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"CÂMARA DOS DEPUTADOS 
ORDEM DO, DIA MARCADA PELO SR. PRESIDEr~TE PARA 

.. SESSÃO DE, SEGU_NDA.FEIRA,' DIA 22 DE JAi\J~IRO DE 1968 
, EM URGE:NGIA. 

- -', D/u:ussão 

FrOjetosl\l1mCl~S ~9-A, c 3b-A. de 1967: 

,r' 1;;M PRIORIDADE 

, ' Votação-
proJcw n Q 454-E, de 196'1. ' 

,-Dl."cUSSáp 

Projeta 119 808-A~ elc 1!JG7: Pré·jetos de Decreto LegIslativo 11QS 259-D, 
cc 1966; 186-11., de /1964; - e 29~C. de 1960; Projetas n'1s. 418-D, de 1959: 

, 3.283-D, de 1965; 3.043-A,' de 196!i; e 165-A, de 1967; Projetas de Deer~to 
LeO'islatlvo nOs 21, de 1967;' 24 de 1967; 215-A, de 1965: 33, de 1967 e .lS, 

- de "'1967; Projetas n?s 2.441':'11., ele 1!l64; 3.707-11., de 1966:3._380--11.. de 1965; 
519-A. de' 1967: 3.314-D, de' 1957: 3,651-B,-de 1966; 11802-4, de 1964; 488-11., 
de 195'1;-"286-11., fie 1967: ::!,!l'i8-A, de 1965; 359-A, de 1967; 695-A, de 1963. 

,AVISO 
?à/':t Ecce/Ilmenta de E71le1!dds na Comissão_ Espec!a"l 

P1'Oj::!.(1 n\l 3.771;' de 19(17. 
Em-.,.pZcnário 

Pl'oj~tos nOs. f.60, de .1967 fl 95:i ....: 956 - 957 - 960 - 961 e 962, de 
l!lG!l. . 

_ II - 31) SESSAO DA CONVOCAyAO E~AORDINARlA Dâ 1~ SES
SAO LEG1SLA'l'1VA' Di'. 6'! LEGISLATURA, EIVr 19 DE JANEI-
RO DE 1061\, ' , . 

I - - .AlJertura d.1. SEssão 
n - LcttUt·1l. e ASf.JIwtura da Ata da ~essã'o anterior 

. III - Leitura dtl E:lpt'diente 

Oflcios: 

- Do" Sr. PrímuIro Sp.cl'étJirio do Senado Federal, oficias p9s 2.416 
2.418 - 2..120 - 2.422 - 2.2~4 - 2.428 - 2.430 - 2.432- 2,433 -
2:431l-A -- 2;~90 - '2.4.91 -; 2.492 - 2.493 - 2.492 deJ967. 

- Do Sr. Ministro Extmordinário para Assuntos cnr Gabinete cMl, 
o!i.'!ios llÇS. 1.034 - 1.036 - 1 05:\ '- 1.065 - l.067de 1967. ' 

- Do Sr. Ministro da. EdaclIcá6 e CUltura, aviso n9 2.201, de f967. 
- Do Sr. MInistro dJ El'.êrclto aviso n9 89, de 1967. _ 
- Do Sr. MInistro ela Fa?f.mla oficio n9 336 ,e avisos n98, 365-·- 373 

37.1 -- 379 - 519 --1'20 - 521- 529 ~ 530 - 532 - 349 - 573 e 579. 
de 1!lG7 I ,- • -

-Do Sr; ,MinIStro do Interio:' avisos n9s. 340, 356 e 392. . 
- Do Sr. l\!r1nistro das R~lações EXteriores aviso 11'1 -86/310, de 1967, 
-IDo Sr. ],lln!stro do Tl'abt,Jho e Prevldênci~ Social avisos n 9s 1.758 e 

_2,&78, de J967. .-

1 c/c{frama: 
- I 

DllS senhores Ar~indo KUlls1er e Arnaldo Prieto comunicanto 'lue 
Sé ausentarão eh Pals. ..., 

PROJETO· DE LEI COMPLEMENTAR AlMPRIMIR 

. !l9 2!J~A. dt' 1967.' (jut! coneeap. às empresas agricolase industriais o 
dIreIto 1e complementar até 70'1;' " crédito fiscal correspondente às mer~a
dorias entradas 1103 respecljj.VCl! estabelecimentos; ,tendo parecei, da Co-
mlssfill de COllStltulçli.tl e· JUf';ti~lI, pela inconstitucionalidade " 

PROJETOS A n,!PRIMIR 

N! 2,513·C, de 1965 -- ED1wdl1s do Senado ao Projeto n9 2.543-B de 
1965, mI. Câmara dos Deputac!os •. 'qlle institui a Semana da Comunidade. 

(A Comissúo de CO,:lf.tiLuiç{íQ e Justiça)" 

. N? 593-11., de 1967, que instJtui a "Sem!111l1-da' Saúde" e dá outras pro,.; 
-vidências tendo, pareceres: . da Comissão de Constituição c J/ustiça, pela 
constltucionaUdacW; c, 1avor{n'el (ia Comissão de Saúde. -

N9 641-'11., de 1!!67, Cjue dispóe sõbre a cOllcessão· de férias aos R~pl'e
sentantes Classlstas nas Juntas de Conciliação e Julgamento; tendo párc-. 
cer, da Comissão de Con&Lhuíçâo c Justiça, pela inconstitucionalidade. 

N? 646-A, de 1961.-que dispé,e sêbre bolsas escolares pa.ra o ensino mé
dio, através de elltidades e.stuaCl'ltts; tendo ~P!\recer da Comissão de Conlr 
titulçM e Justiça, pela incollstlt1!clOnalidade. '. ~ . 

"NY 682-.'\, de 1967, (1110 institm ta:ta de 5% sôbre o movimento_de Vém
das efetuadns pelas !mlústllas do ;(Utno e de bebidas alcoolicas o dá 0l1-
tras- providêllcla~; temia l~UleCçl'. da 'ComiSsão de Constituição ~ JustIça, 
pele. inconstItucionalidade.' , ._, -_ 

Nv-055, de 1963, que rev('~ o § 39 do Art. 21.do Decreto-Lei~n9 67, do! 
21 de novembro de 1!166, que e:tllJgue o Lloyd BrasIleiro - Patrlmônio Na
c1on'~l, autoriza a ('onstltUlç.'io da 'CompanhilJí de Navegação Lloyd Brasilei
ro e da Emprê!:'a de -Reparos Ntovau. -"-Costefra" S.A. e dá outras' providên
cias. (Mensagem 119 !ll de 19C8, do Poder Executivo) - (ÀS Comissões de 
Constituição' e Justiça, de -Trall~portes, Conlllnlçaçócs e Obras Públicas e 
de l:conomia)~ . - '_ ~ 

N9 956, de 1!J68, que t'ltera o artigo 39 do Decreto-lei 119 210, de 27 de 
feverêll'O de 190'[, qlte. estabelece .ncunas paar o abastecimento de trigo, sua 
industrl!1l1zação e cmncrcialillllçíh./ e d~. outras proviaénclas. (Mensagem' 
n Q 22, de lDGS, elo J."Odcr 'Executivo) - .<AS Comissões de Constituíção e 
Justiça, de Agricultura e Politica Rural e de Economia) • ' : _ 

N1 957, de 1116B, que alterat § 29 do artIgo 26 da -Lei n9 4.239, de 27 
de: junho de 1!l63, qu<! aprova o Plano Dlrctor do Desenvolvirilento do Nol'
deste pam os anos ,eie 1fJ63, -1901 e 1065; (Mensagem n9 23,~de 1968, do 
Pocler ExecutIvo> "'- (As CcmÍ5sõcc de Constituição e Justiça, do Polígono 
dllS Secas e ue l"m:mçl1S). _ ~ , ' 

, N9 960, ele 1968, que rC{tt;Ja Li microfilmagetn de documtlntos oficiais e-
dá -outl'all proviclêncla'l. 1l\1(,11~agem n 9 27-68, do Poder Executivo)' - tA 
Ccmis<;no ele COllstltulç"àõ e JustIça}. ' . ,_' -

N9 062, de 1968, que altera (, art. 49, <Jo 'Decreto-Iei n9 221, de 28 de 
fevereIro de 1967, que dispõe sôbre a ·proteção e estimUlos li pescl{.e dá 
outras providenclas. lMensagetn n V 25-68, do Poder E.'tecutivo)- - (As Co
'mlssões de ConstitUição e Justlçs',e de Agricultura e Políticã.· Rural). 
- ." Mensagem, n 9 717,. de 191!7, do Poder E;xecutivo, -que submete a aprecla
çao do Congresso NaclOnal o textc da llsta das concessões feitas pelo Bu;"
sU na VI Rodada de Negocl&çõt:s Comerciais (Rodada Kennedy) do Acôr
do Geral sôbre Tf!,rlfas"'-Adcanelras -e Comércio; (As ComissÕ\?s de Rela
çôes Exteriores, de COJ15.titul~f.o e Justiça e de Economia) - (Publl<:a.du. 
etn SllPlemento). -, , , 

, , 

REQUERlMI:;RTO 'DE CONVOCAÇãO A lMP.RIl\flR 
No! 3.813 de 1968. do Sr, mOres ,soares, que solicita. nos têrmos regi-

mentaiS, seja com'oeado o El.ctlentíSslmo _Senhor Ministro "da Fazenda, a. 
fim de pre.~tar ao Plenário _da Câmara dos Deputados, informações cô

- brc as linhas da. POlftil\l\ ~~onômlca, financeira e social que serão executa-_ 
dos em 1968.' ~ . . - \ " . . . , 

. IV --;- PEQUENO EXPEDIENTE_ 

. A~"rONI() BRESOLni -. Impostolsôbre produtos industrializa~os. , 
COVIS PESTANA - CO!lclusão da linha Passo FIlndo-Roca Sales, no 

Rio Grande do Sul.. ,. . , . 
ALTAIR LIMA ...:. Primelro~ Congresso NacIonal do Ensino Univer'3ttá.-ric>. - - , , 

ERNESTO VALENTE - liúmenagem póstuma ao Marechal, Stênio Cafo 
de Albuquerque LimJl,. " . , "; 

PAULO CAMl."OS - Politic;l' cafeelra. . ' 
- ERASMO MARTJNS PEDRO - pagrunênto de diferenças á llesSoni do 
1!lUnis~ério da Saúde. . . ~ . .'. 

MARIO MAIA. - DenúncIa contra o Governador do Acre. 
DàIN vnWt'A -- Lei de Segurança, Nacional. ' 
RAUL BRUNINI -=- Aeroportt supersónico. ' 
PADRE VlEIRA - Fosi~~o dá Igreja. ' 
ELIAS CA'HMO -~-TrjgésjmuJ1111iversárlo de Governador VaindaNs, 

MíAas' Gerais., . 
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. em Lei. -poderá proporclOllal.' 
ção que o ca.so reqUel', 

. .. --I 
a solu- peszoal de primelru necessIdade as lações vitimas de calatnidades ptllJl1- de Mottvos do .senhor 'Ministr;; de Es· 

frentes de -trabalho, para fomecimen- CR$, decorrentes de séca ou enchente, tado da. Justiça, o anexo projeto da 
lo dh"cto e exclusivo aõ pessoal ~m 4. Enfrentam o D N. O C S Jef que regula a. microfilmagem d. 
servlcos ou obras a preço de custo. te o l'I Grupamento d~ Engenharia.]!: doc}'mentas oflclais e dá oul,ra~ pro. 

Apr,:lVelto a oportunidade para. re
novar n "Vossa. Excelêncln os senU· 
mentos do meu ma.is profundo res
peIto c admiração. - -José Fernandell 
de Luna, ;Mlnlstro Interlno. 

f 19 A Secrslarja Executiva. da mltações de ordem' espacial na sua vldencla~. , ' 
SUDENE. sempre que a situação - o atuação em tais 'emergênclas; que po. I Brflsiha. l~ de janl.'lro de 1968. -. 
exIgir, poderá prestar a assistênl'la derlam ser superadas pela utllizaçúo IA. Costa eSllva. _' 
rnenclcnada nzsté artigo, nd referen- de órgãos e entidades estaduais _ ~e EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N(f-

PROJETO " dum do Conselho Del!berativo. objetivos similares, evitando-se a II." ,MERO 1.038-B. DE 1967, JJO MI. 
N9 957, OE 1968 §"29 A exec!lcão das obras e ser- petlção do Ilue ocorreu durante as NIST.RO DA JUSTIÇA 

'. ., vlçcs rele,'lCes lia aJnea "a" dtlste sêcas· de 1961 e 11165, quando a .. -
A.l/e~4 o paragrafo 29 elo lIrt~uo ~8 da artigo rlemá a cargo dos órglios da SUDENE 1'01 constrangida. a atuar Jlc" Brnsíli •• - Em 14 de dl.'zemblO dlt 
. Lei 71~ 4.239. de 27 (le 3unho (ti; Administração Federal. mediante J)ré- administração direta. em áreas não 1057. 

JDô~, que q,prO!1a o Plauo Diretor do vJo convênIo com a SUDENE, ou des- trabalhadas wr aqUêles dois - ór\)tlos ,Exce1enUs:;lmo Sell110r PJ'est-
~~C1!1'Olvnne-lIlo do Nordeste para ta na reglãá. onde não rôr possivel a federais. _ . -- 'I dente da República: 

(l1/0/L ele 1963, ,1964 e 1965. atuaç1io dos ,referidos órgãos. 5. Ora. não dispõe 1!: SUnENE de O Senhor Ministro tio EXército su-
(MENSAGEM N9 23. DE '1968. I 39 A SUD~E. inclusive com re- estrutura para a execuçao de servJ~os geriria a esta. Secr:etarla de Estado a. 

DO PODER EXECUTIVO I cursos do FEANE. diretalnent.e ou dessa. .natureza, torna.ndo-se sua. nçAo elaboração de lei que regale a' rnl. 
(As Comissões de Consmuição e Jus

Liça, elo PolJgono das Secas e de 
Finançasl 

através dos órgão!> executores das pr à t I C a me n te lnexcqúíve1. ,quando crofílmagem de documentos oficiais. 
obras e' serviços de emel·gência., po- aquêles fenômenos, tão aleatórios 2. Justificando a sugestão. aduzlU 
derA constituir estoques de u~nslllos quanto pre.visivels, ocorrerem em malar Sua Excelência que a. Lei n9 3.071', 
e ferramentas para utlllzaçao nas amplitUdE}. Por ou~o lado, a exl- de 1 de janeiro.de 1916 - Código CI-

O Congresso Nacional decreta: fre~·lte!l ele trabalho de que trata êste gênc!a de formalldades a.dministraU- vII Brasileiro - quando tra.~a da. for. 
ArL 19 O parágrafo 20 do artigo artlgo. . vas oU operacionais é lncompatlvcl ma. dos atas jurídiCOS e da J;ua . pro. 

26, da Lei~nq .'.239. ·de 27 de jllnho § 4" Ao pessoal admitido nas fren- com a urgênCia que devem l'evestlr va. estabelece. em seu art .• 138: 
de lD63, llassa a. ter a. seguinte re- les de trabalho. de flue trata êste ar- llledidas asslstenclals aos efeitos de "Terão, também, a. meslUoi. -tôrça, 
dação:" " . tigo. não se aplicam as disposlçÓ"..s do flagelos como a séca. e as enchentes, probante os t.raslados e as certidõe1f 

"§ 29 A execução das obra~ e Capitulo V desta Lei, nem a obriga~ fi Tratando-se de matéria urgente~ extraidas por oficial público, de ins
serviços, 'léferldos na allnea ·-"a" torledade da contribulção _de previ- sugÍro a Vossa Excelência que a en+ trumento ou documentos lançados em 
dêste ~tigO observado o disposto dência social. cabendo-l~ei entl'e~nnto, catpinhe: ao Congresso Nacl.onal. ná suas NotaS". 
no paragiaio seguinte, !icará a o dIreito ao repouso semnnal remu- forma do artigo 54. § 3" da Coas:!- 3. posteriormente, o Dccreto-le! na. 
cars<! ~a. SUDENE, ou mediante nerado e lndenlza<;ão por acidente no Luição, para. apreciação conjunta, nO mero 2.1411. de 25 de abril de 1940, 
convemo a cargo de outras enU- trabalho. prazo'de qUarenta dias. ' acompanhando a evolução· nas pro
dades ou órgãos federais, ou- na § 5° Constitui crime de l'csponsn- Aproveito a. oportunidade para re- CI.'SSOS de reprodução de documentos, 
impossibll1dade da. atuaçlio dêste!. b11ldade a infração ,às alíneas 4, - '/), novar a Vossa Excelência os protes- preceituou em seu art. 29: 
fi cargo de entidad!'s ou órgãos c e d dêste artlgo. tês do meu mais profundo respeIto. U As certidões de inteiro teor. bem 
esTaduais". - •......•......... , ..•..........•••.•• ; - Afonso AU{/llSto dê Albuquerljl/e conl0 as públicas-formas de "qualq1.A 

ArL 2Q O artigo 26 da. citada. Lei ....... , .............. , ............... Lima. natureza.- podem sel' ~ extraldM ~ 
"no 4.239, de 27 de junho de 1963 fica ... , .............................. '~\' PROJETO melo de reproduçáo !otostAt1ca de-
açrescitio dos Seguintes l)arágraios: ....•..•...........•......... :........ vendo as cópias conter. para. valor 

a \ "§ 69 A execução d1reta pela Art. 97. A pr~te lei entrarA em N9 960, de 1968 \ probante em Juizo ou fora.· dêle. II !tu 
SUDENE se restringirá às regiões onda Vl .. "'Of na. data da; sua pUbllc/Ícção, re- dn • tentlcação da autoridade compeien: Regula a microjlhnagem de ~ t t I não tõr passIveI ao aluação de outros vogadas as dlsposJções em" contrtt1o. CUmellt08 oliciais e dá .::Jtttàl;J pro- e, que cer if cará em declara;;ão I.'JC-

ó!~ãos .ou entidades, .tederrus ou es- Brasilia. 27 de junho de 1963; 142' vJdenclas. ~~~~,~al- se acharem iguaIs ao origi-
t uais, da Independência e 759 da República. 

b) § 79 Â celebração dos convê. _ João GOlllart, Carlo~ Alberto dI! (MENSAGEM N9 27-68; DO PO- 4. Não 'faz, todavia. êsse dlplom& 
I 11 los. que obje~ivem jl. execução alu- Carvalho P1ntlf. _ DER EXECUTIVOJ legal qualquer referência ao processo 
, dlda neSte artigo} independer~ de 'MENSAGEM NI' 23 DE 19G8 \ (A Com lesão de Constit\ll«;ào de inicrofilmagem, permanecendo o 

quaisquer formahdades. ressalvadas . .• e Justiça) , mesmo à margem, como elemento ele 
- ali que, a. critério do Superintendente DO PODER EXECO'l'IVQ prova. . legalmente reconhecido . até 

da SUDENE. sejam consideradas ne- Excruentisslmcs Senhores Membros do O Congresso Nacional decreta: que o Regulamento do Servl!;'o 'Geral 
oessá.rias para comprovar a qualldade Congl'csso Nacional' ,~ . Art. 19 Fica autorizada, em todo !l e Arquivo da Aeronáutica, aprovado 
do l'epresentante do órgão ou entl' De acôrdo com o 'irt,jn'o 54. "ará-: Território Nacional. a mlcrofilmagem pelo Decreto nl' 1.978, de 25 de ja-
dade conveniente"., .. >' - de documentos oficiais, de órgãos fe- n~iro de 1963, itutorizou a adoção 

Art. 39 A presente Lei entrará em grato.s 19 e .'0, -da ConsUtulção. tenuo derais, estaduais e municipais desse processo de reprodução de do-
'Vigor na data de sua. publicação. ~ a. honra de submeter à deliberação de § 19 Os microfilmes de "ue trata cumentos, para uso de suas l'E'parU. 

Vossas Excelências acompanhado de .. ções. ' 
Art. 49 Revogam-se as disposições Exposição de ,Motivos do Senhor Mi- esta lei, assim como as .certldões (lU 

em contrário. , nistro do Interior o inclUSO projeto os respectivos traslados, 'pro1uzllãoos 5. O MinistérJo do 'Exél'clto cansl-
Brasllla, em .. de ...... '-'.... de 'de lei, que dlspÕ! sôbre a execução de mesmos efeitos legais dos documen- dera de evidente interêsse para o 

1988. . ' obras e serviços de emergência em tos nilcroftlmados." ,conjunto da Administraçi'io Pública a. 
d I IClad 'bll d i 2'1 Os documentos mlctofllmados posslbllldade de se atribuir, ao tHlS-

. LEGISLAÇÃO CITADA. f:~: dee ~a a: enc1e~rl? ~!, á.r::':l~; pÓderão, a critério da autoridade com_ lado !l às certidões extraídas de mi-
LEI N° i.239 - DE 27 DE JUNHO atuação da SUDENE. petente, ser incinerados· ou arquiva- croIilmagem. fórça probante, _ bem 

--= --. DE 1983 _ Br" "fll' a. 17 'de janel'ro • dos em local diverso da repa:'Uçáo de .CO~O a de substituir os volumosos ar-
...., de 1968. origem. qu.vos de documentos 110r arCjttA. 

Á1lrova o Plano Dtretor ao Desenvol- A. Costa e Sllt'a. ;. 39 'A Incinerlll',ão dos d,,;),umel1t~s menores, à base de microlilmagell_ 
vtmellw do Nordeste para os an.03 - " 6 Por m~ parecer tá 
de 1963, 1964 e 1965, e dá outras EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N9 6 DE microfllmados 011 sua. transferéncia r . d d . . a suge~ o me-
providências. . ~- '1968 DO MINISTRO DO INTEIÚOR para. outro local !ar-se-á mediante ~c~. ~ra e aC,olhllDento, estc 1\11. 

EtÍ1 10 de janeiro de 1968. lavl'atura de têrmo, por nul.oridade nttr~O, ~om ~re na propost!1 doMI-I............. ......................... competeJlte. em livro próprio. ~e s 1 r o O ~x relto e do llllteprojelo 
, .•••• ' .......... , •••••••••••.••• ; •• . • • • •• Excelentíssimo Senhor PreSideft!e da § 41/ Os filmes negativos 111? micro- ter eI por ~ e à elaborado, ao subm,:~ , 
" •• ~ .... < ................. , .......... , filmagem ficarão arqUivados rm Re- de o arun o, elevada conslderaçaa 

t u.. República \ partição de origem, vedada lrJa. saida a reVsOeSS._~ExCelêncla,_tem a honra dI) 
. Ar. 25: A asslsLe!.lcla. referida na Tenh 11 d b 1 sob qualquer n~etexto. p n""... o substltutlvo anexo e de 
alinea. a do arUgo 2' serâ. prestada. o a onra e su meter 8. e.e- Art. 29 O~ Ministros de ~tadi) de- opinar porque, acompanhado de Men ... 
mediante: . -, vada apreciação de Vossa. Excelência. clal'a~ão quais as autorl'dadl's compe tagem, seja encaminhado ao Congres.~ 

'~ - o anexo Anteprojeto de Lei, que dls-. •• - 50 Nacional 
a) abertura. e manutenção de freno põe sôbre a execucão d<} obras e ser' tentes para aute~tjcaçao de trasladas Aproveit' t I 

tes de trabalho para execução de viços de emergência em.casos de ca.. e certidões originarias de microfllmes. . o a opor un dad,e para re
obras e serviços de emergêncIa, nas lamidlUle pública., deCorrente de al'ca Art. 39 11: dispensável o reconbecl- novar a lI"ossa ExcelênclII protesta 
l,on',. ... ~ fIX' ad .... pelo Conselho D" h t ""~ d t - t 1 d t 1 - • de profundo respeito. - L:t's Ânw~ .. w.....- "'" -- ou ene en e, na. ... ea e a uaçao da. men o. da f rma ~ au or.dad" q~ll "io da Gama e Silt'u MI .1 'd 
liberativo da SUDENE. por indicação SUDENE. - autenticar otrnslado ou a certldao Jusliçn ' nill,ro a. ,a. Secretaria Executiva; :- - de mlcrofUmes. ~ I -' PR 

11) pagamento semanal em dl- 2. VJsa a proposição' ao atendl- Art. 49 Esta lei entrará t"lU vlgor. 'OJETO 
lihélro, ao pessoal admitido' nas obras mento,' por entidades e órgãos esta.- . N0 961 d 
e se .... Iços, previs'~ n" nUnca., anterior, duais, de atr_ibulç6es até agora. :>rlva. - na -data. de sua pubUcação. .1 " e 196& 

• , W' .. .l Art. 59 Revogam-se as -disposicõrs: . 
respeitAdo o salãrlo-minimo dà Uvas de ~tgaos ~ed~rs!s, LO que tange em contrário. . Au/o1'1.w.o Poder ,Executivo a pt'rtt/11-
região; à exeeuçao de servIços e '-bras de en- Bra.silla, em •.• de ••.. ;....... ele' lal' mwvel, dI! !JTDprjl'clade da União, 

c) fornecimento gratuito de gê- rãler assistencial, custead9!l com r~ 1967. c~m a A~socrarão Leopolc!ÍJla Juve-
neros e objeros de uso pessoal dlt 111'1- cursos Integrantes .do Fundo de Eme~- 111l, 11a cldnde de Pôrto Alegre, Es~ 
melra neceslsdade nas obras e ser- gêncla e Abastecimento :cio Nordeste -l\1EN,s.'\GEM N" 27. DE 1958, todo rfo Rio Grande elo Sul. 
viços de .emergênda à.s pessoas InvA- (~ANE). além de outrcs para ~se DO PODER. EXECUTrvO tMENSAGEM:' N0 26, DE 19V8 DO 
Ildas. inclusive viúvas, mulheres sem tlm destinados. ExcelenUssllllGS SerillQres Ment- I -PODER EXECUTIVO) , 
arrlmo e/velhos de idade superior a 3: PJ'eWnde-se. ademais. restringlr "bros do Congresso Nacional: I (A Comissão de Constltulção e Jus-
tl!l (sesesnta.) anos, mediante prévio as tormalidades e':igidas, llsUalmente, Na ""'~a do art. 54 ... lfl e ~9 da' :Iça. e de 'Finan"8SJ. 
alJstilmento para efeito de contrále e para. a celebração de convênios entre ..,,,.. ... Y - " 

.fiscalização tios serviços, a SUDENE e os órgãos executadores. Constituição. tenbo a. honra de nIb-1 O Congresso Nucionnl dec.rE'ta: .. 
1t1 manu~ção obrjgatória de postoll a fim de propicIar maior rapidez _e meter A delibera~ão de VOssas EXce- --Art. 1'1 Flcll autOl'!zado o Pod"r 

. _de 'fenda. de gêneros e objetos de uso e!1.t-.!.4!nela. no atendimento às popu. lências, acompanhado de, ExpooiçiotExCCUtlvo a permutnr o imóvel S1-
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