Cleto Marques
Francisco Amaral
João .Menezes
Otávio.Oaruso d~ Rocha

, TURMA "A"
Vice-Presidente: LaU1'Q

Al=),ENA
--? 'ARENA
Aurlno Valola
José saly
América de Souza
Benedito Ferre1ta
Grlmaldi RlbeJro
GUIlherme Machad"
Leonardo Mônaco '
Luiz Braz
Vag~

José Burnett
Petr6nio Figueiredo
ootavto ClU1lS0 da Rochf.
Vago

...... Vago
MnB

Líder,

Humberto LU.
. VJcl..Ll~rft

Affonso Celso
Alceu de Carvalho
Figueiredo Correia
Jairo Brum
João 'Menezes

80sé Carloe Teixeira
Nelson Carneiro

:MDB
Aquiles Dinlz
Ruy Llno

SUPLENTES

'ARENÁ
Manoel Rodl'lgues
Marcllio Lima
:Mauricio d~ Andrade
Milton Brandão.
Paulo Abreu
Rosendo de Sousa
Slnval Boaventura
Sousa santos
Vago

:M D B-
Victor Issler
Vago

Vago

REUNIOES

;E'1'csldente c_ Geraldo Freire
1'1 Vice-Presidente - Daniel Faraco
:lO Vice-Preslelente - Padre NObre
1" Secretàrlo - Lacorte VItaJe .
2' secreranc - Thl:lles Ramalho
3" seeretano - Ralmundo Brito .
4'/ secretàrío - Emillo Gomes
l'i l:;Uplente - Raymunelo ele Andraae
2'1 l:$uplente - Arlnando Corri!a
3') kluplente - Antônio Anibelll
4". suple~te - Rozendo de Souza

L1DERANÇ,a.S
I,IDER DA MAIORIA

Raymundo PaclJlha
LIDER DA 1I1lNORIA

Humberto Lucena

, "

Quintas. feiras,
Local: Anexo rI - Sala n~ 12. ,
Secretária: Maria José Leobom ..,. Ramal: 621.

1) COMISSÃO DE AGRICULTURA E POLrTICÀRURAU-'
Presidente: Dias Menczes - MDB

<, TURMA ,.A" " TURMA "B"
Vive.Presl!lente: Vago - MDB Vice.Presidente: ARENA

TITULARES-'
ARENA

- Arnaldo GarcC2
Cid Rocha.

-:Edgard Martins Pereira
Edva.do Flores
Ferraz Zgreja
Reráe1lo Rêgo

_Pereira Lúolo

C01UISSõES PERMANENTES, DE INQUERI'JQ
ESPECIAIS, MISTAS E EXTERNAS

DIRETORA: GEM "VIEIi MARQUES. lrCS'pondeDdO)
Local. Anexo II - TeJefOD~: 42-5851 e 45-8233 -_ Ramill.l 601 • 619

Comissões' Permanentes '
CHEFE: GENl"UVlER MARQUES

Loca11, Anexo 11 - ltama1: liU2

ARENA
J;.lder

Raymundo Padllha -
Více-Lldere.

Alves Macedo
Amérlco ,de s,ouza
Anlz Baara,
Aurino V'alais
Cantidlo Sampaio
Elias CarmO),
Euclides 'filChes
Flavídno Ribeiro
Flavlu MI clllo
HaroldO Leoo /?eres
Jose Llndoso
Luiz '0areia
Ruy ~nnt(,s

último de Carvalllo

Ant(,ll!O BresoUn
José MUddol!
Vago-

Antônio Ueno
Braz Ntlguelra
caruoso de Almeida
Hamilton Magalliâes '
Herbert Levy .
JoáuE'aullno
Luiz :le "aula
Nunes Freire
Vasco Amaro

Blvar Olintho
Edgard Pereira
João Lyra Fillio

Nadyr ,Rosset.tl

A1'1ll111do Mastrocol1&
AU1'ellaiio Chaves
Batista Miranda '
Benedito !."errelra
Broca Filho
Fiávío Ha.·clllo
LUIz Braga
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.~) COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULlUR4.,

6); ,'COl\'lISSÃO D'E FINANÇA~

PresIdente: Vago - .AR;ENA ,

:Presidente: Braga. Ramos -., ARENA' ,

l íVlee.-Presiden~: Cardôso: de Menezé~ ...;;, ÁREN4'
Vice-Presi!lente: 'Vago"- M'DB

Abril de· 1970 27'1"
, I

J;1DS

- i1ubem Medina
,\ ~Janllreâo Nevea
'Vago -'

Vago

REUNlOES- .

hTULARES
ARENA

Luna ',Freire
Minoro MiyaInoto
Nllsser Almeida
Pereira Lopes
Theódulo ~Jbuqllel'qt1é

Wilson Braga. ' ,
Vago '

João Sorges
., Petrônio Figueiredct

Renato Azeredo "

MDB

,,:M 'o e"
Vago
Vago
vsee

SUPLENTES
, 'ARENA

J anarí I Nunes
Lauro Leltáo ,

,Mendes de Morae.'
Parente Fleta,
Raimundo do And.rad,
Vago ',--:: - ,~

, Vago,
Vago_

Adalberto, Camargo
Adylio Vianna
Altair L1mu
Antônio AnnlbellL '
José, Surnett '
Pedro Marão

_ ",',

Adriano Gonçalves
Mlllido Kunsler'"
Carlos Alberto· OliveIra
Hamilton Prado
Heitor, CavalÍlanti
José Es,eves '
Joglfts Leite

Aluizio, Bezerra
Aurlno Valois
Bento GonçalVes " , '
Oantídio lampaio· 1
.:ardoso ,de Menezef
EzequillS Costa.

,Vago
Vago

Diaima Falcão
Freitas Dínía
Vago

, ,
, -,

TlIl'Iria "Ati -'Quartas-Ielras.
TU'I'ma "H" - Quintas..felras.•
LOClIl: Anexo n - Sala nY 17. I
$ellretário:.:AntônJo Dias 'Rloeiro '- Ramal 643 e 644.. '

, " ,., ,I , '

" '6)' ;:'COMISSAO ·bE FISCALIZAÇÃO FINANCEI~A,
;' " E TOMADA DE CONTAS ..

'-'-'t, !" "-,; -' ' <',

, 'Presidente: Gabriel Hermes _ ARENA
• , TUÉtMA "Ali " TURMA "B'

Vice_PI'esitiêilte: Humberto Bezerra - "Vioe.Presidente: .fono Menezes, ;r
'ARENA ' \,,' MUB

AntÔnio Neves
Dias Menezes

, DIrceu Cardoso
Filmando Gama

TURMA "S'", ,

Vlce.PI'Csldentol Ji'emalldo. GamA

SUPLE,NTES,
Aderbal JUl'ema.
Armando Corrêa., .c »

,Bezerra. dll M~!O
Carlos Alberto

'Joslas ucmes '
MlU.oe1,de Aimeldtl.
ManôeJ ;Rodrlguês"

J,MedejroS. ~.je'to . :~':

,Monsennor VJei~a.
~ Nasser, Almeida '
Ne~y I Novaes
Osslan At;IlI'lP,
Paulo' Ferrri.'2;
Tarso Dutra

,Vi!gO',' '
MDB ',"

Alceu' CarvaUío
'tDirceu, Cardoso' , ;

, Edgard, de Almeida

Jose Freire
, :Nanyr &>ssettf
'Ney Ferreira
, SantlllL Sobrinho ~

ARENA
L

REUNIOES

rrêrça.feira 7

TURMA ..&" "

VIce.Presldente. Vago .:' ARENA

"Q.u~\'tas,félras. -
l.ocal; Anexo LI - $ala n9 10,
li>ecretãrJa:Marta Clélla 01'1'100 -;-' Ramal 63li'J .

TITULARES, ,
Albino' Zen!. •.

Aniz ,Badl'a.
JI.rnludo Nogueira '

.Aureliano <":havell
':Caso Colmbra.
IPayl Almeida.
lIoâo Calmon
Lauro Cl'UZ'

pceauo Carleial
l'llnJo salgádo
'Xeodorlco Bezerra

~ Wanslçrley Danta.,

," __ . ,.1
Altair L1m:l
Fl'ahco Montoro
João Borges
Pedro Marao
Vago _ "

"Vago

,
. 'BEUNIOElJ' ',', ,

~uartilS-feirlUl.,'. '. , , '
, Local: Anexo, lI· - SaIa. nQ 16.' . , :-T

Selll'etárla: stella PJ:ata da,'Silva ,Lopes - ltanl&liWtl1

1) ,COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO.S.0Rl~1!
1?residcrite: Francisco Amaral - .MDB ' ,
Vice_Presidente: Vago ...' ARENA

, . VJce-Presldent~1 João Alves "':" ARENA
~A ";\
- " SUPLEN'1'Qj

. A1'mlndo MiLstrocollll
" Braga Ramos ,

:.. '-",Cardoso :de MenezGI '
. 'Paso Coimbra. ' ,~

rillllias Carmo
IOeraldo Mesquita
Ipustlno Perelra.
jLuna Freire . ' "
IRaimundo Parente'
,Sussumu Birata.

. :Tourinho Dantall
'Wanderley Dantaf ,
Wilmar Guimarãei •
Wlls'on Braga.

'J.tDB, .:..l
" . SUPIaI'fE~

.Anapolino 'de Farlll ..
Chagas FreJtas '
DJaima. Falclio
:tdgard de AlmeidA ... '
Franco Montoro ,
Freitas 1)1nlz ':,J

José Burnett

. '. ItEUNIOES
TêrÇU • QuarlaJ.,rill1'U, u 1~ horá,•
t.oéll.l: Anexo II - 6a1& 1, ' '
Seoretárial' 'In' Rolanji Araújo SalvadO ~Ram.i uij)

'rl'l.~
EdU Fel'l'az '
Gllbel'to Faria. ,
Hermea Macedo
Magalhlies Melo'
Monsenhor Vieira
Régia Pacheco
Rezellae Monteiro
Temlstocles Telxei:'
Vago "
Vago
Vago,

"".,!

"TIT1JLABd~,\
Adylio Viana .
Alceu de Oarvalho·
:Paes de And1'i\dt.
Vago. ,-
Vago
Vago

J oeí Ferreira
José GadelllA

,~, Vago
Vago

, Vago

iVPLEN'fBlI'

~Á., .
, Lyrlo ' Bertolll

MÍlton Brandão
, .Ruy ~ntO'

PI1n1o salgado
':paulo Maciel'

9Itlmo':ie' qarvalhl
Vasco Filho

• Alv:es'Ma.cedo
,'Vlilgo

MDS

TITULARES

AR.ENA

'Rockfeller úma
AUgusto .fi',umco

.' Leopoldo Peres
, Manoel Rodnguéa
MartlDs JiInlo,' ,
Norberto Schmldll

-Ozanam Coelho,
Vago
VaglJ
Vago'

.I4D B

.Adhemar d. Barros Filho
'Old 'sÍl~palo
Leon ?eres
Raimundo Bogéa
Sousa Santos
'I'ou: ,u D!>ntlilS
WÜma!' Guhnarãe.a
Vago
Vago

AntoD-o Neves
Atl1!ê Coury .
SlvlU' O!yntho

, Vago

Adhemar Gh1SI
Armando Carneiro
Braz ..~ lJ~ueíra
EzequJas Costlf
Furtaao i<elte
HUfl'\ lar
Israel Pinheiro' FIlh4
,Toal1ulm Ramos
'30rgé Lavocat'

, JOSé Esteves t

José: Resegue l
Luiz de 'Paula,
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9)" COMISSÃO DE. ORÇAMENTO
Pres!aente: Vago - AR·IWlA

'l'URMA "A"
Vice"Presldentea Vago - ARENA '. ,

1'I'l'ULARES . SUPLENTES
ARENA _ '- ARENA.

Alexandre Cabt.. -Abrall,ão Sabbli:
Bento Gon<;alves Alberto costa ,
Eias E'orte~ Alberto Hotfmann
G~rc a Neto :'••oíno Zero
Joaquim Parente <Batista Mil'anda
M,ulílel ",'ovacs Bezerra de Mello
Oswaldõ Zan('1I0 Flotiano Rubin
Vlrglllo râvOl'llo Josias Leite·
Tarso Dutra Oceano Caneial
Vago Rockfeller Lima /

Ruy- Santos
Vago

MDB

f..a.lemar GOls1
Feu Rosa
Grlmaldl Ribeiro
José Carlos Leprevost
Lisboa .MaCluado
MUmn Caural
Montelr<- d, Castrl
NaZir Miguel
Passos Pôrto
Teotônio Neto

M D B
.Nerson .CarneirA
Vago
Vago
Vago

8UPLr';NTE8

.&RENA
Leao Sampalt.
Leopoldo Peres
Mário Tambol'indegUJ
Mauricio Andr~de

Murilo dadaro
lQ'unes Leal
Saldanha Derl!l
!pousa Santos
Virglllo Távora
Vago
Vago
Vago

J4 O B

" M'lUl'lc\o Goulart
Pedro Marão
Santilli Sobrirího
Va~o

,

REUNiõES
'I'urmll "A" - Qual'tu.1etras, as 10 horas.
Turma "B" - Quintas.teiras, às 10 horas.
aecretáno: José Mál'to Blmbato- Ramal 671>

,Ernesto. Valente
Heitor Cavalcdnti
Jorge Lavocat
Lauro Leitão
Manso Cabral
Raimundo Dinh.
Osnl Régls
Tabosa de AlmeIda
Vingt Rosado' •

. MDB
DiJ'ceu Cardoso
Joel Ferreira "
Mauricio Goulart
Ruy Líno
Paes' lie Andrade

Victor, is;:ler

nEUNIOES~
Tul'ma liA" _ Qulntas.telras. "
Turma'·o.g", - Quartas.felras.
Turma "C" ,- Qulntas.felras.
Reunlóe~ Plenárias: Quartas.feiras, ás 11 horas.
Local: Anexo 11 - Sala 8, '
SeCI'etário:. Hugo de AgUiar Levy.

Vago
Vago
Vago
Vago"
Vago

Ernesto Valente
Flávio Mal'elllo

eeralClO MesqUita
José Reseguf'
LOpO~$oelho

Manoel raveira
Osnl Régis
Plnbelro Chagas
Pires Sabóia

Cardoso de Almeida
Fausto Castelo Branco
Geraldo Guedes
Hélio Garcia
Hermes Macedo
Jessé Freire
João Oalmon
Josaphat Azevedo
Lauro cruz

Adolpho de Oliveira
'Bivar Olyntho:
Chagas Freitas
Dias Menezes
Erasmo MartInS Pedro
José Carlos 'l'elxeira.\

Jairo Bl'um
Pedro Faria
Pedroso Horta •
Ulysses Guimarães
Vago

,
10) CQMISSÃO DE.REDAÇÃO

Presidente: Medeiros Neto - ARENA
Vice.PreRldente: Alvaro Lins - MDB

rn',ULAR"S SUPLENTES
ARENA ARENA.

Henrfque La Rocque Dnar Mendes
Vago Elias Carmo

M D .B Vago
MOB

Antonio Bresolln
Figueiredo correia.

AEUNIOi!:S '
Quintas" feiras. às 16 horas.
Local: Anexo n - Sala 15.
Secre~ario; Ney;ton .chuaírí - Ramal 672.

. ,11) COMISSÃO DE RELAÇõc;S EXTERIORES
Presidente: Vago - ARENA

TURMA "A" TURMA "B"
Vice-Presidente:- Vago ARENA Vice.Presidente: Vago

.Tl'lULARES"
Aü"NA

Armando csmeno
Carneiro de Loyola
Elias Carmo
Mala Neto
,Manoel ele Almeida.
Mário Tamborindegu1
Oscar Cardoso
ossían Marlp€·
Rafael Maglllháe.,s,

MDB

-,I,

" I

ARENA
SUPLENTES

ARENA'
Antônio Uenu
Ary Valadl\.o

Jànary Nunes

Moa
Alceu de Car~a1ho
Figueiredo Correia
Jairo Brum
José Freire
Vago

Tb._dA "o ..

MDB
MDB

Adolfo de Oliveira
João Menezes
Amaral Peixoto
Antônio Bresolln
Edgard Pereira
Fernando Gama

TURMA '"B'"

Vlce.Preslden~~: Jantluhy Carneiro - MP'1!I .
~1'l'ULARES • SUPLJi;NTE,

M"ElN.\ ARENA.'
Arnaldo Prieto
Cid Sampaio
Ezequias Costa
Israel Pinheiro Fll1Y
José Resegue
Leno!r VaLgas
Mendes de Monte.
Milton Brandio
Minoro Mlyamoto .
I?ires Sabóia
Teodorioo Bezerra
Vago

'EITULARES
ARENA

J!.mlllo Murad
Mário Abreú

-:Noguelra '".e Rezend.
OrUz Monteiro
último de Carvr.lho
Vlngt Rosado
Vago\ ' "

M.D B '
Dirceu ,;::!ardoso
Nadyr Rossetti
Vago

tílPLENTJS
ARENA
. Jales Machado "

Janary Nunes
Jose Penedo
Luis de Paula
Nosser Almeida
Oceano ,carlelal
Oswaldo Zanello
Parente Frota
Vago,

MOB
Otávio.Caruso de. ~OC\na
Pedro Faria
Rubem Medina
Vago

~ I ltEUNIOES
Turlha "A" - Quartas.leiras, .
Turma "B" - QUintas.felras.
Local: Anexo n - Sala ti, _ '
Secretária: Maria,AParecldB Silveira dos Santos - Rama18 660 .652

Vlee.presidente:
ftTULAREI

ARlílNA
Aderhal Jurema
Antonio Felioiano

José Carlos
Vago
trago
Vago
Vago

Aécio Cunha
ADlaral de ,Souza
Armando Corrêa.
Dnar Mendes
Em1vaJ Calado
Furtado Leite
JoaqUim RamOll
J essé Freire
Lyrlo SertolU
Wilson Falcão
Milvernes Lima
Saldanha Derzi

MD.
Teixeira

Aquiles Dlniz
Freitas Dínta
João Borges

AlIplo carvalho
Batista Miranda
Benedito Fenelra
~var Baluanha
Odulfo Domlngueã
Walter Passo~

Vago

B) COMISSÃO DE MINAS E ENERGIA
Presidente: Edllson Melo, Tqvora - ARENA

TURMA "A" TURMA "B'
VlcePresldente: Raymundo de An. Vlce.Presidente: Vago

drade ARENA
I

Alexandre Costa
AUI'cliano Chaves
Euclides rrtcnes
Floriano -Rubim
Garcia Neto
Hênlo nomagnolll
ISrael Pinheiro Filho

Af!onso Celso
Vago
Vago

Renato 'Azeredll
Vago

"Vago
Vago
Vago
Vagtl
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i12) COMISSÃO DE SAÚD~ .

IPresidente: Vago .;.. MOB
Vice-Presidente; Aldo Fagundes -,. MDB
Vice-President.e: Clodoaldo_Costa - ARENA

ARENA

~5)

Raimundo Parente
Tourinho Dantas

:MDS
SUPLENTES

Adyllo .víanna
Amaral Peixoto
Djalma Falcáo
Erasmo .Martins Pedro.

, I :Francisco Amaral
José Mandelll 
Petrônio Figueiredo

REUNIOES

Quartas.fCÚ,S.S. '
Local::Anexo II - Sala 6:' '1
'Secretá'ria~: Maria da Glória 'Peres Torelly - Ram~is 693'e ,694.,

TITULARES
Chagas Freitas
Mauricio GOulart'
Vago
Vago
Vago

.vagc ,

, SUPLE,N'l'ES
Armando Correa

.Daso ' Coimbra
EdU Ferraz

, lvar Saldanha
Joãô Alves
José Resegue
Josias Leite,
Lauro Cruz
Leonardo Mônaco
Minoro' Miyamoto
Oceano Cal'lelal
Vago
Vago
Vago

TI'l'ULARE8
Armillàlt- Mástrocolla .
iD:y. Valadão
Autregésílo de Mendonçr
Baldaccl Filho '
Delmiro Ollvelira
Fausto Cattelp Bre.nco ,
Jaeder Alberglll'ia .
Joaquim Cordeir,
Justlno Pereira
Leão ,Sampaio
Marciliç Lima.
trago "
Vago
Vago -

Qual'tas.fclras,
Local: Anexo n - Sala 10.
,secretária: Maria Be'ncqlta de Freitas Brandão - Ralnal 88a.

14) COMISSÃO DE SERViÇO 'pÚBLICO

Presidente: Vago -' ARENA
Vice.Presidente: Vago - MOB •
Viee.Presfdente: Vago - ARENA '

ARENA

REU1I."lOES
Quartas,feirM. às 15 horas.
Local: Anexo TI - Sala 14.· "
sceretáns: Georges .do Rêgo Cavalcântl Silva

SUPLENTES
Alexandre costax
Alípio Carvalho

,Odulfo Domíngues
'Hamilton Magalhães

• Hélio Garcia .
Maia Neto
Parente Frota
Raymundo de Andrade
Régis Barroso
Rezende Monteiro
Wanderley Dantas

" Va"'o
Vago, '
t m~o {

MDa
Altair Lima
AliápOlino de Faria
Dias Méuezes
Francisco Amaral
l"reitas Dinlz
Jairo Brum
'José MandeJll

REUNJO~8

SUPLENTES
ARENA' - Emlllo <1õmes
M013 _ vago,

Quartas.feiras.
Local: Anexo rr - Sala 13.
Secretária: Sylvia cun Kramer Benjamin do cánto - Ramal 698

COMI~SõER DE ~INQUÉRITO'
_ CHEFE; YOLANDA,MENDES

Secretaria: A~~:<O Jl - Ramais: 609 e 610 - Direto:' 42-5300

1) Comiss'ão Parlamentar de Inquérito destinada a verificar a
, , avaliação dos recursos existentes' no territ6rió nacional, em

matéria de mlnértos de interesse para o desenvolvimento da
energia nuclear .

RESOLUÇAO NY 55-68-
PrliZ,,: ate 1 de fevereiro de 1969

ARENA - IIlrglllo ra~or8· - Presidente
MDB ,- ~edro 1"11.1'18 - l."'lee-Presldente·
MDB --\Togo 'l'.
ARENA - ~undo Anllracle - Relatar-Substituto '
ARENA - Aureliano .onaves
AR.ENA' - antOnIO Fel\clR.no
ARENA - Mala Neto
~ENA - VeIga Brito
ARENA - Alexanclre Costa.
MDB - Dirceu Cardoso
MD13 ~Vago '

, . SUPLENTES
~A - Manoel raveira .~

. MIJB - Alceu de Carvalho
2) Comissão Parlamentar de Inq'Uérito destinada a examinar

, os objetivos do Hudson Institute para conatrulr Q "Qrandct
Lago' Amazõryicc;>". ' . ""7'--

EtESOLt1CAO N\' 58-88 ..
. Prazo: até 12 de janeiro de 1969

ARENA - Vago
ARENA - Furtado Leite - "";,e.Presidente
MOI' - Vago •
MDB - D]alma Falcão -' Relator..substituto
ARENA - Alberto Costa
ARENJ. - Vicente AUgllSto
ARENA - Dnar Mendes '

.~ ,ARENA - Enúlio Mura.d
ARENA - sussumu Hil'llta
M:l>B ,--Vago
MDB - Vago

TITULARES
, ,Alberto Costa

Arnafdo Prieto
Gilbel'to d., Almeida

. :J'IiJes Machado
" Juvênclo Dias

Luis Braga
Nunes Leal
Romano MaSSlgll<tn
Rozendo d~ Sousa
Ruydalmefaa Barooss,
stnvat Boaventura '
Veiga Brito

Adalberto Camargo •
:_loã~ Lira Filho
. 'Jose Frelre-'
, VagO'

Vago'
Vago
Vago

Ramal m.,

NACIONÁL

SUPLENTES

SUPLENTES
Alipio Carvalho
Alves Macedo
Arnaldo Príeto
:Bento Gonçalves
Carvalho Sobrinho
Euclides I'r1ches .
Flaviano Ribeiro~

Lyrio Bertolli-
Oscar Cardoso
Sousa Santos
Vingt Rosado
Vago
Vago, ,~,

Vago ,,'/

, SUPLENTES·
Adllemal' d~ Barros FiUlo
Armando Corrêa
Arnaldo Gaiêcz

-Braga RarilOs
Daso Coimbra
Eurico Ribeiro--
Ferraz Egreja

...Feu Rosa
José ·Marão FintO·
José Penedo

. Lopo Coelho
Oscar Cardoso

MDa
Mionso 'Celso
José Richa
Regis ,Pacheco
,Ulysses GUimarães.
Vago
Vago

MDS
SUPLENTES

. Antônio AnnibeI11',·
Athi~ COUli
Janduhy Carneiro
Paes de Anlirade
Vago
Vago
Vago

REUNIOE8I '

-,' .... , ..
,

'l'I'IULARES

',13) :COMISSÃO DE SEQURANÇ~
I'residcntil; Vago - ARENA

Vice-Presidente: - ARENA
Vice-Presidente: Ncy Ferreira - MDB

ARENA

'TITULARES
Bezerra de l{el1o
BI'oca Filho
Floriano Rubin '
Uastão Müller
Hugo Aguiar
Jonas Carlos •
Neel' Novaes
Paula Ferraz
Vieim da Silva
Vago
Vago
Vago

TITULARES
Agostinho· Rodrigues
Clceru nan tas
Clóvis stonzeí
EdmunJo Monteiro
Hanequím , Dantas
Hélio GarcIa
Hênio~ RomagnoU
José Penedo
Josias Gomes
Luiz ('ava,cante
Mondes' de Moraes
Milton Brandão
Parente, Frota

,TITULARES
Anllpolíno de Faria
Edgard de Almeida
Regls Pacheco
Vago
Vago
Vago

Amaury Kruel
Antônio Anibelli
Vago
Vago
.Vago
Vago
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Ant6n1o NeVei
Oleto Marques

,

Petrônlo Figueiredo

'luartas-fe1ras, AlI

Comissão Parlamentar. de Inquérito destinada a estudar a' 7)
legislt]ão do indigena e il1vesti~ar a situa.çÍlo em que se
encontram as remanescentes tnbos de índios do Brasil.

SUPLENTES
José Meira
14agalbAes Melo
OdUlto Donungul!M
ftenato RfbelrO
SegLSmunllo AnCl1'adl
N'lngt Rosado
lWalter Passos
Vago
Vago

:Bala
'\Jvaro LI1llI 1

VIU' Ollntho'
, Ferrelra.

,(I\go.

'REumOEJ
li h01'8lltl - -4: J

COMISSÃO DO· POtrQONO DAS ~ItCA§

COMISSÃO DA BACIA DO SÃO FRANCISCO
PreSidente: MJJ,ernes Lima (ARl!:NA)
Vice·PresIdente: Edgard Pereira (MD~)

ARENA

2)
'PreslClente'~ FranCellno pereira (ARENA)
VIl!"'Presld~nte: JOflé OarlO4l '1'elxefra ~ <MDB);

AltENA

1)

SUPLENTES
Francellno 'perelra
Beráel10 R/!gô
~anuel de Almeids.
Maurlclo de Andrade
Odulfo Domlngues
:Passos PllrtO ~

Seglsmundo Andrade
Vago ' '
Vago

MDJ:>
... uno Borges .,'
João Lira Pilho
José Carlos Teixeira
Renato Azeredo

REUlI..ot.s
Qulntlls-felrl18 ls 1& horl18 e 30 mlnutils. .
Locai: Anexo. Il - Sala S-B - RamaIS 607 e 601•.

Comissãó Parlam srrtar de Inqüéritodestinada a examinar a
admlnlstração do F,'efeito do ;Distrito Federal •

• -RJ::SC'LllCAO NQ ~~.{lS

P,':ml: are 12 de janeiro de 1969
MOA - OJaJr,IP Fnkao ...:. Presiuente
l\:lj.)O ,- Vn,r,u'
AlI~N.\ - Passo. Portú - Relator
J\.rlENA - Smval Boaven~'lra - Relator.Substltuto
AR..::\A - J"aquim~ «arénte
:AH C:NA - J..,lso:J1l. ·Mac1Jll"o
A}:r;~:A - J;lnef Ptnneíro Filho
Ahl':NA - WílsOI. i!mga.
:MLtB - \'ng:J

COMISSõES ESPECIAIS, MISTAS E EXTERNAS
(lHEPE: JOSE MARtA VALDETARO V1!1NNA

Local 'Anexo U - Sala, SoA e 8-a - RPIl111is: 603 e 604

SUPLE,....'i'ES
ARF;NA - ,ToUlillhg Dantas
M:Jl - ÚZtl'l<~ pente".~

8) Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar aI
~ causas da determinação dos preços da cêra de carnaúba,
;\10S mercados .ex~enores e outras irregularidades.

RESOLVCAO NQ 80·611
Prazo: até 20 'de -janeiro de 1969'

MDB -" Va/;, .
NlDB - Pigu"lreclo C'OlrêlL -, Viee,Presiel,
AR1';NA"- EJ'IIt'..sto Vall'nte - Relator
A;{J<.:NA - PaulL" F'ernll ~,
AR.a"A' - J!,UIlC() .RibeirO"'
.l!li~" 1\ ..! Monsennor VIEIra
AH~A - MlIt.or. Brundào
Afl,fo:NA-- GrlmalclJ P.lbl!ilo
ArtENA'- J:>,!us (:;omes .
},IDB - Paes de Andr,ade
Jl,lUB ~ - V<1\tú .

SUPLENTE\!!

AR&'I1A - Delmlro d Oliveira
i\lDli - Jeão I"el'nan~es...:.-_.,,---------

Aquiles Dinlz
Dialma Falcão
Vago

TI'I'ULAltES
.Bento GoncaJl;ell
iJarJos arnerto.
Helio Uarcla
.oslas Leite •
Medeiros Netto
Oscar Cardoso
Vago ~

Vago
\

TITULAREI.
Aluizio Bgerra 
Arnaldo GlI1'\lez
Aurtno Valols
Edgar Martins Perel",
Iilrnesto- 17a1!3nte
"osIl18 Gomes
VIcente Augusto
Vago

I
I

SUPÚ:Nl'l':S

ARENA.:. Daso Colmor!J.
MDS - Jono Menezr.

f/.ESOLW;AO NQ 68.68

Prazo: ate 23 de (~zembl'o de 19G8'

ARENA - Armnndn oorreía- - PresIdente
Afl.l!."'NA - Alexandre', ,'osta - Vlce.PrcsIClente,
.MDB - Ailal1: Llllla - Relator •
MlJB - JOSf Burne~t - Relator.SUbstituto
AR8NA - Píres Satlóltl.'
AR ffiNA' - 'Martins J UIlJ(l1'

AR8NA - WanclerJey lJantas
AHENA - A\'m'dmlO carnetro
:~lDB - Vlll;O

RESlH,UCAO NQ. 65 ~s

Prazo: are ~~.~ de Janeiro de 1969,
• :MUB - Nel>o'l earueíro Prcs!l1ente

"MDtõ, - Vr:.l!o
.i'.RENA ~ Vallo ~

/lRFJ~A - .DaYJ d" t'lmclC1a - Relatór suesututo ..
ARmNA - Dias foc,~"

AHkJNA - <:'011111 Santos •
P.RENA - VaiN
ARF.NA - Ju,é Penedo .
AF.F:!\A - Pl1Ulu Ferm~

.MDB - Va(lll
MnB - Antonio Anill',J1i

SUÍ'LEN'l'ES

. ARENA -,JustiM .Pereua
MDB -. Vaso

SUPLENTES

ARENA - Wilson FII1C!to
}IDB - FCl'nll.l1do cGAM&

I) Comissão P-a~lamentar de h.quérltc destinada a investig~Y' :,
a aplicação pelo Banco da Ahlazôhia S. A., dos recursos da
lei 11'1 5.174 (Incentlvos Fiscais) e a atuação da §UDAM.

I) Comissão Parlamentar de 'Inquérito destinada' a investigar
as causas da venda da Fábrica NacllJnal de 'Motores ~

kEB~LUÇAO N9 .73.68 .

Prnzu, até 8 de fevereiro de 1969
MnB - Vago
M',.L! - Va,lO
ARENA - AdhemlU Ghlsl - Relator
ARE,\\lA - Rnymundo !l.nurade - &Jator.Su""t1tuto
~ARENA - 'lIac ..

• A~,liNA -; Milton arnnuae
AReNA - Zacarlas Beleme

SUPLENTES
ARENA - Natlr Miguel
MDa - Pereira Pinte

·3)

ti) Comissão Parlamentar de Inquérito .ck!stinada a apurar as
causas de falênciás e Coneordatas

RESOLl1QAO N9 76.68

Prazo: nté 15 de fevereiro de 19GO

:MDB- - Tancr~do Neves - Presidente
MUB - Vago
ARE.N." - !talo Fltipaldl - Relator
ARE!"A - ArUndo KlIll.cler.~~ Relator-SubsUtuto
..A.RENA - .Broc!J. 'Filho
l'..RENA - .Benta GonçalVell
Afi,ENA - Joslas Gomes
.ARENA - Paulo Ferrllll

, ARll."'NA - JOSé Llndoso
MDB - VagO
MOB - Vago

PREÇO D~S.'J;E iXEMPb:A.R ...- NCr$ 9,10


