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De Comlss40.' Especial. s6br... o
"eto opD$to ao projeto que reajutt4 r>enctmento. e salários do
11"$'0111 ,civU ~ mUitar da Uniãu,

Eurico Saleb

Pela. Menaalf'2m n.· 323. dirigida 110
Senado Federal, o SenhorPresld~n
te da República comunicou que. nu
uso da atrlbulç§.., que lhe confere o
artigo 87. ltém
da 0onstltulçáo
resol~u vetar parclalmet~ o projeto de lei. n.· n2-D. de 1948, que
reajlUita vencimentos e salários do
pessoal clvU e rnl+1tar da UnlAo,
quarenia'e 'nove artigos da cltana proposlçAo, ' )rltm veta"'Ob os seguintes dlsposltlv,)~'
- ArtlolO 14 e paril;;T8 rG~
primeiro e
Slj;u1l\lo:

n '.

Dos

,~

'-

N A C I O N A L ex~'te 't';.~ ~~dacr!~;Cdfós Si&g::fon~
'I

Sanitarios, dentro de las modalld~:!~,
rlocales y en los que apareceram PIOra que tenho seguidg. Tal deSE-' a' pertencer, f:n vl.rtu:ie de t{!mpo In- I flsslonales dedicados a la pratica ctlquiJiOrio, se náo fõr evitad~. tr~-I teg:alo de ser: VIÇO pelo qual opta! em I clal de la hIgiene.
rá conseqüênclp.s ImprevlSivels
§ 1..
Ent,nde-se por tempo Itlte
4. Que E~ta magistratura sanltarl:l
para os altos Interêsses naclonllls. gral, para os fms dêste artigo, o de- si~nlfica no solo un principlo de or~
O Poder Executivo
~ncontra-se, dicado exc~usivamente aos. trabalhos e niZacion dei cuerpo de hlglemstas,
assim, na contingência de tomar estudos dos problemas d_ medlcma dentro de la profesion médica, ~lr,.)
providências para a contenção dOS preventiva.
adernás, una garantia técnica 80brl!
gastos públicos e em partlcu';ll~.
I 2.°. Dá-se a opção mediante rE- la Que repose la conf1anza internll~lodas despesas com' pessoal."
. querimento dos Interessados".
nal en las q~estions de higiene; y
,
b> - Justificação da emenda que estas decJaraclones essenc1ales se reSegue-se uma CUIdadosa análise, do deu origem a êste preceito:
comienden a los gobiernos para insponto de vista doutrlná1'1o. dos de.pir~r sus aclos en lo que resp~t1t a
favoráveis reflexos que. da politlca :11"As nações que ~cham na va:l- la Politica "Sanitarla Americana".
t!sta de salári06 praticada' .peja Un-ão. guarda da, clvlllzaçao moderna ~l('O tempo integral de trabalho fHr.1
Iriam atuar no m<!rcado de traba- cam em prImeirO plano os probl.mas algumas carreiras técnicas é de n,,~~
lho, atenta a sua Insoft.mável cara',- de sa'úde publica, constituindo a de- sidade vital, reconhecida peJos pllll>.S
terlstica de maior empregadora em fesa do seu capital humano o ponto mais avançados em civilização que Ja
nOESO Pais.
fundamental dos seus programas de, o adotaram. Nos Estadéls Unidos d"
govêrno. Isto porque
onentam•.
América do Norte, no ServlQO
Ainda dentro dêsse critério de e.. ' darecida e decididamente, pelo crue- Saúde PÚbl1ca o lull time era exi~ldo
tudo de causas gerais afins com a bre aforismo pol1tlCO que os fuz:dado- para a'guns dos, técnicos que eJ:e"matéria do projet.). como lastro dOL- res do, DlT~;to Universal já en:;iram clero essas atividades, principalmente
trlnárlo das razões objetivas que ln- em prmciplo básico da vida dos seus· os chefes de serviço fazendo os ouVCCDU para vetaJ os citados dlsposl~'- povos: Salu$ popuU suprema le:r est, tros part time.
'
vos. o Senhc,r Pres!dent~ da R.n'lA 'd~fesa blln"itárla de um pais ~Xjge
~te s:stema de trabalho tem-se me ..
blfca articula e correlac,ona rmecI- vlgilAnc1a consta:1te e é da maior' :es- dlflcado. por~m. por ser pouco efic:ploo que denrn bal!~r a ques~âo dus ponsabllldad~, hoje, p~la facilidade ente o part time •. passando ao lull ri"!_
saláncs. fazendo Eentlf que não" pos- de contato entre os povos, reclamando, me todos oS funclOn!l.rios que exercem'
sivel fixá-los sem espírito de sl.;~erua. em conseqU"ncia, o emprêgo d~ mf'- atIVIdades sanitárIas, Isso em mais de
Traça a envergadura dêsse .n"~odo dldas ás v~z's fora do.; próprios lt':lJ:- quinhent?S serviços mun;ClpalS
d,
cientifico, onde repontam. como Vigas tes do pais. como suced,~u na epidé- Saude Publica.
de maior resistência, a corre.>pandên- mia de maliria do Nordeste, quandO
ltsse grande movim,nto panamerlcaeia entre cargos e venclmmtos, a ate:1- o D.N .5. nu-se obrigado a en'/ia- à· no pró carreira de saúde púb:.ica cou
ç:'io às aptidões e necessidades de ~ad.l Afrlca sanitaristas do seu quadro, pa- tempo integral. tema infalivel nas
servidor, a igualdade de tratamen~o ra Impedir que mosquitos dE~a r~~ião recomendações de t6das as confe.é,,aos que se encontram em paridade d~ fossem traz;dos ao Brasil pelos aVIões c!as e congres,,<cs, naCIOnais e internssituação, tudo enquadrado. no saluta~' que faZiam escala na costa dequele clonais, encerra uma grande razão ce
preceito, de que o atendimento dos In- continente.
ordem psicologica: é que a mate:.-!aú.

5, de 1948

.~Iator: Deputa~

/

CONGRESSO

P:\RECER

SEXTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1948

Art!Io 35;
Artigo. 37 e p",rnl.l;Iafo únlc".
Pa.fl!!rafo
ée> artigo 38;
Artigo 39 e parágrafo únicu;
Artigo 40;
Artigo U e parágrafo único.

ún'".,

Imcialmente e flxan:lo v Jrincfpio
con2tit.uci:mal em que s~ escuc.ou DRra
usar a prerrogativa !lo veto. no Cuso
em exame afirmou o Senhor p"",
sidente da República que os di"positlvos, acima apontado~ c':ctranam
o Interêsse nacional. Nada foi argüi-

·
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~~, ::~qu:n'fo: ~~~:;~~;~~'~la~;~j~: ~~~~ss;~m~~n'i:~r ~o~u~:~~~fn~err~~

oe

~~fcae e;lg~e~~e~~::todTntS~;

Assim, as atividades relativas B saúto 672-D.
nacional
de pública, pa.;saram, nos nossos tem- do técnico. o qual é incompatível com
Passa, então, a M"nsag"m do Chefe
.
_
pos, do âmbito nacional para o ID-rer- as preocupações de ordem financeira.
do Poder Executivo à f'xpc.içd.o de daApl1cando esse estudo ao caso em nacional, o que levou os sanltnriswR
No Brasil, o regime de tempo 1l!',~dos pertinentes ao serviço públi~o na- foco, aflrma a Mensagem:
de todo o mundo a se reunirem em gral t"l instituido em São Paulo pm
congressos, para traçarem os planos 925
'
clonal.
"Em' face da situação ec~I:ômi- necessários à defesa comum 'dos s""us 1
. Pela Lei n.O 294, de 28-10-936. o
Partindo da revelaçAo de quanto
co-flnancelra do pais. os altos In- povos, nações e continentes.
govêrno federal re,conheceu as nece.sgasta a UnUio, atualmente. com os
terêsses nacionais Impõem, em resldade.s de estabe.ecê-Jo para cert').,
seus servll;08 civis e ,m·'tares - 5
lação às despesas com JessoaL
Nessas reuniões. um dos !>Dutos que carll.OS tecnlcos, clentÚJCos e de !lU'bilhões e 900 mllhõe~ de c~uz(!ro, por
seJ'a evitada a adoç'o de "uais- mais se tem destacado pela importân- IPsterlO, para os quais seriam fixH" as de
... ;>e- soai
eia e encarregado
a organização
preparo
pes- dosdr'vencimentos
ano -. salienta S. Ex," q:1,' "ê;se,.;
quer medidas. mesmo
de e atuar
no do
campo
,
superlores aos de
gastos, em virtude do "r~.ieto de lei
queno vulto, desde que, pela sua da saúde pública, tendo sido amplú- pa ~o, atual. mas ate hOje ISSO na"
ora pal'c!almente saneio:ludo, serãe
natureza, possa:n ensejar um'! mente debatido o tema por ocasião da se e etlvou, contm.uando os medlC<' ,
j
- que ':Ir Ia agravai. Nona Conferência Sanitária Paname- sanitaristas
dedicar-se
atlvidama orad os e m m a Is de 1 ..,'1, h-ao e 800
genera IIza9ao
des de saúdea pública
sem àsentre'a~to
mllhões de cruzeiros auuais, ,
ainda malS a sltuaçao atual."
rlcana realizado em Buenos Aires,!ffi receberem a paga correspondent; ..
A segUir,
refere-se B Mensagem à1
O s conceItos e apreciações funda- 1934 e aprovada a segumte resol"poo:
,.o-.A
circuns ....,cia d~ que o projeto, ta mentaIS, constantes da parte '?eral da
"La Nona Confer,encia Sanita ria
c~escente-se, a isto os riscos ;, ,!'f'
como subiu à sanção, excede de muito Mensagem e cUjo resumo acabei de Panamencana despues de escuchar y! a saude e a Vida que correm os "'.'
as previsões do Poder Executivo 3uan- fazer, devem ser adicionados às razões ~ebatlr 105 destmos dectames e some· nitarlstas na sua luta contra a, .!l~
do tomou a Iniciativa de sol1c!tar ao particularizadas, no veto, a cada um tIdos a sus estudlos sobre la orgaru- I a , a feb~e amarela. as febres tiCongresso Nacional o T<!3.Justamento dos dispositivos que não foram abran- zaclon de los servlcios IR sanldad de fo des, as d"sinterlas, a sifllis, a .~_
dos venc!ment:s dos servidores pú- gldcs pela sanção presidencial
IIOS palses de Amerlca. deja consta11cm pra. a tuberculose e mUItos ou:~us
blloos.
Antes de Iniciar o relato pe<-t':lente d.e que para ,el desarro.lIo de la sanidad ~~es que afligem as nossas J>0pula-'
Essas considerações de ordem o:'ca- aos artigos e parágrafos vetados. C011- de cada paI> y para garantir el c~m- ç
.
mentária são arrematsdas com a de- vem recordar que éSSES resultB~am de Iimento de los Pacto~ Santtar~os In·
Nem passe despercebido que a carfinlcão do Ônu$ a ser suportado p€la emendas aprovadas pelo Senadc Fe-I ternaclOnales, es llldl.Spensable, ,
relra sanitaria tende a desaparecer
renda pública com o pagamen'~ do deral, em revisão. e que foram. afinal,
1. Que las funczones, samtanas es- I no Brasil, precisamente por não r'pessoal Isto é, 43% da Receita Gero! aceitas peja Cé.mara dos De;mtados. Itean confIadas a proflsslOnales peTltos I ceber do govêrno amparo e estirou' o
da União, exclusive o pessoal p&ra à excr"ão do artj~o 41.
que eonozcan las tecnlcas modernas i capazes de aanhar n vo e d d -. '
o
de la hty!ene y a los que se preparara n
ir.
o
~ s
e h ...~C10S
b
oras.
, .
Artigo 14 e §§ 1,0 e 2,0
debidamen'e
,oper tOS. As estatistlcas de matrICUla,
Como corolário dessa enunr:aoBJ,
• ,
"
I I em nosso curso ofIcial de saúde pt\a:1\'erte o Senhor Presidente d"
167~ \l~ Redação constante do Projeto 110; 'Ia~~~/~~~~~~:~~a~~oe~~e~a~~~ ~~ I ~~~ca são \'erdadeiramente alarmanDública:
garantiU de se/eccior. ai znqresso; de! • ,
~o ~quilibrio or~am"ntário f" I "Are.. 14, Perceberi'o 0S méd;c0c permanência en ri cargo; de asce11sc' !-io entanto mais do que ao sanita-
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cará senamente ameac9.d'J. e, CO:J- I sanltanstas do MIDlsteno da Edu(">a-: por mcrztos: y de gaces pecUnlan / )\·
F.eqüentemente. pf{:judi~Rda
ou i ç.lo e Saúde o dôbro dos vz.1C'imen~ ("'I') ! de acue:d0 eon las condic~on[s p~ o

comprometida a PJlítica nnance;· , da c12s~c a que perten-;am 0'.1 venh::m' prias de cl:da pais.

. sta. lnteressa ao Govêrno atender
:0 nobre reclanlo dos sanitaristas

,brasileiros, que sob a forma de cora-

Novemhro de 1945
josa definição de aspirações proflàsionais fizeram num dos nossos Congressos Brasileiros de IDglene e que
aqUl se reproduz em parte:
IMPRENSA NACIONAL
"Hora é de ,jurar o tempo integral,
afirmando que ao desempenho da
nossa missão consagraremos todos os
FRANCISCO DE PAULA AQUILES
nossos esforços. Só queremos pensar,
trabalhar e viver dentro da saúde CHE~. 00 • • IQVtÇO oa PU8LlcAç6ae
pública. Reduzindo os quadros ampl1sslmos das repartições sanitárias, MURILO FERREIRA ALVES
EUCLIDES OESLAN!)ES
jubilando os que encaneceram ou se
fatigaram no serviço público, dobremnos a nós outros as tarefas, para as
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
quais nos preparamos e nos sentimos
com fOrça. Seja o sanitarista únicaImpresso nas oficinas ~~. ImprenSa" Naciona'
mente sanitarista: nunca possa desviar os sellS esforços para atividades
Avenida Rodrigues Alves. 1
outras de que se sinta capaz, nem
para a clinlca, nem para a Indústria,
nem para a poUtlca partidária, EmASSINATURAS
penllem-se tão somente na defesa da
Capital e Interior:
Funcionários:
saúde da coletividade e na educação
higiênica desta e das geraçoes .fI.- Ano •....•..•.... crS
70,00 Ano _•.•..•••.••.• ('r$ 56,00
turll8. Que o exemplo de São t>aulo, S
Cr$ 29,00
proclamando o regime de tempo inCr$ 35,1)Q
tegral nos sellS serv:ços de saúde púCr$ 14,00
bl1ca, assim como fêz na sua faculda•
Exterior:
"e médica, frutifiquem em todo ( l .
Exterior:
pais.
Exigimos, porém, a paga justa. Ano • ••••••••••• Cr$ 110,00 Ano ...": .... ~ ... - Ci't 88,00

à' um càrgo que não

EXPEDIENTE

Semestre ...... ,.
emestre ... '.' ..
Trimestre........ Cr$ 18,00 Trimestre ...... ,.

e~t,á

S(.ndo exer.

r!C!(' e a quem, por fÕT'ça

d'JS d~lnai~

c. "positivos da lei. terá melhoria e
vantagens como
acumuladores
e
ocupantes efetivos de OULros cargos.
A lIegltimldade do au<nento (le nncimento dado em função de ~argc
exercido efetivamente não deve 5('1
estendido ao cargo não exe"c1do."
Artigo 37 e § único
a)
Redação constante' do Projeto
n.o 672-D:
"Art. 37. São lncluidos nas classes
correspondentes às dos "Oficiais Administrativos do Quadro Suplemantar
do Ministério da Fazenda, os oito oitciais Administrativos. do Quadro Permanente do mesmo Ministério, que
sob a Vigência da Lei n." 264. de 2li
de outubro de 1936. integravam a
classe J do Quadro I - Tesouro NacionaL
Pnrágrafo único. 1i:sses funcionárlo~
deverão apresentar os seus titulos ao
serviço do Pessoal do MinistérJO da
Eti.zenda para serem apostliadoa".
bl Justificação da emenda que deu
origem a êsse preceito:
"Em 27 de setembro de 19~6, encaminhou o Senhor Presidente da República mensagem à Câmara
dOI!
Deputados, propondo a inclusão de
funcionários da carreira de Contaaot
do Quadro Permanente do Ministério da Fazenda no Quadro Suplementar, com padrões Idênticos aos aL'II
cargos da antiga Contadoria Centra~
da República. beneficiados pela Lei
n.o 284, de 28 de outubro de 1936.
2. Na Comissão de Finanças, qUlludo do estudo do Projeto, três emeudas foram, então apresentadas. Uma
do Deputado Café Filho. tomana..
extensivos os favores do Pmjeto ao,
Guardas-livros; outra do Deputado
Beni Carvalho. favorecendo os antlgul
escriturários das Delegacias Fiscal'
ao Tesouro Nacional nos Estados. nU
1936. e finalmente. a terceira. da aU' •
toria do Deputado Raul Barbosa. ~
neficiando antigos Oficiais Admin,s'
tratlvos da classe J. do extinto Qua·
dro I - Tesouro Nacional, aaq"e,,,
Ministério.
A primeira mereceU aprovaçao e b.
incorporou ao Projeto, sendo as outras duas rejeitaaas.
3. Subindo o Projeto ao Sena"...
apresentou o ilustre Senador JolW
Vllasboas a emenda rejeitada pela
Câmara, ampa.rando. assim, a just.a
pretensão des antigos escriturários das
Delegacias Fiscais do Tesouro NaclOna:. Aprovado o Projeto. com essa
emenda, promulgou o Senhor PresIdente do Senado a Lei n.o 200, de ~O
de dezembro de 1947" cuja reaaçü'j
ora se pretende corrigir. na Câmara.
como se propõe no Projeto n"o 1.2~~, <le

para que não continuemos a ser oS -----------..;;.---.-:.....------~-....:.-------proletários da higiene. operáriOS sem
As assinatúras dos órgãos oficiais com""am e" tLrm,·n'.m
a armll das greves e das revoltas 5''''
-.
....
c1alS, para a conqUista do sagrado em qualquer dia do exercicio em que forem registra.laS_
di~: r:r~:ém ao Govêmo, mero
O registro de assinaturas é feito à vista do c,Jmprovante
executor das leis que elaboramos. do recolhimento.
ainda compete a nós, legisladoOs cheques e vàles postais deverão ser emitidos em favor
res, incluir na própria lei os elemen- d t
.
d J
.
to. garantidores de sua eficiência.
O esoure.ro a mprensa NacionaL.-"
.
assegurando Independência e ,"ecur~
Os suplementos às edições dos 6rgãos ofií:iais SHã:l formateriais aos seus executores diretos. necidos aos assinantes somente mediante solicltal'i\o_
Todo o acima exposto, ~onsideran..
d'J que ao Govêmo interessa o conO cu~to do número atrasado será acrescido de Cr$ C,1 O e,
curso Integral dos higienistas. r,ara exercicio decorrido, cobrar-se-ão mais Cr$ 0,50.
!t solução rápida. completa e econ/)~
mica dos seus problemas básicos de
saúde. mormente em face, agora do ciais. O regime de tempo i?tegr~1 é por fôrça do art. 24 das DisposIções
seu grandioso plano Salte,
um imperativo das peculiarIdade;; do Transitórias da Constituição vlger.te"
r"nsiderando que deram já. os sa- serviço ao qual se aplica. Ao Poder ficaram em disponlbUldad". rercebP"tuanstas brasileiros, demonstrações Executi~o . compete organizar o, ser- mo, pelo cargo nfo exercia,," venci·
ulllressionantt's do sua capacidade viços publIcos da forma mais e~on~- mentos integrais aos dos Que t'xerç'l.m
. profiSSional e dedicaçã.o patriótica. nuca e eficiente, t~ndo em rum o. cargos idênticos."
r:Jando dn erradicação total da fe- PC:-S0al de quç dispoe. o.s meios e os i b) Justificação da emenda Que deu
b "'< amarela. no Rio de Janeiro. e do metodos de trabalho. Não é pnSSlvel l. origem a ê<se preceito'
nnófeles "Gambisi", no Nordeste;
conceder,"a prior;" o benefício da re- I "Não re ;ompreende que só aO& oroConsiderando que. por SUa inclina- munera9ao em dôbro para determi'/fe!SÕres catedráticoE se dê a imegraçl: u sanitária vêm os nossos sanita- nado numero de servidores, CO!l1 tunrL<tas sacrificando os próprios inte, damento na fixação de tempo in-, lidade dos vencimentos. pais 15l'O 8ere5Se.-; lucrativos, que seriam melhor tegral sem que uma prévia e ~onve-! ria instituir uma casta de ;n!viléglo~
l1'endidos por atividades clínicas e niente organização ~ regUlamemação quando o dispositivo const.ltu~l"nal
outras. bem malt. rendosas. em vlr- das atividades proflSslOn~is conclua, repa:ador. e nenhuma rror.-içáCl fêz aos
.ude dos seus deslocamentos" freqüen. pela necessidade de mstitUlr ,se tal! vencImentos a serem ')Gani. Se com
te.-; e por vêzes demorados para fora regIme. O te~p:> integral. após ~ses êste dispositivo se procu~a m t erpretar
ae sua sede;
estu?os. podena ser instltuldo para os o artigo 24 do Ato das Di3poslçóes
Considerando que o médico sanita- serVIdores que. em virtude do Pro!P'~-1 constitucionais Transitórias,
'e se
Tlota, por lhe competir a defesa da I ma de trabalho adotado pela ac,rru- faça de modo amplo e eqUltativo."
sl1ude da coletividade. e.evada pelos mstração. se torI!assem O1ecessános à.
Cl Além das ~e orde~ ~eral. naproprios fundadores do Direito Um- s~a plena realização. e neste caso qUllo que fôr apllcável. sao as .egl;lr'
versal à categoria Impar de lei supre'lnao deveria certamente ficar restrlw tes as razões do veto a ês.se prp',eito'
ma da humanidade exerce a mais aos méd1cos sanitaristas que exercem I
elevada magistratur~ de uma Nação Suas atividades ao lado de outros ser-I "O artigo vetaJo manda pag';r proe de um povo cumprindo ao Govêrno. i ;idores n~ inc1uidos no dl.spo'ltlv1 ve- I vZsnto sintegrals q()." funclonános pos- 1947-48.
QClando nada. colocá-lo em condi~,," i }doo, Além. disso .. haveria subversão I t
em disponlbllld"d,e P?r ,~ôrça do
4. Tinha razão o nobre Deputa"L
compatlveis Iis c!aqueles que exercem! -"- ord"m hIerárqUIca. d" vez que os art. .24 do Ato da~ DISPOSIÇO_b rJonsa ma istratura do Direito·
tituc!cnais Tran.sjton3.s . .t!:s.sc prec€ito Café Filho quando ao Justillcar 11
co~lderando ue votou' a Câmara.! medlcos sar.ltaristas. confnplle o caso. i foge à regra_geral estabe;e8ida em emenda que ofereceu ao Projeto nuIl~or"-, venciment'hs condilmos para os I passl1:lam a receber vC1clmen:os SU- nessa legl<~açao de qu
Á
r"" .,['"ih;- mero ~63-46-47. disse que:
nossos Magistrados do Direito. ;laTa! 'Jene, es aos do seu Dl1'etc.r a.) J?l-.1lldade se da com ,)rove11tos JropGrclG
"Em face do momento que se
~"e melhormente possam distribuir retor Ger~1 do D.epartamento Nacl~- i nalS ao tempo de serviço, .alvo no;
oportuna, convem providenciar dI
h Justiça:
'1al de Saude e ate aos do pró'JrlO
cases de relntef1:Ta.;ão imooõslvel. "a
uma vez, Igualmente a situação 'te
Re.solvemos apresentar aos nobres ~"tro de Estado" Psrec€ m81.< a"on- forma do art. 75. pará!'71lfo unlco. de>
funcionários em idênticas conal·
co"e;las legisladores a emenda aClloo <elháveL ant~s do estabelecimento d~ Est.s,tuto dos Funcionários Civis .d3
ções rl.e fato dos merecjme!1t0~
..,o. prol e em homenagEm aos bra-I medIda. e:n foco, .0 estudo de melho. I Umao. A concessão f- "pelo lu01(\
contemplados pelO art. 1.°, § 2.'.
'l"os mas esquecidos Magistrados ela dl,tribUlcao dos mtef1:Tantes da c,,:r, Ato Constitucional não te.v~ L átt"
do Projeto n.O 263-46-47.
Saad~"
relra cu.1os cal'!!;os. em sua maiorIa. de reintegração" mas de sim!!'''s readOs contemplados levaram anos "
c' Além das razões gerais. naqu;'a "~ acham lotados no Distrito F ..~i!;,.,.) missão. Assim decidiu recP:I:emente o
anos para alcançar o que ora alQUl fór aplicável. são as scguintes aó Fmalment~. a faculdade de OPC90 es- Egrégio Supremo TribUl131
'-eder31.
cançam com justiça"
~"zôes do veto a êsse artigo e se"s '"belecida no preceito 'coloca o inte-' confirmando decisão do i.l..~tre TrlAsslm. é tambem justo e trallpnriul"rafos:
I -ê,,~ individual acima do interêsse ('Ã)- bunal de Just·ica de São P,uio ao lu,·
qUilizador que se Ilquide em ée. "0 regime de tempo Integral fOil,~etivo em contrapOSição às normas gar o reourso de man<iado de selntfinitivo a situação de outros f UI<1nstltuido pela Lei n. ° 284. de 1936 .... "OlS e relnt'amentar,,< ou .. disclp!l· rança n,o 918" Dis'l.:>.:ibilldade com
donarw. contandO com Igual 111e sua aplicação não se tornou. até "8m as ativIdad2s do F,stado""
vencimentos integrais de '-('ó; do com
terésse legítimo".
8!!,orn. um imp~rativo, de interêsse
Artigo 35
o sistema le",,1 vi"ent~ SOm~nLE aos
publico ou adminlstratlvo" O Govêr.
rraglstrados deve ser COl'('<'dlàa nor'
5. Acontece, porém que excluldo,
no tem podido atender a todos rs rea' Redaçã0 constante do projeto que !!ozam êles de ur~: ·~"".tivas ex como toram, por ter caldo a emendo
c.amos dos serviços mediante provl- 67Z-D:
cepcionais, como membros ao 'P<ltl~ do Deputado Raul Barbosa. os Of,ciências. menos onerosas para os c()"Art. 35. Os funcionârios Que oexer- Judiciário. Os de!11Ri~ servidores. DO/;- clais Admini~trativos que 1ntel'!rnvan'
ires públicos. As peculiaridade;; ao ('Cndo cumulativamente dois cargos tos na Inath'idade. C0'l10 ('I.POnlvej~ a c!asse J. do Quadro 1 - Tesour<'
trabalho têm sIdo supridas por
oerderam um dêles. em virtude da devem perceber orOvonto.' o-voorei .. - Nacional, não se tornou efetiva a ldeu
de medidas especificas .. entre_ as qurus Carta de 193 71' do Decreto-lei n." 2\" nais ao temno de servire. No C3f'o .. m consubstanciada na justificação ante.
se encontram as gratiflcaçoes espe- de 29 de novembro do mesmo ano, e. exame a vantagem é .:!o,Ja ~m funcll" transcrita.

mais

I

i

I
I

I

I
1i

I

r",

' . '

M'-I
i

I

I

m","

I

~~~~

Sexta-feira 25

~

Novembro de 1948 12301

alARIO DO CONCRESSO NACIONAt'

~--==~====~~~~~~~?

11. A equiparação que a emendai ca e da Diretoria do Dom1nlo da Uni-', gacias FIscais do, Tesouro NacIonal trabalho, todos os direitos li vantJ80
proposta objetiva, é justa e em tudo ão direito a elas, pois !6 após o ad· nos Estados. até 1936. também na- gens dos professores catedráticos cu
eqUipara as que fôram propu.tas na vento daquela lei, passaram a perce· lauele Quadro. que antes da Le! llÚ- Universidade do BraSll.
Um favol
Canlarl>. pelo Deputado Benl Car- bê-las.
,mero 284 nâo percebiam cotas. ;la' e- dessa natureza, alem de contrariar 8
'Valho e pelo Senador João Vascon17. Conclui-se daI, sem sombm de' de tóda a justiça que se inclua, sistemática da administração de pesceiO!.
dúvida, que era duvidoso, ins~guJ")'1 por Igual, naquele Quadro, os litUlilS sDal, redundaria em dcsigualdaaes úo
7. Vejamos.
vicioso, o entender daqueles que afiro ocupantes Ja carreira de Oficial Ao- ~ratamento dispensado aos demais ser8. No império da Lei n.o 284. de mavam o fakcimento do mencionado mlnistrativo. que integravam a Classe vldores de funções correlatas acarre·
28 de outubro de 1936, o Quadro I - sistema, por fõrça do dlsposLo no ar· J, do Quadro 1 - Tesouro Naclo:1al. tanGO inclevlda e inJust'l equiparaçao
Tesouro Nacional compunha-se de: tigo 2~. da Lei n? 2&4.
à da~a d!1 publicação do Decre:'J·lei a:>s p:-ofessol'€s ca··edràticos·'.
9 Oficiais administrativos classe L'
18. Ne"tas condiçõe3, se a Lei nú· núr.:oco 1.847. de 7 de dezembro ~e Artigo 3~, itens 1.0 e ~.o e parágrafO
40 Oficiais admmlstratIVos classe K. me:-o 284, não aboliu o sistema de 1939,
que
extmgUlU o regune de umco:
60 Oficiais administrativos clas.se J. quotas, e. ~e os cargos e:n que se VI" cotas".
&J Redação constante do Projeto
9. Aos funcionários que intl'gravam, rifica"am as vagas ocupadas por
C)
Além das de ordem ger:, I , na- H. U 672-0:
n~ classes aci1ll~ men_~lOnadas. det~r·1 6.ç"'.lelcs funcionários eram remunern IqU~~O que fôr_ uiJ1icável, sâ~ <-loS se"A
_
minavam as leiS enl,,, em uso. qUl' dos de acôrdo com aquele sistem'l., gwntes ao razor.s do veto a e<se :):e-'
rt. 39 .. Es~ender.s,,-ao as vantafossem pagos vencimentos desdobra- é in conteste que o Decreto-lei númc" I celto: ..
. .
.
geIJ'd aa L'·l. 11. 200, de 30 de dezem(\os em. ordenado. e cotas.
1'0 L 847, de 1939 nl10 o podia abcl1r
"O 0l.5~;o5ItJVO pretence estender os oro e 1947.
I? Todas as leIS orçamentária.;, :m- sem ferir direito certo e incontestável, r?vores da f"el n.o. 200. de 1947" a aI1.0) Aü.'; atuai.s ofielals administratt<rlores e posterIores à LeIo n. 284, que a COllStituição garant<!.
gun~.,oflcla.8, admmlstratlv~ do MI· tlVus ao Quaaro Pe':-:llaneo~ ao Mld~ 1936, taIS como, a Lei n. 300, de
19. _ Acresce, além disso, que a te. nist ::0 da Fazenda. A mlclativa LO nisteno da Fazencia, que mgres5al'am
13. de novembro de 1936. Decreto-lei se da igualdade de vencimentos. den.1 pOde" Executivo de que resu.toa a "a carreua por nomeação ou tran.snumero 107, de 23 de dezembro de tro da mesma classe. carreira e qua- re1enda lei tratava apenas d~ de- Lerêncla, meDiante concurso de pr.1937 e Decreto-lei n.O 042 .. d,e 10 de dro. era e ainda é defendida pela pró. I terll1mados cOJ.'tad,,!es que se enc,,~,- melra ll1:tan:la para emprêgos ele Fanovembr? ,de !938. até a vlgencla do nria Administração do Minisl ério rl'l tra:'a~'Í' ell1 ~ltuaçao slngular~l; Na~ zellda;
Decreto-.el n. 1.847, de 1939,. que Fa.enda, muito embora houvesse ne. e ,10:8.\ el ~tender essa mC~,Ga,
2.°) Ao:; :lluais engenheiros l .U"fundiu os Quadros do Mmisteno da gadry tal equiparação aos funcionários otlClals admll1:stratlvos que nunca f(}- IjIJlêetoõ do Quaaro .Permanente DO
Fazrnda apenas eln dois, o Pernla~
~ ram bf':1eficiados pelo extint.o {'0:;>.:me ~\'1111i<;ter.io da Fazen.:.ta, que I. "l.~n ..
nente e o Suplementar, estabeleciam em caus~:
de cotas, pois criaria para êsses fun- clam ao Quadro XlV _ .'I.drnm.,aacomo norma de purrameilto dos ofi20. Anu,:ado n, essa tese que é a me-, clonárlos uma s:tuaça-o de prl"'J"gl'O
.
. Do
~
Ihor a JnalS ju.,ta e eqUlnlma dlri~h:
,. ,
çao co
da União, criaa" , daIs admlnlstrathos do Tesouro Na· I
. 1
:
.:
~"em rei: ;ão a todos os integrantes
ui o mmio
28
.-ciona!. o sistema de remuneração com·; o Exce.enhssimo Senhor MIDlStro do da mesma caneira nos demais Mini,n.
4, de 28 de outubrc ae
post,o de ordenado c cotas.
I F:;zenda ao Senhor Presidente da R:,- térios".
11
I'
di
. o
•
,publIco a F,"posldlo de Motivos nu·
p
.
,
. .
. Acm
550. o ,num_ro de C2:.-, me:-o L 856, de 27 de setembro de
Parágrafo único do art. 38
tragr~o U111eo. O Serviço do Pesgos de cada u~a das classes da C:1, -1 1916 . \ AvuL,o _ FinancHs 135) trans.
soa ao
lDIStério aa l''azenda aoosl'elra de OfIc.al AdnuDl5tratl~o, "';> crev, endo trê~hos de naÍ-eccres dos 6r"' aJ RedaçfLo cO'lSlante do P:-ojtio Ui ará ,os tltulos ae no:neação dOe
tem
do citado ~~,creto-Iei n 1:?41, ~áo, elo Hinl,~ério da Fazenda e d~ n." 6i2·D:
~lOllanvS a q~e alude êste artigu'
i
de 939" era o n E. mo oque of.gUlU":~ r~ú~-io Dep"-rtamento ao caso em de·
"Art. 38.
b) -:- JustILcação da emerid:1 que
nas tabelas ane:;tas à L,J, lL 264, tle I b t
Pará"rafo único
Esta d' , ' 0 ' 0 deu O:'lgem " ésw pre eit .
1936 e nas m.::-nclOnadas leIS orçanlcn- a e.
.
_
~
'.
lSp_ ... l... ao.
c o.
tárias.
21 . .Do confrol.lto ,dn sltun~ao rlo~ ~1)tfnc!er-s€'-á aos I?e~Gt~lSa?OreS" e~pe- I "O ingresso como escriturário no
12. Acontece, porém, que 0.3 Deu- Con~Rctores ?ecC:l0nal.c; .. com a d'?s
H..lzado;"i ~~ r:fer!do Instituto .
MilLste:I'lO {la }'azcnda. antenOr!ll~ll_
pante, dos cargos de Oficial AdmL CO'lLaclores GeraIS. che[,ou
Sr. Dl'
b) JIL.tl!.cO"w Da em€nda que deu te a vlgênc.a cio sistoma de r
nLc;trativo em' 1939, quando foi baix~ _ retor do Pesso~.Ll à c~nclu:f;..? confor- I or~.genl R~ ~st~ Pfi::~itO:
temento VETIÍica v3,.sc ... medlante{.·~lo~:
do o Decreto-lei n. O 1.847, ele 1939 me destac" a cleado. }"Xp~SlÇ~O tl~ Mo·
O Illl_t_tU.?" Ooval~o Cruz, de.cde curso chamado de L" entrância que
não eram os mesmos de 1936 porquo Uvos.
sua f~nçío
Cf!.. presente data fOi hablICava o c.llld:dato a:Jrovad, a.
as vagas v~rificadas na class~ iIlicia~
"oue uns e outrc:~ fU'!1~ionári9s in· unIa '!cc~:l e le~cla ~;:x~~rlm~nt.11. nonleaça.i para Qualquer' repart~cáo
J foraul precncl'idas por novo'" fU~l. tegralll o 111eSmO (Jr':'áo centra1lzador tanto fs~.. m que o . . eu prlIDdro R:egn-I no mesmo àeprtamento mInlSt . . ··l" 1
cioná.rios, os que· a 'Enlenda a~;pur:) da conhb~H('~~~e pública, onde exerci· amtl~oi cl~ni~r~e o DeC'r:to nUln~-. D.strlb~ldas estaR por todo te;~"J;o:
t2Vf!.n1 atribulf'ocs dn. nlesrna natureza ~~ ·.t t·' (:
e dezemblo de 1907. I LO naCIonal, poder~a po:'s o ~UllCL) la13. Aos novos funcionários. nonlP:l- e do jl"ual re·.,nonsnh 1 lJdade"
la Ae~ a t)~la6 I t ... t
d
d ' ( I no ,8e1' manc.aou seI \'1: llêste ou !la.
los para completar os claros da cl?~"t"'
Fina1l7:l o lJ~re:?cr enl c3.u:a. sa- I c: {C.r, .....
..;:5 l~U o e estlnu o ao~ II que . . c 1ugr..:- .
. . nidal .1, na vigência da Lei n.O 2B-I, 1:cnt2ndo qUf':
Le ..~d.ntes mls~_res.
dI' 1936, doze ao todo, àquela épocu
....................................
A satego.la funclOnal do se!'"ldo: lopor fôrça de interpre:,a:'ão dessa leI.
' ... o') intere~sfldü::;; n::o podi "Es::ola Yetennaria" cOlllnrt:.en-) davla. 111!naVa-sc a luz d;:: PrIn 'IJ.C
pagava o Tesouro Nacio'la1 vt'I1cimel1(]rIll
lP\<I ... :'..'· tL1Clto lncq..:.e-.:::t~o- dendo a PJto'06'la, a Higiene c a T~- Cdll' as nlvelava pelo oraenndo dei
to~ inferiores aos dos. demais fundo.
n3'i'('1. <,ujo rC5tabelccilnen~o
raDPut1ca'·.
j de 1904) sendo lJoreIn, diverso. ::. l'~
nários da mesma classe, L"arTeira e
.la obl'iqatório por imperativo lcHá 111ais d(' Qt1.1 r cnta ano::;; o Insti-) him~ de par--am-ento se trabalha.!! "f; o
quadro
:
!';0!: e!~T.rctan,to .. f.or~~"n. seln Cl~l.11 tut~ ?s..va!do C!'llZ ma11l.::'1l1 ()ursos de ttlnClOn~:l~ ('In: ~tac.lo arrccad1dora
\'10..1<1. "H,una ae InJustIça, ou. pE-.O .~p-:-~ .... r;:10, qll~ (;Gnstl~u.:.m Ullla ver- I ou _lnfhIJ~S2 d!re~arrl~nte na nr:eca.14. E para melhor Uenlnn::itrar qUfiu!
n:CI1(I,:::. c:e f;Jl~_n dE' eqn:.nimidilcle I ;l~í'l'::..ra E""cula. (1(>- pô::co-Graduação.
dac;no d,lS rend3..':i públicas.
absurdo é o tratamento que se "e:.: i
qlJe '- '; pl'oprws h:.trfÉ:sse:;; .sJ")(,. I l~ualm[>n:c. c1.d3.. S.:::.ozi\o do Instldi.s~ensalldo desde 1937 a ~s:es funcio- I
ri()rt~'i do serviço pubaco aCOll- I tUto c u:n cel~~ro de éspe:::iahz3.çáú . C? l'cç'imc de cotas, lnstituldo in!.
na!los. ~a~ta Que se .at~nde .t)a:~ :! S~.sc~h::-,nl seja re!~arada.".
I onde venl c;'itag.lar e hR.urir conhecl- c:.al.[~wlltc para 50 funcionários dJ.~ :.e·
gUlnte tOplCO da certIdao fOl:1C:.::ldi:.i. pf'.
i mE'r.to..'i. tilll~O ('lcntist3.&. n.1.cionai.s co- rart:çocs nrre-cndadoras. foi, :,)e10 De]0 pr0prio Serviço do Pes,::;o.ll elo ~{) ! 22. E at{' o Dp")nrtnJllpnto Ad.ml- 11no est.ran:?:elfo,<.;. inc:usiv0 candidu~0S C~;?~O ,n °n 2~.144 de ;934, tornado EXnistério da Fazenda:
. n~."trat:vo do serViG, o
públic0. Que ús cá:Z'ul'ns de Uj,livenidades
~,ll ..n() l~·O.') fLllclonanos do Tesouro
••
~
'.
: pXaTninm.1 o procesc:o n que a Ex.
.
- de.onu ....
. ~u~ o yel~c~mcnto dos 60 (~c."sentH") , '\ c.::("
. ,.. t
1.
I COIU o f'volulr, turnou-se Mangui- A L' o.,
OfICI"'S aDmInIstrativos da classe J j.), ro .... \0 S~ .e,10r a. op nau.
, nl10s um.l g,culR de' Alfa Cultura pe- t"c Del I,L o ~O(), d~ 1947, Ineluht rn~
Quadro I lunl) do Tesouro Nacional. i
..... no [-;entico dE' que s,=,j8. re-I:o D2crcLo 11.° 20.0·t3. de 27 de Íll.llo 24 14:" ben~~lC ..ad~~ pelo Th..~ret? ~.
na epoca. da nonu.:ação <lo requerente.!
\'i~;"l c:e luodo g-er.,.1 a clU~',Slfi- I de 1931:
~
n~" d%~4. ~C~~cl_ ch-ndo, os .1unC'!onnera ele Cr$ 9.600.00 move mil e sei,
cae~f1 rõtab~lecida. no CRSO de 111 Ar!. 2. 0 O Inst!tuto 03valdo Crm ext~n.~80rcJ~I.:t0es reconh~cldas COl1;O
cento:..; cruzeIrOs} anuaIS e 16 Ideze~~
ACln:.)nl.str:.H~DO Julg-ar conventcntc t~l'a. ("orno lU~lçao prünordi~l lnveStl- I é as C lt"d r.es~uro ~NaC.I?nal JS~Q
Beis I quot.a"); que o oficial admini~; 1
reexfl.luinar situacõ('s alltC'riores ao gaçóes <,ienUÍlcas 110 dorniluo da Pu
'J~C·;:lS }<~:<::t~~:·l~c.; ~CC~Onf\l.':i e Dele-
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t~atiyo da classe J do Tesouro N~l-'
]'~·~-i.Ju.stamento, fe bCll1 que re{;oclonal tcm as nle:;ma~ aLribuiçõps 0\1 ~
n!lP~a que soh o ponto de l·t~ta
()ficiul ndrz:,inistrR.tivo, da cla:-;se ~n
ela C(IUQ1lünidade perece elctita...
<vinte e tre:;) do Tesouro Nacional' i
m~e?dc. que a oriplltaçiio se;Il:.:da
doe 11 o 1)
.
nao foi a mais tcli·"
<in Diá.""io
.
.
.
!
do c'cngres~o, ~O ~d~ ~lO\t!llCr~ 'de
15. Sll~,tenturanl n.o principio. De::
1946 flE. 1.253).
ar3.utos da cxtillCfio dns quotas, nn-!
.
t.cs do advento do Decreto-lei n.o 1.H47, I ;23. Ora. se no ca~o cios Cont~oode 1939, quanto os aludido;;; funciol1à-' re.". que nunca. pertcncerarn R. ~11n.
.
t
.
j "
•
1
f
rIOS Jfl. per ellClaln no Quadro l, tlG I u.r,) CUJOS YC!lC nlf'nt·QS
os.sem ;)~:":o~
Tesouro Nacional. que os IllesnlO.'i nãu I pelo ~if-:tem~1 ce cotns, i:l'\"(x~ou o Detinhalll direito a tp,i::; quotas. por isso li p.art3n:~n~o Ad!1l1nist~ntivo do S,:rque o ar1. 23 da citad:t lei n." 284 \"190 PubhCG a equidaae, maIor !R/ao
as havia sUI1rlmido.
f teria ele nSS1~"1 procC'der no dos !L1n ..
.
: 2~onár~os do Qu:',dro I -- Tpl-=ouro N~_16. ?rcl, f:C o SIstema dE' remunera· c~onal. que era:m remunerado:.. de c:.,-::Jj!r.~tO. C01l1J?OSto de. o~'dei1ado c Quot.f\~ i à0 co;n aCJuc~e 8islClnD..
tlve,-:.,:>c. ~ldo suprlnllcio pt>lo fi,rt. ~? I 24. A ~:,,:clu,!'I'~o clf' renluncr3ç[~(1 ~
~a re1eI'lda Lei, é daro, evidente t I cla,<~c:,e J. cio Qu~àro I _ '!'f>snur() 1,ulncontf'::;tá"f'l que ncnhUln~ raz~o R"'- clOnal, do slSterlla de r("Illune.l:a(!\.o
~'IKt]~ ao ~r. Mllli",tro da : nzcnCla. llk- IaGlIna. refcriu:'\ a:n1.a qtlP. p!,()C'i>da
quel.t c: epocH..; par;" n~~nda1 nrquI\'ar (J I f'n~ vl:::'lude tlc Jl1tcr;n'ctrL('[;f) de d'~. fo:
l)r~e.. ~n n. ilO.~t64-39. sob o t~.El(ln· I eVlde~ltrln~l1te injt~s~~.
nWl1
de ~~lP ? Dc~reto-]L1 numrl'(! :!..-l. l'~ f',t' n. L~l. nY 2?ll. de
l'~'.j, ele 19.3~ eXtlllg-UlU.
. Icl{'tcrml~lOll jo.-.".~m lI!~!l1illG.., os 3.:Lmi~
... o .f.:ls.tema
~c
r(mlllnf'r:'V~~lIJ ()(~:lDantf:'~ de C:1rgn~ c\r c::l'!'rí!':l de
H

j

toloC"L1, EXI?erin~el1t..'ll e de outros r:1
mos d:1 BwlogH e. 2lé:11 dL".<::o. seró
considf.'ra.clo unla E::~=-!i2. de Alta Cu1tura.
O r!lESI11d D(.\~:cto" no C[luitul0 XTl.
3rt. 110. n1hndavJ. c:;nf€rl!' '0 titulo ctprofc.:::....,o:, ccnl tôd::ts f1,", rC2'-nlios COlJ, ......
c('ctid~l...':'; em Lei aus P!"cJ!(''-;~o!'cs d...'lS Es..
co!n.s O{' E!1.c.:I!L) Sn;J~rIor, liO.? pesqu 1S8.00rc.-:; e~ell\"o.:: ao lll~titutd O.'ivalc1o
C:-tlZ, clcscl:-o qu.:; DrceilCllc~cm ronLllçócs esp(:zificada·s. no Regulmuento
'respectIvo.
'1'ra~~-~C', pOTtantn n,pfl'!lns (lo rl.~ ..
tabele{'inwlliv, coaw c,(~ n~, de t1ll1 disit'
1
1
pos IVO .. cga.., inju.sta.mcnt.:; snprilmdu, u-::"!"~;-;cido da..c:; VUnl3ycils il}('rentes.
c) A~ém da..c::: (k ()rdt'ID getal. naQuilo qUt:- :':ór aplicúvd, .são a:; K'~~;i~~~S as r:lzóc<; dQ veto a êsst! p!"e"03 pe3Qu-;""ad'Jre." e.st}C('lali7:1.do;:; dn
In' ti~ul0 O.,i,·.1~do c:,üL são e::\tra'nunlE'já!'i:x~ adlnitidos. i!licla~Inr.nte n'{'....
d~all: C' eunTrato oilat..e.::al. algun.s cio~:
l1uui.c }JH:-.l. fl1n~Õt~ SCln Illuior rcle\~ánC'l:--. (,·;)1l10 n- U(' r~nlp!C~ unnlIsr.a,s
n3. I \J.e m('d~c3nlen:-o,..:. ~~lO f! püss1vcl fa-
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J:O

<l

! ~t{" "1'936 . . ~,
r

,.

... _ .

,

es ('

ou·~

_:

nornCH1QS

.

O'l.';.·-tl 1 \. ~t~l?itO "cr . O~I .. rts.:lnl. uma :';rt: I; .nte 1l1.~~.. ~LC.l. P~lq.u"-ln~{) ,cle lom
' .Hio ..,('. eX~nl~l Que o..., lunclOnaflo 0("
I

D:l~~·acL1:~. ~1."83.ís, atuaís o1ir~fl~~ :!aIndl1~t.ratl\o.s do Q. P. do J\IlnE! "'riO
ela FUy.t'uda hO:IVf?SSeUl ngressndo at6
1936 c de outro lado foranl cor.~t'ln
plados !.!uarda.-liv!'c'o,::; nome~dos (\té
1940. I ~ :!.o du art. 10 d.',! T "I 11. 0 ~O'I
llc 194'j).
..L.A:
\:
O:'a, ent!'e c:1.I!didatm

n:Jrovado~

em

um IlH'Sll10 concur.c:o de orinl€'h.1 e~l
tránCla pa·ra c.') C1nprec.os de F'a:;~ ·.'lta
lllUltos fie contam QÚ{".: emoora cm
~lnssificaçã() illferinr foraln hL'n~!
G{~:) ~~lo.:; Of'1H'flciu:S da. Lei :1.'1 ~'JO.
cte 1947. nelo siJnpl~.:i fato de hn<J\!tcnl sido nonH~ado.; até 193G.
Lcvn.ndo-.:::(!

cnl

<'Oll:"'1.

Que

a

pro..

prla. l::i l~.O ~G0 bc!1efjCl''):! lLi.llCO.
l1ários Ql1(' iI:greSSarnnl dc:p~)L dOI
a<iv~)]to dCl Lo: 11,0 2H4 ,;" 19Jtl não

se c.:ml·Jreendr que ~p. {":;C1U~P~1 !l,ltlu"
ks nar:. o:; q1!~~:; miEt.'1 In as rnL':'1n.18
!"D
zrJé.~ e 0:-; IlleSlno:.; dirC'!tl,,'.
(·'1In:J(J"t.~ .;Ie Orde~13Clo
{"flllOl:1
~'V:1t,:lCj,Y'- do (.)t23.arn P:'l'~l':.1;"f'nt('
. A~;.')j?l. (' 110 j~:lui~,) el--: !:\.'iXl!·S,:- "
101)::-. 11. _ - 1 .
.
.
. I (l(" CO:l·:l.do~ do QU~l'L"'l S::!Jlc~ncn-l euJ.tG7" a é:::::;l ...; cX~:-.:tnUlllc~á:-.iU::; e :lO~
;;!tUJ:GólO (1(' df' ...;i;zua:c.bcC' :'~t ..;!1t[J.C1.1 ti
.1\CI1l t:.LO p01J(:O tenuIll 03 fUJlC10lla- t~.:. (J,C; tia C3.rre:ra. (w GtJarda.-!:'/fOS I que \'krcnl n S.-:;:- :ldnütidos 1utll:~:.lQlJe ~~ da·bo,:·o:J a elncllda REr:'JW uue
nos d .. Cout·:J,doria Uerllol lia ltcpuliU-; c os lInt:g"" e;,aüur(;r,C'S dóS Dele-: t:lent~, . Up63 cteLc;Ulinado pc;iodo de tem
D()r tom eo;tendt~ li. to:lW OS oUt

'

:.dals &dmlnistn_ 40 Quacbo

Per-l.re.ira
48 CoIItaiIlIr d~ a~tigo' Quadro
O subE1d1p _
1.
n1cipals é

'.maneD~ llQ XJDIstlIrk> .da l"aZtmda.
'''de ~1!l'em, &II8S .diversas I'e-

A

LeI 'n.<I _,

pel8s ClUDáráà

verdadelrml~

~ lhle1lllOlere i ) ~
n. mo ~ão.

11.11- q

t!:rb<irlo.

,dfl 1947, deter:minou Basta salientar que, DO ~'do Rio

!!T. llan

êues os MminlcU18s qJMt orerecemOll 80S llmtradDs memDroB elo
Congresso Nacional. com o lnliUitO ae
propiciar-lhes. sob o ponto de . . .
-da ordenação da matér1a. lac1il<lMte
110 ju!g,amento do veto parcial olXlStO
ao Projeto nO 672-B. ~ .. l!H8.
.6.. a ciouta Oonussao. para quem
estou relaUUldo esta ~térla. lloUver
por bem aprovar o preo;entc parecer,
protesto, desae :Já. POr inStrUI-lo aevidamente e no prazo ~ru. r.
flmde ql!e do. av~o respectI\'O oonstem as JustiflCQ.ÇOeS pertlllilntes àS
emenda., que se tran<;formaram nos
preeeÍl.os vetados. C<msidero UnorescincUvel êste complemento. O nVWSo
que orienta o voto do parlamentar,
deve conter. na e~pécie em 1oco. mo
só a.s l'&ZÕes do veto com os mOti"""
que levaram o Congresso a aprovar
o preceito vetado.
Saladas Sessões, 24 de novembro
de 1946. _ Al/Tr:do Neves, J>resldente. _ Eurico Sales. Relator. _ l-'~,"",do No1Yrega. _ EtelVi1w Li"". _
J9ãly

'lr'.iç6es em vtrtuae da aprovação em 1 que f6s&em lIrualmente incluid05 no
'..n mesmo ,eoncllr59 - o de Lb
Quadro SUplementar. quase na tota,õl'áncza ilII beIlet.lcloa da Lei n.· !lOO"lidad~~ __ os
cargos
r~lUl~entes.
l1e 19ft.
pelas f~onátlos. o.a carCom a oarrigenda proposta, terá fel. relIa de Contabilista do an,t ,~o QuaCio aetin1tlva a carreira aClma men- ~o XIn, Incorpora~os /"r" ~la carpionada que será t.mdida com a do !l.eu·a pelo Decreto-Im n J~,. de 23
Quadro Suplementar dO mesmo Ml-1 ae ma.rço de l~. e ;}U,E ..a,o Unham
Gistério e se evitará perdurarem ru; vantagens _daquele re~iml r pecull de

de Janeiro. na.<: PrefeltllrM úe maJOr
renda. com exceção de Niterói, Dampos e PetrópolM, a remuneração é de
~a de Cr$ '100,00 '1!IeIlIIa1s, pois O
vereador ~6 tem; direito a subsidio
nas :-eunioe8 edn.árlas da Câmara"
l8to é, três meses no ano.
Tão longe fol o rigor da P'azen.;La.
Nacional, que deiXou de pagar as .,min'ustlças até aqui pratlcad.lo,; contra remunera~ao.
ventos dos f=ionários inativO&,
'as dlreltos de uma coletividade raspe!- Do total que Integrava a carrera mesmo no cur"J das férIas leglslatí~vel.
de ContadCll' do Quadro I aàmente Va&.
j c) Ap'lcam-se a êsse preceito as não estão Incluídos no Quadro Sup!e- Conbeoemos PC6Soalmente um casa,
meslDll.s IlIzõei cÍe veto 110 artiP.'o· 3'1. mental' os cargus crla.dos pelo Decre- QUe llustra mais que simples argllo
to-lei n." 1.168. de 1939, incorporados mentos. Alceblades Soares de MeIa,
à mesma carreira pelD Decreto-lel DÚ- funcionário apQl,~ .tado do DepartaArtigo 4tI
mero 1.538, de B·de setembro do mes- mento dos
Correios e Teiégrafas,
mo ano, cuja CIaIlS!~çã.o no refe- eleito vereador pelo Munlcip!o de Nova
tU Reds.çio co:cstllnte dO p!"ojet.o nU- Tido quadro fo1 assegurada conforme 19'uaçú, no Estado do Rio, está, desde
mero 6'72-0:
as disposições do artigo 37 daqu!1e março d0 corrente ano, !!em receber
"Art. tO. Os funclonârlos atunl.':, Decreto-lel.
as proventos da lnativ1dade.
nomeano;; de acórdo com
as artlgos;j~
A IIltuaçAo dos !unclanários que
E' tal a situBllio dêsse
vereador
u
] 37 riO Decreto-le1 D. 1.168, de 22 ocupam êsse., car.. OS f! única dentre privado mensalmente de mais de ••
março de 11139, l;áo cla:slflcados nOS todos os servidores da UnlAo.
Cr$ 2.000,00. e com Duruerooa
,àrões altabeticos ãa carreira ne
lia, que está resolvido a renunciar
:>ntador <10 Quadro Suplementar 110 1l! uma exceção injustificável, 'Il:le ao mandato para não m0rrer de Carlos Luz. _ Arthur Sentes.
Unlstér'o aa FaZenda, observadas as por certo, sm'1Í reparada com a aprc>- fome.
"mas e.;;tabelecldas na Lei ;'.-':-r.ero \'8ç8.o da presentE: emenda.
d aO de Qilzembr de 1947'
l:mpedir, por &se melo, que o ser. _
..
,. e
o.
c) - Além das de ordem geral. na- vidor federal ~xerça funções eletivas Ata da ComlFsao Especial IDeamo) Justlfi<:aCãe da emenca qt:P lieu quilO que f6r aplicável. são as
se- corre.o;ponde quase a uma cassação I hida do e.zam edo veto opôsto
<:!I'Igem a l!ste preceito:
guintes as rame.s do veto a ês.!;e pre- de dlrelto polftico. pois cria para ~, pelo Sr. Presidente da llepúbllca
A Emenda n. O 95-A estabelece clas- celto.
seu exercicio ~a .cona!ção IIIlpOSa dispositivos do projeto de lei
.siflcaçfLo especial para • conversão dos
"Os ocupantes Rtuais da carreira sivel, qual a renunc18 aos vencunenque reajustou vencimentos •
paarões numéricOs em, paórões alface- de Contador do Ministét;1o da Fa- tos do CArgo on aos prov'!ntos da
salários do pessoal civil e militar
ticos. v1sa.ndo proporcwlllll' a LO(ioR os. zenda & que &e refere o dispoSltiVO, m-l illll;tivldade, quand? a funç:::o leglsda União.
otlzlals IIJimlJ:ústratlvos e contadores i ~essaram no Serviço Público em latlva ~o proporciona m~ios para a
do QualrO SuPlementar do Minlsteno I extinção do .regime de catas. A Úlli- subsistcnCla do m:mdatáTlo da sobeA Com.issíl.o M~,ta de Deputados e
da Fazenàa as mesmas vantagens con-I ca espectativa ele direito que então se rama popular.
Sena.dOl'e& incumbidn do cxame do
O
feriáas pela LeI n. 200. de 30 de cc- lhes reconhecia nêsse particular"
O subs1dlo,no âmbito estadual
Vi!to do Senhor Presidente da RepU.
%e= de lB47. apalOte d~ at~LS SisIJa na ppiSibfi'dade de ext.en.&ao das na municipal, é Inferior 'o atr!bulc!o bllca a alMlmas disposições doa resolu.
ocupantes de cargOg oaque~s d\lll8 beneflclos Que pu~essem adVIr ,do pla- à representação federal. o que levara ção 1egl.~Jãtiva que modifica os "ienctno de regularimçao 00 reg1me ôe co- o funcionârio a optar llecessâriamen-/mento.s dos servidores cins e ml1itnres
Clõrreira&.
'Em principio. a emenda é jU3tn. me- ~ e percem:l!!'ins . qU~ Vl::!o!i
te pela remuncraçfw do ca:rgo efe~ivo'l reuniu-se ontem s(1) a p.esidênci6 ao
-re::entlo aprovação depoi.s de EOlrcr e ~bor~~ ~ dormnt o, _ Trcc 'i~ sob pena de não dispor de condlçoes Senhor Senador' Alfredo Neves, prealguns rel=aTOG.
i~rfasad~gi:ei 'n~ero 2~J~936, ~~x- m;tcriais para .?XCl'Cer a cargo ele-, sente sos Senhores St'nadúres Et.~lvinr
Entretanto, com a simples aprova- \i" do artigo 37 do Decreto-lei DÚ- ti o.
Lins e Arthur Santos e 00 SenhoTf
~!i.o da emenda o Senado !láO fará JUS- mero 1.168, de 1939. Tal plano. entrc-I Em quase todos ?-' municiplos do, Deputados Elll'lco Sales, Carlos LU7
'taça oompleta, VÍ$tO que um redu2'ic;o ~anto. não chegou a ser elaborado. Brasil. há ~unclOnárlOS federaIS pli'er-/ Fernando Nóbrega.
"
-...D:lmerO de contadores nomeados "ex- Conseytientemente. ésses funCIOnários cendo funçoes ~)et,v,,:>. Prn'Q-!iJs dOS
Com a palavra, () Senhor Deputa_,
-iW' dI) necreto-le1 n.o 1.168, de 22 ce jamais fizeram jlis !la beneficiO que' vencimeIltos. como .~cm faze!ldo o Eunco Sales procedeu .. y.,t.:ra. d~ n·
màrço de 1939. permaneceria sem el- se lhes pretende conceder.
preceito ITe.~ouro Nacional, e ;:()llduzr·)os iL lat61'1o sóbre !lS d'-"lJOsiçoes na rf'soluCfffiça!' os beneficios da referida ~el em exame somente poderia justiílcar-' renúncia, com sncrlf1cio irreparável ção legislativa
vc~aàr. pelo ~nh,)~
ti o 200, apesar da expreso;a d~posl~ao se como medida de favor. o que. no Ipara n representação popular, pedra Presidente da Repubhcli. em numero
legnl aasecuratóI1& de semelh:mtcS I en~nt.o. contl'lu1a a orientação ge- !angular de qualquer regune d~mo- de sete. sahemanrl'Ü que em nenhum
vanta.gen&.
I ral adotada DO que concerne iL ad- 1 crát!eo.
caso foi im'ocado o fat::> de fenr "
, O ~1e1 n.o 1.168. citado, 1:1S- : ministração do pessoal. Il.lém de COD.'-! Urge. portanlo. corr:gir fi aponta- mesmo. 1Jl'lnciplos constl~oclOnal". O
titulndo O' sen1ço permanente de fis- I tituir pesado onus para 0., carres pú- ; da anomalia. estatnlndo-se, de modo fundamento do veto, pre,lden-lR;
calizsçi.o dO, 1mpâsto de renda, crio'.! a i blicos.
: claro e expre.<lSO na lei que regula os apo!a-se ll:a clrcunst!,ncla p?nderáv~.
carrea-a de perito contador com 100
I vencimentos das funcionários " ;)S de contra1'1ar o intert,.,se naCional. encargos 110 ar_tlga Quadro :x:h dO MlArtigo .1 e § único
1proventos dos inativos. o direito 1ue caminhando_o. principalmente, =.
:ni.otéri~ da F&lIenda. Aos func!o,u;.rloS
lhes asslste à opção nos CUSO.l pl'e- fare MS despesas que viio .ean-etar
nomeadOs para êsses cargos, foi assea) Red3,fio constante do Pl'OJlétc vistos na presente emenda.
110 'erário público.
O trabalho ';C,
,gurada a percrepç!i.o dlLs mesmas vat:: La: n, o 672 D:
i c) Além dllS de ordem geral. naquUo ,Deputado es~~ t':--"'I1tcn~c é lo::~~ /
genS atribuúias aOa demais func!on~ . "Art 41 0" scr~iQores :::tlvos da' "ue fór aplicável silo as selZuinte.> as I metódico. m •.., nao tcrnilna eo..'_.us.rios que integravam o Quadro XII. cUJa I u-" '01'
'''tu
d '1' .. '
"
j "iamente.
nununeraç!i.o se constltuia de ordena-! ....... 0, Vis ou I?u. reR, quan o m- razoes, do veto a êsse preceIto:
O Sen.hor Senador Artllur S .. nt.:"
f
. rti o ú 'vestidos em funçoes eletivas munICl-/
.
"..,.
.
o-J.
do e cota con arme dL~poe o a .g n
pais poderio om.ar pelo.. vencimentos
"~e artigo e seu par...!,!rafo UlUCO [ prelmlinannem:e, pro ..... e que o parec~~
mero 37 do referido De~rcto-Iel:
do dargo efetivü ou pó.to.
',estabeleCem !\ taculdade de opção do relator fósse conclusivo. n» s"uLld'
~ Art 37 N!\ organil".ação cio plano 1
.
_
peloz vencimento., ou ,lrovtntos cio da Comissão se manifest.ar sôb~~ r,
de regulartZaçio do regime de cotas c! P::u:ágraIo üüico. o. d!spc.s:u n.&tc, ca.rgo .ou pàsto para o servidor civil D1'OCecl"noia ou improcedência 60 vetc.,
nercentagens a que se refere o artl-; artigo apll<:-1-~e tambem, a(lS I>e!'\'ldo- ou .mIlltar em. exerclelo de funções Entende Que esse pronunciamcl'.to nàn
~o 4. D das Disposições Trnns;t,jri', C;'" ,'res da U1l1ao rcfo~mad0s., ~poscntr.dOS'1 e!etiv!lS muniCIpais. O Servira ~ú- colidA com o principio constitllclclllii,
Lei n. o 2M, de 28 de outubro de 1936.; ou da rese:-;a rem,mcrao::.".
I blico Federal fie_arla, assun, dupla-I do nto sacre.to. Recorda que jai. ~êz
serão c~oreendlrlos, os funclOn!l.riOs I, bl _ .1ustiflcacão da er..'1enàa que: mente onerado. nao ~6, pelo pagll.men-I parte. por maIS de uma vez, ele coml'óa carrelra de. Pento COI1.tador. de I deu ori!!:Cln S éste pre...--eito:
! to d? servidor • afnstado como :lo saes mIStas. em que c:.; ur.recrres !0acõrdo com tl crlténo que fuI' e,t,,-\>e-·
.. .
. seu substItUto. De, acordo com as llor· t,lm r:0l101uslvos.
:
lecido n e
A presc:,r.e eIl1cnda \'15t1 CQ~.g11" umít ! mas const.ltuclOIUI.1S. ~abc a cada umf~
O Se. l)hol' Denutaü,,} EUrlc') Sal.'
Picou ortanto. asset.'Urado ao~ fun- i;lolgrante 2::j~riçn: ? fU~':.ionário p,u-: dll.S c entida~lés d~ direito PÚblico. ~ acha procedên'õia a proposta. mas 1l1.
.' p
1)
tais I blico da L'.uao elel,o ~e.eador. está! Um .. o. os Estado" c Munlclplos, pro forma Que se erientou por pnrecere,'
clOnárlos nomeacos pll1'a OCU. ~
I nnvado elos venclm"ntú> do cRrgo efe-, ver a manutençuo de seus serVIços.
cargos O direito aos ~";,mo,, :en~=ell~
wvo. O que. cnru-mu1 verdadeiro óbice I inClUSIve os de n ..tur~za lcglSlatn'B. ;::; ~r,,~:~~~ i~ci~~'c;i!~~go m~:
ra fJ. I1 ao
tos Que Vl~m. a, se•• 1XH(~",
exercicio do mandato, pela insupe-j F-.-zcr pagar os leglSlaaores lOcal8 p e - .
,,_.
demais funclon ..rlos <:omprcen~Jaos l1 0 lrável
cllijcujdad~
nnanceir..
que los cofre, federaL, é contraTlar esta apreclaçáo dE' vetos prc:lden.iais, "-:r
J):ano de regUlarJ-zaça~) caqllt'!(' re?l-; se depara ao reú:,c::;C!ntantc do PO\'o.! regra e pôr em rlSCO a autonomIa e I:e SO em anreço, n. soluCl~~. qU~ enr""tl:
llle de remuneracao.
"
.
..
Imdenendéncia elos membros compo-I orou. foi Q de um, rclatollO t~o con'
O Decreto-lei n, o 1.1l47. (,~ 7 d,' <1 .. -' O ProcurO' 'r (;~c"l G<l RE'publlc,,-.: nenks da.'
Câmaras MuniCIpaiS. pleto ?uanto PD:""IVt;l. para OrIentar,

en-I

IOCUPl"l"'l

I

I

laml-I

con-\

e

:r

j

°

j

I

-I'

i

I

na

!telnbro de 1939 ~m O1lt' ~p efet.lvO',.l,; c:Jlltln_do pRr,:c"'~ fi re..pC"it.l, enten ... i ..."\quêle qUi", pertellcendo ao H~rnC('lI\'('TI) fi· .... ,,1""''''''''''11"\,
~
.,.'
muis tarde, o referido -piano. ill.~t.i::.l1al' dp-u IJf1l1 ~'2r P?s.<;,r:·C'l n sc.u~Ul&çnn de 1 Publ!co Federal. aC'eltar mandato ele-, O Senhor Depulado F"f'rna.nao ~ . . ,~
os Quadros. PermS!lentf''' P Sup:rlnCl)-1 n~'o\'ento..~, In3.S ~an _~dmlt_nl. po!" ou-: tivo 10(':1.1. oevera desenlpa1:1ha-ln com I ~re~a dico~da do r~lat6rio~ pUro e S111,1Etal', no Ministério da F'l\zenu.,_, illCO;- :tlO lado, o dlrel~o [L OjlÇ&O,
: ~cu::-; ÔllU,'~ t' villltagt:n.c::".
Iplf'-\. DeseJa ~jue sobre rQQ~ artigo v,parandO nêsse últlnlo Quadro, de p,,-! Eln cO~l~erl;~~·il, i:t dt:.';,,:::-.. D:lreCLl', o ~
Concha '-o Mcn:)'i.'''CDJ. ]1 (, 3" I por I"sdü se manl!r",'ite ,conclUSl~amentc '
drGes numencos ele ~·ellc~mento:' .• y~! Tesou!'0 Nfl,~lC;~l:~l, _.!'ê.C~~- ~~, ~l, 0ar;~r' ju:;Wicar a." r~':)triç~; do .'Iw'ro ~;~:<) ~r.'! "'H.be~~~n~~s~s~~~t~~~ f~~et~'ii~~ ~~;~
~!l:f!(;.~. ocupados pel~s <, lUt~ClOn~~"1~'-.:05' ~enCrLmCl.lL~"",.,j.,:,; l~ll,;lO.ll~rlo':;'l c ,?s/ tigos e 'prir~~ra1o;; r('1"crl.rtos, emboro lmn,nift".<.:.tn-:-f> no me~n10 sentir!'), mr... i. r ,DC'lOQ.C; pelo Art. 4.
C.loS D.s\)( SWlJ .'! pro~ ClltoS UU,! l ... lnu\ ~:. e\ e.ltUfimle .. l-, Olltro~ preceItos sutlcwllactos Rlelcln ( I .
"
.
·]'r~HJ:..1iórills da Lei n.("' :..:~, L (1,[; 19~a;.: U' ln\'('~·. ;c!" .. d. lUllt.·~·'t'" l1ctiv~i..
princIpio grr'-l'de CO'ltrr:;çuo de r-u""'oc:: t dIante dn. Jn'P0.s''''lbildn~e ('n1 Que f
.-1
...
-:.. -- ~ 1chr.. o relator rtc rcdig-lr &-eu pare~,","
CUGl o D~rct.o-1c: :i.{~ l.f,~~-;- .1'c.::c.:-'-. E;~~ n:l-.i:l,~1. sóc!'C' !';cr i. .. , ti ,r~ :".!rt:1/ com o pessoal t: defiuir O~ .1U:-:t0:.; ,linll'" l'lé.s:.:p sent:'do. p~'la 9.u!!ústia do tem;u
do 1~! ~n~lulrla no ~uaul o SUD~enH'll-! prolunda~;:~tl' a repre~cntac:~o ,P0- te~ a quP ~p _ate 1.-e o S~lJl1()r Pre~lO.f'n ... I tüio terá dtividM em transigIr. 'rvda~
~',\:'. CC lr~:do. Wlr'.t (1(l:, {;:.~·?1;· c..:'.-t {',U'M loub:', nQs E.'-tn~10.,", ,. r..~t'- MtlnWlOlO.'i. 1 te d>-\ lteput)ncu 110 USO <:ta prerrog.att' \ via., em tc~f'. votH, rx·!ü. nr€.'li!r;.t!l.~~

,
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Colhldos ()6 votos. Tet1!lcoU-$1! téretl1
S6bre a prelim1nar se manlsfestanm
RentllJt Leite.
votado rw fentido do ~recer tlvnclll- 'fe.vorávelmente, QII srs. Senadores lB - Vargas Neto.
slvo, os S."s. Senadorfll! Arthur lOan t oo 1!Itelvir,o Lins e Árthur Santos, achanReunIões àB 8egundas • sex\&S-re!·
e Etelvino Lins e o Sr. Deputado F'er- do este, etltl'etAl1l0, que eabfA M ple- ras, às 13.30 horas.
nando NólJ~e~a e cotn o relator o~ Sr.- nérlo do Congte!<~o te.!olver 8Ôbre O
Senadores Alfredo Neves e Carlos VlZ. !lE.!unto.
Secretário João de Almeida
Diante do empate o 81'. Alfredo NeNêste sentido deUberou a C<>mlEslo,
Portugal.
ves usou do direito CIo voto Ct' crua:!- que, afinal, aESinou o parecer dó Sr.
Auxiliar Domei ca QlónB
darie. para aco~panhar o re ator.
muutado Euri"o Ealles.
flantos.
O Sr. De'JUt.lUO Fernando Nobre,.
.
levanta. enl90, outra prel1rn!nar. no
A seguir. o Sr. Presidente ag-radeceu
sentido de constllr do rela'óclo. a a pcesenr" cos seus ú<>le"as do canEducação e Cultura
,su.v~t,ão nara Que o \iot') presldenc'l- gres~D. e..~Decia'm~nte ao Sr. Re~ator
a! 'fósee di,cut'do em globo. mas vota- i pe~o seu trabalhoso parecer e en<:er- 1 - Eurico Sales - i'reslt!ente.
do parc'alrncnte.
I rou a reunião.
2 - Gilberto PreSre - "ice-Prest·
aente.
8 - Alfreao Sá.
4 - Antero Wuvas.
b - A crel1ano Leite.
6 - Bem de CarvalhO.
7 - Bruno TeIxeira.
S _ Antônio Fellclano.
8 - Carlos Mec.el1'Oll •
• - Cesar Costa.
(Alfredo Sé - 29 :n""mVf'O). 10 - Er'
Oaertner.
11 - José Alkmun.
Samuel Duarte - PresIdente.
8 - Aristldes LargurlL.
lt _ Jose MIlC1~.
Jose Augusto - 1.· Vice-Presidentlt
(Rogério Vieira - 9 setem-' la - L.oPeli CançaClo.
orOI.
14 - Pédro ver~ara.
Graccho clmtoso - ~.< \l'lcC·t>reBI1& - Ra uI 1'1lla.
dente.
7 - Ataliba No~etra.
_w Val!reao Gurgel.
Ci>ltnlo Cavalcanti _ 18 jU_ 1't - Vivaldo Lima.
Munho, da Rocha - 1.0 S~crelárlo.
nhO) •
ReUniões às segunda! e IlUllrtlUl·
aettllto 1f~.'4 - 2· Secretát10.
li _ Bened!to Valadaretl.
feiras. as 14 horas.
Jonas CaNela - 3.· s"cretQT10.
Sreretário - DyWo Guudla Qf
11 setedtCarvalho.
ICelso Machado
A Tea Leão _ 4.· Secretártl'.
bro) •
Aux,llar - tUcY Soares MMiel
Suplentes: Catado tfe GodÓI perel9 - Car'os Waldemar •
.,... da Silva. ROcha Ribas e Va.('on10 - Costa N!to.
celas Costa.
Finanças
(Honór!o Mo n t e I r o 24
16
ReUniões às sextas-feh as. às
nrrÔHOI
1 - SJuza Oosta - Presidente.
horas
Nestor MaMena. 11 - Edgard Arruda.
:I - Horácio LaIer Vice-PrestSecr/!t/Írio
dente.
êeérétArlo (»tAl dI! Pte~ldêncja. 12 - E:dUardo Du1l!v!et.
3 - Agcstmho MonteIrO.
13 - Flores da Cunha.
4 - Ailotnat Baleeiro.
5 - AlOISIO de Castro - Justiça.
14 - Freitas e CMtro.
S - AlIlarlLl pe!lroto - Guerra.
Comissões Permanentf>s 15 - Gilberto Valente.
(BastOE Tavares 4 novemui
Gurgel
do
Amaral.
Agrleultura
DI'O) •
'1 - DeOdoro de Mendonça.
(Vivaldo Lima - 29 agôsto).
1 - José JúW!; - PrellldéTI~.
(JoãO Adêodato - art. 28, § 2.·
17 - Hermes Lima.
- 17 setembro).
2'- Oaleno Paranltos - Vice-i'rcsl- la _ Lamelra Blttencol.'rt.
8
Dlocleclo
DUarte - AêronAutlca.
dente.
9 - Fernando Nobrega - Fazenda.
10 - Leopoldo Pere;.
3 - Carlo.s Pinto.
10 - Jose Bonifácio.
20 - Pacheco de Ollveira
4 - Coraeiro de Miranda
!Licurgo Leite - 29 outubro).
21 - t>inhelro Machado.
11 - Israel Pinheiro - Agricultura.
5 - Dolor de Andrade.
12
Joíi<l
Cleophas - li:xterlor.
22 - PUnio Barreto.
6 - Duque de MesqUita..
13 - Lauro Lopes - Congresso Na23 - Soares Filho.
cional.
'1 - MArIo Gomes.
U - Lauro Montenerro.
'2. - Vieira de Melo.
(Anton!o Mafra - 24 agôsto).
8 - Martins Júnior.
(Pessoa Guerra _ l!l 19O!tol.
Reunllie.s à$ terças e sexta·telraõ 16 - Leite Ne~.
16
Luiz
Viana - Vlaç§.o.
As 13 horlUl.
9 - Melo Braga.
17 - Mário Brant.
Secretária - J6Ua da COsta RI(Trlstão dn Cunhll - art. 28,
10 - Mérclo TeIxeira.
beiro Pessoa.
I 2.· - 33 março).
18 - Orlando Br85lJ.
11 - Mourão Vieira •
Auzt!tares Ol1mpia Bruno f'
(Roberto GroSBembichel' - 28
12 - Paulo FetnllnCles.
Ester Martins.
outubro) .
19 - Oawaldo Lima.
13 - Peteltll Menel ...
(Oscar Oarneiro - 11 maio).
14 - Regl3 pacheco.
20 - Pone~ de A"rUda - Plano Salte.
21 - Raul Barbosa - Presidência da
Diplomacia
15 - Rui Palmeira.
Renública c órgãos Imedia16 - Samoaio Vida!.
tos.
22 - SeQ'adas Viana - Trabalho.
2 mala). 1 - João Henrique - Presidente.
(Celso Machado
(Pedroso JtlIl!or - 12 novem2 - Lima Cavalcanti - Vlce-Presl'
17 - Vieira de Rezende.
bro) .
dente.
23 - Souza Leão - Tribunal de ConReulllÕe,<; às quartas e sextas-feiras 3 - Alencar Ararlpe.
tas.
i>.s 15.30 horas. DO 8/lIAo NObre.
U - Toledo Piza - Marinha.
4 - Alvaro Castelo.
(L!curgo Leite - 18 setembro) .
Secretário - Adroaldo '_opc, da
~un!õ,s
&<lundas. têrças e
5
Carlos
No~elra.
Fon..c:eca.
ounrtas-fp\ras. às 14 horas. na Sala
6 - Crepory Franco.
Auxiliar - Maria lo'efu Les~a.
Antón'~ Carlos.
Secretário - Fernando Fodri7 - João Leal - 13 setembro.
gues da Cé'stn.
8 - Far!a Lobato.
Constituição e Justiça
Indústria e Comércio
o - Glicérlo Alves.
- A~lmemnon r.lagalll'lf': - Pre-' 10 _
1 - Mllton Prato, - Prc31ctcntc.
SldE'llt.e.
Heitor Collet.
2 - Hugo Carnei~Q Vice-Pre31·
Gustav0 ~l1p(\nenla _ ViCl'-Pl't>- 11 - Jo.s:c ArmandO.
aentr
3 - A!oc Samna,10.
sldcnte.
li l~ Montc,ro de Castr:.:.
4 - Alve.:: Llnhl!r('.<;:
AlO:"o A~inc~.
.13 - Osçar Cnrnel~o.
;) - Am:l.ndo Fcnu-"
ti
- Ar! Viana.
1 - A:tamirando ReQui~v.
J H - RafaLl CL"1CU::,l
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'1 - Costa POrto.
I - DalUel Pw_

11 ....; Dlmz Oonça.'.'
10 - IilUsfblo RoelVo.
11 -

JaJl?s AbelJlldo.

12
18
14
15

JoM! LeomU.

-

Jose Arnaull.
carvalho.
Mota Neto

LUIS

UI - Osvaldo Vergara.

17 - Tavares d'Amaral.
Reumõcs à.s segundas e qUR.!'Wfeiras. às 14 lJorllll.
Sylm lIvelrn
Secretaria
Didier.
Auxiliar

Farias.

DEPUTADOS

-

Legislação Social
1 .. -

Castelo Branco - Preslderte.
PaUlO Sarasate Vlce-Presldente.
3 - Alves palDUr..
4 - AluiSio AlVes.
11 - ArgefUlro Flalho.
(Celso Machado - 2C ag&to~
e - lIaGta Neves.
7 - BrlglQo Tinoco.
• - Damaso Rocha.
(Darcy Gross - 23 outubro) .
9 - Ernant Sauru.
10 - Euvaldo LoCI1.
'Duque de Mesquita - 23 se
tembro
11 - Ja.cI Figuelreao.
12 - JarOns MaranhãO.
(Paulo Fernandes - 11 maio>
João Botelho.
a - Llcurgo Lette.
l~ NelSon Carneltu.
16 - PIllYO Ca vàlcantl
17 - Wellington Brandão
Reuniões - Têrças e sexta!:-fe1re.s
à. 14 hOras.
Secretária Relotoa Castelo.
Branco.

la -

Obras PLiblicaa
t 2 S -

rlU1l0 Lemos _ Presidente.
Darcy Gross - Vice-Presidente.
AntOmo Correia.
(AdelhllL!' aocba - 19 1Uàr~1.
AntOmo Jose da SUva,

f & - ASal'UlIal Soares.
li - Co_e lho RO<1ngucs.
, - J oao AdepaaSG.
8 - Jose Esteve..
9 - Maehttdo CoelhO.
José Art'3ud - 7 abril).
10 - Manuel AnunclA9Ao.
1l - Nelson ParlJos.
<RegI,; Pacheco - 18 julhO).
12 - Osmar de AqumO.
(Heribaldo Vieira - 16 Julho).
18 - OswalO~ Studart.
14 - Pedro Dutra.
1~ Pessoa Guerra.
(O~waldo Lima - 16 julho).
16 - Rui Palmeira.
tMourflo VIeira - lt! julhO).
Reunlôes às segundas e ;;:Ulotas-fel.
raso às 16 hOl'lUl.
SecretarIO - Cid velles.
Alai/lar - Maria Josefa Les.sa.

Redação
1
~
3
4

- Manucl uuart<> - PresIdente
- Lms CláudIO - Vice-PrC511lentc.
- All'riCOla (1C Ban·o".
- Bruno Telxclra.
,Jose ArnaUel - 21 outul)ro).
5 - Herófilo AzamblljA

