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A1't. 5(1 N(!nhum docente ou funcio- In-.tituto Agronômico do NoMe <1AN}
{) SR. PRESIDENTE:
nário tccnico será admitido bem que urna área, tendo 1:orr.o Hmft.~ o pro-~ A Mesa solicita a v Ex"- fJUt' de..
(Pausa).
· ·:e :proceda à crinção dD r'-':Pectivo J~ngamento, em llnlul. reta. da tra: clare por escrito, quai 0 erro. ·~-~·&;
Xâo. havfL1do quem pe~a· n pala·nn ~crVlÇO.
\CSSia Hmnaltá até 0 110 Guamá, ex poder tomar as providéncins q_"':r.to
d~IaTt)-a tncerrad::t.
_
' 1 Art. 6" 0:.:> pr'?fessõ_res d.D.> nt:Jai~ l cl!.úda a Escola d~ Agronomia da à elaboração dos a.utógrafcs.
PtlY..of:~~ C1.: neL8!i . e\ AU]nzônia, à mar~ em esquf'rda do re.ClFncla!. Ecouo-,fer.do rlo Guamá, até t\. dt"Sr.>mboca_ ., mtcas. Qo~tâbelli e At·.tarhü.s, da E.s- ::Jura do I-.;arapé Tccunduba e os

It.etnt.s, f'act,ldade r:lc
Faculdade de

~ 1 '~tn.r;t· 0 ·
,

final

.5$".-d

ei11or.e-s

.

•

ti.

: • ~~"- QUC'"
t.onse. '\a. se .sen

0 SR. SAULO RA"!-JOR _

Stmn n•

p;·(:sidente a corrigenda é a "~;:l n·

te·
'
cola de F.n~rr.harie. da E• cola de \atuais limites int.l'rnr>~ do nv·ncionn'
{Lê I:
lPttusa J •
S~rviço Eo:ial C c a 'E'r.cola Superior , do Instítuto A<!!':mômico do NortE'
~".I aprt vada. ~
.
. , cte Qu!mie.~ do Pt•l'á não. admitidos tt.A.N\.
''A1·t. 20. Sdo criado'l tt,· q!: 1~
l tln a:ompanh~ · na Ca:n:na ~~:'pelo Go'i'í·no F.-~C:cn:.l rm .care~er ef~- 1 Art. 16. As verbno de:.tinada:::
dro perma.llente do J{tnú,';, · 'N
ncy\tLIÕ.úd, .~ anàument~ Qo S~~~~r) tivo, poderão se:- tt"lrovt"tfado~> como 1~nUülnunte. à Ur:.~~er:-.id.:'ltlP do PBrá
Educciçao e Cultura para fi 1 11 ~
1i~~.. ~~~:.~~ ~ela:~~ r~a matéria 1~uterinos-, pelo pr:mJ de 3 lt~ê~\ anos, J nn. LE'i or1~1 men0tla dP.. Pn'f:o, serão
cuutade rte Filosofia C!-.:Jt~·:•._q c
C ~·s.~l e dé Tnn;portr· Comu- \findo o qual terno de ~ubmeterwse a ~o!Ot'2 d.as inte-r-·-alrnct.te. à dimoslcáo
Letrtzs da unwerszd:ide t!c ,.~..,,_
3
~~C""ts 1 ';~ ~bras PÜbllco~ !:>I Pausa) concurso d~ :rrovn_. e tlt't!JS.
Reitor da nlP.<fO<.t. a fé 2g fVinfe e
goas, U cllr(Jos de Pr0]~ ~"' l',tR
· ~" ·
·
i I Art. 71;} Pna compor o Quadro Oo- oitC>'I de tevf'reim Õ'' cada ano na
tearat!co $endo · · · .,
H\i{ 1 ~!r>~~·, ~~trolQ P~~~~~~á;~e va 1 :ente d:l E··eo!a ~e ~nt'cnl?~ri~ das A.qf.ncla rto B::mcn do. BraFfl. e-m' Be::=r. '?residente, é aY51m T:,- l --q•
f.H
P
· ·
Fcculdade-s de Fil•Jsofia, Ctenc1as e \Lm do Pará. oue ns enh·e'!arâ. em 4 Fer reca~ndo 0 Art. 2-0.
I '~ 'ti
1:: lido o se~ui_Ilie
· t,et.rn.'l, e- de Cil.1cla'l Econômicas. •quntro) prcrlas. no~ mc~N df> !eEra. 0 que tinha a ct.'!~r.
1Ccnt:Jbrl<: e Att:aril Lo;.: tru::t.Hu!~9.<:; 'P?- 'l'o?f{'ito. m.r.lo a"'ô:>t.o r nf'I'Vf'T:'rO
9
Pan~c ?r n 791; de 1962
la Let n< 3. 191, d,:> 'J de julho de 1957.
Art. 17 .. A t:Tl1fver.-ida.ct"" do Pr.rf bem).
(

~?rov, m. QUI:'Ira.In

L1 do;:

i

v

g°

l.ào

·

.

·

.. ·

I

be-m :'l""-im·da~f!en'.f' de Sem-co Snela! e ··d::t- Eqcolr A11prr!or de Qcimica
do Pt>r·1\, ~o eriadn~. no Qual\ro Per·
tna!H'·nle do Mlnhlf,.io da. Edur~<;>fiO e
Cultura, 1;.iniver.·id:'ldf' dil Parll. 1~8

;z ..-.a:;~·.w f•nal de __ Substm~t.ll/o
dn Serw'i.o c~ ,Pr'?1fo de Let
Çam~ra n1 15C2. d-c_dGB2 tn 9 ~· '* ·
ut· b6 1 · ncJ
a~a
t or1gem ·
r.,•la or: .~r. IJm·a Telxelra.

O SH, Pl?.E:SID~.;TE:

'JOdc:·:\ c-fur cent"'llS ::1,. f-".:;tudo e de

'lf'sqn'.;a p ~ ra ~ f:Jrrn "'<':'i.o Õ~" têcnlSu/Jm'eto á aprec.açao 1o r> t r n :··· 11.
"os que pc·s.~tbiUt-em t• !l'nnt.'lrt'lf'nto R~cnr:ao Pl.na· com a ret. 1 t 1 ~\ · 1 1, ·_ ...
rfru; rJo,Je7u min~-~!r. Ô-:>, flmn ,._ na ta pelo nobre Senndor -=::!1 1,Q p
-;..
ram,a d~ tf'•;l2o. brrn romJ a JntroR,
. P,
fC('nto e. no·l.-~'nt-1. f oitm camo.s de ducãb de Ur11.tca~ <lr f'\l~h~,.n v\.,.,.,.1 O$ srs. Srn'laore:<~ q:u• . t J
profe~ ea~'rdrH·~~ t'lHa 1otnrão se~ -to ao 1pro·;pJr.::~me~to n 1 .:. tm·"·"-lbiHc'ln·, qut•:ram p:-rmanccer iient.nr·."'.
• r 11 •
A Ccmissih ppresehta à redação fi-. l':l e<;tabelrc 1da ~ Ccm-'idho Univer- iP<:. f"eonr.ntr~~ n.a A>"Y~a7{1ni:t l' o': :..0.1.
nal. d~ · Stt'J.!:tltutivo, do Se~ado ao 1s.Hário.
.r>qUa<'ionamento de ~:>us problemas 1 •
Esta aprovaan.
Pro}e-!o Uc Lei da Camara fl· 152, de 1 Art-. 8.., Os cargos de Profel"l-Or Ca~ sociais.
10p2 Hl') 2.1545, de 1S'51, na Casa de~ 1 BdráUco criados pelas Lels números
Art.. 18. O Reitor st"rá t>seolhldo. A matérm va! a Ca.m!lra 1.·.s D.,:· 'I~
or.<::tm1 Qlte. reestntt.ura a UnJ~·cJ~sl- !.254. de 4 de dezembro de 1950, pa~ em lista t'inlic-P Ol'<raJ1iznd1 pP!O Con~: t::s.dcs. l)es•gno para aC'nnJ.ntlill· 1 l
d?de d) Part, e dá outras provld~n- ra. :u1 Fnculdarle'l de_ Direito e d~ F'n.r- ~elh') T~nive"!ó:itá~"io. f' Jnff'"Tll-d"' rlf' n ~ua t.t·aauta!;:rtc o fiO-:~· --.:·o·' :
Clf'S.
m.ácia, da UnlVPrs,dnde do Pará t>o cntedrMJ.CO!; de -dlV•rfntP.~ t'M·utd~dr~ saul;) Ramos relator na com!".~ C1 ~~~
f;_.;n ria .... E'eSJõe.s, em 1_4 dr deze~- 1.949, de 3 de jane'ro de 1959, para ou e~colns e 0 seu rn:Hldnt 0 será de~~ ~nuca-;ao e cwt.ura.
b.:'o de 1962. Ary Vtannn, PrcSJ· 3. Faculdade de Med:clna quando nãO' <trP."-) a11o~
.
_
t
.
1 0 ,.:.,
dente .. - v na Tei.reirrr, Relator.
y:·ovidos nas me'lnÍas em virtude da
A;t, 19. 'ts; flS<:f''l'lll"r>d, n pnrldade
Es~~ e,<;gOtad~ a PlJ"':r:a '.I
Fn:dert1'0 Nunc.~.
adoção do reg-ime departamental a de reprp~ent~d.o no C~rH,P't-o nnivrr- do t.a .
.~er estruturndo em seu.s Rerrlmentos. ~lt-á.rio de todos O<> (';~'lh<>Te>cimento!'
Convoto os srs. se-n:Hl'.:!'f.'• P" · :l
A~FXO .t,O PARF'CER N" 791,
terão a sua lota.cão estabelecida pelo ri~ enslno sunerior que intP'?rnm a ~;N:..sao de cncerramr>n'o da ..;;~ ·.~ •
DE 1%2
Conu•lho TJniver.-;itário.
Unlvn<;idad!' rlo_ Pllrá
glslatn:a, amanhã, às 12 h'1r:t.:,
R•'daclro final do Substitutivo
Art. go? Continuarão em vigor t.odos
Art. 20. Siio CT'ifldo". no QuRdro
Es·á encerrada a sc.ss<io.
do '}ena<to ao Projeto de Lei da os arti~tM das Lefs n.tl. 3:.191. de 2 Perm:•nente do Mln~<l.S•·in d:'\ Fa-,
/11) ••
Câmara n9 152, de 1962 Cnúmero dP julho de 1957 e 3 86fi-B. de '26 de eu1da<it> de Fj!o::..,f!~ 1 . Ci"n"'"'<: p T-PILevanta~se a seSM'io à~ li
2.fi-t5·B-iH, na CMa. d.c origem)· !aneJro de 19$1. que não contraria- •ras. 1J (onze) cà.rt'OS d<' Profcs~or
f, oras c 30 mmuWsl ·
R ~estrutura a UnitJersidade do ~em a presente let.
Catedrãt!r::o. sE'ndo: · ~
- - - - ·- - Pattl, e dá outras providências.
Art. H>. Os rectm;os destlnnâos a
or.:::-cunsos
E:-;vrADC:::i
'I..
l
1
1
1
um
P'Jra
a
C·t.1c>rr~.
de
I·Ji'.
tória
~~ PELO SR. JATIBr\8 ,\ 1,\ ...
• .
d , t
con.s trucoe.s .. nsta.fH:;ões e eqn pamen~
·
~·lo' • '
MESA
.) cong::-c.::~:o NaclQna1 eeH~ a:
t1.r.;, refêridos no § 1(>. do t~rt. 9?. da
d:~. Filo~ofia·
F~ ..... NHAO:
&Art. {Q A Universidade do Pa.n\. r_,ei nQ 3.191. Õf' ~ d· .. julho de 1957.
2 - um para:'\ Cadeira de Minemc:-huln y.c-la L::oi n<' 3.191, de 2 de ju· ooderão .ser emf'H'PgaclO.'l'. t.")nl}Pm. na
logia E Petro<:!rP~flr:
E' O seguintt' O dl~,cnrso tlu .::>
lho de 1957, eom sede em Belém, Ca- ".qldü«:ição de áreas para àJ Unlversl- 3 J~r:Br:sifndei~a. de Gz~rarthor Jarbas Mãn:mhão:
pHal do E~tado do Pa.rá, vinculada 0.a e,
defesa da sociedade, na pro':.>,::o
4 -.., llin Para a Cadeira de L1ngua ao"A ~cus
ao Minhtério da Educação e Cultura
Art.. U. Para ntend!tnento do dis\'alorf:'.s fu-nd.arn.enWis de \"t 3..
constante
do
oosto
na.
p;punt-e
l,el,
fica
nlkrto.
e
Li.teraturn.
Latin-a:
"
e lllcllll(la n'., cute•orla
•
•
tltn par• • C•d•J'ra de Llleraw llOlll'a, propriedade, e cutro.~ co:J':'"
da. Edúca"ão
e ~ - tura Po"tuo-uP.sA
' " "
~~ ·~- '
t. 3", da Lei n• 1. 254. n. ela Ministi~rio
Item I. do
"
gt'adcf,i pela ~odHicB.çào vl~rr~tr · • · -~e
de 4 de :iez('mbro de 1950, é uma ins- cultura. o crêdito esp~ial de . . . . . . . 6
um nara' a" c·,,d·e,·,·a de "'llolo- "''' aparelhamento moderno para a
:lo
elBJno
sunerior
de
-nezqutdrS
250.QOO.OOt>,OO
(duzentos
e
cfn~
.~-·
t itU!C'?..O
•
"'
p
li t
llh
d
gia Românica:
S\\0. eoru;'l\bstanciação.
sa. c es udo em todos os ramos de Cl e$n a rn ões de cruzeiros;. se11do
,..,
_ um PMa a Cndel"a de Língua
b
.
.saber· e de divulgaÇão cter.tifica, téc- 01· 90.. 000.000.00 (no·ven 1a tn lhões e 7
e Litera\""a A:.em·.· ..
Não é dema 1s re1em rar a a 1;.v 11
' ~\cw
1
" de Lltei'U·- cm}Jre0ndlda pela vcH1a Repúb:\.:-~ :1.
m·ca e c tltu
r m 1. passai·á a. ~<e1· !nte ~ cruzeiros> para nessonl
' e · · · · · · • • · ·' s - tum para ._...a Cadetra
grada tr mbém da Escola. de Servico Cr'S 160.000.000,00 (c-ento e sessenta
ri
passaeent dos ::;eus govêt'nos pelit'..tl C'M
Soclai dn Par,·\ c da Escola de Quf- mílhões de cruzeiros) para matl."rial.
ura Norte-Atnt;~ cann:
para. r, seguran.ça dos settões, on.dr ':'>~
9 - t:m para a Cadeira de Ps!colomíca rnnL':trial do PMá, que são !e·
Art. 1~. O Orçamento da União. a
gia Educaci.on'!?>\·,
solava o bandiüsmo. O ean~ace1r·· ·H:t,
deralizad:ts pm· esta lei.
YJartir da.. publicacão desta L~i. con· 10 _um parl"t a cadeira de Admi- como fenõmenrJ sociológico e 1··~;:.':-•
<;i~nará durante s· (cinco) anos con~
co-cu1tma1 dos sertões e das mHd\1,·•:'_:,
9
~ 1 A E:;ccla de Quúnicn IndtiS· .~ecutivos, fmvortAncfa não inferior a
nlstração Escol\l-r e Educação resulü.nte das lutas pela posse l'l•!
trial do Pará. denominar~se~á Esco· OrS 500,000.000.00 (quinhentos rn.I~
Comparada: e
tenas e dos conflitos e desníveL-~ dt!
la St•ppr:or d~ Química do Pará.
\hões de cruzeiros)
des1-inada a l1 - um pa.:rn. a Cad.;-i-ra de Didãtica classes, descritos pela maestria de fC ..
§ 2o O• -b.ens móveW e imóveis per- custear a. con<:trucão dos eõiffcios da
Geral e Especl::,l.
etológicos e pelo colorido dos ronwn ..
tencentrs no patrimônio dos estabe~ Universidade õo Pará. de acôtdo com
Art . .21. Para cumprimento do dis- cistas, é fenômeno superado. A PA' e
lrcimento~ refPridos Ilêst-e Mttgo se- o plan-ef2lmento P atl'·ovado. em cada nosto no artigo anterior é autoriza- a traqüilidade jâ. foram restituid:.u a::t
t·ão trnnrfrridos à União Lndependen- exercício, pelo Con.seL.lta Univen;itã- da a abertura. pglo Ministério da lar do sertanejo,
temente de oualq,Jer
·
- e Cultura. do. crédito espe'd indenização. . r i o,
Educacao
é
.
.
b. 1,
§ 3\1 A nn:v.~rsJ ade 1.erá persona 11------clal de Cr$ 8 _685 _60'J,ilO roito milhões
Mas. preciso contm~ar a o ~e ~~;·
da.de j:r í \íc!'!. P '!M.ará de mttonomia
Pnrágor!lfo único. DLnmte 5 (cinco) seiscentos e oitenta c cinco mil e represl>:;.o .r o ~too das armas pro:o.tl ... ,J
didátic'l. finrncrira. econômica. ad- anos con.seclltivos sPrá destacado do seiscentos cruzeirosl.
e à cununahctad_e em ~e~aJ, rned10··
minhtrr:tlva e discit)tinar na. f erma. Qlan~ de Valo-rJnçlin d~ Am?.:>:ônla,
Art. 22 . Esta lei ~t~b:?.-r?.. ~m ... ~"!OT rando-\;e ~s serv1ços. pohcHtis. com. o
da lei.
incluindo no anexo do Ministério da na data. de sua pubJicncão. revog-adas acentuar--I~es o cara ter U·;mco <l .H!
Art. 2t1 A fim de atender às neces- T.;:ducacão e Cultura - Universidade as disposições em ·contráliO.
hoje em dla se lhes empresca.
'dad
d1
.
R
po io Pará - a imno~t~ncl.a d~ .... , . .
N
. .
d'Jc
ttr
es
SE't: servrç 0 · 0 e11 or
- r,'·S soo.ono.ooo.co (ouinhento!; miO SR. PRESIDEt:T1~:
a PUillçao ao ci:tme! qu~ as :
õerá cont ·atar pessoal docent-e técni- lhõe:- de cruzeirMl exclusivamente pa~
rentes escolas penais tem estudada I:!
co, em c r ~·:H€r transitório, ouvido o "a construcões de edifkio~. aauisição
Tratando-se de matéria e-1~ re~' 'Yle, debatído, seja. com as tecrias neo-lom ..
Conselho Unive~sitár!o. pelo prazo de de eQuipamentos. tndepend~nte do de urgência, passa-se rt .sua lmerli3.t:l brozianas e endocrlnológicus, qu" o
um ano, poderdo set renovado por oue e~tatuem ns Leis n~ ~. 191 . õ~ 2 dLs:<:;ussão.
baseiam sobretudo na consiitlüt5o ne...
lgtw.l p3ríndo.
.;~ iulho de- l!lS 7 e S.SSS~B de 26 ~e
Discussão, em turn·:> 1ínlco da linqüenC'.:o.J, seja com as teorias deter-.
Pará~ralo único. Os contratos de jaMtro de
1.
redação
fina.l,
oferecida
peta
co~ minantes do meio soclal ? ecoi1i1'n co
196
que t:ra.t.a liste artigo. serão regidos
Art. 13 . A -a:pU~aeão dos TE'Cursos
missão de Redaçih. j~m seu P~· ou com fls doutrinas ecléticr.s, o r,.; ..
pela legi,c;l t<:ão do trabalho.
referidos nos arts. 11 e 12 de"ta lei
rec~r n9 791, de 1!)62. do S•JbSti~ tado não pode fugjr a con!'ide-r8~lo
Art. 39 o quadro do pessoal docen· depenr:lerá. de -pr~via -aprow-.ção /jo
tutiVo do Senado ao Proieto de dentro do moderno prisma dn cri!tl[ ..
te, técnico e admintstraUvo da Uni- "::onselho tlniversitãrio.
Lel da Câmara -nl' lli2, de 1!162. nologia
versidade será fixado pelo Conselho
ttue reestrutura a trnh•pr;irlad'! do
·
Universitá.tio e ndmitldo ~lo Reitor.
Art. ]4 .. A Universidade do Pa~"â
Pará e dá outras pro1'1dénclas,
Na ut.Wzação da pena. mals do C:l ~
Parág-raf., ún:lco. A dispensa on a ooderâ importar. com isenção de dl·
uma ·medida de Jntimaçfi.o socla! t"!ll
0 SR. SAUJ.O RAMOS:
demlssiio c o pe~sonl fi. q\le se rcfrr-e relt.os a-lfandeg:\rios e sem llcenea
defesa da coleti-vidade, devewse 'r r
êste artigo denE·nderão de ·aprovação prévia, os equipamentos de laborató(Não tof ret~lsto pelo orador)
ainda um sentido humanista e e.dut·:1 ..
do Cc.nseU.o u::iversltárto.
rio. as publlcncões e a.:; ma.t.erinis Sr. Presidente, na redaçíio fmal do tivo. pols a responsabilidade o; !-O ..
M. 41;1 :J R€·Jtor, ouvido o C"0n.<;e~ científicos de <J.Ualqucr natureza de Projeto que reestrutur!l n umver.~td.l- cieda(Je pesa profund~tüt'nf<>. com G
lho Universitário. organh<n·fl. dr-ntTo 111!' necessit~.
..--..... de do pard, ex1ste êrro dlltllográflt"l, ~eu cortelo àe n~~t-ria e Oc p.wpc ..
de 90 rnownta) dias n pprtll· rln nuArt. 15. Para Jocalfza.çAo dos d,t..
Solleito, por l.s.so, a V, Exn tome n.s 1rismo, que ncontPanh"m o cmm·lf!'a.
bHcaçdo de~ta lE"i. o Quadro do PPS ... ''erMR serviço~ e unldadea da Uni- providências cabíveis ~m telação ·~o de<:de o nasc.imento. 'i'r.rnaw!'(' Boo'm
soai du UnlYers~dade.
versldnde do Pará será d-esta<eada. 6n êno eonstante do Art. 20.
l t~ccessál'io combater as tcndêncio cri ..

ed:

1

I

I

ri:

.1

I
I

R
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' ma das reações em..otw~s da opinião' dar-lhe maior eficiênci.a., .corrigindo
púbhca, da própna pa!xiio pa'.·tidária velhas praxes, abusos o rot.maa.
dias _n~aiarias ca.mb_iat~tcs esta a not- , o próprio regime constitucional vi·ma mrlexiyel .do dn·elto.
. . j gente considerou cõm simpatia o prome deve ter um sentido de JUstiçr~. t blema. do funcionalismo público, que
social, bem ajusW.do ao melhor~mento foi uma das intensas preocupações
das co"\ilç.õ.~s de vid~t _da _soc1edad~, não só dos legisladores federais .como
para. ser apucado C"Om 1sençao de ám~ ·estaduais. Nêsse sentido. ·o obJetivo
mo e sentimento de eqüidade pelos do Estado o da seleção pela capaci..
r(aJl;:ada em favor- da. .segurança pü.- juizes e tribunais.
dade dos seus agentes administrativos,
b: ~a d~o:n ser complementada ai a perO ncsso regime consLHucion.ai, ins- fo:::mando .urn quadro de funcionários
tc:<'o:;dn. numa
contribuição à obra pira"Çlo no dogma da siep:uação de po~ zel-osos efici"tmtes, aptos e identifica..
ITiêvante de emprestar um caráter deres, soube. estabelecer a. distinção dos com o seu tJ:abalho.
·
t{ cnico aos servjços policiais e ao traw dos poderes constituciQUais, harmôniA
valiosa
cooperaçãO
do
funclonahment · do Cl'im~oso, dentro de um cos e independentes entre si, <J\.torl"c,;'jme de legalidade e hwu.anismo.
gando ao judiciário a sua nobl'e fun- lismo público é decisiva para o Estado
moderno, e daí o seu aumento proção
de distribuir a justiça.
E' o seguklte- o discurso do SeO govêrno, como é natural, querendo gl·e'ssivo. N.a··Ingiaterra, na França e
nhor Jarbas Ma-ranhão:
·...,
na Alemanha a proporção do aumehto
colaborar para ó prestigio da magis- do
número dos funcionários em reA legalidade é o símbolo que preside tratura o fará. pelo rigoros-o cumpri- lação
com o crescimento da população
n <'àmínistração contemporânea; a in- mento do. legalidade, pelo respeito ao verifica-se em p1·ogressão geométrica.
J:u2ncia dos juizes na sociedade é pro.- espirito e à letra da Collstituição,
1"unda, c em alguns pafses moderr,'1s, como por meddas adequadas no baraSurgiram os problemas da seleção
c:.mo nos Estados Unidos, se decl&t'a teamenbo senão gratuidade da jUstiça.. e do preparo dos funcionários públi•
mesmo a existência de um 1'goyêrno
cos, a exigência regular dos concursos,
E' 0 seguinte o discurso do Se- que as novasi con:;tituiçõe.s prescrevem.
lJc ,1~1izes '.
nllor Jal'bas Mar.anhio:
:t dever do Estado velar pelo Cumpri ..
O senso militante da l€galidade é
mr.r-._.:::un.e nas nações progl'esistas,
A reforma da máquina administra... menta dos dispositivos legais referen...
onclc o re.~peito ao direito assume ca- tíva. do Estado brasileiro vem sendo tes ao recrutamento da isua burocra ..
l·r.c:t .1'ísticas de ve_Edadei~ .rollt_9'_._ Aci- pr2gressivamente feita. no sentido de_ cia cum:erindo ~[~~~~~is ~:_.:

minosa.si e ctelinqüêncjais no homem.
p:na. aju.eüi-:o, mediante a prlsã9 em
pe:nitenciárias modêlos e colonias
agrícolas, aos va!ores da vida social
dcmimmte. ljêsse pa!'ticular, o prob!ema da. enorme legião de menores
ll.':!?ndcn:::.àcs ou de1inC"_llentes exige a
n1~-:lor atcnç<.'io por p.arte do Estado.
~:ltJito está ainda po:- fazer: a ol:ra
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terminações, evl.ta.r a interferência po•
litica nas repartições, cuidar da ra•
cionalização do serviço público, incen•'
tívar a prep.ar&ção pro%issional e es•
tabelecer níveis de 'Vencimentos do
funcionalismo compatfve.is.... com 'OS dQ
custo de yida..
.
,
sõmente assim se conseguirâ o tná•
ximo de rendimento da con1plexa má..
quina administrativa. -estatal, numa
cooperação harmônica para a obten•
ção· dos seus fins .sociais~
·J

SECRETARIA DO SENADO
FEDERAL

Ato do Diretor Geral
PORTARIA N9 101 DE 14. DE
·
DEZEMBRO DE 1962
"'-....

O Diretor-Geral, no uao de suasi·

atribuições, resolve designar OdisSéa
Nery de Medeiros. Oficial Leg-islativo
PL-8, ;para. ter exercício na P1r.,~ou
ria da Taquigrafia..
t
Secretaria do Senado Federal, e.D'l
.14 de dezembro de 19-&2. - Evandro
Mendes Vianna, Diretor-geral:
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