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ta. Ca.sa, peranlie as quais são ap?e...
. vossOs lar-es. Ttanqüilidade de espírito mento será discutid•J e votado ao fi·j
Parecer n~ 152, de 1962
sentados, em profundidade, os estuna.l da. Ordem do I>ia.
. j
para que po~ais trabalhnt em paz.
Da Co;nissáo de F"inanças, sd... dos das diversas matér!:1s legit.Iativas
Est(l.. esgotada a hora do Expedl·:
_, A minha. elclção reafirmo, porque
bre o Projeto de Resolução nú... em trtlmitação.
:não sou homem que foge à luta será a ente.
·
mero 20, de 19Gl, que· dispõe sôbre
Impôr à opinião pública o malor
v-olta ao regime da ordem, do I'espeito
Passa-se à
a estrutura administrativa do conhecimento das atividades desta ca ...
às instituições dem.~ráticás, e garantía de que não caminharemos para o Ordem do Dia.
scn.'i.:;o Radiotécnico do .Senado sa, morment-e no regime parlamentar,
caos, pela re;roluçãn sangrel.:t3, mas
Fdr:ral.
representa medida de alta sabedoria
Dtscussão, em turno únwo, do I
,
. Gesta Cottu~ão Dn·etora. E fazt'Ho
para dias meillo!·es, pe!o labor fecunPro1eto de Resolução
n~« ~,;,c
Relator: Senador I•ernandes 'fa ...
a~raoés de um aparelhamento
do de quantos vi\·cm !lest~ terl'a ::.bençoada".
2Q. de _1961, de autor.ta _da qotn!J- \ vma.
que.lhe dê eficié~cia 12rát1ea e oporlt conhecida de todos, Senl1or Presuo Dtretora, qu~ dtspoe sobre a 1 Apresentado peb ComiSsão Direto- 1tumdade de reafLrmaçao de prestlg:o
~idente,
a operos!dade do Senhor
~~trutura. a~mz_nzstratwa do Ser- I ra, 0 projeto altera no seu artigo l?! na ~piníão .popular. tra?uz: in~g~v~I
Adhemar de Bsrros, sobejamente de'PIÇO Radwte~mco do sey.a~ Fe- d~sposiçõss
contidas na Resoludo 1men~e. defesa da JltóPl'la mstltmçao.
monstrada que foi quando Governad!ral em regu~e de urgenc1a, ••n?':' número 6, de 1gso, criando 0 SerViço ; Dlfund1:- no:iclõ.rü.1 dos tr:lbalhos das
Cor de Sãu Paulo e, posteriormente,
termos do artigo 330. letra c , cte Radiodifusão do Senado FeclerrJ. 1 c~!"!li<>s.õe!, d::t priv<ltwid~de no e~er
como Prefeito àa capüal daquele ESdo Regimento. Interno,. em. v!rt?-SeHs demais artigos tratam da or- 1c~c:o .ue ~~rtas: pre.rro;:at1vns consbtl}tado. Estradas de rodagem, estradas
de do Requerimento numero Z.:JO, ganização do novo Serviço que in te-! c:oor.rs, aJem rle n::rneros~s outras nt1~
de ferro, usinas têrmo e hidrelétricas,
de 1962, dos Senho:es Senadores, grará a infra-es:tl'utura 2dministra- ~ ·ndr.:de.s quo:- lhe sao pertln~ntes, tudo
-escolas, hospitais, abastecimento de
B.arros C~rv.alho (~Id:r do PT~), tiva desta Casa, ir.digam ·as setores in,/ }r.pres.~n~a-. para o S~nado, afirágua, enfim, uma série de empreen...
L_lm_a ~elxerr:;t <Lidex da, Mato~ em que se dividirá. e a finaHdade düH: mae10 no se10 do conhectmento podimentos notávels, con.stitu-em os
na) ~ e Afrámo Lages (Ltder .da mr.smo.e, o pes;;oal !H~Gêssário e a míi.-) pu1:J.r.
grande acêrvo com que aquêie emiUJ?N!.
tendo pareceres das Co- 11eira de recrutâ-lo bm come oont,em: o
c-·,'~·'''
,•;,
f
mtssoes
.
. '.
. ..
,
ra, o .........
~~~ ... 1~~-'o que o erecemos,
nente brasileiro vai se apresentar
·
.
.
íi!nda. !lOJ'l<W.S .re. 1.allvas n PYOV1V€rl~ visa, exr,tamente, a proporcionar os
perante o povo paulista, que o julga-~
de constituição e Justiça, ~1as outras, .completameatan~s à:; q•.le- recur.:::os humanos e de adequ.lção
rã, no Pleito futuro, corn tóda. jusjavorr.vei;
1wram mencionadas.
1ftm-ciona!, indi~.pensliveis à co-nsecução
til;a..
- de Finanças, no senlião da!
Etn just.ifir::tção 3.D p;:cJefa, foi uw- : •.:!ê~ses p:-opósit'Js ·
Era o que tinha a. dizer. (Muito
t:olta do Projeto à Comissão Di- i C:<~ do que o Servlço né(.:! pl'.::l,;;,~a de:;- i :E:le p''evê .o:;eJa instituída a Diretoria.
Vem)
1
retora, a tim de que se pl'Onuncit; 1) tina-se a divn~ra.r os L1J':i;·Llll1o~ dG üa R:tdiorJifu.são, assim trans.rm·mado
O SI:. l'RESil>llNTE:
sôbre a necessidade de se in.tro~ Ecn~do Feàenll. E sa 1 i~1:~;,. o c-f'táter o ~~t'J:?:l Eel'Vico, êste, aliás, ainda fundu;;irem. modtjwações no texto do jlmp:.:n:ó';o da Civl!1,e;,•;tio em 'l?rêçc, ciona::1rlo de jacto, sem definicão juNo expediente lido figura a MenProjeto);
vez que a d':'ficíéncla de comuní-/' rfdica.
"'agenrn número 1'03, numero de ori·
gem 109 ), de 28 de ·maio, contendo
- Diretora, oferecendo substi- c·:~Jes ~:.1: q11e se : ec::nte a nuva Ce.Imphmtada a Diretoria. que terd.
-e d
t
'd
.
tuttvo; e dependendo de pronmz- pita-1 do;: _há ml!~ro esté;Va a recbm:1r (d~;.startc, maior den.sidade para o
0
1
~oj~~~o ~e ~ei yen~m~~es~.~~~~~.
c~arr;e13-to àa~ c.omissões de. Cons~ \ ''.,~ P,l:~;-·iu0olda:; de qu<:: f''•gita o prc- ) ~xe:·c:cio. ~as sua.~ ~~ri~uicões, est~rá.
ra
n· ero 73 de
tttu.çao e Jus:,ça e de Fmanças. J ... to.
1.. la S\:b::ndmada dtre, ....m . . nte à Cmms..
1958 na c::c·m
a a
e u:n~ ',
sôbre o substitutívo.
l c::. 1 1.
.,
,: _
~
.., '.:::ão Diretora.
o substitutivo apenas
.:..s·fiO, no ... ~nado, que d~poe .s~te 0 1 co·
_ :
...,9brc o ploJ::o
fo. E.n •. Ldo, tm _... 31 maTttént, nê.,te Pll~so, a orientação do
~!~mdo Nacwna.l. de Pavunentaçao e
o~~re a mesa os pareceres q'l!-e_ vao !I Cg JUlho d:. 196l, par~~er da Cmms-! projeto inic!al, um e outro dando, ao
da o:rtm.s providencias.
ser .tdos pelo senhor 1º .Secretano,
s~~ de JUSHÇa, no senlldo de. (1\~e, re- novo ó:·"'ão cüm .i..«so a necessária
Com êsse, são tres vetos que pen- 1
São lidos os .seouinte::.:
~nhv~~e';Lte . ~os- asp~ci? 3 )~mdlco- i flexibilíd~cte' para. receber, .sem maio·
dem de pronunciamento do congres..,
cons r_,_UCl?Tiais, nao exrs-l& ~)lCe que rre.s õbfces de ordem administrativa. a
.ltiD Nacional,
Parecer n9 151, de 1962
contra~nd!casse s.ua a_provaç~o. .
)orientação emanada desta comissão.
Apr... sent~d? que fo1 a 8 (<e Juni:o-1 A Diretoria, assim instituída estã
Para a.preclã-lo.s, esta Presidência
Da Comissão de Const!irâção e d~ an? proximo passs.~o~ a propos1- dívididn. em dois Setores _ 0 de Diconvoca sessões conjuntas, que se reaJ c
"b
P .
d
1 çao es,à quase a comp~e~ar um ano. · vulgação e 0 de Manutenção
lizaTão no dia 12 e 20 do mês ~m,
us lÇa, 80 re 0
roje 10
e Re- ÊSse espaço de tempo confunde Se
to d
1
·
!
sozv...-·ão númerO 20 de 1961 que i'
'
d · 1
d. á . :·
O Se r
e Divu gação representa.
curso, às 21 horas e 30 minutos, no 1
düipÓe sôbre a es'trutura ~dmi- t:om ~ UD?a 1~se
eex ra9r m n~ 1m-- a atividaqe da I)iretoria. A ê1e in ...
Plenário da Câinara dos Deputados,!
nilrtrativa do Ser·iço Radiolécnt- ~ortanma para o fu?cwnamen~o do cumbirá toda a. parte redacional para
- :::e:r:ado., face qu~ ~assmala sua adap~ divulga<:ão das atividades do senado,
s.~ndo no dia 12:
co d.o se rl Fed" 1
.
1
Veto (})arcial) ao projeto de
nu o
era •
ta;-ao a~ condlçoes oferecidas por encaminhando a<JS jornais emisSoras
llúmero 2 . 222 _57 , na. Càmara e n~e!
Relator: Senador NoiSueira da G~-! E:·n.sília. ·E e de supor, agora, que a de rádio e televisão o resPect-ivo non1a.
'
yn·ópf"ia
vivência dos problemas p.ovos ticiário ·
'
mel!o 13-60, no Senado, que fixa as
n·
d 0 'b
. t t ,·
d
.iá surgira, a esta altura, a conveniO Setor de Manutenção re-presenta
diretrizes e base da educação naciod so ;e _a e~ r~l u~ a . a Ir;;~ ênci:l de possiveis modific8.çôes ntt a atividade-meio estando a seu car ...
nai:
nist IS~?~a
r~ 1 F do er"VlÇO
a ~ cmco.
proposição, com vistas a melhor atin- go a conservaçãO e o normal rendi ...
8
0
1' -Veto (total) ao Projeto de Lei ena
. e_ era1•.. 0 prese~ e pro)e1o, gir a finalidade coUmada.
me11to técnico de tôda a aparelhagem
01
nür.>c:o 4.119-C, de -1958, na Câ.mara da. ComiSsa?. :etora, VIsa aos .se~
Opinamos, portanto, pelas raz-ées radiofõnk.:l da Dil'etorJa. Esta, no sis~
e nú.m~ro 73, de 1960, no Senado, que gumtes obeJttvos.
..:;xpost<.S, n.1 sentido de que o projeto te~a técnico existente, comanda, abadispõe sõbre o FUndo Nacional de
a) mudar a denominação do ser~ volte à Comissão Diretora, para que vês dos aparelhos denominados "conPavimi:!ntação;
viço Raàiotéçnico, criado pela Reso~ a· tnl"'snp. se pronuncie sôQre a ne- soletes', tõda a sonorização da Casa.
2) _ Veto (parcial) ·ao Projeto de Iução número 6, de 196{), para Serviço cessidade de introduzir mudanças no Registra o som dos microfones do ReLei número 3 . 078• de 1961 , na Cã~ dt! Radiodifusão (S. R..);
, seu texto.
cinto das Sessões e o emite para todm=
o"a e nu·mero 152, de 1961, no Se•
b)
·
d ms
· se t ores administrati...
....
os Nalto-falantes.
inclusive
m """
crJar
.l'.l o parecer~
·
d
d no dAnexo.
. ·a m~amzação O qua ro e peSnado, que reestrutura os cargos de vos frente a êsse serv1ço;
Tesoureiro do serviço PúhH~o F!l-'
Sala das Comissões, em 20 de teve- soai para. a Diretoria, o Substitutivo
·
c) fixar as especificas atribuições reiro de 1962. Daniel Krieger, se orientou, de um modo gerai, por
d era1 e· da• outras provl·ct·encms.
~ara o serviço e respectivoo setores; Presidente.
Fernandes Távora, um duiplo aspecto: - o aproVeitamen~
Para a Comissão Mista que deve..
Relator. - Lopes da Casta, Lobiio to do pessoal já lotado no Serviço e
rã relatar o veto inicialmente citado
d) criar uma função g1'atificada, da Silveira, Mem de Sá, Jrineu Bor ... o sentido de rigorosa economia para
são designados os senhores Senado.. Simbolo FG-l, de Chefe do Servico nhaunsen, ·Aru Vianna, Del Caro, No~ <r Se-nado.
l'es:
de Radiodifusão;
- yueira da Gama
. o prirneiro aspecto teve por fim
e) estabelecer .os encargos. de.ssa.
8.·Pzov eita-rdo ooncursoté da experiência,
Paulo Coelho - PSD
Chefia;
1 so.Jre 1udo
o pessc.:J.1 cnico; o segun~
Barros carvalho - PTB
Parecer n9 153,1 de 1962 /do se oomp:ova. n~ reduzido_ número
Jorge Maynard - PSP (Pausa)
f)
prescrever a subordin.ação do
. _
.
) de cargo CUJa cnaçao se propoe e ex ...
Sôbre a mesa requerimento que vai Serviço diretamente a Com.i~sã.o Di- n,a Comzssao Dz~etora, sóbre tinção daqueles isolados de provlmen ...
ser lido pelo Senbor 19 Secretário:
retora;
o proJeto de Resoluçao n"' 20, de to efetivo cujo ocupantes sejam nr;·
~ lido e aprovado o. seguinte
(I) especificar o processo de rccru ...'
1961.
.
meados para a Diretoria da Radlodi ...
tamenta do pessoal para o refel'ido
R.eiator: Senador Novaes Filho.
fusfío.
Requerimento n9 285, de 1962 Serviço;
Por outro lado. a. seleção de eleA. ilustrada Comissão de Finane?s mento humano está pr-evista de modo
:Exmo. Senhor Presidente do se...
Como se observa, a. proposição não suse1ta o pronur~!!i::unento déste órgao a que a divulga.ção dos tn\balho.s da
~:ldo,
merece reparos do ponto de vista re- técnico sêbre o ,proJeto de Resolução 1Ca.sa seja mantida em alto nivel. Exi ...
Requeiro, n.a. conformidade do arti- gimental, procedente que é de inicia ... nç 2-0. de l9~H .. que .dispõe sõbr~ a es- , 12"€'-se, para provimento dos ca-rgos do
go 171~1-letm a do Regimento Inter- tiva da Comissão Diretor·a.
trutura admmLStratlva do Set'VIço Ra- 1Diretor Redator Revisor e Redator a.
~10, combinado com o artigo 212 ... 14.-21,
Em referência aos aspe~tos juricll~ diotécnlco do Senado FederaL
) aprese.r{tace.o de dioloma de nívc1 unia. inclusão em ordem do pia, inde- co-constitucionais, a matéria também
BEm :tndou a a!udi~·l Comí:õsã"o no ver.sitário ·(art. g9): o Noticiarista só
'Pendente . do parecer da Comissão não apresenta qualquer óbke que seu pedH}o de audJêncu1. O tempo ,de- terá acesso a Red!ltor se atender à
E::.pecial Mista incumbida do estud contralndique a sua f?p.tovação.
corrido entre a apresentação do Pro- mesma condição (rtrt. 10. Mesmo
da matéria, 0 substitutivo da Câmara
Face ao exposto, .e quanto 0 que jeto e as modifica.çõe.s que êste pró~ para o. primeiro provimento do cargo
dos Deputados ao ProjetO de Lei nú- tange a esta Ccruissão examinaT, Opi ... prio órgão houve por bem imnrimír de Redat-or Revisor existe a Ôbri.,.ato..
mero ::1:6-53,
que 1·nstitui 0 Código Br"à divul~ação
dos trabalhos
do• 1s'enado ri~dade de tirocínio e do conheciffien- do projeto.
~
.. namos pe1a apmvaçao
Ih
d
eileiro v.-te Te1eco1nunícaço'es.
s a1a d as c omissoes,
· ~ ern
a f o'treexnme
a· ma ter ·a. t
to dos trabalhos da Casa • através dos
23 de julho aconse
c
c
Brasília, 4 de junho de 1962. - de 1961 _ Jefferson de A u.ia.r Pre.o~ e ei .o, a
omiSsão Dire- ()r-a anos de serviço, recrutado, ainda, o
Aloysio de CarvalhO.
,sidente ·
Nogueira da ~ama' R
d~crd1u. apare1ha1' a Casf_l co~ um efi... ocupante do cargo, do seio de du~u;,
·
.
-' e~ Ciente mstrument\l de drfusao de suas carreiras de elevada c-ondição (art. 6\l)
1
8
O SR. PRESIPE.J.'lTE:
, c'tor.lh- M tguez Cou.t~, Aloymo_ de ~ttividades, de modo a impô-la n~
Eis em linhas gerais o sentido dÔ l
aroo .o, 3 z1vestre Pencles, H€nbal- maior conhecim~ to p,....,..ul r
s b i't t'
.
,•
é. 't
'
, Na forma do Artigo 236 do Regi- do V!Cira
Lima Teixeira
Afranio
' ~· • u~. a ·
U'S LU IVO, CU) O rtl~lOrr m l'J O f.. O '
ll!t.ento Interno 0 presente requeri- Lages •
'
Do outro lado, ~o;:ra e ,destacar os d~ atender às superiOr-es convemcn,
.
,. .
trabalhos das Co.nussoM tecni-r•:l.S dez.. Cias desta Casa.
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•d

ne..

. , .:;_ ::::-do p3l<> Con- j fun.cionamento da Dlreto.-!a, recebê-la 1 t>rovimeuto dos cargos de Direti'Jr,'
·'vwndo 'corrigir o texto do substítufl$6
no € mant~r 1:e~pstro de sua enttada. e,. dator-!tevisor. e Redator exige a apre.- de pequenas \m!'}e. rfeiçô-Bs e sltl>o:rdi;.;
que ',rd.da;
·
senta.çao de d1ploma de curso supedo;o. nar a novel Diretoria à Dlvi~ão doS
n·:~. ---~., :-:. : .:..;::r:.::"<~.lllii1-dfs politicas; C) deteFmínnr p:oyjdê?::ia_:; técnicas
_Artigo 9° --os Se_t-ores ~e Di'~ulga .. Serviços }',.~egi.sJativos _do &nn.do.
t"" r'~,;.-l ~: . _ Altz. o -Ga'~--erno do po- , atinentes a normal sonomaçao do Re- çao e de Ma;mtençao :;erao onenta- conto OCOIT~ em _relav~o ~-s cleru.rus.
M: t;:: ·.:..-"f\.··. fr: -de que..'Tl. l(,ltmza ratzo, ! cint-o das Sess.óe:;, no ntcndimtnto do dos,_ respect1va.me~te, pe}o .Redat01.·
ii: ~amman?o det1damer:te o su.. ·
.<:'h:::::.<:··i.l à r.st!llnUd~.de dos g9:bi- 1 tlmposto na almea c do it-em n da ar- ReVlSor e pela ~ev~or 'l'ecmco, me.. bstitutiVo, veriftcamOE que êle se en...
nr. s- e ,..,a ~--~ugã:} dOs phtnoo a.d- I 11go 2~:~;
{?Iante ptttt~ri.a ao Duet?r yera1 bai... con_tr~ em co..lJ.d~ções de ser apr'?'Vado;)
n~u·l' -trs. ·,. 0
d) ·
b
t . l.u:l.d.a na f01ma do que diSpoe o art1g0 f red1g1do, como e.sté, em boa tecr.lca.;
0 <: ~temü par!an~"ntar
-- r;-7.;.:-....1~. ~; cs;:h.. a -exlstêncí~-- ins:.. , ~ exercer,! no que cou er, as a rl~ I 3o, letra "c", desta Resolucão.
legiS!abya. e, ainda, em pelfeita c~n-1
.r> _«~fr ~.; _ ~1
:::.
;;
batçoes esta.be ecidas no nrt!go 163 da
.
.
.
co1·danc1a com o disposto no arhgol
, d" C nst !>ti 11 1 '-icr. , C.o -..;en$-yo.
Reso1u.çâo n os de 196{1·
ArtJgo lO - Substttui o D1retor da 6,4
•á r f
'
'
Ditetorza da Radwfusão nos 8e
> pa_., g a o 2 • ""'
o l çao.
J
1:'0:":: b--i . . fuí'.Jlam~te,.-:, entendeni.os
c) iue1r.at ao Diretor-Geral os che- impedimentos 0 Redato •
.
us
A Diretoria de Radíofttsão estará.
~o p·ojo.,l) r]·· Fl.::~>:;:-u~ão n° 20 não tfes dos Setores.
_
qual no caso' de vacãnct~ ~ev~~id~ capacitada, ~sím, a prestar·a:o Sena.:
-r ....::e.p,e,
s:;: refl~~J{) a!_ual ao _no-vo 1 Art. 4<?. A Diretoria da 'Radiod~- cargO, concorrerá à :nomooçflo efetlvlt do- ~derel, neste s;tm•, os serviços ~.;'\1
~-;t~::-.,..,« ". ~--;- v_:;.ende l~prt:tnlr ao ~t··sae: d!r~ta.mente wbord:mada à c,~,. com os ocupantes de cazgos que inte- 'que lefl~ente ~_?~SsJta, ::S qlt.afs sact:
::::~. . d. np·:u~~, n_ dcs Tiabs1hos do : !~llsst..o Diretora, será integ!.·ada bàsi- gr3m as classes nJ.al.S e1evarla.s à as me.slno mg;nt~ p.... a a m_lher ,e mrds \
""'' n. d~. li'Ie te..-;:-. i\tlngulo os seus ob- : ~.<J.tnente pelos cargos criados na. iíJJ'· l respectivas
carreiras ou de cargos l ampla divulgaçao ctc:s., traõathos desta.. I
Jetwc.s nc-s t~l'mcs do ·se;.{umte:
ma do Quadro Anexo 8- esta. Reso- isolados do mGis elevado pad,.ão
Ca&a ?-o Poder Legls~tivo, dadas. as~
_
lução.
.
•
_
... ·
rcstnçoes e, lacunas _er..lStente~ r:-~~ 1m- 1
~'t!ENDA NQ 1
Parágrafo único. o primeiro proviArt1go 11 -: Opsen:<)jo o dJ.Sp~to i prensa. falada e escdta. de n ..1-a.w.a. i
mento dos cargos con~tantes do Qua .. no artigo 8°, w. /me, oc.sta. :aesol..içao, l . 7. :f<,m face do expos,o _e i*ndo em,
(r::: bst 1t t'
dr d,
t. . iH
1
' 'á ·" t
o .ocupante do cargo àe NoflCJE~JGia. J ";lsto: Q.UC no tocant"' à in:,( .dade e .
.... u - u lVa)
·
M~ r, q~~ 1 ~~ 1 10 e ar lgo se. 1 '"'~ 0 concorrerá r>rdercnc::o1me$1te ao car- 'const.iiucionalld~d~, =:::11'!a !'u;. {;\'e pr-..3:~
.
.
POI lletvldm!~ que esteJam, ~ data go de Redator.
s<:. ser U1·guido GOlltl'a P_l d;sy;:.s1rüéS':i
Dz:-s.e <lO P'_OJeta a segumte redaçáo: desta Resoiuçso, I?:·tsbmdo serVIços nG
Artigo 1~ _Aplica-s-e ao pe.<;.<:a<~i in- CQ·nti.dr.s r,t\ :n~l!,,ttt<:(c;,t'O f;pinn::-no!::í pr:lai
-,.,.
_
- ; •. ~"
_
Setc:r da0 Radiad1L.lSJio do Senado,,
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c:nft<_.t·va~.."'o e ftUlcinptt:mento os atHly
,
Vt l<Ya.ção radiofônjca
tr'abalhos do ; moratnentõ. · Ofereceremos t.rê.s sub~
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colhidos funcionários no ~xer:ci?io de
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dicar-se a. ru:sessoria LegiSlativa, cuja 1962. - Aloysio de Carvalho Filho.
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aproveitamento desse .--Eu·vidor,
nã"O
trará de.spesa aprMfá.vel.
.
,
Sala. das Sessões. 4 de JunhO de;
1962.
Gaspar Veloso.
'
.Zl\1ENDA N9 15

1 - B~bl~otecárfo _.. PL~6
, Ficam avtom.adCJ?·mcnte extintos,
2.- BlblJOtecátiQs -- PL-7
quadro da. .Secretar: a. vedadas, a quaL
Juslz'Jz·caç·i!a
Red~}a-z,~:
\quex pret~)xf,o. nmnea.ções interinns, os
_ o si'"l.·\·ico de divvlcac.ão das a H- t'.!argo~~. que se va.gnrem e111 'lirtude daJ o ijllllclro de h~bl1otecirio.s da Se'Vi.dades Iegislat-iv2.s do Senrtdo~ Fe- \ '2.proveüa:r:ne1~j:o do., seus ocupante_s em I crettíria do sena:l:o Federal é exct>.'>'~!dcra1 ~eni _executado pela Diretoria. de /c.':!r~o>; cnado.<; por est:-~. R!'.';n!n~n.o. 1yrunente ~esu~no em r~la.çã~ aos tr:Iladiodlf~I'>HO·
,
Jttstijier."âo
tmJhcs ex1~~d.os ptz~a B1~iioteca., tan~o
J•tsti/icoção
.
.,
·
.
ima!s qmJ no Rio a _Biblioteca ftl'.0'' 1D·
1
'
,
Fe1ta ornJmW4..
1nava em mn .<>6 p&vunento c em Bra· Ft>lta oraimrnt.e.
.
Sala das_ Bf;E~Jes, 4 d~ junJ;n t1e 1síH3, eia ocupa quatro andares.
.
.
Sf'"-ões 4 de junho de .l!J62. - ~uoy:no de Car;;a~ho F'!I110.
Nossas condiç6:::s, é m!ltrrla;me...ll'f'
. ~...,ale.._d~S.. 0 y,1 i~._., de' carvàlho FilhO.
-rlinpo.s,sf\.·e! .~os se~ bi1oliotecá!'ios ~x;:.~
1. ....
-~' I
EMENDA N? p
:tentes atenderem as sua.s 21ece.::~1dadrs. 19C2.- Ary 'f..'lanna.
ElVIENDA N 9 3
.
,
.
I Aos bibHotecádo::; e-:{iqem-::e cc::h;;~
O art.;go 13 pas,tara a ter a sez'nnte 1 cimentos técnicos, e-speci.::~:iJzr.dcs ""· so..
-(Ao artigo 2!!) ·
r0da;;ão:
brc~udo .• v~c;:w~r>, ra~~o péla cp:_:tl o.-:; ll
. E:;>'T~DA ~f? le
_ Tra.r..sprmha-se a., letra f p.ara
"rcam extintos 08 czrgos :~oza o.rcJais regJ.SlatiVos alt lotados ·1ac ::e
\
.
\rfl'a e, ficsndo esta, consequcnte..
dos,
provimento eje~ivo, d~~ Re: I fham, o que_ constit:.ü 1Jara a Bil;1io- ~~ ~;:c:<;:ccntew!.:3 onde canv1er o se·
~n·~ntr, como leha g
àator. Rádio-Técnico Rádio-'l'éc~ J te;a 11m r~~n.,tante. prob_lnna.
I~ 1l ~e.
0
·z·co .a'u~l·ar
u·o ' , * t f I ...Fenado
,~.•edernl. 4 ie ]Ur.ho tle LB2.
Art ~ "Fica r.riada< :!• Diretoria
..y ..
Justificação
..
c<.< l
• c ' s OG.l,JY.!!LCS O·
' 1• n
-·~"
•
~
rem providos 1WS .cargos críadas 1 - ,ugen ' ~..ar.""·'·
~atrml:Jmo d11'1g1da por um d1reto1
1
Peita orn.lm~nte.
nesta Resolução."
s~m
.. obolo PL-l~,Pl'OVldo nn._forma prc~
>".ala d•• . S•ssõe.::., 4 de junho. dE' 1
cstu~da. na n~ :!1ca y, do Jtem IV, d<:
~
~..,
"'
ll F lho
Justíjicar;üo
EMEN"DA N9 13
nrt. 75, cJ.;,. p..,.e~~~llç:iio n<:~ 6, de 1960, com
1
. _ d
JS:'32. - .,l.lcysio de ~arva w '!
·
A
,
,
)
A
•
e n"e "O~"''er·
s.ubordinaçfc idintiC!.\ a prevista Dlí
EMENDA N? 4
emeur,a v1sa a. ex 1mcao o-s car- ..
cres~"P..~e-s
a_ L<- , .... .
. art 49 d ~t.., Resolu ... 0
.
qos isola~o;;;, de p:rovim..:nto e(etivp,j_,Flca. crtado 1~0 ~-uadl'~.d~,s~,?ret:.tA.rt. ·~·oc.it~m nº 4 çdo'art. 11 e <l
{Ao parágrafo único, in flne, do. !n- que se ~va,arem., ccn;"'~ nomeaçaJ ae 1r-~. d..o _senad?,,~;;rh;.a.\ ~LJS ~l~.~~·~ (4>. P:ld:;r::,:!,'o ímrco do o.rt. 2'7: dn Rrso;-,.J II do tt.rt. 29).
seus ao-u:tis ocl',panc ..., para_ os q.ue i lu.~n.c., de OJ.~ ... ·.-:~'5-BPlwtr:c~.lJ ...... cndoo !1lçár; Tl'l B'.l, de 196o, passam n. ter 8
onde se lê: confecção, leia_oo~ or- f!Jrf!In ?reados, pela Resoluçao, ob;~-,·
2 -de pmuao PL-6
s::'..,.lll!lte redação:
.~.·:1 z.a.ção.
t1vo, ailás, col•mado pelo .~r!:igo subs, 2 - de rmdrác, PL-7
Justfjícaçáo
tituítlo.
j
J ,·rcnrã
"itrt. 11 ......................... ~
0
Deixa, contudo, de levar a extinção
us~z,' ......
· · · · · · · · · · · ·. · · · · · · • .... •. · .. · • • ·. · · · •
F'Nt.a oratmSn~. 5 4 de junho de at.e os cargos de Assessor L{'glslattvo,
E.s.':ia providêuc~a vlsa sano.1· a.s Cfw
4) Divisão dos serviços .o'.Uminü;trn ...
n~.ts. d~7 , 1 ,;ssd~
'carva1ho Ftl"/l.o
por entender que tal medida viria des~ ficuldades ~m. \.r.te se encontra a Oi- t!'{I)S, que compreende.:
·
0
I,..J · .c"'~'
'
falc.ar um Quadro, já por demais di- blioteca ·1o Ser.::1do J,)Cla !alta le PC't·
EMENDA N" 5
nümit::r, cujo.:;; oc:upa.ntes relevantes ~<>oal técnico para oz .seus difcrt!lltc.s
a) Diretoria do Expediente;
;;ervlçcs t&m prestaflo à CMa. As t.a ... serviços.
~J Diretoria da Cont:tbilidaC::>;
4
f Ao artigo
>;") •
r-ifas ttt1·ifn1Ícln.<; aos Assessôres Le~isCumpr~ n~:.~.... Q.l.H' o quairo da :Si*
dl Diretoria çlo Pessoal; ·
suprimr.m-se as expressá€'$.
lativos são poiiformes e múltip~a.s, blioteca do sena.:b foi org&niza.do em
Diretoria do Patrimônio,
- cUretamente subordinada à eo .. dêles exigindo vast-os eonhecimentbs 1955 para uma biblioteca :nuito ;ae..
"Art. 27 ......................... ..
,.lissf-.0 Diret.o~a.
no.<; mais variados campos de dlreito nor e até a pre;:;ente data alnda n§o .. , ............ , .. , .............•• , .. .
e da cultura.
foi alterado, st:"nào que em B~·::t.J!L!a
Just.ificaçiio
"Part.grafo únic<l - Gão ór?"ãcs da
Restringfr o s,~ll. mhw~ro, ainda que -ela Ee e.ste:<de por quatro ..;a.vim~nto.':l DL·:: :J~·ia da Contabilidade:
le\·ado pelo desejo altamente elfllllá- o ane irr._;)Of~<-:iQilitA aos st::·l1 bibliotePe'..ta oútlmente.
'
Sàln. da.., . sessões, 4 dl" jttnho de vel de conter despesas, e.rá ab gran- cáries e~is.tentcs 1·E:spondf'rcm por
I - Secão Financeira:
~962. -~ .1loysio de Car])a!ho FilhO.
l i . - Stção õe co.ntl·ôJe;
demente :1ocivo ao bom anct.amnto elos tcdos os trabalhos de .seus <iifer..."!Jtes
troballws do Senado Federal .n de seus secções.
Art. "A DhctPria. do .Pa.trimf>Jlí
EMENDA N• 6
(nobres membras c que se, verão r")r~va~
Senado Federal.' 4 de ju.."lho de 19t32 incumbe
o conttô1P. a registro e con
f Ao artlgo 69).
dos de um a.~ses.soramento mai.<: pron- - Jorge Maynarri.
.ccrvaçUo dos Bem> P<ttrintoniais t<o Be
1} sup:rim.a·se a vocábulo ~<prt.. to e eficaz por parte de tã.o inestinado, bem cama orgnnlzo:r o pl·cr.es
neiro
mávels colaboradores.
F.. m•t,Jto Cc ~::~;i<;r;Ja e utiJJ~ç:lo dfs
. 2) SÚprinlFll11-se as expressões "na
Sala da.s Sessão, em 4 de jUl'lho
, EMEN.Drl W .l4
ses Bens.
rla.ta desta Resolução"
1962. - José Feliciatzo.
Acrescente; onde coUber:
Parág;"afo único - Sflo QrgJ:cs <h
Art. . .. E' criado, no ~uadro da Diretoria de Património:
,
Ju$li/icação
secretaria do senado FederaJ. suboTI
Admll1L'>ba.c5.'1
do
J:,lliH'{D;
Peita orahnente.
E.ME.l'lDA N' lO
dinado ao }ldmin.f.strador Jo Ecl.lf\P.iJ,
II - Se1Viço de Tltm~por1t>::;·
Su.Ia das Sessões, 4 de junho de
on<te couoe.r:
um cargo de ,•sto!ador, com venet~
III - Almoxarifado: e
1!JH2. ~ AJc?Jsio de Carvalho Filho.
..m~.11t\JS .u~--: ;ladrão flToo~-8.
rv - St:;f'§O d~ ContrtJt,~. Rl"p::,trO e
Acrescente-se:
:EMENDA N' 7
Aqmsicão de Mat.crhJ.
Art .... Ao Servlçv de RadiodJ{u.::.fw
Justificação
' 1 A -f'ldtnmw::r~çf :J ao .r:c~~h- J cor'l<Su'betnoafa ao Substitutivo)
ê
terminantemen~
Pl'OJblda.,
por
si
ou
A.
experiêtlcm
,em
sobejamente.
deprnnc·e:
~
Ao art. 69:
a traves d05 6rgão:J de dh-uJgação men- monstntdo a necessidade <te dispor o
r - serviç:o de Limpeza;
In ftne:
e Oficial Legislativo no 1'ir..a1 G:: cionados nas letrEs b e c do fnciso 1 senado, entre os .seus servidores. d-e l II - s:·rvH:o de p.,~;,.., ....... ""'to e x:1
do artigo 'Jf!, a Pfi:DP.'lgunda pe,!souJ ou pelo meno."i, um f'..stofador, que s~ en~ c2h:r:1:cf.o
·-r>rrtir~

tAÜ' a;f,1;J !11).

j·

1

j

1

de

l

. "

!

~

Fica criado no Quadl'o da .Se.creta.-!
•
•
1d d
rov· ' •
na 0 cargo lSD a o, e P ID1•:>1•·0 '
efetiVf\ de Gravador de Debates, Pa..-.'
drão PL-8.
J
•
ust11·tcaçao
o Regula-mento -da Sec.rets.rla de ...
lermina no art !"o letra Q que se
~.
•
·•
., '
'
jam gravada..<>,
diàrlamente,
as
ses-"Ões...
ldo Plenário. Ti'az-se necessária portanto
desiv;!ação de um fun~ion~!rlo q·~e a.,_e in~umba desse serviço S•ta.
t' , f<!; "' ~
4-•
•
t'
ate ~ uao con~l.St.-t:: exclrunvameo e
em por ":m rnov1mento os grayadJres
~P. som; tem que permanecer• Jun!o ~
elr.'i en.q:ent.o durar n s~ssão. assintt ..
la!'ldo 0 n~me dos ...·~'1urgrafos e ~ua.
hora de en;1oda no reci!lto, bem '!Otno
as ,mu.reaçoes do veloc1metro c~r~c~:;._
pondcntes aos ponW.s onde se mtcfa:.
e· finda. o 1-e.spectlvo uarto, para fa ..
ciildac!e e iJ!"í'.r>teza J.e consultas po5..
tedores. ls.so ~em "")Ontar a vigi1ãn~!í1.
continua. que tem .JUe excc.r sôbre :\.
tr..t?.quin·a. controlando o volume do
l.sotu, pal'a a perfeita. ~Tavação.
JustifiC:>:-se; tan1btm,
apro~eit~t.n:cnto, ~H> ':'ar;;o .criado, de funciot1~rio, era i:..1cumb!do da função, que a
vem ~;rrn.endo cem nroficiêncfa e n
intei:·o .contento do Diretor da Tn ..
qui-:;rafia.
sa!a c.as Cn:!!l.<?sões, 4 de junho de.

I .' . '.. .

l

I

!

j

/

•
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~==~~~=

f 1'<'. c'Ao serviço de lJmpem, com~
pete:
p~·omov2r a con~.:-rva·;ão e a limpeza
de FKitlS ns depem 1 ·rt~·i~ls Qo ediffcío.
seus n-;.óvris oi::.i:~:-s e o'J~·~s de. art~.

apresentar-se imediatamente ao D.i-retor elo Patrimônio, pa~:_a as p:ovi-1

I
I

,,

A

Oltm•l

I

(1'.

•

Junhode 1962

EMENDA N• 18

Inclua-se:
dênclar; cabíveis..
Artigo. •·Flcam absorvidos pela Di-! Art. - Os cargos que integram ~
retoria do Património a Portaria e cia!:ses de Portetro, Padrã-9 PL-6, e
e!c~J_UGor:_ \ ~flefnnes, r2ló~Jos, llum::.- o servíço qe Seglll·unça, _com as atti- Ajudante de Porteiro, Padrão PL-7,
no.;t1.~; _g~s. ;.:'}!-ta ~ er.l<!oto~. ,. .
.._ buições e as I'esponsa.hllida·Jes pre- s~~ de provímento efetivo, respectiva ..
§ __2-, . Ao_oervt- ·c' ..-o~JCl:lmentto ~·lstru; nos artigos 37 e 40, revogando- rr.ente nos Padrões PL-4 e PL-5 de~
e l-J.5ca1i:~z_çac, com_!loete:
. . .
se o artigo 36 d<~. Rcsol'-tçün 11 ,.m1ero v.:ndo ser p"ovido" da seguinte fo~ma
a) PolHm~r a. s<?oe do edzflc1o do
d
o
d •
"
t ·
s~n::do e suas cte:::m."ências;
• e 196 ·
aJ os
e Porteiro pelos AJudan es
b) F:ls.c~lizar n ~ntrnda e saída de
.
· Ju.sf.i}icaçúo
de Porteiros;. e
pessoa.<; e obj-etes:
,
E: de necessidade imperiosa na mob)_ jB de AJU-d:mt~. de Porteiro D~los
c) Execuhn c•,tros ·~crviços que lhe derna técnica admhistrativa, a cria- Aux1llar~ de Portar1a da classe fmal
sejam de~erminados.
kão de órgão específico com a :Lina- de carrelra.
..
Art. ''O ·s:>nlf,'o de Transnorte com- lídade de adquirir, controlar, policíar
Art.:- A carreira de A:UXIlzar de
preendc~
·
e conservar bens patrimoniais.
Po.:ts.:na passa a. ter a segumte estruR
I - Gar:a-?em
Ao Senado Fedrrat estava faltando tura:
,
II - O frema
um órgãos dessa natureza, já exjsten20 :- Aux · de Portarra · · · · PL·6
~ 19. "A Gal'J'"':zm compete:
te na Câmara dos senhores Depu22 ~ Aux. de Port-a.r~a ·· · · PL·7
taàos Ministérios autarquias e de24 - Aux. de Portana .... PJ.r.S
a) Fornecer tram.p<Jrte aos mem~ mais' órgãos sub~rdinados ao Poder 1 Vagos - Aux .. de Portar~.a. PL·9
bros rla :Mros~. nos Senadores, aos ll- Executivo.
Vagos - Aux. de Portar1a PL-10
deres e acs funcion:i:~los indíc::.dos pela comissão Diretora;
-Todos os bens, n\óvr:üs e imóveis,
Parágrafo único. As primeixas pro~
b) Fomccer o transp:rie nc::cs-sário de· acôrdo com o Código de Contabi~ moções para o preenchimento das vaao Diretor do Patl'imônio e à Porta- lidade Pública e seu regulamento, de- g2,s resultantes da presente reestl·utu~
ria.;
vem ser entfegues a Agentes respon- ração independente íntersticio
c) Guardar, zclaJ: e conservar os ! sáveis, que se integram em um. órgão
Justificação
veículos pertencentes· no -senado e patrimonial, com características pró~
tudo o mais quanto se conte11ha na pria.s e pertinentes a aqueles mistéA presente emenda objetiva dar es~
.
rios. f: Conveniente que um único trutura mais adequada à carreira de
garagem:
d) 9rganizar escala de serviço dos serviço compreenda tôdas ns seções Auxiliar de Portnla, ao mesmo temmotonstas; .
.
,, .
que têm per missão adquirir, contra~ po que, sem ferír os direitos assegue) Anotar, em Uvro t.Jropno, todas lar fiscalizar e conservar o.s .... bens rados pela legislação v-igente do Seas oco_rrências rera_tivas -aos veíc?l<:s, mó'vei.s e imóveis e os utensílios e nado acs integrantes das classes de
c?mumc~ndo ao Dlretor d~ Pn.tnmo-· demais acessórios ·do patrimônio do
Portel!'"o e Ajudante de Porteiro, eoR
mo, . aqueles que se reiacwnem cqm Senado
lcca tais .classes denb·o do ver-dadeiro
avarw.s.
S
'ct
.
s
·o·
4
de
J·un:fio
1
§ 29.
a a as es~oes, em .
escalão em que deveria estzr, à vista
. .
l
~
de _1962. -. Mene,,es .Plol_nentel - da distinção existente, tanto em rcfe~
A Oflc1na compe.e:
,
.; Loba~ da Stlv:t_ra - Faust_o Ca~ral l'ência à nomenclatura como no que
s.) Tem· em estcque, ~? aln~oxm~- _ Stlvestre Pencles - Matws
ta.nSTe às atribuicões entre estas e as
fa~o,. as peças e acc-assonas para w. pia ~ 'Lino de Matos - Gaspar v e- d Car·e·,.a
de Aúxm'ar de Portaria
1
·m c .,.rige tCcnica~
vewuJos pertencentes ao Senado:.
/loso - Eugênio Barros - Venâncio ~
\ d
1
b) promover cs reparos determma- l re·a _ Ari Vianna _ Del caro
eme r., assJ ' o•. "'
~>
dos p"lo Diretor do Patrimônio noc: fJ 1 b8 - ; .
h
C ,.d de Cas , mente o lapso <la Resoluçao n 6, de
8 e a.:.~ ao Are er ..
.
a o
- 1960 , que a~rovou o Quadro do Pe«oal
vefculo.s.do
Senado,
fazendo um 'rela-" l/ d 0 D TO
_
At·~nío
"''"' .
um 1 e J
h~
da Secretaria do senado. - Venâncto
tório -em cada veículo de pert:i das tro - A re
peçaS e accessórios consumidos 6ll em· Lages - Saul~ Rl~v;~~ orgeB r~~; ~gJ"ejas - José Feliciano - Silvestre
pregados, apres~n·;and? os substituí- nard. Jose
•e zcl~?lf! -:._ ··v~t,aZ- Pé~icles Reginaldo !ernande~ cios. pa.ra a dev1d:l bnnm.
Carr;a!ho - Ltma '!'etxe!rl!
. Caw...do de Castro Sergio Martnho
do V~a. - Mourao Vlet_~a Bu: - Miquel Couto - Pedro Ludovtco Art. "Ao allúoxarifado compete:
C:a:nelro Pedro Lu_dovlco .-. Ar zacharias de Assumpçáo _ Arlindo
a) receber e conferir todo o mate- lmdo Rodtigues - Gmdo Mondm - Rodrigues - Ruy Carneiro ...-- João
l'iát de consumo· adquirido· pelo Se- Ov·'dio Teixeira -. Mendm~_ça G_lark Villasbôas _ Lopes da Costa ...,... Paulo
nado;
- Jarbas Mw·anhao - Alo Gwma- Coelho - Lobão da Silveira - Men·b) ma~ter em p~rferto estado de Tiies.
·
dança Clark _:_Gaspar Velloso- "DiXconservaç_a~ e m~'t.-enal sob ,sua ~uar-~
--""lluit Rosario - Jarbas .il-!aranluío
da, classificando .. o e pr~Vldencmndo
:8J."\1ENDA N" 17
Ary Vianna·- Lima Teixeira.
com presteza e seu supnmento;
c) exercer o contrôle do material
AcresCente-se, on·de· couber, o Sl!em estoque, mantendo, para isto, a! guinte:
EMENDA N~ 19
e~criturat;(áo compet~nte;
.
A 1t ..:.... A carr<>iras de Oficial LeAcrescente-se onde convier:
d) atender, medrante reCibo, aos
.
:
s . . ..
pedidos de material feitos por escn- gislatrvo e· !>!.1Xlhar _Le..,ISJabvo. ficam
·Art. -o padrão de vencimento dÔ~
to pelos órgãos do Senado;
.
. e.::;ca!onf-das da segumte forma,
Redatores da Diretoria de Publicações
eJ prestar informações elo Dlret~r .
Ofic-ial Legislativo
l é igual ao do Redator-Rev1sor.
do Patrimônio .::;,ôbre os assuntos ati)
JUstijicac.-âo
~
1
nentes ao material.
10 - PL-2
_
1
15 - PL-3
t Esta emenda tem pertínência com r~
. A.r~ígo. ~·A S~:_çãp._ do ~Contrôle, Registro ·e Aquisição de Material, com-·
.20 - PL-4.
(proposição que cria. a Diretoria de Ra~
pete:
25 - PL-5
( ctiodifusã.o -do Senzdo. E' regimental,
a) manter um cadastro dos bens
34 - PL-6
(portanto. Trata-se, no projeto, de
patrimoniais dc1 senado;
Atailiar L~gislativa
:Redator-Revisor, dando ao-me::.-:no um
b) realizar tombamento periódicos
Padrão acima dó que têm ·os Redato.:..
dos bens do Se:ns.do;
15 - PL-7
· :res da. Diretoria de Publicações, Prs~
c)· informar processos relativos a
50 - PL-8
sando
o Projeto, a ernenda... é necessá1
as.suntos da Di:retoria do Patrimônio;
Justificação
riã. para corrigir uma. anom.illüt, uma
d) processar e encarili?har _ao Diinjus~iça. uma de.siguaJdc.dc. Além de
f·etor do Patrimônio qualquer _r_equ~A em(!nda visa, não só a corrigir const.itucional a presente emenda ela
rimento, recur:5os ou consult-as dos uma anorilaiia existente na carreira aplica o princípio da isonomia, ~egun
funconários lotados na. Diretoria;
de oacial Legislativo, que ê a de não do 0 qual, para. o mesmo _trabalho a
e) organizar e, manter fichários de existir a classe PL-5, mas ta.mbém mesma retrihuíção. E' Justa e zela
equipa.rar as 2 carreiras. às da Cà- pela eqlljdade. Do contrátio, os Rean-olamento df: bens;
f) fiscalizar e organizar os. proces- mar.a.
.
datort's estariam em situação de de~
sos de aquisíçiio de material·, através
Sempre houve igualdade de trata~. sigualda.de. ·inferi<l!'izados, e alguns
de concorrência pública ou coleta ~e menta pecuniário nessas clr.sses entre com mais de 15 anos de bons serviço~
preços, tudo n:J. conformiqa~e do Co~ Senado e Câmara·· dos Deputados.
ao Senado e para cujo cRrgo é exigido,
digo de Cont~~bilidade Pública _e seu
Esta última, aUás, pela Resolução segundo a Resolução n<J 6, de 1960, o
regulamento, mediante aprovaçao ãa D9 67, de 1962, já deu tal escalona- Diploma de nível Universitário. CumR
Comissão Diretora;
·
mento a essas classes. Releva escla- pre, ainda, os ·Redatores já tiveram,
") manter, em colaboração com o recer que o mes.no entrou em vigor também, a d~nominação de Re-datorAl~11oxarifado, registro de estoque do a. partir de julho de 1961, naql.lcla Revisor, há tempos, mas com Padrão
mhterial:·
Casa dQ Congresso.
·
inferior ao preconizado no projeto em
h) processar todos os demais atos
Nada mais justo, pois, que adotar- tela. Vale lembrar, por <mtro lado,
administrativos necessários ao fun- se, no -Senado, idêntico procedimento. que r o se conceber uma Diretoria noc!onamento da. Díretorla do PatrlmõSala das sessões, em 4 de junho de va, dando melhor P~drão ao Redator,
nio.
.
1962. - Ary Víanna - Gaspar Veloso flque, a tradic1onai Dlretol'ia. de Pu~
"A Diretoria criad"a por esta ~eso~ - Venâncio Igrejas - Barros Carva- bHcações, que. tão. relevantes. servlços
Eugênio tem prestndo à Casa, ·relegada a um
1uçâo se instalará. em loca Itndtc~do lho - Jodo Villasboas pela. comissão Diretora e os funcio- Ba1·ros - Arlindo Rodrigues - Me- plfno sccundáJ·io.
Saia. da.<; Ses!':!ões. em 4 de jtmho -de
nã.rlos dos respectivos: serviços ora nezes Pimentel - Lones da Costa
integrados nesta Diretoria, devetã.o Lima Teixeira.
1962 . .....:.. Arlindo Rodrícmes.
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Acrescente-se onde conv:ier.
Art. - Os Redatores e Assessõres
Legislativos terão o m&mo rmiirÃ(I /*.:.
vencimentcs.
Justificação

No Senadõ Federal,

os Redatores
sempre tíveram um Padrão de vencimentos de acõrdo com as responsabilidades do cargo que ocupf.m e os
Assessôres Legislativos tiveram os seus
vencimentos eqUip:lmdos .'l-cs· dos Redatores, pela. Resolugão n" 17 de 1951,
razão esta que justifica a emenda ora
apresentada.
~Sala. dru; Comi~sões, em 4 <I e junho
-de 1962, - Ovídio Teixeira - Jorge
Maynard -

Lobão da Sil1lP.ira

nezes Pimentel.

EMENDA
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"Art, - Os cargos de Assessor r.,e ...
gislativo, Redator e _Mê<UOO, atualmen, te enquadrados em PL-i::, terão o padrão PL-2".
Art - E' elevado para o símbolo
PL~3 ·o padrão de
V{mcilnento dos
atuais Redatores do sb".Tlbülo PL~4''.
'Justíticação

Para os: cargas .acima referidos-, o
Regulamento da Secretc.ria exige diploma universitário: Nada ma!s justo
que aos mesmos seja concedido o padrão mais -elevado da Secretaria, logo
abaixo de~ de Diretor, como, de há
muito, ocorre Com.. os cargos de TRquígrafo-Revisor.
Quanto aos RedatOres, nada mais se
propõe que aquilo já outorgado pela
Câm.a.rà dos Deputados aoo seus funcicnârios de igual denominação.
Srla <las Sessões, eni. 4 de juilho de

.

Arli11do Rodrigues.

1962. -

'
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Acrescente-se:
Art. - O Ajudante do Administrador do Ediffcio terá vencimentos corresp-ondente-s ao símbi?lo "PL-4".
Justificação

Esta emendà tem por fim corr1g1r
situação de <iisparidade. Enquanto o
Ajudante de Conservador de Documentos tem vencimentos de nivel
imediatamente ab-aixo dos que cOTres·
pondem ao Conservcdor, o Ajudant9
do Administrador do Edifício está trés
degraus abaixo do Administrador. Fa~
tcidnêtico se verifica em relação ac.<=
Oficiais da Ata <PL·3).
Sala das· Sessões. 4 de junho de
1962. - Ary Vianna.,
SUBEMENDA Na 23

Acrescente-se, onde éonvier, o seguinte:
"Art.
Aos servldores nomeados
para os cargos isolados de provimento
efetivo criados po::- esta. Resolução,
be mcomo os atuais ocupantes de outros cargos da mesma natureza do
Quadro da secretaria do Senado Federal, aplica-se o estabelecido no artigo 1o da Léi 1 11° 4. C5i, de 2 de abril
de 1962".

·

. Justificação
A medida:. visada pela presente suu~
emenda é, Sobretudo, do interêsse da

administração do Senado, ü. vista do~
resultados positivos que a. mesma oferece.
Como se sabe, os cargos isolado~
de provimento efetivo existentes nc
Quadro da Secretaria do senado bem
como os do Projeto de Resolução ~;ob
e:ntme sfto em número bastante rethA·
zido e foram criadOE em atendimento
às necessidades, tét!nícá.<> de determina_
dos setores da.· administração.
"O pessoal reCrutado pa.ra o desempenho dessas atividades foi seleciona~
do atr!lvés de escolha criteríosà.. d.ita-
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Junho de 175:2

e<:,<;

de. p;:;~J. c:..:mveniGDcia de ,do~ar a se~ i tração do_Po_der E~ecutivo, aa ~ritériotal caso,_ a p_e~d~, de._ grat.Wca~Jã:) d_!} i 29, _ fnspl 1·ou-se ma.i.s en 1 (JU"..:·t.~o
çr.:t .::rn n:..sh1-- <?.a~;t de e~emen_!IOS c=t- 1de perma:n~nci_a. e~et1va.,. sem qua1~quer
umversit:;,rw nao sel'ih co'uerta ' de pruprie.'.ade te.;:ninc:1,j;::_;ca, p; Jpa;;_; ". t .n ccnm~o-s de utenuer uo<; I outrr..s ex1gencms.' !llcluslve as relatrvas pelq valor do .Sllllbolo da catcgol'ia .su· cura sub3tituir n cxpre~ão "cal11€'Ctc.·:_~~-~~-, _.
,.
. 1 apro~as coml,Jetltivll:s . • _
_ ., penar..
.·
_
ção" dos proJramas a divulgar p 0 r
t._,.,.n, .n ... co,e~là~ntemente do pro-\ _A _ngor, po1s, e d1ank da _n~tmeza . As.ss~m, e.star1amos d1ante de uma "organizaç~ 0 -, do prog.!'antas 0 voe.~-:::> -:o;n~,c~l!::vo de _co?c~~·s_os. o_u tecm~a desses cargos, o. prOVrmento s1tuaçao parad'Oxal, em que o acesso
.
... .
s _
.• ,
·. .
p.-ir;•-~· ú.e s~lect..o - so Jusnflcanls 1devena operar-se e_ m ca:;·ater._ ~fctivo, corresponde1·ia a um rebaixamento, de caeulo co;t.c ~o nao e~~a ~~~to. ?il,
lll:nL;,.: do nuniCl'O cle\'a-do de cargo.s! conso:tnt-e as norm"J.s est~tutanas vr- fato.
.
a ~~r~~ o ~~ q~e é um_, alf_ai,!!e q_ H
,
.
_
. . va1 dmg1r o ~ erv~o {.~e ~ .. adlOaif_u.st.o,
a p:-.· .!;.cü.:~· - o Senado buscou a sv-/· gentes para o serviço público em ge- 1
lur'\, 0 "-l2.<.::; adequada ao caso, elimi- ra.l.
I Esta eme_nda, pm~ •. objetiva corr1g1r o que natu ·almente nao ocorrera.
n:t"r·_n .:.s rJe1on6as e os ônus sempre
Levando-se em conta, toóavia, o vu- tal anomaha, pernutindo que o s_Is!eA emenda que se segue é impo:-pr:. ~n~:>s em situar;ões dessa esp:':cie, lor e a complexidade das atribuições ) ma de ac~sso se opere em cond1çoes tantc. o substitutivo illcxplicàwlcfe+uan-:Io as po~cas actmü.súes, para desses cargos, sugerimos a adoção de normalidade.
.
mente subo:·dina a Diretoria de R;..
o~ en;JS isolzdos de provimento efe- do concurso de trabalhos e títul()s, eis
~ala. das Sessões, em.. 4,.~e JUnho~ t!e diodifus§o à ccmi<>são Diretora. ?\'ir
ttvo, ei.n carút"r lnterino, à visJ;:~. dos qu'2, em se tratando de funções de 1962 ·. --: Me1tdonça. cza.k - Looa.o comprePndo por que. lt perfeita 1;;u·.:exwt!J-uls consbnles da_ Su!Jseçã:~ I, nível uni:~ersltári~, a melhor . forma
Sll~elra_-FArY_t.r..._'"cnn~ - Uenez~t; j versão da estrutura administrativa
do ·nt•.J!o II!, cta Rcsoluçao nú.rnero 6 de recruto.m~nto e a estabelectda na. tmen e
aut$ o
ab1al - Pau,~ r da Casa.
de iG6U .,
·
• presente emenda, que exige a com- Coe_ll~:o - Barro_s de Ca~valho - Jose · ·
·
. ..
j provacão- de nJto gabarito intelectual Feltc.ano - Vwaldo Lzma - Jorge Determina Q Artigo 49 que a Diri",
QuaJ~to ao ~~P~~~o JUI"IdiCo .da, s_t!t>-1 segundo os trabalhos e títulos· que Q lltiaynard.
toria da Radiodifusão ficará diret~('mer.d.. , cn~ ._.:- tl«~«ndD ~e caigo.) J.,o- candidato pm..sa -oferecer.
o SR. PRESIDE~TE:
mente subordinada à comissão o ...
1a?~s de __PlOYl,mentoq e!etiyo, nenhuma
Sala da_s Sessões, 4 de junho de 1962
d_u'-'•4~- '"\'ibsls~e q~~ 1 ~~? .a ~ua com;- - Menezes Pimentel -· Vivaldo Lima
_1\s emendas lidas eJtão devió:=-nwn- ! re..,ora,
Utucl<lnàil~nd~ e JUl"ldlctdade, de vez _ Ruy Carneíro - Sebastião Archer te justificadas< à exceção das de av.--! A Diretoria dn Radiodifusão deve
q~e f~ _e:{.g~;ncla de c_on~urso p_ara prç_-) _ Jorge Jl!aynard- Mathias· Oly71L1Jio tm·ia rto 110bn~ l:::CJ!:ldor ~410ysio de rá subordinn:---·se à Diretoria Ger{'.~
Vlt:!en<f? de çargo::; p_ubhc::~s. onunda da~- Caiado de Castro - Leônidas Mello Carvalho, a quem coilcedo a palavra da. Sec:eturia da casa ou à o:visBc
indicada para presidir seus serviç~.
Lel Mrnor, d1.z l'espelto _apene.s aos ear- _ Heribaldo Vieira - Arv Vianna - para êsse fim .
~ws de CaJ~l"t'Jra: Jlfa. hlpót.ese em exa.- Nelson Maculan.
O que poderá emanar da Comissão
me. o repme Jtiridico de provunento
___
O SR ALOYi3IO DE CARVALHO: Diretora, com RS ·ctevidas cautelas, P
é'fixaqo
pela lei_
ordinária.
SUBEMENDA N° 25
(Nao foi revisto 11elo orador) a. orienta~B.o
. Consid(re-se,
amda,
que o objetlvu
- n_ar:1 o." serviço."
- ~ daRáela su!Jemenda é 0 de atender a uma
Art. Serão ~providos, mdepe-!Joete- Senho~· PtL ·~·.:f!-~ L~, llHo c!isc"Jto, pre- dio difus:lo, no st>uúdo nat-uralmente
sltuaçáo transitória. qual seja a dos mente de concurso, todos os cargos liminarmente-, o merecimento da pro- de não escapar i\ divulgação diáriR
servidores nomeado-s para os cargos isolados para 0 qual seja exigido d.i~ posição. Co:1sitiero interessante que nenhuma "das atividades le6islativa~
isolados cte pr'Ovimento efetivo de que ploma. de Curso Super1or expedido p(}r o Senado tenl1a um Serviço de Rádio do Senado, sobretudo as plenárias c
trata a p1op:::.:3ição em estudo, bem co- ~stabelecimento oficial ou equipara~ Difusão. Devo,· entretanto,· fazer al- as das Comissões.
mo aos otn:..h oCU!;:mte.:; de oun:cs do.
gumas o\::lservações, a primeira da.s
r...argo::o. da: me.5ma natureza, existenJustijico.çáo
quais re1ativa ao Artíg\) lQ, onde se
Há dias. por exemplo. Vossa :Ex~
tes no Quadro da Secretaria do ~ediz que. o Serviço de Divulgação das ~e-lêrtcra, S.<mhor Presidente, p-roferil1
Vl'ement.e diso:.ursos contra a SUDE~
nado Ft: d era.1 ·.sem revogar a.s normas
Não há exigência constitucional de a t·IVI'd ades do Senatio Federal será NE.
Tive oCasião de observar qw·
ger::<is. de concurso~, que coniln~anam concurso para provimento de cargos e~ecutado pela Diretoria da Ra.dio
.
, .
.
n v1go.:ar parn as provas que VlCS.· :.1:1 isolados. o diplclUa de curw superior Dlfusão.
pelo . Servtço. d:t A~enc1rt Nacr~nal. a ocorrer.
.
_
Ié título be.stante para aferir 0 grau
.
.
,.
depors fui Informado que na o é a,
Cumpre sahcnta.r que 0 Congresso de competência do candidato nos carPa~ec_e-me pn:ctente -:- ê_sse, a.lás, Casa quem fornece o resumo para
N::!ci~.nal aprov~u e o _?o-der Execu,ti":o "gos isolados do Quadro da Secret-aria o ObJetJvo d~ nnnha pn~1~_1ra ~lnc-?~ 1a.C!uela -!\Bência -:- Vossa ~xcelêncí2
,·a;:. ILncu,., Lcl n_o 4.0J4, de 2 de_ ao:t~1 do s~nado, pois, mais do que 0 con- dl?- - d~clarar q~w. a Ramo _Dif1-~_cao· nao ter:1a proferido uma so pahwn1
de 1562, detern:mando. a efehvaçao curso, implica na afirmação de que divulgara as atnndades ~egLSl?'tlvas contra a SUDENE; teria produzidu
de todos o.;- serv1ctores a~quele Poder, ho-uve um curriculo universitário pro-' d? Senado Federal. Com 1sso tmpe- um discurso lírico, chamando a irbcn:_t como- ~as autarqma.s e outros longado, através de várias provas de duemos que aquela Dh:etoria seja, mã água u:tra os sertões do Nordeste.
órgacs fede_?:als, que conttnn o_u ve?tltaw. múltiplas disciplinas. Por u.ttro lado, amanhã, transformada em ó~gão de
a_ contar cmco anos de serv1ço, mclu~ 0 Estatuto dos Funcionário:: Públicos propaganda pessoal ou política de
TP,mbém o nobre senador Lino dr
s1ve ?s ocl.'pante.s. de. c:;rrelra.
Civis àa União náo exige concurso para .senaao1·es.
Aliis,
minha
última l\htt~s pronunciou dl,.,curso em qUE'
A:sn.l, nrda ~na~." JUs.::> que a al_)li- os referidos cargos, de acôrdo com o/ emenda, que completa a pr1mesa afirmava o seu p~oneirismo, comr:
caçuo, ao sservidores ~ qu~ ~se l'efere disposto claramente na Constituição visa a impedir êsse desvirtuamento Pr~feito
São Paulo, relativarnentP
a subcmcnda, das dl.Sp.:lSlçoes cons- FederaL
do S"'rvi 0
à indústria .cinematográfica bra.-''>ileitn.ntes ôo nr..tlgo 1° da Lei 11° 4.054,
Sala das Comissões, 4 de junho de
'" ç ·
ra. O res·amo que se ouviu na "Vo:
de 2 de abril de 1962,
1962. - Lino de Mattos.
·
O que interessa ao grande pú.bl~co dl) Br::u;il" dava a impt·essão-- de qm
T.-J: · ?'::. :;m ..;1una. de regular, pela
é saber das atividades lefislativas, e s~ Excelér:cia havia falado sôhi'f'
subea:rnd?; a. s~ruação atuol de, aln:io p~d e:.:~np;o, f-'aúer s~ o Pr~sl~ :Jma plan~'!l'ii:l de cllúchus de qua-10
J;{ll~~~::;er,~:~ao_r..:s a:st;J Casa e. qu_e e_ de
EMENDA N 26
.
~:nte do Se~ado, confel·~nci~u,_com o ouer munlc:pio do Estado de Sãc
l~-~n._ym ·,'"1 1g~al~ade ~com os atmgJdos
1nc1ua-se, onde coubBr_, o scgumte: : . . nhor Pres1den.e da RepUbüt;a o~' P·:Jlo: 11·:->~la GU"nto a cin:rn:1. n:?·n
P.:~.:t c.tzG~- I'fl n 4.0Jl,~numei:osos no
"Art. Os funcwnários ozupal~t.es com o Senhor Primeiro Minist.lu, ê,jt.;a prêmio que haví3.mo:; g:mho ell"
se.. vlco ~uo~ ~~, da Umao~ ~1gorose~ de cargos de direção, pa-ra. cujo in- se essa conferêncta fm no Palãcio <.la, G1.nnes.
~~nt~ .. ~~~~el.ada a mr~ffl:Ja, ·dá-S-! gresso c'l desempeüho s-:ja exigido di- Alvo:·r>da. no P:llácio do P~analto, no/
_
.
,.
....o... s, ~ ~· ~'~0-re ~ ao Scna.do muito men()s p:oma de curso superior, e.ó se;:em Palácio dr'l\ Laranjeira-S 011 na 0~:1·l-: Pa~ra C{Uf' !'\~o. se re))lf an: _e.ssas 'I.!'
do ~C' :-os do Fxcc~!tlvo, P 01 ~ ~- sub- nomeados, mediante acesso, pa•·a exer- ja do Torto. l.'%1 -nào interessa. cn.rw torroes drl. at1v1da?e plcm:.rut do S:emeu~a ~penas r~g~.a a Situa('r..;o dos cer função de gratl mais elevado, nãp disse, ao grande público_ . 0 que este I, nP.:rlo. _rcho cl?nve~tente que a Comls
~ul)a.1te., de. car,o., isolaçios de pro-0 perdem 0 direito à gr!!'.,ifica&-á-o de Dl· quer saber é se os projetos est" em 1 ~);l'l_ Dt7etora n_npruna apenas a _oritm·
:Vllll~ento efehvo, enquanoo a. Lei ll vel universitário".
andamento s 0 woJ'et 0 d T;1 c
tarao dos serv1ços. com a rcdacao eX·
4.0<>4 atinge a todo e qualquer cargo.
_ ~ ' e
Pj.
e.
c- Çi pr':'·.;:::.a.- como na outm emenda pvs.
Justificaçât:>
ml!m-::açoes por e:::Cb\pl~. vo.a ou não 1 tU!(} . - de ou:llq-uer propr.cranda pes
~L...ser votado amda este ano. pe!o .
w·
..
Cabe, ainda, obsetver que os at-ua1s
f mcim1~__.rio~ ;nte<inos, pel:!. capecida-. A preso:!~ te e~enJa viSa ~ preench::>r •'b,:;1_._...J.o ou qual 0 moiivo por·que ebLt) .oJ 1 ou po <ICa ·
<ic ,tkdlCDcao e zêlo demo-t;-<:trad?S no lacuna ~XISt€Dte no Regulc.:.mento d~ parcLndo. o que 1nteresnr ê s2.~cr
'· ~m;:;ndn a seguir ao Art. 6° é no
dr-sempenho de s:-xas funGoe~, ja ul~ s_:::nctar1a do Senad~. o qual, P~r te: das a~ividades legislativas do sena.- . ~:-~~·~1 0 de rup:-;Mir, em reJa cão ao
t- · ~ ·m, o.s _r~flbl1lO·'l e~l}'ldi?s pelo si?o elabor&(io em epo~a antenor a. do, como os projetos de Reforma ,.::-~•lc!-">\m::ont0 do cargo de Redltor
~.!>~ema d~ e.s•ag10 P!Obatõno, unpon- 1e: no 3.?80, de 12 de JUlho ~e-~19f!:U, Agrál:a. da Lei de ·Greve e da Lei de-- P..t>··>o:·. cs exnressões "!?primeiro"
co·sc, assJm, a soluçao apontada pela nao preve a conc~s.s~o da gratlflo..;açao Pa,·ticipaç-~
d
Trab lhad
,
.~ •·na ~.-:ut.J desta Reso1ttçao''.
pr:.s.entf:' t-ubeme:nda. ,
de nível universH.ano, nem as suas
~
ao os .
a
_ores~
fktlp. das Sesssõ('s, 4 de junllo de c&nsequent.es implica-ções no plano qu.:: Lucres d~s Empresas, enfi~, e~.ses
C'cmo estfl. nenso que o _Art. 6(1 dev{
1962
Fausto ca.bral.
tutela o re.,.im~ juridko do pessoal do proj~tos 1mportantes e de mteres<:.e ~:Pli~"r-se a tcdc.:; os provimento..<> despúbllco que todavia não saem do Se- til runção, salvo exigência posterior dt:
Senacto. ""
nado, ao passo que. outros, do ínte- con~u"'so.
Desta sorte,. tendo a Comissão DiA emenda relativa ao Art. 13 _ es·
EMENDA N° 24
retora julgado auto--aplicáveis ~o fun- rêsse de ?r_upo.s ou de clas.scs, trami~
cionalismo do Sena.do os preceitos do tam vert1gmos~mente, h~vend~o sem- tou certo de Que 0 senado a aprovará
Inclua-se onde couber :
pela unanlmida.df' de seus membros .supra referido diploma legal ~efer_e~ pre quorum pm a a v~taçao dele.s.
A Emenda ao .t;.r!Igo 29 efetive, está as"5im redigida:
"Art.
Os atuais funcionários in .. tes à g1·atificação de nível umver_s1ta~
apenas,
a
transpos1Çao
das
letras
e
terinos. Redatores e Assessores, octt- rio criou-se, desde log(l, uma mtua•J.,. ficam automàticamente ext_')antes de catt,os isolados, de provl- çãÓ de iminente pr-ejuizo p~ra _aqu~ e t. do nún1ero II, do Artigo 2°.
tintos, no Quadro da SecretaTia.
mento efetivo, de nivel universitário, les que exe1·cem cargos de d1reçao, e1s
Na letra e se diz:
vedadas, a qualquer pretexto, nodentro de 00 rlias contados da pre~ que, na hipótese de virem a ser t;t~mea
meações interinas. os cat'gos que
"inutilit'.'ll', no fim de cada
sente Recolução, serão .submetidos a dos pol" acesso, para o exerc1c1o de
se vagarem em vírtude de aproveisessão legislativa (para. efeito ('J.t
concm~o pela forma prescrita no ar- fun'ções de grau mai<> elevado _(Vicetamento dos seus ocupantes em
hgQ 6, de 1960''.
recun.eração do material) os ele·
Diretor Diretor Geral, Secretáno Ge-cargos criados por est.'l Resolução".
men-l.os
constantes
de
seu
arqmvo
ral
da Presidência), perdeTiam a citaJustificação
e que, a critério da Comissão Di~
o Sub&titutivo já contém uruà dispoda retribuição, à vista. de"- para o P!O_viretora, não foram considerados sição neste sentido, no Art. 13_:
A p1 esente etnenda v1sa a un.ifol'~ mcnto de tais cargos ,nao ser extg'Ido
de int.erêsse permanente··;
nuzar. em carater transitório, o pro- 0 diploma de curso superior.
"Ficam extintos, no Quadro da
cesso de investidura dos cargos Jsola-ora, verificando-se qu~ os cargos
Secretaria, os cargos isolados, de
--..~:~ letra t: ..
dos, de provimento efetivo, mediante de Vice-Diretor Geral, Duetor Geral ·
provimento efetivo, que se vagarem
concurso 'de trabalhos e tit-uJos, con~ e Secr~tãl"io Geral da Presidência são
•·elaborar Programa de arquivaem virtude de nomeação de seus
&oante o dispost-o no artigo 80 da Re- postos naturais de acesso na híerarl,lento
e
recuperação de material,
para cargo,<; criados p_or
ocupantes
1,-quia dos ca.rgos de. direção do Senado,
>alução n° 6. de 1960.
atendidos o caráter têcnico de
-esta R-esolução".
De falo, o provimento de tais cargos.\ quase que corresponrtendo a. uma pl'Oradíodifusão e o sentido de ecop-or se1;em isolados e não revesth·em moção, nflo seria justo que se nomeas- 1
'I
E' precfso ampliar a proibição e e~~
nomia oar~ o senado''·
o caráter que define o preenchimen- 'sem funcionários de nível univc-rsità·
'
tabelecer a vedncão terminant-e <1e
i'i
terceira
Proenda
ao
parágrafo
'quaisquer
nomencõês interinas, a quatto dos ca.rgo5 ·em comissões -·a con- rio par::t exercê-los. c<Jm prejuízo nw:fiança - obdece, meam.o na admln15· niresto de seus vencim~ntos; pois, em ·'Jlü..:o, in fine, do indso l i do Artlét q~.e1: pretexto.- ·
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a.c::-::sc.rn- )Cía de Pl'O:f.s.~iona~s illdl&pen.sii.vet.; a.o supeil-?Or. é m.ant.ldo -~b- o regime da.s to dil3 CtmissóeS: ·-de serviço Públ:{l(
tils-po:.:iça.-o ne.::.-··Q.•,~em·or~Hn.en.to daquela vai3ta l'e.:,;lüo, ~-Fundações.· .
Civil e de Finanças-.
. ··
en~e11de? ~ue se des:-,e a UnJveruJa~cte. ::flt1D há.. dUvida., que a própria ·Le1
.
,-"Ao. tl?rYiçp .ué í:iadiÜdtfusão é ~~;a cr:açao .íôrar. proposta pe~ pro- d~ :Oíretri~es e Bases da -~du~aç~o
.
2
..
·tennituu.t.em.run."~ 'proibido, por st, J~to 1.~54, _do lH-00, do Ile_pm~d:o .r\!- I Na':!lani!J,_c.9 _consagrar a 1egtt1mldaae
D1scu.s.sao, em turno úni-eo do Re~
..... .ou ·~:~.tru~és ·das ô..--güo_s !}e divulga~ t.hur ~lrglllO,_ ·a :~c~·~t-ura Jill'ldlca de d?- constt:L-uiçao do reg~me das :;tunda- qtterimento n1? ~84. de 1962. ém que <l
<.·ç~_o m~uc\onados mts letras b e c,. umar~.onda~a~! e.::.tlliLletencto_ alg~un~s çoç.s, teye em conta que éie, quando sr<- Senador Aloysio de Garvâlho so. do L'1c_iro I dõ art:,.,.· 2>?, a propag-an- conarço~ m~.J.Spens~vels a insta1açao! bem a~culaão, dent-ro de uma re.s- licita. a inclusão em ordem do Di.a,
ct;l p.ec.~ctü cu pt•Iitica de Membro 4ç-.s cu_r~o-s e a !íxaç:Ja- dn.s de.<>pcsaa. ! Donsa.blHdnde comum, e associado à t ind.ependentemente do Par~ce-r da Go~
da Cohlisct.o D~re-tol"a cu dEi qual.. . ~ P1 OJBto esta~elece que a Uniyer.si- in5.piração e à exper~ência educacional missão, Mi.sta incumbiclrt do estudo da
-Qtler smu.ttcr, !f!dJrrendo -os .tun· ual e do Am~o~~~· a sr:r m~tlttt!do.l esta apto a P~oporciOn.:n o ensino de matéti::t, do substitutivo da. Câmara
clon~iM respDm;ávet~ nftS ·p.er...a.5 pc 0 Pog.er ~..-.cc ..!tlvo ;~ rvgu:ne -~e mtmeira contm!la ~ sistemática, tte! dos Deputados ao Projeto de L3i n~
P-r<'!VLStUS no Rc:t:uhmento dg Se- Fundrt!;<l.O ~e:Q- uma en~~aade tnttõno~ ~côrdo _com as fm.ahdades mesma.s da 36, de 19-53, que instituí o Código Brà.nàdo para a J-a)ta de éxaçao no ma e ~dqtUrlrá lJSr~onalida-de juríaica-! mstruçao superiOr:
, i .si!eir.o de Telecom 1m5caç<1cs
cumpür,:~ento de dever furuaona1.''. a pa+rtu· da lll::;crição no ReclStro c _
A vroposição. do ponto de vista do
'Matéria ern Ttwnitad!ío ·NonnaJ.
Pessoos
J~·.. 1ensmo
'"'
' ·
.1!: uma emenda solJretudo pru<lj.enteI e VIl ,.uas
~..íQ 1cas, ct"'
o .seu aro
• _ ' con".::oU bs.-..1c1a.
me d1da,s. que
,
1
3
I't'cessâria.'. Neste·chamado ano eleito. CIJn.,~ tutno ..co~ o qual .serão apresell- f está~~ d:~ o:côrdo com os P~·eceitos da
CJ,I.l, é· um:l. t!kp~skão no sentlão ae ~os o.;' E~.~atn~os a se-re:m aprovados Jegls1açao _geral e_ as drspo.sições de- orVotação, em tmn0 úmco, do Reque~
tornar acreditada. a radiodifusão do Pc 0 P. esJaentc do Conselho de· ~~t:- dem adnumstrativa e- finauceu11., que .r'mento n" ::\.,2, de 1962, em que. os
'-Sens.do, n.tr'á.índ-o para o auditório dê&- rustiOS e 0 d~cr~w que os apl'ovar,
fl.S· Cú!llplement.;:l.m, obedecem lls n-or- Srs. Senadores Banas Carvalho '(Li4
'tas 1nformaçõ~ tcdc.r; os brasileiros . C~i:o -se- vê, a :prupc.:nra{), ao panto mas que são c-omumente estabelecidas der do PTBJ. Gaspar Vel!oso lcomo
-...-.'.iem dl$t1n&"ã.o de"cór" pO"litzca. Se êste oe VlS ;a juridlco ~o adnumstratrvo, estti- j e:11~projPtos s1:n~rures.
~der do PSD).
Lo\Jã0 da snvmra.,
ano, em que tln!s- terços de senadore~ vasada n~s me..,mvs mold.c"s d"' L~l 1 Nestas cond1çoe.s. somos de parecer Gllberto Marmho e L:ma Telxtma
irão pleitezr a renovação de seus man- dccé_rn ~!oVada qt:e fnst;tulu. a '""F'un-1-Qtte a p~o;::ição om exame mer~ce (LMer da Maioria) soliCitam urgêncb
tiatos e em---que alguns serão cand1da- açao- mv:er.:;ldade .Qe Btasí11;r 1 ho;e! ser ap!ovada.
lnos·têrmas do art. 330, letta o, ctO Re~
.t.oa ~ :Oo:retn<lS de. Es~nd9 ' - não é c~m. alguns dos .sens lnstltutos\cen·j 0 S
~
.
gf!nento Interno para o PÚlJeto de
.segr-edo, ao contrá.1'1o, e publico e l10~ tl a.rs em funcwnazuento.
·
R. PRE"'IDENTE.
I Lei da Câmara. no.. 41 àe 1%2 {númc~
tório que o n·oore :?rersí<lente da Casa,
Depms de ass1nrdar os ob;ec.vos da i Lido o pat•e'cer da Comissão de Edu~ ro -I.655~B, de 19:6Q, 'na Ca.sa de lftl~
~Sena._dor' Aura de ~vtoura, ...'\ndrade ~.c U~rver.si-dadocampo ~o estudo c aa j d"to e_ ?ultura. venffca~se, como, dlssf) gem), _que lsen!a.. do ltnpôsto de imC!!ru:lidato do aPrhdoN Soclal Deir~?c~a- pe':qulSa ci~n ..Jflca, tecmca- e cultural de WlCID, que falta---ígualmente 0 pro~ portaçao matena1S destm.ado5 a 1ns~
.. two ao Govêrno de Sa-o ~attlo ~ ~ im- e _ue" eõtabelecer a constituição do pu:' nl.mciam-€nte da Comi&ã-o de. serv1- ta.la.ç.fto de estações de televu:.ão a Sepre.sc!Bàlv.el qt:e o Serv1ço d-e .Rad:o- trunomo da E'Uüdação, 0 proje 1 o j ço Público CtvU, da qual é- Presidente l·em importtl.dc.s pela Rádi-o Ric ~tda .•
l dif~ mrv-: un-parcmlmentc aos m- ~t;ndldflS. fl.,S. exigêncüts da rte 1 de r)1 ~ 1 o nobre Senador Aloysio de carvalho,
;ter1?3ses _d? Senad(l, _drvu_lg~ndo apenas 1e~nzes e Bases da Educação Na"
4
1 a quem dou a palavra. para relaba.'"
. l3~as.. atw~da~~s _legmlat:va.s e ja;,nnis confere à rsst!tmção a inà1Spe;;~4~~~ Droposiç:ão ou de.slgnar·lhe ReiaVa.r~ .Pnmeira discussã.o (2" à:a) do Pro~
8-rvmdo ue U1Stl U!}l~nto de pr,.,?p~an ... auto~mia. o.dmuustrattva, !lnan,;dira
l
r
jetO de Emenda à Cor-._st,~uição n~:~ 3,
~~e ~~o.al ou }Jnhbca. de qu~rn quer dl~ápc.a e ~isciplinar.
" •
O .~R. ALOYSIO DE CAlt,ALHO: de 1961 , que ~odl!"it'~. 0 p~1-?gra~o Pr,!1
St. Pr~~id.ente, por est..'l. iorma PStáo ensr~ .Sei"UO ~s e~U.lbelecuaento:.; de
(Pela. ordem) "Não foi rerli.sto peZojlllelro. . -do a:.ügo 191 d;\. Ctmstümçao
jusn-r1ca-t1M a,s eru:en-das. (1\.Iuzto bem)
que. COUl!J'Ol',!lO a Vmvel\Sldade. 1 oradOr) - Sr. Pre.s1dente, não posso, (apos... ntadona. aos 30 an~'i il,e servi~0~ a sua mstfl.laçao e funcionamento : na "lUa.lidade de Presidente da Oomis- ço), tendo: Parecer fayorave1, sob n~
· O SR. l'RESUH•::N'l'fo;;_
vtd:damente pre_:visto.s. As cle-maís pro- são, des~gnar-relator porque não 1-n. 354, de 1961, da Gomlssúo ES'JCCI.aL
Acaba de chegru· à Mesa outra! e.sc~a~~~o~:mor~gm ""' adm1nlstrnti1·s ~ no plenário - e acho que -até na, ca~
5---,
Ememla. de au.ton:1 do nobre Srmadorft;v da d
~ fi\<.: liente:nente. e!e- 1 sa! -nem-um membro da. Cumis.
.
ArJ.ind(,). RG.dr-lguo.s. Nú(l está. deviüa-~ • r.al '6,, e ,.~cordo com a Iegiblaçáol Eãô de serviço Público.
. P:runeh·a. dlSCU..":_ao {1., ?-la) _do Pro~
mente JJJ.itifica-dr. e s. Exa. nfio cs:â~ge :a ~a en._Jt.o._.snpeno::.
A Secretaria: da. Com1Mão se eucar- JCt.a de En:lenda a Const1tuiçao n"" 2,
pie.!iiente para jtt.>ti.fH:·á-la.
ulmpv:ta tr.m~~· a.Jt~.'> uc !1lflis nada~ l'egou de procurâ--lo..s e não 05 eneon- j·d~ 1001. <ia. autoria do Sr: Senador
~ar d"u-r9a. do Regimento, a Me~a.~ ~niv! .:~st,nul-l,;ao C-e- u_ma e~tJ.da:de: ttw. De modo -~q~ deixo à 1n]-ciativ. a.j V1llasho~ e. ?t~tros Srs. S~nado-rcs, que
deurn de n.ocltar a E'men.da em apre~ d
Si.~;:~a. eo;n a e_?tr 1.rtur~. JUt1dlca; de V. EX' a soiW:ão da qUestão. sal- l-altera _0:" m h~ os 26, 55, ~8> 00, llo- e
ço-." .__
.
,.
·
? Funa~so: aobrú nao· cons 1,1\.tu:.: no~-! vo ,c;.e ~utn 'Sl·_, Senador Presente qui .. 1o par~raf.o unlco do a1tigo 112 da.
'. :Efn ~ discussã:6, o Projeto com as Y,:dade, ítJU,Sta._-.se J)erfei!a!llent.;: h Je~ i ·:-;.er l'I:-latar _g. matéria. A1iás, o mhn.c- f Co.tlS~ltnição Fe-del~l, tendo: Pa-recet
·EC!tffl~ -e s_nbe·me-ndas que foram H~ /:t~R. e. ao C.'!Pfl'ito: da t"!!'Opna_ :l.t-! d!.dcl- ; mo d~ Sens:do.res em plneál'io é in! e~ J fayo~-avel, so~? no 3.)::., de 1961, da Co~
· dna ...(f'amn) ,'
.
.
· :-Plin~à-Jr.a- ~o .e~:sm:' no p~, :r1o c·.tso, 'i dor ·ã ~ezes.<>eis·.
lU-l.Si>ao EspeciaL
· NerJ;mm- Sr. Senador desejal~do as:a_r: a_I .... l d~ Dn·e<r.Jzc·.;, e .Bases õ.a Edc1ca-.
· ·
·
·.
·w ·
o SR. :rllESIDENTE~
_:a pa.·la.v-t·aJ dr.c1aro encene da.- a dis- 1çao.. 'J"{a.cronat, _que-, :tv .o;eu-- art. H!, l'a-j O Sr.- ·Sena~o; JarOO.s Mil!'anhao,
~'
· ~
~
cusdo.
·
leu!~ a consntutçào de untverskt!tr!es i que.. SE:na o .re~;:>:,~or du. mat~na, l]áO
Está encerra-da
Seii.SáO.
o Proleto v-oHa. às Co-missões.Técni~ oflCl_aJ.s "ou__ .•.i:fliparactas sob a io~ma 'i es_ta na C~. a .. Por ou.tro ~ad?, ~s~e
Levanta-se a :;essão à8 M hora::
ea,s.
. .: _.
.
.
de runaa~ocs, àe-:c~Jdo a inr,l:.l';Ç~ü.• tltJ pioccsso nao teve :::c-quer chsttlbm.çao
e. I& minutos.
, -T.\,.;_,
• . .
d ato ccmstttuovo no n~g-is-tro' clvt1 ~ uas~ rog:ula.r, porque ent-rou logo em regtme
1
0
,_:_
ü-~1-)ussa.o,_ e!'l- ur~o umco,
·.p~_s::;oa,s •urich"!:I.S -er •m~c"" "i" 'd
. 1 de urgência.
'
PU."BLIOAÇAO ·PARA ESTUDO
Projeto ae · Le~ da CamaTa nlf :!O . .
-"
'"
"'
~
... a ~;a e u.ude 19.62 <nll-·1.554, de 19:SQ, na Oasà ~~;::fçao_por decreto do guvêrno fe~-r O SR. PI!E·SlDEN"CE: ·
Da Com-issão de C(mstituioão ~-e
tte ·origem) que .çria a. Fundação
· . _._
,.
..
.
!
• ~ ,
,
_
J
· 'b
p · t d L · ••
Utti'.Jersic~-ule àa Amazo-nas e dd O pro_Je.lo pe.o se" tB-t:, .._:9 pn~enche
A q~ao de ordem., levantada pe
JJ_/';~~(r s~/~~ à:o-f.~J_ cf. 93~t-D~
O:t~tras vrm:idê-ncias {em re_glme de pJena~en~..e esta formau~~;i-de legal.-. Ia nob:e Sena-dor Alo~sio ~e Carv.a.de 19ü{) na. Câmara) que_ dispõe
1trgência-, uos te-rmos do o:rt. 330, As functaçj:)?S ell.ucac1ona1s,. em !ren.s: P,lo, re.;;.U?:e~se em de~·wnsfrar que hfi.
sábre o .Estatuto do Trabalhad-or
létru "c", do Rêgim.ent-o Interno, dtverso_:; gr~u.s l1~ eDS!DO, hoje gran-. IU1POS:?lblll.dade _:m-a.tene.l p~ra a
Rural, ·e dá 01dra.s prov'idêtzcias.
-€nl ·vir.h!_dt; do :fl.equerímento nú-1 ctemen~e di!Undtdas em_ quase rodos m.ta9~o do proJ_:to ein ~-egune de ur·., He1ator: ·Senadol' Mílton Campos,
mero 255. de 1962, ap;,-ovado na _q., pat:res do mundo, cstãQ empE::nna· gêncm.
.
'
1
~e~o·de~ de maio), dependcndolaa.s _em prom~ver, dentr~ do campo!· Alega é:àcmonstra. s. Ex~ que ·-nãol o projeto nP 94,,de 1961, que~t'eve-,
de. purcccrcs_-dc.s Corrdssoes
C?m-nm de atlVidrrdes àe_ mterêsse so- estão presentes em p1enár~o -deze.sseis ,na Câmar-a dos De~t_!'ldos o numero
··de.~E;duc_açao :e -ç:u!tu.ra
clal, baseadas oo edf:Zcaçao,_progrnmas STs. senadores, quoru-m exigido para. 1.93'i·D, de 1960, <llSpoe -sõbre o Esàa sr;;v:~o Publ1co- e
le_m~~~as as.senu•s.em nova-s bases discusão do projeto.
tat~~o ~ Trabalru~do~· ~ural. Após .a.
.·de -F~.la.tçaa
.
tecmca.. e pedagõglcas, que melhor
Por úma e outre tazã.o ter& a Mesa audienc1a. .desta con;n.ssao de ConsttTem a pala-tJ;a o riobr~ Senador M~~-:~t~nd~~ so desenvqlvlmento clcnttric.o que providenciar. E, con;_o a.'~..segunda tu:çã..o e Jus~iça, :f~i remetido à _conezes Pimentel, para .-:-elatar o ProjetiJ' ~ cult~al ~cs- povos.·.
hipôtese esta. prevista no Regimento m~ss-ao.lpS-Pecull, el_e1ta p_ara exammar
cru nome -da. C.onüssãO- de Educação e
.fl$ ... unduç.02s edhcactona1s, como - a faH.a- ·de dezesseis Srs. Senadores, a ntatérm. Ai, .a_pos detido estudo do
CUltura..
.
classe.s de PPSS?as coletivas resultan·_ determina 0 Pnce_rro.me..llto da sessão 1 asaunl:o, apresentr.do pelo Relator, o.
_
tes da const1tmção de um JHl.trimõnio
vou:"énc"rrar a sessão
.
nobre S-enador Nelson Macu1an. fot
. O ,S&. .MENt~ZES Pli\fF..!\"TEL:
destinado a fins cte.sime.-essados o -A 1.
"- d
t· : . ·
t l orerecido substítu.t.ivo qne em dias
-- .
·-.
.
.
que as dist·nrr _. d
.. •
'
t1Scassao a. ma ena.. 1tca- au o-ld' t
, à
I
' . d. .
- Sr. P.n:.t>ide·nte e Srs ..· Senadores, fô·~· ~
_-l_.,_Ut:. -as aemats_ a~ocHz .. màticamente t~·a.nsferida. pa.ra . a pró- ~se mes ~e ma_~·~velO e novo ao
r,t~. designado_ J:'S!'D. Relator do presente çoes ~~ucahvas: ;1.á têm P2~plcíado, xima ~essã.o: Designo para a sessão de exame. cteliW. Comksao.
-m'ojeto o·noore Sêl1:?.àor .Jarbas Mara- .-~esd \ ~.,u apmeCimento. ,xcel~ntes amanhã a Seguihte:
Do s-ubstitutlvo uodemos dizer o
-nhúo que n~_o,.se-encozltra pre,;en~e; .' 11 csu s, Oi'; np.· te~-rertD da _1nstruç~o
·
·
me-smo que 1á füi-Qito do Pr-ojao.
-Dai a razao prn· que voJI l'elata-lo. ~~bl:ca e :P\1va.an, na ~ p.eparaçao
QRDE:M:_ DO DIA A+.ende a verdadeiro cla.n1vr da ordem
(LendO).
•
.
tecruco-p:rof1.s.SlOna1, o Q.tle multo tem
S - d S d j nh d l002
',_,. 1
b · t'
d: St d
-1 ~o preS{.'n~e Projeto._ de _au~~t:la do estimulado a a.mpliaç~o .. d:e s}.!a vasta·
essao ~Têrç:~F~ira) · e ,
~1;1~à: 0 ·t~a~~fu'~ta. e~
110\)re dei>Ul·~o- Arthur V1-rgll1o, nos rede, como ~e pode veuflcar, atual:
» .
, . . _ ca.nl 0 e d ont de vista ·da_ cnns ...
tê-rmos e-ro. que foi I?ropo~to, dete-rn1t· mente, nos Estí-\-àos. Unido.':l, na. In~la::Matérm- em I'-egcme de U.rgenCia.
titu~o'naútta:di nfo há ohstáculo ao
n~va apeD~3 a cons1gna~.ao no Orra... tena, e em outros pa1.sts:da. Europa.
.
seu anda.menu;
1
mento da: trni~o, em três u~rcicios
Para. tanto , ~astao s.nlientar que
·
consecutivool-- da v.erba de Cr$ ••••~.. de.sdç os primordios do séCulo atual,
Discussão, em turno únjco, do Pro- P-ércebe--.se, ê certo, na. sua le;turn35.000.000"01), desttnsda à constru.çl)o a extensão d-o impulso econômico das jeto de Lei da. Câmara no 20, de 1962 e, estu-do, que o. substitut.h-u reclama
da Universidade do Amazonas dela Fundaç-ões nas -emp.r~sas culturais da. (n° 1.554 de 1950, na casa de origem)- altera<;E~s. quer da r'edação, que!' do
fa.zt;!ndo pa:·te 3 estabelecíméntOs de. Améti.oo do Norte ror, aproximada~ que· cria.- 'a. Fundação" Uritver&i"dade do,conteüdo, para.- r.eu apcrfeiçoarmnto.
·enslnO, a scret'J: instalados sucess1.va~ ~ente, de 680 milhões de dólares -de- ~1\lnazonas e· dá. outras· providéncís.s Mas essa ta-1'efa. cabe regime.nta'lltlt'll·mente, dtm. dos quais tendo st:a cria~ dtcados às pesqursas e no preparo de ell). regime de urgênci~. 110S têrmll!> do te _às CoD:Ii$sões técnicaS que lrão,_ em
.ção prop-osl:a _pelo próprio gp~:.rérno, '2m ir__stitniçõ~s de educaçã):> superior. . · art. 330, Jetra c, do Regimento Inter-, seguida, éY.a:tnlu-ar a. matéria; e n§,o
1960 de n..c:lrdo --com Exposiç.ão do MiVárias das uni\•ersldade.s existente-s . ] no. em virtude do Requeriment-o nº d@Uluez;n em Í).ftda o mérito do -tra..nistfo da. -i;ducação e culLura..
hoje, no- mundo, têm . -coinprovado o 255, .de 1~, ~-:Provado ]}a _.s~asãó de- b.ft_l_ho d.A- C_Of!lissáO· E,special, a- -qu;al
A. com1S:3ão de Educação da Cãma- êX1to de sua constituição dentro do 29 de -ma10) tendo:. Pnrecer da. Co- a.pre.,~ntou aJnlii-o e,shtdo dQ assunto e
_ta coltsider.a.n-d-o plenamente justificá- sisWma de Funda.ções. PCise.s há, luL<>&ão de Educação e Cultura (prcj1'e- o(e~e~ü 6i.d:i8tJtgttVà 4:00 l'f':flete pes:.
~ei a. instc~b.{ulo da esco1~s .supe-rio_:es· como ~· Estados Unidos da Amér~tn rido ora-lmente 11a. sessão de 4. djJ 09;- !lU!~ dttlXl:ól~~~i ~ útJl e~rJê~cl.a.
. ~o -Amazonas~ tend~ e~1 Vlsta. a ca.r?n· ,(lo Nort:.O, em gue quase todo o ensmo :rent-e) e .depen~~~ de PT9?\_l_!l~~~ti_l;_· ~ seu !J~t!b!'tl .~»-~ ·v
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Todavia, dn P'Jnto de vista ds. têc- csc1a:re_ce melhor o Objetivo da lei ~·
D!F..NDA N<? & .
Huaõa e 11 emenda em ex.tme .ap::na.s
nica legislativa, fm·emos -duas ob3er-l :::~ f o! aprovada. emenda, tambem
vaçhes.
_
, 01erecJda, no senttdo de se eliminar'
Tem Por fim eUmlnar do Substit':l- procurou dar maior clareza ao texto.
,
. . . •
; a maioridade aos ta anos (como con.s- tivu a proposta ·de alteraçá'> Gr.. arti- 'A ês.se respeito, o parecer: do Ins..
i A_JU'Imeu·a e :;obte o art. 61: ''l!:ste, ta do projeto>, a emenda. propost?. go-'230 Jo Código Civil p?.t~l que --se tituto dos Advogados Brasileiro~;. o;in ..
ca~n~ulo .se apl1ca aos t1~.ballndort>s 1 d3,rá maior clareza à ementa. Aliãs DeYJr.Jta a revozação da regime :ie tétíco e seguro, mostra oom.o nesse
,r~rms d~ tó~.=-s ~s ca:~~gonas" (o -~a~ i' ~ontoJ·me 0 a:purado na votação,,~ bt;;ns do -casamento.
, sentido se vem fazendo a e••oluçãO do
,püulo t1ata da Rcsc1-=>A'J do Cont!L"to mcumbéncia de adaptar a ementa ao
Como decl:lra a justific::tç.Uo,
r,iireito pátrio e mencions. o art. 17
,tio Trabn.lhador_ . Rt~ral!.
Mas, de J V'enciào caberá à douta comissão de
«E• certo que, como o:J.:e:va o :.n.- do decreto-lei n° 5.187. de 1913, ~emodo gerai, a 1~1 toda,_ e _ portanto Redação.
·
~ante ps.receL- do l~.::;~t ...~...~ d<>ci iHl- guido do ar-c. 3° da lei n° S.33, de lSt!l,
J todos os capiculo$.. se aphc~m acs
_var-,Jadot ~.B!",LSill!:ü'ti-'5, o lJ' mcipm da concedendo usufruto à bra.sU~ir~ t 1 ~aba1lladorcs runus genencamente, e .
-lmntabuwaae do ngtme ct·~ oen.s em- da com e.strana-eiro e dEfermdo he, não sómente o cap. 1V.: A el~min1.ç~o
E:V1ENDA N" ~
bora u.rlota;do na maioria. das legisla- rança à viúva ~e o marido t.i\'N ·fi.\ do art. 61, por~~:1to. ~·.. u pref;_tdica:m.
Tem dois objetivos:~ a.> eritar a !ri·~ çó-ês dos povos C!-!l~os. nà•) é .acolh!- lll~_>s n:óulterinM. Mas ac;:es.ce~ta: --~o
l e. a!_:lte.o; yn-!!1~1o.I" ~ s.r':lstituL. ('., E~te te.:p1-etação de qu\:.! 1 .no art. 69 ào Cóài- d?-. por alguns codig<lS de pam;s ci- pruneu·o ca.:::.o; se a mulher for ca-::adispoe, VIa .ae regia, I?ara ?S. t~aba- go civil, também se elimina a inca- v1llzados, como l?S dit .Sm·;t_ da Ale- da com bta.silciro, ,embora ITJJindo
lhadores em gerai, e fiO exct~n aeter .. pacidade relativa dos pródigos e dos l_llanha! do México e outrcs. Ma.s a! todos o.s àé!l:tais pressJ.p-ostos. nã') l~rã.
mi~ada categoria q:uan~o<: assnn o de= siJ~'icolas (ns. I!I e IV>, quando ma- movv.~ap, in_ter,:(l:npendo a. tr.::hção! ne!1htL•n dll'eito de us_ur;uto ou he~
claHt., ou _qua~do 1$tO 1e.sulta da na mfestamente uãQ ê essa a intenção d?., <illelto patrm, _po~e ~:.:a~er _co~~~-: nmca. e, n.a segunda hrpotese, so ~era
ture7a dos te.• tos.
.
l do substituttvo, {), n 1anter 11 maio- quernc1a_s, d~sr.avorayels a mstltlm,:ao! direito à hêtança. se o mnrido t!•trr
Ao ub·a 01)-sei-vadio f sôbre o m·tlgo l riàade civi~ aos 21 s.n0.3,. rejeitando, 00 md~ 1 1? 0~10~ que se caracteriza: fl!ll~ aduite1·ino, nad~ recependo .r;~ _o
.83: "Dentt·o -e-m 180 dias, a lei dispcri) ne!i'se. p~rtteular. o snbstltuti\"O, que pela defmiti~Id.,d;.
m-undo ou ~as:;l só tlrer _f1lhcs l?~Itl
1
sâbre a or"'anizaPiio du Instituto de a 1:1st1tur a.o:; _18 :1n~-...-.
Deve-se Iecea 1 qu-e, na mm.:mç.l
mos ou natura.ts reconhe-c!dns. Ha ne: Previdf.ncia.•' e As'>istência llo TrabaO vare..:('/ e jav?rú:_.-', p~los mot!- · ~o re~_nue de be_ns, seg .a muihe_.c c~~l_?a!le 1..-~ disciplix;.:r ynn igualda ..
lhador Rural, •c1üa estrutura se~uü·â 1 vos cxr1~.:1.d:::s na J\.t-tlflcaçao, a s~- G:~~ tt ... abe. pre)'11lcada, ri~.,'.ltent.lJd!fS, I de :·achs essa :5Situaçon;' .
os mo1d~~ ü~ Lei Qr<:rànica da Pre- b~r:
. a.,szn:, os mtwto.s do proJeto._ ::f.:.:."te,' Pa.rtilldo dai:, o douto P·lrecer ~.a
vidência Social a~enclÍdos os t::·e~ei- ~ "A (>ffi.t:~lJ<.t- e:.in1inn a conce.ssJJ da de I esta, est~belee:e. para a efetiva-I gere fórmu!a. nova e mais :tbrà!1g.:>nt.e
tos d~üt. lt'i e' ob'l{':T'1d"J~ 0 ~ M'g-ll 1;:-! ~n-o. ioridad2 ::. % ~.?. ano.:.. ~m prjmet- ~ào do precel.ta novo pm~csto, pro .. para o di:"positivo do p!·cjeto. A en-;~n
' tas princípios . . . (~ 10 o;uem.se 05 vã- ; :o .. lu_ga!.• P'Jl'(.iJe e-5:-;a meal.da .na o se ... e~so que m;ut~ ;se as~;~me.l1:t _ao ao da. n9 7.. _o-:·a em exame. não acclheu
tios princip~os une :'t 1?! C•'<': -.. ; .':·i c. ~e!•.'!-.: a:l'?G!.Un~n~.r :t J!.:'i:tl'lft uo ]i:.o- 1 t._;. . quí~,
I od:r~u, as.:-.tm,. a lnOHt- a su~esr-:>o- 11mitando-Ee a proce.:·ar
de ob.;et'Yat). ~
' !~ t:o, q~!e e a si:-uação ,;U:!dictt. :ü mt~~ f ç~·~ .5et .. Ul~~ acen~~ ~o ~':?:'u1te-,
apens.s !~m:cr cl.~eza.. Mas o reexfl;ae
Mas r~, l:;oi :::.tual n5o pod~, ·,dncular f :~J.·.: c_a.sadr.. F..J.n .Se6Ur.:ao- lu:;ar, P~H· ~~1 '} a~tball~- 0 dellaGe .~"'~o-. c_ a ~~~.,_v~ do a".<:suntQ, ne.~tn. opm·runidr.d:.>. !e\·aaos .t;~·.t~ L'!.",nd·a.mentos a lei fntura. o_ue n:o.o p\rcre p.t!tlnt. . r dar a xn:oo-r!; .. ~·~t?. 0 re:"-Jme de.~;: ...·.. Al eo:J~cl~.'"j-no~ a aceit-.-:r a fó:mnla do In..;tHuto
Sã'(} amb~s da mesma h:erarquin ~ 0 nda~e fl.c!;. ~g ~\!los,
L<!l~-\ ·J..Sco pal~ ~ e::.tau .. ,t-:i 3,de do ra.':i~- dos Advo,ót~·1cs pOl' s<.>r m;;.h an1pla
fi~gGnC.v uod-e vtá revw•A;:- a pri,meir'l.
_o .su;.~:,'·_:.tt.~·.a m~~;l'C>U·s~ n:J, Il_~ .r-~- 1 w ~ f? 2 ~ a harmon,J. que fle!e\e mais jusia. abran~endo tamb2rn o
. A fól'mula é ele (_U, 0 Tia constitnkáo ! t:<: 0 • sPmpt-8. l'i>Sl},~w'.\·~J._ ae. c~n-~_1.:;; <L\~ re.'i~! tar ·
_
. ~ .. _.
caso do cfmjuge :varão. que rn<Iit..1~ vêporq'·e "'"Ia sim pede ir"'PÓ" 0' 'E>n~ . B .!llaqua, .s:-;i;.n{l.-:, t-. r;_:lf'I.J, c::.lft_-two I O pwecer, purtanw, c . ,avoratel! zes a<l {'DVi\lvaT merece o a'n-p~:-o da
tac~; e t:'?.ir~r;:,s·. i.3 h:-is ordinã",.ia.::· ·cn;e /~.direito de !?O~·O ao.s 1.3. a1!0S, ~er~a / ?.ar~ _qu;e. pet:~nneça ?<;, sLStem:. do I lei.' Por isso. ofeT-ec~mos à e:~.;::o:1da n:Jse ~Vic"''"'"
JJt·~"lllignr
. ~ : ll~~lco m::tr-te::-~o:. á "ti:l_tJ~., wc:.t-pa- n.rertv,lcd.. VI1 pa~n~J o prmdplo da. rrre~ mero 7 a seguinte subememta.·
o ~-~,:;~~·.') J.. ":.~·.,.., 'r·io ~e ... -•.-te dR" i c!.:!ar:l<! civil até o" 2.1 unos. M!W a j' tratablitade ov :~gmu~ <!~ btms ~o
"0 iúvo ou 'viúva se o r.;:>,'ime óe
em se '(rr:.':únio ~~-;··w~a l~í ~!-'dir.f•·i; [ ~·err!r!ti_e é c;.ue, alr,•i.~ :o:n·,i:J.e:~mi~- ~:-::~n:.:n o .. Seu, mc:mvenu.mt~s E..ao bens do casamento llão era ~-"da coJ··~
O"!""''
l"'i
cl'
nJ""'r. ... t'r-o
:!"e
ffiH.J-5
lmportan:r.e
:<.
~nr:'m·rcL~;)e
Cl~
! t:. ......_l.-o.es do ftUe os qu.~~ potieY~O re- mU"ha"o ·U·1ivero']
terã dl·re,·to enP --- "·· " -~ ' "'· ,., "'··
' · · ·1
· ,
1 1·u-~ar da. sua .supress 03" o • sobretu"o
••
•
~..._-.'
'
O qt'P
~e pod"'ria fa.,.~r é 'cte;x•J...· "'S 'l'a~u.. a- maw~·Kade t:.l•,'· 1 r:.c . a-ma ou-~ ' ~.
.
'-'
quanto
durar
a
viUV"Z ao tL'5ufl'llto
' · "'
... •
··-•
'· • • <-< • t··1 .. r · í'
·f
·• d
·
em- face
a
•
.... ,
minúci:"".s
ti.n. on~nniz.nÇ5o do nevo i'i1:-:~! 11 ~.·~tms ••X:·~ o, e1'e.:~;'"L.:>. aq,J_eu.
da do, p~""nJeto
·
: q'•e~>' p>·esL21a
·.,.
,~
da quarta.
parte dos beus
do cônjuve
tFuto ct"- p~e-~~dêr.-'63 !'') """g·J':w.I·'r··o j Atr<t.Ves do~ den:'l.t€::; pu•. ,.J~f;S. na uu- açao
p~e.sença ~a ~Ll11e. l.o lar f"lecido S"' houve~ fílJ~c,.. dêstc ou do
....... · '::'\· ~ t-' '.' :1·· ~·, .. '.·! • ·.·~' pre!lsa no ·-~td'o ... n· h-.l..:v•:. ..~ 0 I e nos negocrcs <·DnJltg3.J..S. através de ..
• ...
• -- :• ~·
.
•J.a C'{)) ..pc encJa ""~! _.rm.. ~r ExecutJvo. 1 0 0 :., h , ~i·r; ;: :1 ......~.-:,, ~e--·di
vàri:ts
medidú
... inclus've . aplicaç!io casal, e à metade, &e nao houver fllh'Js,
0
~f._ ent.'\:;, I:' I". a1hr.rtn·ia até mesmo a ~~ 1.P~ :;:; RtiJ·.:, _..;·a
'
-~xe
·
.
.
i'-'•?
.
.
,:
., ~
da
teoria
dos
"''bens t·~.::e··V~cio,-,
1 embora sobre\·ivam a.scendentt's do de
11
t.~esi,:tna·~;w df> m·a:-(l. como
tem sido
VlJ' ... "' vo -~"' ~~·P:._..;;_o C')l?!l ...~cnnP,..:
~ .... '
·
cujvs".
<tw tl'~dlção legis.latl;.·a brasileira. Mas to,. e 0 ex:r_~,u.. ~..;t~'' m~J.l~?es 0.l• •
EJ.!ENDA No u
Emenda nQ 8 - Pretende a emendetermin::-r.r orir·n~ação e prazoo a se- mrlhar~s- :\L1.~ ?. dllellos_ ClVLS, P~Ht i
·- · · ·
1 da, se!!:Undo se vê da ju.stlfica-;ão do
rem obnler:ldo::, pçr üuti·a lei é 0 que .se:_e; ~Dew e~e1 ~ 1 ~ 0~i ~~lgemd outu~~
Me1~n.. ~orrcç-:'i.o de in~.:il;·e!cén~üt_<io f seu aUtor, o nobre senador Afn\IliO
n~o p::n:ece ;-~;;:uávt<!, e11, pelu menos, l ~ff~ 11çoes._ ;~s.:.s... cü.n:p. e.:~s. e _e .~~?.~.-... SubstltutlVo: Entre os vanos mcisas ~Lages. acavtelar o côniu'!e soiJre_vinao ser·,;,. ('fi·":~nte.
' ., lcih apt~---S:'-d~-~ a v,e "'J"'r?'12:> ;:'·t"'e ttue st supnm."-'m no 1:-1 .. 242. devun vente a casa de re.sidênéia da 1'an11i.ia
1 (•n ~~s ir:dUh"·se os de ns. IV V e VIL para qUe ela se manteuha na m.esma
C
•
_
.
· s ... z llJ a.
v~, oou.e-,. c~ mo t
pm es,:,;as ob~·~rvacne. o;, enunciadas , de Miranda, e G\H! cr.:.a. r;uno d0 m- Pela n.provacac..
'
d .
- d b r-1·
f ·t
"i 1
a ütulo de colaboração pora exame reit-o tem o &eu domiüiu, e, assim a ·
.: ·
· estmaçao e ene- Ico ~ e1 o 0 so ... 2: •
das demai,<; c-omü;sões técnicas, opina.. idade estabelecida parn se1· eleitor,
.
. Tol ,
el}l yez de se: I.o_go ~e~l~tda P ,1' exlf!lOS pe~a. tramtt~~ão elo fiUbstituth'O. como a fixada pz.rs. o f:xercicio llliEM~NDA N. I
gcnCla dcs bel d~n ?S. ~t t!fnd-os pe.'J fJlt?
U~nn; le1 que :n·r}cl"<\nu\. e di<>cip.line os Hta;·, ou o.inda para a re$pOllf.abJ!i~
O Substitutivo manda acrescentar pre9o que . cs, l~oveJ.<; ,.8.k~n
·3.~,&:?.·
d1re1tos e deveres do trab-rtlhador I dade penal e pcn·n. o trabalho. não um pat·ágrafo único ao art. 1 IH1 do ef~rto da lllf-aç:· 0·. pa,. a 1 ~-o. ~-- 'rural ê de ·urgente necessidade. so~ j.se podem cst'<'!l1der à do exercício dos. c. ódigo Civil. A matér\,t e.3tà n~ pal'- .mma que ~ ~Oladra _fl_c~~á .~m
bretudn agora, quando tanto se fnla e direitos civis".
·
te· das sucessõe!:'. m-.s c'Iidn. dar po- 1 f~·uto ao -~onJuge WI?~r..::.t. e e.1qu.\n n
se cuida (e ma.ig se fala do que se 11 Acres-ce 4,ue a f1xaçüo da maiori- siçãn da· mulh~r no {·;t.samento. A 1viver_ e pe1:nan~cer vn1:vo.. . ..
cuida) da refot·ma agrária. Es.o:;tt-. re-i dade cívU aos 21 :'\nos é da tradição e-<>ta acautela c .p1·ojet{l, ca.sada em
A\ sugesta_o v1sa a fma!!daoe ~utll e
forma nada adiantaria se pã!) contri do direita pátriQ, consta àa genera~ rea-ime que ·não se.ia 0 drt romnnhúo merece apo1o. Mas seu tex.t3 n-a.o 1;slmfsse para dar melhor'€s condkões dê !idade d:t legirlação dos povos culios un;yPr.sa!, por morte do m.a 1·ido e -en- clarece bem ~ue o usuf~'l'~O ;nstllU ~0
vida ao hom.::::n que Yive a Iabtlta n._,5 e, modernamente, -as vacilações r;õbre qt.:u:t-0 pe:n1anecer vill ,J o usuf:-u- só prevalecera I?a!·a restdenc.q, e._ nao
campos. 11: êssB o aspecto humano da os métodos ped?.gógicos, as afli.;ões tv vitalício da quar~ p<t-2'<-~ ou d~ par~ . outra fnnçao_. com ~xcl; ..:::;.o e
ref~rma aKrátia, e nüo é, entre as fi~ ! do tempo e influ~ncias outras que. o metade dos bens por i~le deixados. preJUIZO das hP;:det_ros O mtuito ~;1..
nahdades a que ela visa. -A menos r-e~ progresso da técr.ica 9-centuou desa.~ conforme fLC:\-"n1 on n~o fl1hos do 1p-r.oposta se. real1zana me1bor f!~ _o dllevante. Que no mínimo essa final!- conselham -a alt~ração do critério t!'a- casaL
t reüo real ~onfer~do em be!JC.fl~lo do
dade seja desde logo atendida e diciónal. a maiorida,de civll tem
, .
. .·
. f viúvo ou viúVa fosse a h~~Qttaço_o, _em
ter~~~-á dado 11m pas.c:o adiante •no como pressuposto a presunção do disComo se. sabe.! o Codrg~. Clvll
vez. do usufruto. Ambos esses due.ltos
Fen:,Jao do verdadeiro desenvolvimento cernimehto e, ne-sse particular, o cluiu da. ,su~e<>.s.sao do mar.LdO n. mu~, reais se asse~telham, co:no tllmb~m
n 11 c1onal.
progresso tem sido mod-esto. A ino- lher. na h.cpot .. se de sobrev1verem .ne-s- dêles se aproxima 0 usa. A lw.b!toçao,
C•ala das Corhíssões, em ... dede! vação seria imprudente e poderia não cel!dentes o~ ~scentes,_ colocanuo-a, i que se d~fi_ne como o di~·e.Ho de mo~
1962.
·
f trazer resultados benéfir:os aos in~ assrm~ em tei~e~r~ luga: na o~.dem da 1rar e re.s1d1r na c-:1sa alh.e-1~. assrm~~
terês.ses <las familias e das pessoas. vcca-::ao he!'editan.:t. Fo1, relatlVame-? .. 1 Jha-se aos outros do}s direito-s -r-e.;>IS
~UBLICA.ÇAO P ~RA ESTUDO
'
te, um progresso, consagrado, lllias, 1referidos. mlls com êl~s n§.o 5e con~
·Da Comissão de Conslituicáo e
antes 111esmó do Código, ~m 1907, pela! funde como já dispunh-a o direi+o ro~
Ju._stiça sô~re o Projeto de L'ei d·a
EMENDA Nll ô
ch~mad.a ~ei Fe.liciano Pena. O pr?- mano· e resulta do :;~rt. 74fl Qo Códi<rfl
Camara nu~e!o 371, de 1952 , qUI!
pno (.'\ OVlS BellVaqua, porém. apo-s 1Civil. 1wque usus vid-etur, nelltle ustHregula os dtrettos civis da' mulher
Dá-se ai nielhor ordenaçâ:) am rre- a.s:sinalar a evo1ucão repr-esentada pe!o .fn·ctus, sed qtuH:i propríum aliovo!l
casada e dú' outras providências. ceitos do substitutivo, que ?,Jnha· em art. 1.611, acrescentava: "Devém t<>r ·jus (a.p. Lataw~tte, "Direito da<; C'I'Jclarezfl. Cada artigo alteract.v terá ido UJJ1 ponco além o Cóõ:igo. e não: o:p1''- r, ~ 113. n(}ta 21. As"::1m. a ;pfrRelator: Senador :Milton Campos. enuncr.ado c?mpleto, facilitando-fh~ a (deixar o cênjtw;e desamparado,. quan-1 rência, no te~do da emends. à ha'Ji·
o projeto de lei da Câmara nú _ co~p1eenesao. Tratn-se, ern _ult:ma do a herança deva ser ctefe-n~a aos 1taç~o em vez de usufruto melhoz
ro 374, de Hl52
(no 1 804 _E_ 52 ~a analLse. de emenda d~ redaça:a q_ue Dscendente-," do premol'to, por nao ha- ; E''m!·L•türi os intuitos vlsadQs,
'
casa de ori~em) teve apr
d •
m_erece ser a.provt~da pa.ra. s1mp.. e.s ver descendentes. Mas. ainda aue ln- i . .
.
reda~ão fin::tl e foi sulJmetf(fa : J~H\ I onentação da Comis~âo respeeti-va que completa. a justic-3. cto di::::~o.sitivo é, Dai a convrn~êncta da opJ'}Va'}qO.
cussão suplemt'ntar n 05 r?
~- deverá ter em vista a -sugr~tão da louvável''.
·
•
mRS com_a_.segmnte sl!?cmen a:
.
t
'
elmos o emenda em face do que fõ:- aprove."AO conJllge scbrevn·ente casado
~~~ 275
:A ~o Regimento Interno do na discussã.o .suplerncnt~.-, por..'>!·
A
ver,~ade
~
que
o
Có~il:;o
rt>cuqm) sob 0 re~ime de comunhão universal.
~~1uçaa 11 76. de 1961) ·
bilitfmdo-se, as~im, a boa e fiel re::la- a sugestao. felta na ComiSsdo d~ Ju-1 er,tquanto vier e permanecer viúvo,
ram_, oferecidas 11 eme~das que ção finai do vencido.
riscon<;ultos pelo Comelhe.iro Barra. , .•;;r'rá a~segurado . .sem prejuízo da par~
11
· assam<l., a examinar, enuncwmlo .'ió·
'
~da~. de se acautelar a s1tuação da I hcin.3 çro que lh= caiba na herança,
bre cada uma delas o no.s .'lo parecer:
mulher em face dos a~ce-nde!_lt~. e a~· 0 dl~·eito reol de habitaã-o relativaEMENDA No 1
EMENDA Ni? 4
rec'J.son· pelo esfôrço e tena'"!'~dade de mente no imóvel destinad-o à resid~nseu opositor. o Conselheiro Andn:ule ela da família. desde que seja o único
Parecer contrd~io, pelos motivos Fi~;ueira. como o revelam os 9-0·fbem d~ouela.-natureza a invental·iar".
Manda substituir a ementa do pro~
jcto para a seguinte: 1'Altera o Códi- expostos em relnçflo à _emenda_ n~ 2-. 1
, cument-os d~ ·~l_aboraçã~ do Código , 'Emenda n" 9 _ Desti::J.a-se a cvitsr
go Civil no (}Ue dispõe sôbre a situa- A emenda n9 4 pl'es~upoe e mawrtda- . (Cq_rlos MarmuZ1ano, "D1r. das Su~es- :que permaneçam no Códig;o preceitO,!;
ção jurfdica da mulher ca~uda".
de aos 18 an_os, como está na_pro-jeto, sõe.:;''. JI, nv 1471.
_ Qtle s~. tornarão incomoativeL<> com.a:s
Parecet fai:_orável A referê~cia e tal ~oluçao nos parece n:.com·e~ f Agom. o. Substitutivo re~taura a 1 mc-1üicações 01·a. feita$ através do
ftXp~~ss~ ~ ~tera~?.?._d~--C_É~~g? Cl~~!,_.~~~'?·
.. pro-:post~ f,erta em quadra. Já tão rt~. projeto em e~ ame. São, p-or isso, rft~
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ZàãvelS e merecem aprovação, menos os olhos vedados pelos textos de leis. vendo com o marído ao tempo da mor· TRECHO no DISCURSO PRONUN'..
quanto à revogação do parágrafo úni-' Intérprete, aíntes de aplicador, o jutz te dê.sse".
CIADO PELO SENADOR
<:o do art. 1.579.
não pode deixar de distingu~r na esEmenda n. 11 - Pretendet acauteVIVALDO LIMA NA SESSAO DE
l'Tes.se artigo, o Códico Cívil con- pêcie para, à vista de provas dessa lar, na heranÇa, em regime que não 1 DE JUNHO CORRENTE, QUE SE
sagra a posiçã-o do cônjuge sobrí,.. atitude· do marido, não permitir que .seja o da comunhão de bens. a situa- REPRODUDUZ POR HAVER SAlDO
vivente, no casamento .sob o regime à mulher inocente se agravem as pe- ção da mulher, atribuindo a esta
COM INCORREÇõES
de comunhão de bens, como cabeça nas injUstas. Aliãs. a presumção é quinhão igual ao de cada descenden. .
do casal,
cabendo-lhe
continuar, que teria de ser provada, para afastar te, ou, se a benmça ao deferir a.· as- . su~cre!'en~o mtezram~nte, Sr. Preaté a partilha~ na pos,~;e da heran- a viuva do cargo de inventaríante. E cêndentes, qUinhão corresp::mdente ao 1 ~nden,.e, tao JUSto conceztos e !o:rmu:
ça. Vem daí a importante conse- uma vez que nossas provas também dêstes, meio a meio.
lan<lo os m~smos votos, a~res-centare1
quência processual de lhe caber, no se apure que o afastamento da mulh~r
A emenda n. 7, com a su-emenda para. c:onclmr, que tambetn o povo
inventário, ·o cargo de inventariante da sociedade conjugal foi consequén- oferecida. agora para se atender à bra~Ile~ro t~m a~Qmpa:nhado com o
(Cod. Proc. Civil, arJ;, 469), "se, cin de atos do marido, que. a impos~ sugestão do Instituto dos Advogados n~aLor mteres.se e s1mpatla a su.a atuaporém, o cônjuge
sobrevivo fôr a síbitaram e que, p'or consequêncía não :Brasileiros Visa à mesma fi..ualidacte: ç~o nos rele\·'antes post.o.s d~ diploma~
mulhei', será. mister, para jsso, l)'lle foi voluntário a falta da mulher, não atribui ao· cônJucte sobrevívo enquan- Cla e do ~oyêrn~. "f!DS QURIS. sempre
eStivesse convivendo OOin o marido, poderá a Justiça denegar ao cônjuge to penuaneceu V:uvo, o u.sÚfruto de revela esplnto publico, ca:pac:1dade de
ao tempo de sua morte'' <§ 19 do í sobTevivo o direi te ao -exercício do car~ urna quarta parte dos bens do\ cônjuge trabalho e patriotismo, e tão perfeita·
art. 1.579>.
,
j go de inventariante. E por essa fo-rma falecido, ste hDuver filhos, ou à meta- mente nê1es se tem havido. que, na
~
~
terse-á impedido que o direito se opo-~ de, se não houver.
espécie, como dizem os homens da
.. com a revogaçao desse para.,lafo, nha à justlç.9." (Cândido Naves, "Co~
E' curioso observar que, quando se velha Albjon se ajusta o conhecido
1guald~de de tratamento leg~l en.tre m.entários ao Cod. Proc. Civil", edi- elaborava 0 Códico Civíl, as duas su- provérbio: "Every man for his own
o mando e a mulher, como e da m- ção da "Rei·'ista Forense'', XI, n. 35, , gestões foram oferecidas, re-cusando-se trad.e", Í.';to em despretenciosa tradudele do. projeto. .
_ _.
p. 54 ).
.
.
. aín!Jas {Carlos Maximiliano, loc. cit.). ç~o. simplesmente quàr dizer: "cada
Re~o_t dem{)s, po_rem, QUe. na_o e o
.
Agora, através do Subestit.utivo, com qual para o que foi talhado".
p;ropo~lto de p~nn·. ou de de.s~gull;lar
:at.sse conmentárJO m~stra bem que, emenda sugeriu pelo Instituto dos Ad.sltuaç~·es .que mspm: ~o Subsht!lt~vo. m~smo co~ o.t;-xto VIgente, se pod: vogados (n. 7),.e da emenda n. 11,
SECRETARIA DO SENADO
sua fi??;!Idade é p;at;.ca. O m,.r1do, evitar a iUJustu~.t a que a eJ?enda pre propasta pelo nobre sen?dor A!"rânio
que . d~ri~e a
s~~~e~.t~e conjugal : tende dar r?m~dio. Tod.avm, para_ s~ \Lages, ressurge 0 debate. o presente
FEDERAL
admrmst1a o patnmomo, e que me l afastarem <?.::. nscos das .rn.terpretaçoe.::. parecer já se pronunciou favorávelPORTARIA N"' 62, DE 19 DE
lhor ~onh~ce os .be~s. Se~ a rnulh:r e por fedelldade aos obJetivos do pro- mente à primeira e a consequência é
, c~m ele vrve.. t~ra mnda esse ~onh . . . - jeto. J20de ser adotad~, em vez da re- considerar prejudicada a segunda. ViJUNHO DE 1962,
cimento, ma;s. e d~ ::e presun::nr q~e v?gaça? .dQ § 1~ do. a1 t. 1. 579 do Có: sando ambas ao mesmo !i.m, a de n. 7
o
Diretor~Geral,
no uso de suas
0 perca, se vrve dLSta.nte. Alem d1s,! d1co. C1v1l, a segu!p.te sub-emenda. ~tá mais próxima do projeto e só por
atribuições, resolve designar Elza José
so, a presença . da mulher .separada,
"Art_. - O ~ 1!? do a.rt. 1.579 ~o
merece a referência.
à hor~ da p.o.rhlha~ pode trazer p_e~- _9ico ClVil tera a ~eg,umte reda~ao. .
.s.:goncluido 0 pexame das emendas Muniz de Mello,· Oficial Legislativo,
tubaçoes e descomianças, que <,11!1~ I "Se, porém, o conJuge sobrevivo for
cr d
.a
ue d fora' PL~4. para ter exercício na Diretoria
cuitem a. reg~larizaçã9 do ~pol~o. \a z:nulher, s~rá mister, para i.:::o, que ~~~r~;amaV~io~~·~o;~o~açâo ;,0 de~ da Ta,quigrafia.
Pode acontecer que da1 decona.. 111- jl eztrves.se vJVendo com o tnaddo ao bate n 5 ua fase final nesta casa.
Secretaria do Senado I,•ederal, em
justiça se, culpada a. muler. mnda temp.o de sua morte, salvo prova de
• ea
e"ial· men ão 0 Instituto
de junho de 1962. - Evandrn Men.a.s.sim~ após muitos an~,. yiesse a, que essa convivêncü"~.~e tornou impos· :~rex,:og';âo~ Brasileiros,. pelo dou- IQ
des Vianna, I:o'lretor-Geral.
as.sumrr o comando do e.,pollo. ~omo sivel sem culpa de1a .
to parecer da lavra do Professor Clo~
caheç~ ~o r~~al,0 PB_r~:r~~:i~~t;~~~~ . As.o;im se atende. aos objetivos ~a vis Paulo da Roch~. e o Pr~fess~r
que aJU al
emenda, sem os nscos da . extensao João Fronzen de· Luna, da UmversiAtos da Comissão Diretora
d~1.~en.s. primeir() casO configura- inr..onviniente que ela. pcdena~ te!•
dade de :M.in~ Gera_is, G.:Ue.nos ofered -l~d n~ mulher reindicar seu diEmenda nq ~(} - E' cons~quenc1a da ceu ob~er\raçoes mmto utelS.
Em reunião de 31 de maio <lo cor~· P ~
õ com clareza e emenda antenor e atende a repercus..
Em resumo:
rente ano, a. Comissão Diretorf3, pror~ to. E 0 c~~n~~~io~ abalizado, in- são da modificação do Códioo Civil no Têm parecer favorável as cmendus move, por merecimento, à· Taquigrafa~lgt>r ~~do 0 art· 469 do Códico de texto do Cod. Pro. Civil. Lóg~c.amen- n. l,n. 2, n. 3. n. 5, n. 7 (com su· Revisol'a, PL-2, Celina Ferreira F.ran·
erpre~
. u·
· ·
te deve ser apro'"9'ada a segumte su- emenda). n. 8 (com sub •. emenda). co, na vaga. decorrente da aposentaPr,?~~~~ g~;-sê que: a -convivê11 cüt da en~enda, conse9u~ncia t~mbém da sub- n. 9 (com sub-emenda.) e n. 10 (com dada de Eth Vieira JQ'itz; e à Taquih
t l
s· do interrompida. por emenda anteriOr.
·
sub-emenda) .
mulu<!r -en_~a 10 marido e até mes"O incisa I do art. 469 do Códico
A emenda n. q tem parecer contr~- grafa., PLw3, por .a'n.Ugi.Hdade, Mària
culpa. od~~~~~~~iffcar-se que foí 0 ma~ do Processo ÇiYil pass~r~ a ter a s~- rio e o. de n. 11 é co!l!'iderada preju- D'Aparecída Jordão,
~do Pquem expulsou a mulher de sua guinte redaçao: No conJ_!.lge S?bre~~ dica da.
·
Secretaria do Senado Federa!', em
S la da-s ~C·OU?-~ões.
companhht e convivência. o Códico vente. 4.'llan{l0 da comunliao r~gimlb" o
de lll•io de 4 de junho de 1962. - Evandro MennãÕ distingue, nem excetua. Mas a t ca...s~men.to, .salvo se. àendo a mu ~!2 196:
à_es Vian?Z_a,. Díret?r-~~~·aJ.
Justiça nãó pode nn~~J: à~ c~~a.s, c~~, ~~E ~t;.~· por c . pa. s~a, <:OllVl~ ... ----
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