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'\>ída. de outn qualquer maneira a cri- .do sob tutela cuja, admlnistra~ão de- ieçlioI' tar III Vossas. Excelências, .acampa-
teria das partes' litigantes. Nenhuma penda das Nações trnidas,O secre- nl;l.ado de Exposição de MotlvOll do
disposição do presente artigo poderá tárloGeral das Nações Unidas leva A Organização, goza, no territ6rlo Departamento . Administrativo do
pl'ejudicar .o direito do Conselho ou ímedíatamente o caso .ao conheci- de cada um de seus Membros, da ca- . in 1 t
lia ocmrssào de. Segurança marttíma, mento de todos os Membros e do Se- pacldade juridica necessàrta à realí- Serviço Públlco, .o c uso an 'epro-
... I di! tã tá I G I d O i - zação de seus fins e ao exercícíade jeto de lei que cria a Escola de VI-"e reso:ver a erençe ou ques ao que cre r o era' a rgan zaçao. A no- - tícultura e E!lologna de Bento ~on-
surgir durante os .periodos de seus tlflcação entra em vigor doze meses suas runcões, ' çalves, no. Estado do Rio Grande do
respectivos mandatos, ?epgls d~,drtaGde sr~l'eCebilUen;;o pe- Seção II "i! Sul, .edá outras .pl'ovidênclas.
\ Artigo 56 ~as ecre ar o era as Nações Uni' a) A OrganIzação goza, no terrí- Rio de Janeiro, em 14 de mnlo de

• ''''''1'0 de cada um de M b 1959, -, Juscelino KubitsclLek,Tôda questão de direito que não . XVII PARTE IN'. .' ~ . seus em ros,
puder ser resolvida pelos meios meu- dos privilégios e Imunidades necessá- EXPOSIÇAO DE MOTIVOS N,9 47-
cíonados no artigo 55, sel'á levada pelo. Entrada em vlgc. rios à realização de seus!lns e' ao 58, pOMINIST'.E:RIO DA
Organização à ,Cõrte Int~rnaclonal de Art!go 60exerclc10 de suas funções. AGl:UCULTtrR.'I.
J ti fi d lt d . b) Os representantes dos Mem-
us ça para. ns e consu a, e acor- Apresente oonvenção entra, .. em bras, inclusive os suplentes, os conse- 15 de janeiro de 1958. . "
d~ c~m o artigo 96 dll. carta das Na- vigor' no momento em que vinte e lheíros, os funcíonáríos e os empre- ',Excelentlssimo Senhor' Presidente,.
çoes Unidus. uma nações; das. quais sete deverão gados da Organização gozam igual- da_República:

XVI.~ PARTE possuir 111dividuaimente uma tonela- mente dos privilégios e Imunidades d
gem global pelo menos igual 11 lUU necessários ao. livre exercício das fun- O Ga.vêrno da RepúiJllca. no e-

Disposições diversas milhão de toneladas brutas, tennam ções que exerçam no selo da Orga- sempenJí8'-de sua. relevante tarefa. de
Artigo 57 a . ela aderido, conforme as dísposí- nízacão.. promovei' o bem público e melhor

ções do artigo 57. • assegurar o desenvolvimento econõ-
Assinatura e aceitação Seção III mico da Nação, através de ação pro-

. Artigo 61 pulsora. do Mi11istérlo da Agrlcultu-
Sob reserva das díspostcões da lII,9 Para aplicação dos dispositivos das L 1 9 549 de "O

Parte, a' presente convenção perma- ::'Qdos .os E~tados cOnVid~lt,,_s acon- seções I e Il do presente Anexo, os ra, sancionou a ·e n. • ,.
ferência Mautlma das Nacoes Uni- Membros se limitarão, na. medida' do de. outubro de 19'.l~ que dispõe sobrenecerá aberta à assmatura ou aceita·· ,. ." . . a' !lscaUzaça-o da produçl\O, circula-

lo c os Estados póderãn tornar-se das, e todos os outros E"tatios que se possível, ás cllÍusulastipo da cen- d I
ç . _ , fizerem Membros serão infol'madas venção geral sôbre os privUégios e ção e distribuição de vinhos e er -
parte da ccnvencac: peloSecretál'io Geral das Nações imunidades das instituições especiali- vades, bem como a criação do res-

a) assínandrrsemreserva quanto à Unidas dadatuna qual cada Estado zadas, pectlvo serviço, ,
lu:eitaçãOj se tornara parte da Convenção, assim As Comissões de constituição e 2. A mencionada Lei, 'lue foi mo-
. . ,como da data' na . qUal a Convenção JustIça e de Relações Públicas, dlflcada. pelo Decreto-lei n.? 826, de

b? assinando, sob rese~va de aceí- entrará em vigor. E' lida e Vai a imprimir o seguinte 23. de outubro de 1938, .deu orígeru
taçào, seguida de aceltaçaUj ou ao antigo Lab.oratórlo· Central de

e) por aceitação, Artigo 82 Enologia, mais tarde .t1'allsforma~o
A aceitação se efetua pelo depósito Apresente convenção, cujos textos ProJ'eton. 344,.de 1959 no atual Instituto de Fermentaçao,

de um instru~ento entre !'os maos ~o em' Inglês, trances e espanhol mere- com uma. rêde ele dependências se-
secretár~o Gelai das Naçoes Onidas, cem ígualmente fé.serlÍ. entregue ao cria a Escola de Viticultura e díadas no interior do. pais, entre

Al'tlgo 58 secretanc Geral das Nações Un1das Enologla de Bento Gonçalves, no outras incumbências atribládas ao
, que el)camlnhará cópias, devidamen- Estado do. Rio Grande do Sul, e MInistério da. Agricultura. .estabelece

TerritÓrioS te aujentícadas, a cada um dos Es- d4 outras prO")IcI.éncias, no seu artigo '22 que, verb!s:
6) Os Memllros podem a qualquer t~dos convidado~à Conferência.' Ma- (Do Poder Executivo) "Ficam criados eUl'SOS para dl-

momento declarar que sua pllrtlClpa- rítíma das Naçoes Ullldas, bem co- V\l1gação, aperfeiçoamento e e..!-
ção na Convençao Impilca Lan1belil II mo a todos os outrosE,ttldos que (As Comissões de Economia. e 'de peclaUzação de conhecimentos
do ccníuneo, a. de umiL'UPO' ou ele se tenham tornado Membros. . Finanças) 15õbrevlticultura e enolo~i:t. des-
a. um só dos tel'l'itórlos de cujas re- Artigo 63 O Congresso Nacional decreta: tinadoS, l'espectivamente a vite
laç~es ínternactonaía .Se encarregam, ou vlnlcultores, técnicos e agrõ-

bl a. presente ccnvençac .não se ,A Organi~ação das Na~lies tTnidas Art,l.o t cl'iada, no Ministério da nomos",
apllca aos territórios cujos Membl'OS f~ca autorlzaaa. a registrar 11 Conven- Agricultura, a. Escola de Viticultura.
sllencarregam de relações interna- çaa delJêe o momento em que 1\ mes- e Enologla. de Bento Gonçalves, no 3. Foram, no tempo, organizados
clonais, laivo se uma declaração nes.- ma en..ar em vigor. Estado do Rio Grande do Sul, su- cursos' nos quais se iIlHCl" 1
58 lentldo tiver sido feita em nome Em fé do que. os abaixo assinados, bordlnada ao Instituto de Fermenta- agl'ôllomos c qulmlcos .com o objeUe
dOI primeiros. conIOl~mle ~~põe o p"'- devidamente .autorizados por seus cão, do Serviço Nacional de Pesquisas vo de se .capacitarem técnicameute
l'àgrafo a) deste Blt.go, I'espectivos governos, assinaram, a Agronômicas, do Centro Nacional de para o exerClClO ae - tiuas J.lLJ. <lo. 1 ",.-

C - Ensino e Pesquisas Agronômicas, para ç~es no órgao l'ecem-Cl'Iaao, o que
c) tO~ decial'açà'l feita de Dcêr- onvençao, . ministrar os cursos previstos no ar- permitiu ao Millistél'io lia Agl'lCllitu-

do com o parágrato al deste al'tigo, Peito em Genebra, & I) da D1Jl.1'ÇO tlgo 22 da Lei n,· 549. de 20 de ou- ra dar inicio aos tl'abalhos de aSSis-
é comunlcaail au Secretátl'io Gel'ai ali. 'de 1948. tubro de 1957, modiflc&da pelo De- têncla orientaçáoe fiscalização da.
Orgllnli:açãodas :Nações Unidas, o, 'ANEXO I ereto n,0 826~ de 28 de outubro de produção, circulação e distribuição
qual envia cópia a todos os Estados 1938, e art, 47 do Decreto n," 16.787, de vinhos e derivados, no .pals.
convidados' à Contercncia maritlma CONSTITUIÇÃO 1)0' PRIMEIRO CONSEUIO de 11 de outubro de 1944.' 4. Mais tarde, peloDecrEto~lel M
dllll Nações Unidas assim como a to- Em aplicação dos j)l'lnclplos enun- Parágrafo único, O curso a que se mel'o 1. 514, de 16 de agõsto de 1939,
dOI os outl'oS Estados qUe se tenham clados no artigo 17,' o pl'imelro Con- refere o item' 3,. do artigo 36 do .Re- forEUn criados,. no l\linistérlo d:lo
tornado Membros, selh~ será constltuldo da. seguinte gulamento aprovado pelo Decreto 1111. Agricultura, cursos de aperfieçoa-

. maneira: 8 74 d 1 I dd) nos casos em que, pai' um., mero ' 1, e 1 de fevere 1'0 e menta e de especialização, indispen-
acôrdo de tutela, 11. Ol'ganização das a) os seis Membros mencionados 1942, passará a. ser reallz&do·na .Es- sáveis ao ingresso nas cal'l'eiras es
1'lações Unidas seja. Il. autol'ldade en- na"al1nea a) do artigo 17 são:' Esta- cola. de Viticultura. e Enologla de peclallzadas integl'antes do . seu, en
carregada da . adlninlstl'ação de de- dos Unidos -Paises Baixos - Gré- ]lento Gonçalves tão, QUl'dro único, como fôm pre-
terminados territórios,.a Organizac;ào cla _ Reino Unido _ Noruega. - Art, 2," A Escola de Viticultura e visto na Lei 11,9 284, de 28. de cutu-
das Nações Unidas' .pode areltar a Suécia, Enologla de. Bento Gonçalves. terá brade 1936. Este Decreto-lei' uú-
Convenção em nome de um, de mui- b) O 1Mb' I d sede e sel'á instalada na área territo- mel'O .1.514,. de 1939, em seu al'tlgo
to6 ou da. totalidade dos territórios n I s se.s e~ ros me;'lc.ona os ,I'lal da Estaçáo de Enologia de Bento 1,9, parágrafo. único, dispõe ve1'lJis:
sob sua tutela,conforme o processo a a Inea b) do altlJ,;o 17 sao. . Gonçalvt;.s, fllnclon~n~o ambas .as
Uldlcado no Ilol'tlgo 67. Argentina _ Canadá _ Austrálla Inst!tuiçoes em per.elta artlcuIacaO, "Os cursf)S de aperfelçoamcnto

-Fl'anca. _ Bélgica- índia. sen'mdo, Indlsti?tamente, de provi- e dc espeCIalização previstos no
Artigo 59 • " •. mento aos interesses do ensino e da artigo 22 do Decreto-leI n,'1 826,

a) Os Membros podem se .retirar c) ,doisI Men~~ros eleitos pela As-I pesquIsa ~ltlcln!cOla,:. . . , de :J8 de outubro de 1938, ,úcam
da. Organizaçúo após cOllunicaç'''o es- semblela. de acoldo com a allnea c) Art, 3, Fica c.lado no Quadlo incorporados aos CUl'SOS imtiLúi-
crUa ao Secretário G:ral da: Na- do artigo ~7, sôbl'e uma lista propos- Permanente do Minl~térlo da Ag,'icul- dos n~ste. Decreto-lei",

- U 'd' , ""t 1 '~ed' l_ta pelos SC1S Membl'os, enumerados na tUl'a um cargo isolaao. de p::ovlnl~nto I - ,'·d· ' , ,çoes Dl as, ~s e ev~.... la amen alinea a) do presente anexo; em comissf,o, pa"rfia CC-6 de D!1'P.tOl' o, De :leal O COltt O Regi.l.all1er~,o
te o assunto ao conheclInemo do, ou- " da Esco'a 'de. Viti~llltu~a e Enologia os Cursos ele Aperfeiçoamento e Es-
tros Membros. e do SecI'etal'loGel'ai d) dOIS Membl'os eleitos pela As- de Bento Oonça','es' . . ~ pecialização que têm por fin:ll:dr.C'.e
da. Orgamzaçao" A con'Ulllcaçao .de semblela de acêl'do com R "!lnea d) Mt, 4,0 Pa"a 'arp~dc!' n. dp~"";'~lllabilltar os f!.lItcionários técnicos dJs
:;alda pode ~cr felia, a quaIqu(lI' ~o: do art,igo 17 en~!'e os Mem~l:o~ ~ue, ção, instalação e manutenção de Es- I carreiras gerais, para o ingresso .11a~'
mento depoi. de e.gotado um pello tem g~ande mtel~sse no comelCIO 111- de ~l'aJoue:' n~t":'ez!l ~(')", lIC'lnot.'''- i carrClras especlallzadas do iVIllllstc--
~o de doze meses a pariU da data ternaclOnal,marllJ01o. cola' de que t"at,a psta Lei, é o t'odp!' l'io da Agricultura. vémscndo 'lllUir,.
oe entra~a(;Il~Vlg~r dd Cunv~nçao, ANEXO II Executivo autol'izado a incluir, na trados 110 Instituto de FermenrnçF"
A sluda se lOlna eletiva doze meses Prop'os;a O"camemaria, os reé'lIJ's S I \;m'sos re~ulal'e,~ de ape:'felçuamenlo
depois da data do recebll!lellto. 'pelo (Mencionado no al'tigo 51) financeiros que se fizerem necessá. 'pam. Eno;ogista,
SeCl'etal'lO GemI das Naçoes Umetas, eAPAcrnADE JURIDICA. I'RI\'II.EGIOS E rios, 6, Até a pre;;ente data os .CUl'&03
da nota esc,'lla, IMUNIDADES Art. 5,Q Esta Lei ent.riU·á em vi- de Apel'felçoB.ll1(;llto, E.>21edfllização a

b) a aplicação da conven':ão aos Enquanto não aderirem à Con- gOl' na c1atll ,de "l~a publica:;ão" ~'c" Extens10 da Univc:rsidadeHtll'al .it.
tel'l'itorios ou grupos de tel';i\,onos vençt\o Geral sêbre pl'iviJegiose jmu- vogac1as ns (llspo~lcoes em contrano, realizaram ClpCO cursos l'e::;ulares,' 111
menclOnados no anlgo 58, p,':J~ ser nldades "as instituições especiallzadas, MENSAGEM ~,r. 150, DE 1059, DO dispensáveis aos funcionános d:l C.'I'-

encenada a qualquer moment,) pOI' no.que se refcre. à Organizaç§.o;os POD"'R EECXUTIVO I'eira ger::.l de M.l'ÕnUnlO D.u'fl p:'o-
notIficação escI'ita, endere~',du ao Membros ap1icul'ÜO ú Orp:aniza~~ci, ou ~ . . moç,:o especLailz;,da ele En:llo~;Lfta do
secretario O~ral das Na~õcs Unirias em relaçâo 11 mesma, asdi.•posições Senhores Membros do Congl'esso Ministério c1aA:;ricultma, nos efllu,»
pelo Membro encan'egado (le' suas seg11intc:i rclati\'8.s it capacidade ,itl- Nacional: se n1.atricularam 'vinte e dais t~cni_
relações exte:'iOl'esou pelas Naqões ric1Jca, aos privilégioS e às imunlcla- Nr. 1'o:'ma do al·tlgo 67 ela Cons- cOB,clos quals Ci\tinze logl'al':\lu o cer-
Vnidas, se sc trutar de um' tel'ritó- des. tituiçüo, tenho a !loma de apl'e,scn- t!ficado cle haiJilitação.
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. 1, ~ forma' o OoV6nlo pOl1e,experlmentadaa miWl,de oito mllvl- Gr~nclecloSu1, ~v1ndo acreacen- DECUtO .,.914.'187 -'-al1 ..

....&lplU,:.:-se para .dar aaslIllên.:lll. ej CleU'ali de c1l3tas1'lnas e l:êrca ele nul tal', ~ue, o Instituto àe l"~rmentaç&o ' 0tm1111l0 ,Il& lioW'
.er'en~ tilC.nlca. a .ulliúslil1a vunl- frmeiras ue 'Clima. temp.uado.· jt. reservou, 11.11, uma lrll& de terre- Aprova o Reglme1tto' do' Centro
:;IIJpO:a~ na fol'tna .p,.ev~i.a 14. AU já fO~ mvesaua l:l1l1'cr.lável no para) construção e ll1lltalaçAo do Nacio1lO.Z /te Emlno li pesqublZ8
:»ela ~.~o c~tada. Oll ril.u.taoJul; j coma de _ d1nl1cu'o em lJenie!1Dl'W, aludido estabeleclmento.· Agronómieas' 'do Mtnistério dG
'-..,·e;.ãl) 40 GOVê1110 >010 se !1zer:un ccnsenoa;;_o. lIO solo. cam.1llhos e es- 8 Acontece tol1avia que o ante- ,Agriculturll. .
JeZltlr. A e>Joluç;,o li o P:OZl·t$SD da-I tmdas, ediIlclo seec, casas de rllal- j'~t de lei' Inhad lo M:I
q,1111.a. ínúI15U'l.ll. se p.'~ou cio taJ dàncías, galpões, depósitos e' outras pro;- ,Q • encam o p~ : O pr~slde?te da Repúb1Wa, usando

"fÕ,lUll., pr:weipaJmente no RiO .Grau- const"U::53~ compíementares, incluai- ni&t.l".cJ to~ A~lculturadlnllo i~f a)t~ . da asríbuíçân que lhe confere. o ar-
."~'rLo ~Ul qU<! 'a niia llo.;:.a pr~~m-! ve uma cantína experímenta], ta. em os os /leU! spoe vos, S tlgO 74, letra /I, da Con.stitulçao, 'de-, , " ~ j normas legal! vigentes. I c.c a' "
.:«hr \la ca.auora(:lko ae t;:l:l':'cos pa.'- l' O Imtltuto de Fermentaç~o 'I "
tii.;:.la.t:s para o ap~lofelr;oamento ue jã. ~:=.vou nu ala:!'do e~'~belec~- 7. Assim, l)Or exempte, o, seu I1r-1 Art. 1. ... FIca aprovado o regimento

"'seus tl'at!ililos técnicas p::ll'tllll11l:lr1!1: D1e".;o e'''~'m::r.'nl 'uml\ fu7ea · de tlgo 3,° Cl'ia o cargo de Pd'etor da do Centro N:1Ci011:l1 (/e EnSIno e Pes
pa',a o l'p:!rte.çoa::uento ee seus Ll'a- ter:~no d~;n;~' ~ (;oru;tIu~áo e IE.;~ob Pl'ojctaaa I e .uma ,função. g~~- quillas Agron6nucas ,O. N. E, P. A.I.
bau.os ~nolégu:os ,e ~~~cCt~en.e :nst.e1e.":o de ums escora de Vlt.CU:- tírícaca .de Secre.lÍrIO, 0111., a eríação que, assinado pelo Mlnlstro da Agrl-
ap.'.m·Jram~mo ce saus p....:Iu<:U.. ·~a e' enol~"" que func'ona~á em de Ulnçao gratificada tem sido obje- cultura, com este baixa.

" S. A falta de uma 'W:l1a eSj;::J:i::.- ~ntilna e pel,:~iía al'cictilil.~'t,O eDm o to, nestes últimos anos, da decreto Art, 2.9 tste 1)ecreto entrará' em
li<:l\d.:. em nosso pa;s p:l:a :p~epar~- mesmo, servíneo, int:ilstlntam~me, es:CadUetlvda' ~~~lU~:~e, n~~ r~is,' d~lqe~:~; vl:;ol'na. data -de 'suapubllcação, .re

'çl;.od'sses pl'ofissioua,s, Derll C'O.1',O ?OS m.erêsscs da PC;;llulsa e do en- funç'o gl'atific~,da, vogados as disposições em contrário.l'aaa ,c:lpacltar eperancs ll,e r t U1f,s. , a d ' " ..
,. .-~._ ..- _n":~. e <11II "-"'a sino, nos t_nncs o anexo aatepro- 'Rio de Ja,nelro, 11 de outubro ,d&

e:i-'õ se .............. -~_. ,... . .....~.. ~:eto de le1., a. Ap6s a análise retro, 1ste 'órgão 1"'4, '23',"' da Indep'ndência e 5""::'reclamscia pelos viti~clL!tor~ IJla· .,.. _ T. " " •

6ileli'cs que estão ,s~ocomDejdl)S l~·. O antepl'ojelio de lei que ora elaborou substi~ti.o ao anteprojeto da República. _ Getúlio Vargas. _
a p;'=.J..-nr no estl'llJ1Il~l.l'O, com ".;m- :..Ia lV:unis~êrll) subm!tea alta con- de. Ministél'l'J da. Agl'icultura. ApoZônio Sa!!es.
c:~ 'd!Q§n:lios e diticull:\a(1es, :ml!~;' slderaçi:o de Vossa ElI:.:el~ncia p.·evê 9. Nestas condições,êlite Departa-

., E'l).1ais babllltaClOs naqueles miste-

1

a cr.iar.oo 00." uma EosCC,13 de Vitlcul- menta tem !lo Mura. de destitUir a
'tes, tw'a e EnOlOgiP. no Munielpio lle Vossa Excelência o 'anl'xo proceJõso
"9 ' N'-"~bstanre o hercClleo esfOr- Ben~ GOa;;aIV<l&. .e;s;;aclodo Rio e de propor sejam enc311U11haáosao
~ 'já 'àJ:.p~o pe:oMm:sten,J cb·j ~l'~ do í:l~ ~l1pr.~clo ~im uma Congresso Nacional a lnclusa. Men.
Agricultul'a no campo· do .ms~o Azn-. 1aC~ ao ens.no téenolúr;lCc,~a es- sllgeme o projeto' de Lei que crla
IO"1Il m::.n~lClO ,UniVtrsiC1!l!1zs R,ura:s, pecIahd~de ,e ate~llendo, 9.I)S te..l~mos a Eseola ' c1c ,Viticultura e Enologla I
dlve::sa.s EscolaS de ,Agronomia e de ida ,1ndú.strl,a V,itW1nleoll1 ,que tam. de Bento 'Oonçalves, nu lUa Ol'ande I ••••••••• ,I ~ •••••••

V<!t3rlntoria para o enslnoll'llpari::lr e' bém sáo de IntElrêsse nacional. , . 10 Sul. , , Art .. 4.7, Ao I.F., órgio central
EsCo!as ,de lrucia;iio, Mestria e T~c·, 17, Nessas ~ondições' tenho a hon- Aproveito a oportunidade para de pesquisas einvestlgaçoes clent1fl-
nica Ag.l'lcolas, plll'a o en.>ino ~ s~-. l'a de 'sullmcter 1\ elev:ida apreci:l- apresentar a, Vossa Eltcelência os ~/1 ,e de aplicação r&ferenteJõ il., vi
gundo grall,destmadas c.o:;:ll1cla.lm~n- çao ,de Vossa Excelência, o •.nexo proteatOl do meu mah profundo res- tivlnicultura,' âa .1ndÚlltrias das be-
te a llrêp3.rA,ão profls310:laUi dosl in,ep.:oJcto de lei, que ctia 11 Esr.lJla peito, - Jado G1tllherm.e de Aragão, bldas e dos Yl.nagres erogeral, e d.
trabalha.dores de lIogt'lcllltura e outrllS da, Viticul,Ul'l\ e-, J!'.noíl)gl:l l1e, Bento Diretor Geral do DASPÓ contrõleda. prodU"'''o, dac·lrculaçâá.

'mo.:lalld::t:les da ensino rural, fi ,ê1e, Gonçalves, no Rio Grandi> do Sul e _
,ainda, insuficiente para s.tilI1ll~ am; dã, outras providênc1as, bem como a L1!lGrstAÇAo errADA da importação e da. distribuição dês-
ustos reclamDs das cla.ssoa int~l'eS3ll- I'espacti'la ,?!iensazem. Pres!aencleJ ao ses pro~utos, 'compete: ,
das na vltiY1nleu!tura naclan:l1. ConS·~ssoNaciolllll. XClftO •• 9 a.T41 - DE 11 11I I ,_ e.~Autar e "A-er, executar,' em'10. Está. se tOI'llllnt\o cada, dia mais' n:VEltElRO DI 1942 a..., ......

,"imperiosa a necessidade de ~ pro· J..pl'ove1to a oportulilils.de I13I'a todo, () território lW:ional, as ,lellJ,
'tnOV~ o desenvolvl:nent',) do ensino ~,llre5elltar a VOSS!1 Excelência os AprollQ o regulamento do. cu,- "decretos, regulamentos e 'outros atol

'ela vitie'o1ltura e da. enologla 40 pais meus p,:,otestos de profundo reJõpeito. 80S cfe aperfelçoamellto e espe- baixados pelo Oovêrno,que incidam
através de uma escola que, num.ceu- - MQ.7W ltIerregla.tl. ,~~~~~ollo Mtnutérlo 411 ,Agrl- tecnicamente !il\bi'e a viticultura •

• 'tro vitiv1nlcola por exceténcla.ml- EXPOSIÇAO DE MOTIVOS ,N,q ?16- as Indústrias' daa bebidas e dos' 'vi-
' ..J1Istrasse as segwntes moc1a11dades de 59, 00 DEPARTAMENTO ,ADMOOS- O Presidente da República, maneio nagresj

ensino: ,',.",' ,,'l'RATIVO DO SERVIço Pl:rBLlCO da atrlbulçâo que lhe confere o".r- 1I- ministrar cursos relacionado.
11) curso regular de v1tlcull.ura e tigo 74, letra a, da Constituição, de~ com os setores da economia nacl8nal

eno:Cgia para formar, prolissionaill Elll 29 de abril de 1959. creta: aob ocontr4le do I. F.
aptos para os trabalhos ~ úas=nvol- Excell!!ltísslmo Senhl.ll· Presldmte ArUso .l1nIoo. 1I'Iea IPro\'ÃdO O:e-
vimento da vitivinicu1tul'a no .,aIS; da R.epubliclI: gulamentodos cursos, de aperfeiçoa- ; .
;" O) cursos aw1l>os paratl'abalha- No anexo processo. submetido por menta e especiallzaçii.o do Mtnlster10 IlECU~0-J.Ellf.9 826, IIE :;:~tl;-i938
dores e' cantln!,iroa propiciando a Vossa Excel~ncla il. ap"FIllação dêste da Agricultura a que se retere o 111'-
êstes uma classificação profissionlll J;r,Jal't:JJnento, o Mlnist€r!o da Agrl- tlgo 13 do Decreto-lei n,q 4',~83, de 'Modificll a UI n.9, 549, lU 20
que lhes aumente a en::iênclu e a cultura, pl'oPbe a cria~ão da Escola. 4 de fevereiro de 1942: o qual conl de outubro de 1937.
'produtl'lidaJe, propol'cionando ~ :;1.. ele Vit!cult,Ulll e Enola~ia de Bento êste baixa, assinado pelo Ministro de o ,Presidente da República, usando
dúst~lt:ão de obra mais adequ~.da Gonçalves, no RlCI Grande do M, Estado ela Agricultura. da atribuição que lhe confere o ar-
e eflc ente;, 2. E6clare::e o MlnlstElrlo propo. :RIo de Janeiro, 11 de fevereiro dê tig'o 100, da ,Constituição Federal,

. c) cursos de especialização para nente que o OQvêl'no Federal vem, 1'942, Ulo9 da Independência e 34,9 decreta: '
~primo.·ar os conl1eclm~ntos e a ca· há multeis anos, prellara.ndocon<li- da República • .- Getúlio Var17CZ1., -Art. 1,9 Ficam alterajosos art!
pacidade t~nica de agrô!WIV.os e ÇÕes para dar aS5istêncla e orienta· Carlos ele Souza Duarte. ' gos :U a 28, da Leln.q Mll, de 20 àe
Iluimieos ,que secled1que:n ~ r~J;IlO ção técnica à indústria, vit!"lln:colll "'EG'U' "~TTO """s' "'...'" 1)E ,outubro de 19,37, e acrescido& dali
da vltivineultw'a,. sejam, ou nao oaC- naziona1. Acontece C!l1e,:lo evoluçao e.... ........~...."' ..,..., "' ~~ artigos neasa lei ,nos seguintes têr-
-'"OS do M1n1stério da Agricultura; o pr0(1re5S0 dessa indústria se pro- APERF'EIÇOAMEN'fO E ESPECIA- . ' ,
~ - LIZAÇAO DO MINIST!:RIO DA mos"

d) eJõt:i.gios, sObre dif2rp.ntes moda- cessaram de tal manelr~ psi~eipal- AGRICULTURA. "Art, 21. Pa.ra o éUmprlmento da
1ldades para aqueles' que desejam ta- mente no Rio G~ande ou, que presente 'lei e seu regulamento, fi.
zer treinamento em um ou mais se torna cada d.a n1a!s Imperiosa ,CAPfTtlLO VII, cam eriada~" na Quarta. Seção Téc-
assuntos da. especialidade: , a neccssld,a~e de ser ampliada. o eu- .

n) curso em conferênCia, C0111 dc- sino da "ltlcllltura e, da enolo~lll. no Disposições Gerais e Transitórias nica do Serviço de Fruticultura, !lo'
~ f 'r! I um ' Ministério da Agricuitura, as sel>uin- \monstraçáo prãtica, para Industriais, pa 5, atrllVJS Ae uma esco li. Que n Art. 36. OscurSQS serão realizados.: tes dependencias: •

eomel'cíal1tes, Ilgricultorcs eoutl'OS cen1:!0 vitiv'..nlcola p~r exce!ênclll~
lnteressados sObre economia, )egisla. mim~t,:,e cursos, regulares e AVLllso~ _ a) um Laboratól'1o Central de Eno-
ção e aspectos gerais ela vitm~cul~ de, VIticultura e enolo~la. 3 _ noL. '0: E. o relativo à car- lozia, com se4e na capital Federal;
tura. " ~, Conta o Ministério da Agricul" reira de enolog1sta (PU) b) três Estações de Fnologia. com

11. para êsse fim cont!l. o M.nl~- tura com a Estacão de Enologia em sede nos Estadas cio RI', Grand..ldo
tério da Agricultura cce::. :lo l:..>taç!,o Bento GOn~alves,' no Rio ,GIan~le c'.o .<\l:t, 2,Para atender ao primeiro Sul" São Paulo e Mlna:J Geraisj
de Enologia em 13el1to' Gonçalves. no Sul, nos arredores daquela ,cidade.
:Rio Grande do sul, Junto à. clojade circunstãncia que toma mais aces- objetivo mencionado no art. ante- C) treze subestações ~eEnologla,
do mesmo nome, o que facilita, e slvel o custeio de alojamento, ali- rior serão ministrados os seguinte3 sendo Quatro com sede no Estado do
.:mrateia o problema de aloJame,nto, mcntaç'ão e transporte de, servidores, cursos resulares de ape.feiçoamento: Rio Grande do Sul, duas no Estado

• t n.s arte ele sen Ido t de'" Santa Catarina. uma no Estadl\allmentaçao e 1'11. 'P , ~,alunos, fornecedores e outros in e- ,... do Paraná, duas no Estado de São
tes, alunos, fornecedores e part<;J m- ressados. Paulo. duas no Estado de Mlnas Ge-
teressadas, XII, _ Enologista•.compreendendo

1" A localização dêsse estabei~cl- 4, Criada -pclo l)ecreto·lei n,9 226, o estudo das seguintes disciplinas: rais.uma no Estado do Esplrito san-
M, 16 'co federnl etn ;Bento de 28 de ou,ubro de ,,1938, 10call1.ada. to e outra no Estado de Goiãs;

~entolV~noa;-deve ao f~to do muni- no centro geográfico t econclmlco da Ampelografla. (2 períodos). 4) dozc postos de An:Uise Con-
i°fçadO sn:"esmo nome estar Hitlladll maior região vitlvinicola do pai~ a I>oenças ela videira (1 perlodo). tróle (laboratórios), 5endo .dols com

e P o , áflco e econômico da Estação de Enologla de Bento ;.zon- sede no Estado do 'Rio Grande do
1\0i~~nt:oJ:~grpróspera. região viti- ç,alves ocupa 110 hectares de t;rrads, Pragas da -videirl (1 penado). Sul, um no EStado, de Santa Cata-
ma d' i com o CUltIVO e a experimentaçao e 1 1 3 lod) rlna um no Estado do Pa.ran' doisvin,icola o pa s, • .' , mais de oito '~deiras de, castas finas !:no og a ( ,per 08. " , ' ",

n no Estado de, Sâo ,PaUlo, um no EI-
13, Crlada lIelo Decreto-lei nume- e mil fruteiras de clima temperado. Enoquimieas (2 periodos). tadodo Rio de Janeiro, um no D-

ro 0"" ele 28 de outubro ,de 1936, a . .__ tado de Minas Ge"rais um no "'"tado
ta""'?::, de Enologla ele Bento Gon- 5, ,Trata-se, agora, de cr.....·, uma Viticultura (3 perloosd). ' " "'"

E~v:- disPõe de ,l1D hectares de ter- EsCola de Vlticultw'a e Enologm.,r,0 ~~, ::;~~mbuco e outro no Estado
~esponde estão sendo cultivadas e municipio de Bento Gonçalves, o , ..

l




