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60." SESSÃO, EM 13 DE JULHO DE 1935 
PRESIDENCIA. DO SR. ARRUDA CAMARA. 1." VICE-PRE

SIDENTE 

A'!. 11 horas, compareceram os Srs.: 
Armda Camara, Pereira Lyra, Generoso Ponce. CaLkõra de Al

varenga, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Café Filho, Acylino àe 
Leão, Abguar Bastos, C!ementíno Lisbôa, Genaro Pontt', Gerson 
Marques. Henrique Couto, Eliezer Moreira, Godofredo Vi<!nna, Hu
go N3poleão, Pires Gayoso, Freire de Andrade, Plinio Pompeu, Fer
n<!ndes Tavora, }osê A..~gusto, José Gomes. Mathias Freir~. Botto de 
Menezes. Souza Leâo, Rego Barros, Adolpho Celso, Antonio de 
Góes, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia. Humberto M(']ura. Simões 
Barbosa, St:wrino !'VIariz. Emiiio Maya, Fernandes Lima, Deodato 
Maia, Amando Fontes, Prisco Paraiso, Pinto Dantas, Arnold Silva, 
Francisco Rocha. v\hmder!ey Pinho, Pedro Calmon, L·~:mcio Gal
rão. Raph<Iel Cincura, Attila Amardl, Henrique Dodsworth, Sampaio 
Corrêa. Julio Novaes, Acurcio Torre;, Cardillo Filho, Nilo Alvaren
ga, Bandeira Vaughan, Arthur Bernard("s, Bias Fortes, Jo.sê Braz, 
Lcvindo Ccelho, Theodomiro Santiago, Arthur Bernardes Filho, Fur• 
tado de Menezes, Daniel de Carvalho, Christiano Machado, Maca
rio de Almeida, Viei~a iMarque.s, Matta Machado, De:lphirn Moreira, 
Paulo Nogueira, Theotonio Monteiro de Barros, Waldern3r Ferreira. 
Oscar Stevenron, Barros Penteado, Moraes Andrade, Gc:mes Ferraz. 
Aureliano Leite, Fabio Aranha. Jairo Franco, Domingo:; Vellasco, 
Vicente Miguel, Arthur Jorge. Plínio Tourinho, Arthur Santos, Oc
t2vio da Silveira. Paula Soares, Francisco Pereira, José Muller, Di
:liz Junior, Carlos Gomes de Oliveira, Borges de Medei:os, Vespu
·cio de Abreu, Renato Barbosa. Demetrio Xavier, Pedrr:> Vergara, 
João Simplicio, Frederico Wolfenbuttel. Adalberto Corrêa, Fanfa Ri
bas, Nicolau Vergueiro, Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Abel dos San
tos, Silva Costa, Adalberto Camargo, Alberto Surek, hse do Pa
trocínio, Ricardino Prado, Lima Teixeira, Paulo Assumpção. Pedro 
Rache, Leoncio Araujo, Baeta Neves, Barreto Pinto (112). 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa " compareci· 
-mento de 112 Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão . 

O Sr. Caldeira Alvarenga (4. Secretario) procede á leitura da 
Acta da Sessão antecedente, a qual é posta em discussão. 

O Sr. Souza Leão (So!xc a Acta) -Sr. Presidente. V. Ex. 
·~ a Camara são testemunhas de como os Deputados opposicionistas 
~e Pernambuco têro elevado o debate· a respeito da policia do Esta
do. Mas, ainda, ante-hontem, o Deputado João Cleophas, por haver 

. :se referido aos a c tas da administração do Sr. Carlos Cavalcante, 
·recebeu um telegramma que a decencia mancla escape á publicidade. 
Quando di&ursava, hontem, o · meu nobre collega de h:a11.cada, Sr. 
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Oswaldo Limz. t:m cutro rzpresentante pernambucano. que me hon
ra e me dislingu~ com a sua dezaffcição, alludiu a uma ca:r:ta que eu 
ter!a, no des~mpP.nho de funcção publica ou de mandato poli_tico, di
rigido ao Dr. Estado Coimbra, então Vice-Presidente da Republi
ca, no sentido de obter favores administrativos. 

Intimei aquelle Deputado a ler a carta. Entretanto, como tal
vez S. Ex. não disponha do documento ... 

O S.- Cs.orio Borba -· Realmente não dispcnho. 

O SR. SOUZA LEÃO --. . . e queira .simplesmi!nte perturbar 
o ccnceito a r~speito delle, como se fez ao t'!mpo da revolução. 
apressa-m~ em trc:zel .. o ao ccnhecimento da Casa. A carta é de 6 
de Julho de 1925. Nessa occasW.::>, eu não exercia qualquu mandatO' 
pclitico ou qualquer funcção publica. Dirigia-me ao Sr. Estado 
CO!mbra ~orno advogado da "Companhia de Loterias Nacionaes". 
lugar que deixei para occupar a chefatura de .policia do Estado. em 
Dezembr~· de 1926. 

Vcu ler a alludida carta; 

"O Diario da Manhã publicou na sua edição de hontem a. 
~eguinte carta do ex~chefc de policia e ex-Deputado Eurico de 
Souza Leão ao ·Sr. Estado Coimbra. pleiteando nov:Js fontes de
dinheiro ganho junto á "Companhia .das Lot;rias Nacionaes": 

Chamo a att~nção da Camara para o seguinte: pela maneira por 
que a transcreve, o Diario da Manhã procura dar a entender que 
eu escrevi essa carta no desempenho de mandato politico ou como 
Chefe de Policia do Estado, quando, repito, não era então nem uma 
coisa nem outra, mas, simplesmente advogado da "Companhia de 
Loterias Nacionaer.". z 

Pro~i-go a leitura: 

"Hotel dos Estrangeiros - Praça José de Alencar -Ri~ 
de Janeiro - Meu caro Dr. Estacio - Perdôe-me ainda vol
tar~lhe sobre esse famoso caso das loterias. 

Eu preciso d? um emprego que me assegure o futuro· 
meu e de minha família, e nesse cru:o deposito toda a minha, 
esperança. 

Já unho falado ao Annibal reiteradament?. dizendo-lhe 
isto m~smo. Elle, não s'i porque, me não quiz attender até en
tão. ape~ar de declarar que a proposta da c~mpanhia é ac
ceitav~l e que a via com grande sympathia. 

Não posso crer que a sua obstinação em attender-me (?) 
venha de facto de revestir-se o negocio duma certa feição de 
advocacia administrativa. O senhor sabe que trabalhando pela 
Companhia eu cumpro apenas o meu dever, tendo, é claro no 
negocio o intere::se de ver os meus honorarios do? advogado
augmentados e deifinitivos, para toda a existencia da Com~ 
panhia. E' a minha vitaliciedade que pleiteio. 

· O c<~so ê por demais conhecido. A Companhia compro~ 
m~tte-se a entrar para os .:ofres da União com ·mal..s , ..... . 
4. OOO:OCO$OCO. além dos quatro mil e tanto do con.tracto vi-· 
gente. A al!egação de: Annibal de que ainda restam dois an
nos de contracto, nenhuma razão tem d.e . ser. 
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A lei quando autori2;0u a revisão dos contract;}S, adm.ittiu 
:a hypothese da sua iniciativa por qualquer das vartes con
tractantes, comtanto que adviess~ vantagem positiva para o 
Thesouro. Oir-se-ia, em caso contrario, que ex;.~t.ia uma lei 
:sem objecto. Ora, a Companhia - não ha negar - offereceu 
vantagens consideraveis que ~m _ concurrcncia não poderia offe
recer pela razão unica e simples de que nenhuma outra das 
existentes no Brasil poderia assumir as responsabilidades cons
tantes de sua .proposta. Annibal, de ante disto. dar-lhe-á por 

·sem duvida: - espere a concurrericia - porque a Companhia 
obterá o serviço de loterias mais barato. . . Mas a Companhia 
lhe retrucará que t~ndo de pôr em execução um novo plano 
<JUe não poderá ser posto em pratica nas angustias dum .prazo 
pequeno. prefere as desvantagens decorrentes de s~a proposta 
- tendo deante de si um longo período de tempn para exe
cutai-o, q~er pleitear a renovação de seu contracto daqui a 
anno e meio. Deixando .de pór em execução o p!ano que tem 
em vista, pensa a Companhia ter maior prejuízo. t>~bora con
-correndo -com todos os onus cantantes de sua proposta, o que 
farã conforme fez vêr no seu requerimento, no dia em que 
assignou a~ clausulas additivas do contracto actua·l. 

Annib<~l quer que o Presidente lhe fale em primeiro luQar; 
<:o:no o Sr. vê. não é natural que o Presidente tome a ini
cíative de lhe falar num assumpto que é da sua competencia 
(sua delle - Ministro) privativa. O Ministro. ao que me 

_parece, é quem deve falar ao Presidente. dando-lhe os detalhes 
da hypothese. 

Tenho elementos para lhe affirmar que o Presidente vê 
o caso ;::om a maior :sympathia. 

Fico-lhe muito obrigado se puder fazer alguma coisa em 
:meu favor. Custa a crêr que para solução dum negocio que 
me interessa. visto com a maior sympathia por toda gente, 
;pendente de despacho de Annibal, que sempre foi m~u amigo 
e dos mais queridos, tenha necessidade de appellar para sua 
bondade que, felizmente. no meio de todas as decepções que 
nimbam minha alma. ainda se conserva a mesma . .Ainda bem . 
Perdõe-me descer a esta intimidade. H a dias em que a gente 
não póde conter a amargura que sente na bocca. Tem que 
extravasa:. 

Escrevo-lhe muito ás pressas, como sõe acontecer. 
Sempre seu e pelo coração. - Eurico. -Em 6-7-1925". 

Esta. Sr. Presidente, a carta que, como advogado da '"Comvanhia 
-de Loterias Nacionaes", defendendo direitos seus, dirigi ao Sr. Es
. ta cio Coimbra . 

Parece que a Camara, depois de int~irada dos termos da carta. 
verá que nada ha nella que me .possa attingir. (Muito bem.) 

O Sr. Gomes Ferraz - (Sobre a Acta) - S:r. Presidente -na 
"Sessão de hontem, o nobre De-putado Sr. Emilio de Maya. cujo nome 
_pronuncio com respeito e .sym.pathia, ... 

O Sr. Emílio de Maya- Muito obrigado, a V. Ex. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... em abono da :;>rocedencia e 
~a justiça do .proj~to n. 88. de sua autoria, concedendo islinção de 
..direitos ao vasilbam~ e material usado para o transporte do alcool 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 12:28· Página 10 ae B4 

6 

anhydro, leu um officio da Associação de tbineiros . de São 'Paulo 
e um telegramma da Comrníssão Regional do Instituto de Assucar 
e de Alcool. da mesma cidade ao seu projecto, senào que, :-~esse olfido. 
setAs signatarios fatiam expressa referenda á collaboraçã;;> da ban
coda do Partido Constituc:onalista de· São Paulo, lead~rada pelo emi
nente Deoutado Sr. Cardoso de Mello Netto, no sentido de ser em~ 
prestado 'o ::1pdo ne::ess:o:rio ao referido projecto. 

Pois bem, Sr. Presidente; exactamente no momento em que o 
nobr~ Deputado Emílio de Maya lia ~sse topico do offido d a Asso
ciaçiio do~. Usineiros de São Paulo. tive a opportunidade de apar
t~21-o, dizzndo: ''Póde V. Ex. contar t<:mbcm, desde já, com o meu 
voto e, certamente. com o apoio de todos os àeputados cia bancada 
do Partido Republicar.o. Paulista, de vez que o projecto de autoria 
de V. Ex. ~at:sfaz~n:lo, como satisfaz, a uma necessidad,) geral, vem 
amparar os respeitavo:is interesses <los productores de assucar e dos 
industriai!s de a!cool anhydro''. 

O Sr-. Emilio d-~ Maya - Eu me recordo perf~itamente do 
:;parte de( meu illustrc collega e compreh~ndi as suas palavras como 
m-3nifestação do ir.t~resse de V. Ex. e dos illus.tres deputados do 
P. R. P. pelos a:..sumptos que se ligam direc.t:'lmentc á economia e 
ás finanças do Paiz. Approveito a opportunidade para agradecer 
a V. Ex . e êOs sel!S cornpanhe:ros de bancada o apoio dado ao 
projccto d.:: lei, a que V. Ex. se refer~. 

O SR. GOMES FERRAZ Esse aparte, Sr. Presidente, não 
r egistrado pela tachygra_:,~hia e agora lembrado pelo nobre deputado 
-- não registrado talvez por ter .sido proferido em voz baixa - de~ 
sejo fique constando da Acta, tanto mais que no discurso publicado 
ba omissão do mesmo aparte. 

Nesse :;entido. pois, para corrig ir ·essa omissão e esclarecer a 
verdade, faço esta declaração, á guisa de rectificação da acta. 

O Sr. H enrique Dodsworth - (Sobre a Acta.l - Sr. Presi
dente. a Ac ta da Si?s~ rto de hoje consigna o seguinte: na Commissão 
de Finanças e Orçamento, o illustre Deputado Sr . Vergue1ro Cesar 
tcv.:: cpportunldad~ de reclamar informações solicitadas, sobre um pro
jecto relativo á Faculdade de Cireito da Universidade do Rio de 
Janeiro, ao Sr. Ministro d e Educação, em 24 de Novemb!'o de 1931. 

Esses esclarecimentos, pedidos no anno passado, ainda .não che~ 
garam á Camara, o que vem confirmar o que -tenho asseverado da 
tribuna, em relação ao Ministro da Educação_ E' difficil. S•!não im
possível. obter que o Ministerio pr-est: ã Camara informações indis
pensaveis ao estudo de projectos, aqui examinados . 

O Sr. Vergueiro C~:;ar - Na ultima Sessão da Commissão de 
Finançé'IS reitere i este pedido. . 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Hontem, Sr. Presidente •. 
foram novamente, pedidas as informações ao Ministerio da Educação-. 
O nobre lea:Ier da maioria, Sr. Raul Fernandes, sabe que, .para o 
encaminham~nto de assumptos dependentes daqu~lJ.~ Mrusterio, tenho 
tomado, a contragosto, na qualidade de relator, a iniciativa de ~dir 
·dados officiacs. afim de emittir parecer sobre determinad~ projectos . 
. Estas. tentativas tem sido todas inuteis, porque aquelle titular, p9r-
. inerte, absolutamente não attende ás solicitações do Congresso. · 
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O Sr:. José Alkmí."l- Não apoiado. 

O SR. HENRIQUE DODSWORTH - Então, como explica 
V. Ex: . sejam pedidas informações officiaes no Ministcno, no .anno 
passado. e até hoje não tenham · as mesmas sido remettidaas? 

O Sr. José Alkmin - Essas explicações não sou eu quem as 
põde dar, e sim o Ministerio .Com o que não concordava, e não 
concordo, é com o adjectivo empregado por V. Ex . referindo-se ao 
Ministro. Attribuiu~lhe inercia. o que está em flagrante contraste 
com a sua intensa actividade de homem de governo. 

O SR. HENRIQUE OODSWORTH - Sr. Presidente, accen~ 
tuo mais uma vez. a necessidade do Sr . Presidente da Republica 
attentar para os mteres.:ses do ensino publico, confiados a um Mi~ 
nisterio instituído pela Revolução, o qual. entretanto. tem creado os 
maiores obstaculos, os maiores impecilhos nessa materia, pela incrcia, 
repito, do Ministro, a quem, aliás, não nego capacidade intel!ectual 
e predicados outros pac-a o exercia do cac-go. Falta~lho?, porém, a 
condição sine qua non para que S. Ex. possa ser Minis.t~o de Estado 
- a capacidade d~ realiz:ação . S. Ex. não a possue e disso tem 
dado provas tão cxhuberantes. a ponto de que o nobre Deputado. 
relator de um projecto. se viu na contingeoda de reite; .1r, hontem, 
um pedido de informações feito em Novembro do anno passado . 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão a ntecedente . 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira - ( 1" Secretario) procede a le:tura do se~ 
guinta 

EXPEDIENTE 

Officios: 

D o Ministerlo do Exterior, de. 5 do corrente, tran..<;roittindc in
formaçõe;;. em additamento, relativas á creação do In.stituto inter
americano de Cooperação Intellectual. 

- A' Commissão de Diplomacia e Tratados. 
Do Ministerio da Guerra, de 11 do corrente, env!.ando as se~ 

9Uintes 

l!iFORMAÇ.ÕES 

Em resposta ao pedido dessa· Camara aos itens fonn~tiados sobre 
o caso da ultima promoção a General de divisão, constantes do offi: 
cio n. 84-t de 'i do me:z; em curso, cabe•me declarar: 

a.) que a actual Lei de Promoções, conforme o artigo 70 (.Ois~ 
posições Transita rias) só entrará em pleno vigor em 29 de Março 
de 1936~ 

b) que assim os artigos 32 e alio e a III do § 2° c: o artigo 22, 
r•ão foram posto.s em pratica pela Com.missão de Promuções organi
zando a lista dos quadros de Generaes; 

c) que o § 1" .do a:r.L 22, n:o c~ de promoções de General está 
resalvado pelo art. 71 (letra a); 
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d) que pela razã<.~ do item a) que por si só responde cabalmente 
ao pedido de informações, a ultima promoção a General de ruvisão 
foi regida peal lei anterior. isto é. livre ~Iha do Governo. 

Assim conhecedora a Cantara do caso em questão agora não 
mais poderá pôr duvidas á legalidade daquella promoção_ 

Reitero a V . Ex. os protestoo de estima e consideração . 
General João Gomes. 

Do Tribunal de Contas de 11 do corrente, communicando haver 
recusado registro ao . contracto, celebra<lo entre o commando da 
8• Brigada de Infantaria e D . Masilla Dias Gontijo, de um predio, 
em Bello Horizonte. 

- A ' Commissão deo Tomada de Contas. 

Telegrammas: 
De Recife, 11 d~ Julho - Presidente Camara Deputados -

Río: 
Tenho honra communicar V. Ex. que em sessão hontem reali 

:z:ada esta assembléa promulgou solemnemente Constituição Pemam~ 
huco. Attenciosa saudações . - Andrade Bezerra, Presidente da 
Assembléa Constituinte. 

De Recife, 11 de Julho - Presidente Camara Deputaáos - Rio: 
Associação Empregados Commercio rejuhila~se vossencia motivo 

sancção lei n. sessenta dois constitutivo defesa um principaes ·pontos 
aspirados commerciarios. Saudações respeitosas. Sebastião Maciel. 
Presidente . 

- Inteirada. 
De Jacobina, 11 de Julho - Presi<rente Camarã Deputados -

Rio: 
Attendendo existem paiz por ligeira estatistica mais 25 . 000 roi~ 

nas e não ·foi c:rcado Departamento Technico Estados legalidade 
me.smo impossível legalizai-a dentro curto prazo estabelecido Codigo 
Minas por isso em meu nome diversos propriet:ari.os esta região ap.pel~ 
}amos patriotismo vossenda sentido prorogar prazo acm não prejudiéar 
direitos patrimoruaes. Respeitosas saudações,. - José Dias Oli-
veira. 

A ' Coromissão de Constuição -e Justiça. 
São, successivamcnte, lidos e vão a imprimir os segcir:tes 

PBOJECl'O 

N. 137 - 1935 

(1• legislatura) 

Dlspensa os estt:darrt<>s dos cw-sos $eCUnderlos. de exigencis:s legaes 
que menciona; tendo parecer com emenda da Commísslío de 
Educação. 

(Proj. n. 235, de 1935 - Educação 5, 1• legislatura) 
O projecto n. 235 de 1935 estatue no seu artigo primemr.· 

"Os estudantes do curso secundario que concluirem o curso 
fundamental <k acco~:do com c decreto n. 21.241, de 4 de 
Abril de 1932, são dl.spensados de curso ~pleuw.ntar de que 
tratam os arts. 2", 4°, 6"', 7"' e 8° da referida lei: ficando su~ 
jeitos aos exames ve.st.ibulares nas escolas superiores." 
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Procurando os seus autores justificar o acerto dessa medida, ar, 
·gumentaram com varies consideranda, do:; quaes só o ultimo nos 
parece póde ser acceito. por ~ncerrar nas suas linhas equidade e 
justiça. Sómente elle dã aos termos do -projecto um fundamento so~ 
lido: 

'"Considerando, dizem os autores, que já ha precedente na 
dispensa do curso complementar, pois, os estudantes maiores 
de 18 annos, que estão fazendo o curso apenas rm tres annos, 
foram dispensados do a.uso complementar pela lei u. 9,A, de 
12 de Dezembro de 1934" 

entendem que igual disp~nsa deve ser concedida aos esludantes do 
curso secundaria que concluirem o curso fundamental de <lc:cordo com 
o decreto n. 21.241, de 4 de Abril de 1932. · 

Bem pesadas e medidas a fõrma, a essencia, os termos, as razões 
de .ser, e a finalidade do projecto, somos de parecer que, feita a 
necessaria correcção por nós apres~ntada, .sob ·fôrma de emenda, seja 
o referido projecto ap-provado pela Camara. 

·Senão vejamos. 

A lei n. 9-A, de 12 de Dezembro de 1934 determina: 

Art. 7•. O alum.'lo maior de 18 annos e de que trata· 
os arts. 81 do decreto n. !9 .890. de 1931 e o art, 100 do 
decreto n. 21 .241. de 1932, que jã tenha ·concluído a 5• série 
ou venha concluil•p até o pe-riodo legal de 193ó, inclusive. 
ficará isento do cui'SO complementar, sujeito, entretanto, ao 
exame vestibular nas escolas superiores a que se destina . 

O art. 81 do decreto n. 19.980, de 1931. diz: 

"Art. 81. A presente re.forrna se applicará immediata
mente aos alum.nos da primeira e da segunda séries dõ ensino 
.secundaria, proseguindo as das demais séries, o curso na fôrma 
da legislação ante-rior a este det:reto e ficando, para se ma, 
tricularem nos cursos superiores, sujeitos a exame vestibular." 

O art. 100 do decreto n. 21.241. de 1932, comigna '110 seu § 9•: 

g 9°. Os candidatos approvados na s• sériz: ;::lara a ma~ 
tricula nos institutos de :ensino superior, ficarão obrigados ã 
frequencia e as demais exigenda.s estabelecidas p~ra o curso 
compelmentar respectivo" . 

De todas essas exigencia.s, com excepçáo do exame vestibular, d~ 
. pensa a lei. n. 9~A. de 12 de De;:embro ck 1934 ao alwnno maior 
de 18 annos de que tratam os arts. 81 e 100 § 9° acima C:tados. Das 
-exigenclas da· lei são, .portanto, dispensados aquelles que, de accordo 
com o art. 100 do decreto n. 21.241, d~ 1932, tiveram facultado a 
sua habilitação na 3e. ~érie do curso .secundaria, porque determina 
·o referido art. : 

Art. 100. Emquanto não forem em numero ~.ufficiente os 
cur.sos nocturnos de ~r..sino .sec;undario sob o regime de ins, 
pecção, será facultado requerer e pestar e:x;am'!s de habilitação 
na 3.. séri~ e, em épocas posteriores, successivamente. os de 
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habilitação na 4• e na 5• série do curso fundamental ao can; 
didato que :!presentar <Js seguintes documcntõs: 

1, certidão, provando a idade mínima de 18 annos. para 
inscripção nos exames da 3• série; 

II. recibo rie pagamento da5 taxa~ de exames; 

III, e, para a ínscripção nos exam~s da 4a ou da s• ser1e. 
certificado d~ hab:litação na série pr~cedente, obtiJo nos ter
mos de!; te artigo e seus paragrapho:;. 

Assim, r:ad<t mais justo, portanto, do que se estendam aos estu
dantes do curso secundaria que concluírem o curso fund<!mental. de 
accordo com o decn:to n. 21.241. de .f de Abril de 1932 no cor• 
rente anno de 1935 e no d~ 1936, consoante a correcção que pro
pomos, os mesmGs direitos concedidos aos que dentro do mesmo 
regime do citado úecreto, a lei n. 9-A no seu art. 7• dispensou do 
curso cornplement:!!'. 

Nâo se comprehendem, no caso, dois pesos e duas medidas. 
E' de salientar que os estudantes já ·favorecidos, fizeram o curso 

fundamental em tres annos tão sómente, e aquelles dr que trata o 
<Jrt. 1• do projccto, reaHz:;~ram todos os cinco annos do curso. 

O projecto dev-e ser approvado, com a seguinte emenda: 

Ao art. 1•. 

Intercalem-se entre os vocabulos "fundamental" e "de accordo", 
as palav!'as ·- no corrente anno de 1935 e no de 1936. 

Salas da~ Sessões - L. Baeta Neves, Presidente. - Edgard 
Sanch_.s. Relator. -Monte Arraes. -Martins Soares. -Francisco 
d~ Moura. - Sou:::a Costa. 

projecto n. 235, de 1935. a qu; se rcpere o parecer 

O Poder Ú'gis!ativo decreta: 

Art. 1.'' Os estudantes do curso secundario qu~ concluírem o 
curso fundamental de accordo com o decreto numero 21 .211. de 
4 de Abril ·de 1932, são dispensados do curso complementar de que
tratam os artigos 2", 4•, fi•, 7• e 8", da referida lei, ficand·::l sujeitos: 
aos exames vestibulares nas escolas superiores. 

Art. 2. Revogam-,;e as disposições em contrario. 

Sala das Sessões, 13 d~ Abrii de 1935. - Thiers Pcrissé. -
Acyr Medeiros. - João Vitaca. - Maximo Ferreira. - Vasco de 
Tcleáo. - Bias For:tes. - MeUo Franco. - Lino MachEdo. - Car
los Reis. - &.andt"o Pinhe",iro. 

CECRETO N. 21.2-il - de_4 de Abril de 1932 

Consolida ~s disposições sobre a organização do ensino se
cundario e .dá outras providencias. 

O Chefe do Governo Provisorio da Republica d<:>s '&tados Uni
dos do Brasil decreta: 
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ENSINO SECUNOARIO 

capitulo I 

Dos cursos c da seriação 

Art. 2." O ensino secundaria ·comprehenderú dois cursos seria~ 
dos: fundamental e complementa.r . 

Art. 4.0 O curso complementar, obrigatorio para os candidatos 
á matricala em determinados institutos da ens~no scperior. será feito 
em doi.;; annos de estudo intensivo, com exercícios e trabalhos pra
ticas individuaes, e comprehenderã as s~guintes disciplinas: Allemão 
ou lnglez, Latim, Literatura, Geographia, Ge-ophysica e Cosmographia, 
Histeria da civilização, Mathematica, Phy.sica, Chimíca, H istoria na
tural. Biologia geral. H y9iene. Psycologia e Logica, Sociologia, N o
ções de Economia e Estatística, H isteria da Phylosophia e Desenho. 

Art. 6. o Para os candidatos á matricula nos cursos de medi
cina, pbarmacia e odontologia são discipHnas obrigatorias: 

J• .série: Allemão ou Ingle:t - Mathematica - Phy.sica - Chi
mica -- Histeria natural - Psycologia e Logica. 

2• série: Allemão ou Inglez - Physica - Chimica - Histeria 
nahlral - Sociologia - Desenho. 

Art. 7.0 Para os candidatos á matricula nos cursos de engenha
ria ou de architectura são disciplinas obrigatorias: 

1• série: Mathematica - Physica - Chimica - Histeria na
tural - Geophysica e Cosmographia - Psychologia e Logica. 

2• série: Mathematica - Physica - Chimica - Hi<rtoria natural 
Sociologia - Desenho . 

Art. 8.0 O regulamento da Faculdade de Educaçãn, Sciencia c 
Letras disc-riminarâ quae~ as disciplinas do curso compl~mentar que 
serão e;dgidas para a matricula em seus cursos. 

N. 138 - 1935 

(1 a leg\slatura) 

Dispõe sobre ::> prazo para o r~gistro dcs chimicos 
(021 Commissão de ,Legislação Social - L. Social 31, -1" legislatura} 

l'RO.J F.("IO 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.0 O prazo de um aono ~stabelecido no pa{frapho segundo 
do artigo do decreto n . 24 .693, de 12 de Julho de 193f, para o re~ 
gistro na r..--partição cornpetçnte doo profissionaes a que esse dispo
sitivo se ref~r.c, será contado da data da publi<::ação do regulamen!P 
approvado pelo decreto n. 57, <le 20 de Fevereiro de 1935, termi
nando ássirn em 23 de F evereiro ~ 1936. 
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Art. 2.0 Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Comrnissão de- Legislação Sociat e~ 11 de Julho 
de 1935. 

Justificação 

O art. 1.• du decreto n. 24.693, de 12 de Julho de 1934 em 
seu § 2", dete1'11linou o prazo de um anno, a contar da data de sua 
publicação, para ser effectuado na repartiçll.o competente, o registro 
õaque1les que se achavam no dfectivo exercido de funcçao publica 
ou particular. para a qual seja exigida a qualidade de chzmlco. 

O decreto n. 24.693 foi publicado no supplemcnto do Dlario 
Oflicial de 14 de J uiho de 1934, d!:vendo assim o alludldo prazo 
terminar no dia 14 de Julho do corrente anno. 

Acontece, porém, que a realização desse registro n!io podta ser 
f.-ita s.em que c Poder Executivo baixasse o respectivo regulamento 
determinando as normas que o mesmo deveria obedecer . 

Esse regulamento, entretanto, sô foi approvado pelo decreto n. 57, 
de 20 de Fevereiro de 1935, publica-do no dia 23 do mesmo mez e 
anno. Resultou dahi te:: ~cada reduzido a pouco mais de quatro 
mezes o prazo de um anno previsto no citado detreto 21.693, para 
que as pessoas que no Brasil inteiro, exerçam cargos de <:hilllicos, 
para os quaes a lei exige essa qualidade, façam perante as repartições 
competentes ào .Ministerio do Trabalho, Industrla ~: Commercio, o 
registro de que nos occupamos e para o qual s:ío feitas ::l1versas exi• 
-gencias como seja a apresentação de documectos que provem: 

a) ser o requerente brasileiro, nato ou natural!:r.ac:lo, ou estranJ 
-g~iro; 

b) estar. se for brasileiro, de posse dos direito& civl~ c politlcos; 

e) ter diploma <ie chimico, chimic:o indU5trlnl, chlmlro industrial 
<19ricola, ou engenheiro•chimico expedido por c:acolil ~up~rlor officia! 
ou officializada; · 

d) ter, s.e diplomado no estrangeiro, o respççtlvo diploma reJ 
validado nos termos da lei; 

e) haver, o que for brasileiro, naturalizado. prr&tl\do aervlço mi• 
litar no Brasil; 

f) achar-se, o estrangeiro, ao ser promulgadu li Ca~tituiç~ de 
1934, exercendo legitimamente, na Republlca, a prollaa!lo 'de chlmico. 
ou concorrer a seu favor a existencia de redproctdade lntemaciooal, 
admittída em lei, para o reconhecimento dos dlplom"a deasa espe
<fialidade . 

Além disso. esses documentos deverão ser acompanhados: 

a) do diploma devidamente authenticado, tiO Cli&O da a!lneà b 
acima citada. e com as firmas reconhecidas no Pal:z; de ortgem e na 
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, ou da r~apectlva cer· 
tidão, bem como do titulo de revalidação, ou certldao respectiva, de 
acoordo com a legislação em vigor; 

b) dQ certi.fíc::ado ou attestado comprobatl.vo de ae achar o re~ 
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querente, na bypothese da alinea c acima transcripta. ao tempo da 
publicação do decreto n. 21.693. de 12 de Julho de 1931, no exer~ 
cicio effectivo de funcça;:> publica, ou particular, para a qual seja 
exigida a qualidade de chimtco, devendo esses docum~ntos ser au
thenticados pelo inspector regional do Trabalho, quando se referirem 
a requerentes moradores nas capitae.s dos Estados, ou c.ollector fe
deral no caso de residir~ os interessados nos munic:ipios do in-
terior; · 

c ) de tres photographias. Impressões digítaes, e diversas espe
cificações sobre a pessoa do intere~sado. de accordo com uma serie 
de- ~xigenci~ que deverão constar de uma folha de declarações. 

A presente iniciativa é uma medida de absoluta justiça e. i.cdis
per.savel para que as disposi-tivos do decreto 21.693. po..osam ser devi~ 
damente obszrvados pelos interesse.àos. 

Sala das Sessões, 11 de Julho de 1935. - Deodato Maia. Pre
sidente. Vkente de Paulo Gallie:;, - ]alio Beraldo. - Salgado Filho. 
- Aí~:ll'to Santos.- ~rle Setubal.- C. Mora-!$ Andrade.- Odon 
Be:z.,rra Ca~BJ!canti. - Raphaei Cincuc-iJ. - Carlos H. Reis. 

LEGIS.LAÇJ'o.O CITADA 

DECRETO N . 24.693- de 12 de Julho de 1934 

Art . 1. • No territorto da Republlca, só poderão exercer a pro
Hssão de chimico os que pcssu!l"~m diploma d~ chimico industrial 
agrícola, chimlco industr:al ou engenheiro chimico, concedido por 
escola superl:>r officlal ou offlclall:ada . 

§ 2." Como regime de adaptação, gozarão tambem dos fóros de 
cbimico aquelles que. por occasl~o da publ!cac;ã<> desde decreto, pro
varem achar-se no exerdclo effectlvo de funcção publica, ou no de 
particular, para a qual ~la exigid.a a qualidade de chimico, devendo 
dentro do prazo de um anno, a contar da data da ref.~rida publicação. 
ef.fectuar o seu registro na repartição competente . 

N. 139 - 1935 

Organiza a Assisten~ia Jud.iciaría 
(1• legislatura} 

(Da Com . de Justiça- Justiça, 31, J• legislatur<.) 

Na cO!lformidade da -legislação V19ente. a Assistencia Judiciaria 
está sob a jurisdicÇáo exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil . 
Compete privativamente á União legislar sob normas fundame-ntaes 
da ass.istencia judiciaria (art . s•, XIX. letra c, da Constituição ~~~ 
dera!), aclmittida sempl':, como suppletiva ou complementar, a Iegu-
lação estadual sobre a mesma tnateria (art. 5", § 3°, da Coustituição). 

. O Conseloo . da Ordem dos Advogados. com o patriotico pro
posito de a5~gurar "o regular e dficiente funcciooam.ent:>" da Assis
tencia Judiciarià, offerec~u ã Camara dos Deputados o ::~nte-projecto 
c:iué a esta Coaimi.ssão foi d-istribuldo. Exàminado atteotamente o ·as-
sumpto, a Commissão de Constítulçáo e Justiça at:iopta, como· projecto 
o ante-projectc;> do Conselho da Ordem . dos · Advôga dos, para sub-

.. · m~tel-o ao plenai:io . Introduz. Porém. no mencionado ante...projecto. 
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mociificaçõcs ql1e objrctivam maior aperfeiçoamento do apparelho, 
cujos beneficios r<!prcsentam o cumprimento de promessa contida na 
organização do regime democratico, que a Constituinte de 1934 
i!l.3tituiu. 

No § 2" do art. 5°, d:spóe o an~e~projecto que "ate cinco dias 
antes da abertura de cada sessão do jury, o juiz presid.!nte commu~ 
nicarã ao r!.";:>resentante da Ordem. designado no regim~ato especial 
c:ia Assi.:m-ncia Judiciar.ta, a lista dos processos .preparados para jul~ 
gnmcnto, de que os réos não tenham advogados constituídos. afim de 
lhes sen:rr. -:!l's:gnados patronos". Este dispositivo está sob o que, 
no artigo, detenn:na ao juiz dos processos criminaes que requisite da 
Ordem dcs Advogados a designação de patrono pan o réo preso, 
sem advogado constituído, se o reconhec·~r pobre. A designação de 
advogado para os réos reccnbec:idamente pobres não deve ficar de~ 
pendendo das co.:Jdiç~es que os preceitos ora transcriptos ~stabelecem. 

Esteja. ou não, preso o ilccusado. desde que se trate d:! réo mi~ 
seravel, desprovido de l"'ecurso.s para constituição de patrono. cumpre 
dar~lhe advogado para que, por falta de assistencia merecida, não 
venha elle a ~offrer penalidades de que juridicamente deva ser ex~ 
nerado. 

Nem sempre é na phase do julgamento que mais nEcessaria se 
f<Jz a assist~ncio. de um defemor. Em summario de culpa, ·por exem~ 
pio, quando se "colligem as provas de accu.sação, a auscncia do pa~ 
trono do a ccusado importa, muitas vezes, ímpraticabilidade de defesa 
futurn, por o ccasiã.:> do plenario C:l dos recuros subsequentes ã decisão 
então profr.rid::~. Emho~a mai:li:ida a instituição do jury. as leis de 
organização judiciaria subtrahiram e vém subtrahindo, da competen~ 
da desse ,tribunal. o julgamento de qua.si todos os crimes . Assim, o 
dispositivo do art . s·. pzragrapho 2°, exclue dos beneficios da pr~ 
vidcncia nel!e de~rminada innumeros réos pobres. quiçá a ma·ioria 
dos réos pobres. A ' vista destas considerações, modifica a Comr:nis
siio <k Constituição e Justiça o art. 5" e seus pa graphos. do ante~ 
projecto, substituindo-oos pelos seguintes: 

"Art. 5.0 Nos processos (:Timinaes, o JWZ do feito requi~ 
sit::~rã d <1 Ordem dos Advogados a designação de patrono para 
o réo, sem advogado constituido, sP. o reconhecer pobre . 

§ 1." O patrooo designado, mediante requisição do juiz 
ou pedido feito nos termos do art. 1•, acompanhará o feito 
desde o nicio da formação da culpa até o julg amento. 

§ 2.• Sempre que se tratar de ·réo que não tenba adv~ 
gado constituido ou patrono nomeado, o juiz. ao designar dia 
para o julga~nto ou ao d eterminar que o processo seja s\lb; 
mettido ao Tribunal do Jury, communicará o facto ao repre~ 
sentante da Ordem, indicado no Regulamento &pedal da As.
sistencia Judiciaria, afim de que :lhe seja designado um . pa~ 
trono. Nas loçalidades onde não houver representante da As~ 
sistencia, a nomeação do defensor ·será feita pelo mesmo 
juiz". 

O artigo 19, do ante~projecto attribue ao Conselho ~ederal da. 
Ordem dos Advogados regular o funcdonam~oto da Assistenda Judi~ 
ciaria, de :maneira. a ~tabelecer normas de processo de concessão e 
revogação do beneficio, attribuições d~ ·c:ommissões. delegados e a~ 
xiliares da Assis.tencia. 

Ao Conselho Froeral compete o i:xercicio. dos actos e:numeraõos 
.no artigo 8-t, do decreto .20 . 784, entre o.s quaes estã o de promover 
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quaesquer diligencias, ou verificações, relativ<!mcnte ao funccionamcnto 
da O rdem. em qualquer E: ''!do, c adaptar as medidas que entender 
convenientes a bem da sua .;fficiencia e regularidade, inclusive a 
designação da dír<ctoria proviscria, quando necessario. 

Entregue a Assistencia Judic:a ria, pelo artigo 91 .io citado de~ 
ereto, á jurisdicção exd~iva da Ordem, já ao Conselho Federal da 
Ordem compete, no exerdcio da attribuição da lei vigen~~. a pratica 
de muitos dos actos relacionados no artigo 19 do ante-projecto. 0.:; 
demais actos, aquclles que não estão comprehendidos no pre~ito 
geral do artigo 84. n. 5, do decreto 20 .78-1. são ma teria de legislaçi1o 
estadual ·wppletiva ou complementar da legislação federal. sobre as

. sistencia j udiciaria. Eis porque propõe esta commissão que o artigo 
19 do ante-projecto seja substituído pelo seguinte: 

''Art. 19 . As Assemblêas Legislativas dos E stados, atten~ 
dendo ás peculiaridades locaes, promulgar~o normas supple~ 
t ivas ou cotnplementare.s: da pres-ente lei" . 

Deve ser tamb~m modificado o artigo I~ do antc-projecto. Não 
se trata sõmcnte de crime de prevaricação, isto ê, de!ictos ou erros 
d~ officio praticados por affcição. adio, contemplação ou para pro~ 
mover inter~ssc p e·ssoal do agente. T rata-se tambcm de falta de 
exacção no cumprim~nto do dever, figura delictuo:;a de que trata o 
artigo 210 da C0nsolidação das Leis Penaes. Além disso. é no 
artigo 209 dessa C..onsolidação c;ue encontramos definidos delictos es~ 
peciflcos dos mãos advogados, e no artigo 208 actos criminosos de 
funccionarios. acto3 que. se praticado:>s para obtenção dos beneficios 
da Assistcncia. devem ser punidos rigorosamente , nos tl:'rmos da le
gislação em vigor . 

O arti9o 14 do ante~projecto crêa uma nova figtt ra delictuosa 
(o retarC:am~nto ou a recus'! injustificada da prestação de serviços 
.;;olicitados pela Assistencia Judiciaria). mas pune com as mesmas 
penas d~ que se torna passível aaquelle que dolosamente age, o 
desidioso o u desleixado . 

Mais conveniente. portanto, é que não se faça referenda especial 
ao artigo 207 da ConsoHdação das Leis Penaes, estabelecendo-se 
àesdê' já uma penalidade e.;pecial para cada uma das modalidades da 
il:; f~acção. Assim, por isso, deve ser redigido o artigo )-4•. 

"Incorrerá nas penas de prisão cellular por :st-is mezes a 
um anno e suspensão de emprego, off:cio ou funcção por dois 
a seis annos, quem, por affeição, adio, contemplação ou para 
p romover interesse pessoal seu, retardar ou recusar a prestação 
de serviços solid~ados pela Assis.tencia Judlciaria , e na .pena 
de s uspensão por seis mezes a um anno quem se desleixar, na 
prestação dos mesmos, sempre sem prejuízo <ias sancções dis
ciplinares :previstas no Regulamento e nos Regimentos da Or
dem dos Advogados". 

Finalmente, a Co!D.Illíssão de Constituição e Ju..<tiça propõe que 
se prohiba o uso da denominação Assistencia }udiciaria a qualquer 
instituição à e caracter particular ou -publico, -ficando assim aqu'ella 
denominação privativa da instituição regulada pelo presente pro.
jecto . 

"Art. 20. O uso do nome de "Assi~ncia Jud!ciaria", por 
qualquer outra instituição. de qualquer natureza, ~erá puni~o 
com a pena do artigo 379 da Consolidação d as LeiS Penaes • 
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A Commissão de Ccr.stHuição e Justiça. acceitando, com as mo~ 
ciificações indicadas. o ante~project-o do Conselho Feden.l da Ordem 
dos Advogados, offerece ã. consideração da Camara o seguinte pro~ 
jecto de l~i: 

PARECER 

Organiza a "Assistencia ]udiciaria" 

O Poder Legi~lativo decreta: 

Art . 1. o A Assistencia J udidaria, .para patrocinio gratuito dos 
pobres e dos índio~. em qualquer juizo. e perante repartições publicas 
e tribun3% administrativos, <:emmuns ou especiaes, funcciona sob a 
juriscli<:ção da Ordem dos Mvogados do Brasil. 

Paragra.pho unico. Não se ccncederã o beneficio da Assisten~ 
cia Judiciaria para a propositura ou seguimento de lides evidente
mente tem-~rarias, nem a favor de quem tenha, no mesmo caso, e sem 
justo motivo, dispen-sado os serviços de advogado que lhe estava pa~ 
trocinando o: direitos. 

Art. 2° Considera~se pobre, para os effeitos da presente lei, a pes
sôa natural, brasileira, ou 'estrangeira resident~ no Brasil,que,tendo di~ 
reitos a deknder, estiver impossibi-litada de pagar as .:ustas e des~ 
pesas do proc~so, sem .se .privar de recursos pecu.oiarios indispen~ 
saveis á propria manutenção e ã de sua família. 

Art. 3.• Os beneficios da Assistencia Judiciaria cowistirão : 

a) na isenção do pa<;~amento de sellos. taxas, emolumentos, im
postos e custas do processo, quaesquer que sejam suas especies _e 
cenominações; 

b) Dil isenção de cauções ou fianças, salvo as criminaes e as exi
gidas para execução provisoria das sentenças cíveis; 

c) na gratuidade das certidões, traslados, cõpias, publicas-for~ 
mas e instrumentos, que forem ~:ttrahidos dos autos, livros. re-gistros 
e mais documentos existentes ou arcbivados no cartorios e nas re
partições publicas federaes, estaciuaes, ou municipaoes; 

d) na ·gr<:tuidade dos serviços profissionaes dos advogados, pro
visionados, solicitadores, traductores, interpretes, peritos e mais func~ 
cionarios, ou auxiliares da Justiça . 

Paragrapho unico. Os beneficios con.5tantes das !erras e e d in 
fine, serão obtidos mediante requi~ição escripta, a quem couber pres
tal-os, ao chefe da repartição publica respectiva, ou aos syndicatos 
de profis.sionaes compe~ntes, pelo juiz do pr«esso eii!- andamento, 
ou, antes de iniciado o feito, pelo representante da Ordem dos Advo
gados designado no Regimento especial da Ass.istencia Judiciaria. 

Art. 4.0 O pedido do beneficio da Assistencia Judiciaria será 
feito: : 

a) pelo interessado; ou seu representante legal 
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b ) a favor dos iDdios, por qualquer fuocdonario do serviço offi
':.:ial d '! protecção dos selvicolas. · 

§ .1.• Communicado o peáido.ao Juiz; do feito. mandará ,;oste sustar 
:; cau~a e o decurso d~. qualq-.1er pra:o, até oito dias, no m<!ximo, pena 
de nullidade- dos actos que se praticarem. 

§ 2.• O disposto oo paragrapho anterior não exclue 3s diligencias 
:urgentes ou assecura torias de direitos, nem o prazo d~ sustação do 
' p1·oces~o se contará p:~ra usocapião, extincção áe direitos. ou funda
•nento de haécas-corpus. 

§ 3.• O pedido será despachado com a maior pNsteza, de sorte 
que tenha solução r.o prazo fixado no § 1." . 

. Art. 5.• Nos processos criminaes, o juiz do feito requisitará da 
·Ordem dos Advogados a designação de patrono para o ~êo, sem ad· 
vogado constit;.~ido, se o reconhecer pobre. 

§ l." O patrono · design~do, mediante requisição do jui: ou pedido 
feito no> termos do art. i.<>, acompanhará a causa desd~ o inicio da 
fonnaç~:> áa culpa até o julgamento. 

§ 2.• Sempre que s.e tratar de ~éo que não tenha advogado cons
titui dc cu patrono ncmeado, o juiz, ao designar dia para o julga
mento ou ao determinar que o processo seja s~:bmettido ao Tribunal 
do Jury, commun'icará o facto ao representante da Ordem, indicado 
"r•o Regulammto Especial da Assistencia Judicia rla, afim d~ que lhe 
seja des[gnado um patrono. Nas iocalidades onde não h..>uver repre
~.entante da Assistencia, a nomeação do defensor será feita .pelo m'!s-
mo juiz. 

Art. 6.0 No jndido do beneficio da ,\ssistencia Judiciaria serão 
mencionados, por extenso, o nome do pretendente, sua idade, nacio
nalidade, estado civil, -profissão ·e residencia, ·o objecto d<J litígio e o 
fundamento d<: sua pretensão, juntaDdo-se-Ihe a prova de pobreza e se 
possivel, a dos. direito,s pleiteados. Es.se pedido será assignado pelo 
pretendente ou, se o não puder fazer, a seu rogo, com duas ~temu
nhas, mencionaDd9 o motivo dessa impossibilidade. 

·~ 1.<> ·O estado de pobr.e.za poderá ser provado por todos os 
meios d.e Direito e, tamhem, por attestado de autoridade ;udiciaria o u 
policial, ou de duas. pessõas iáoneas residentes no mesmo legar em 
que o pretendente. · 

'§' 2.~ Nos lagares onde não esti~r organizado o s.erviço ~spedal 
de AssistE:ncia a que se refere o art. 18, será deferido o benefido, in~ 
dependentemente da prova de pobre~. s::mpre· que se tratar de recla~ 
Jnaç;ão para· pagamento de remuneração de operaria, ou d~ emprega• 
~o de serviço domestico, por im.port<mcia .não s uperior a 50$000. . . . . . 

§ 3.• As autoridades publicas prestarão' com urgencia, indepen~ 
dent~mente. de q~esquer.· ta%3S. ou .~tos • . as informações solicita; 
:é.i~."pelo répr~seritánte da· .AS.SiSterioa sobre· a condição do pretendente. 
' . • • . I' . 

:. . ·§. ·-t.• b 'pedido e os d~~tps destinados a iDstruil.-o gozam. 
<le isenção constante do. art. '3.0

, Iet;a 4:- ·. ~ · 
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Art. 7.0 A concessãc do beneficio da Assistencia }udiciaria s.erã 
feita por portaria: 

a) do representante da O~em, designado uo Regimento espe~ 
dal, na séde das secções ou sub-secções; 

b) do delegado de Assistencia, nomeado ·por aquellc represen~ 
tante, com approvação do COnselho da SecçãQ; na comarca, ttnno, 
ou districto que não fõr séde de secção ou sub--secção, onde residirem 
no mínimo tres advogado.s in.scriptos na Ordem; 

c) do Juiz de mais alta categoria -em exercicio na localidade, nos 
termos do art. 9.0 do decreto n. 22.178, de 20 de Fevereiro de 1933, 
onde não houver delegados de Assistencia . 

§ 1." Da de cisão sobre o pediào caberá recurso àe:1tro -em tres 
dias, sem e.ffeito suspensivo; 

a) para o Conselho da Secção~ se fôr -proferida .pelo representao~ 
te da Ordem designado no regiinento especial; 

b) para a instancia superior se fôr proferida pelo juiz local. 

§ 2.0 .03 decisão denegatcirla caberá recurso de officio. que 6e~ 
~uirã sem emohnllentos ou custas. 

§ 3.0 Póde reclamar contra a decisão .SObre o pedido de Assis.
tencia, ou de!la recorrer: 

a) o pretendente; 

b) a parte adversa; 

c) o represen~ante do Mini.sterio Publico: 
d) o representante da Fazenda Publica; 
e) qualquer membro da Ordem dos Advogados; 
f) qualquer auxiliar do juizo, .interessado no feito: 

§ 4.0 Da decisão desse recurso nenhum outro caberá, 

Art. &.o Cessará o beneficio da A3sistenda Judiclaria mediante 
revogação expressa: 

a) se tiv~r sido obtido por áólo ou ED.á fé: 
b) se o assistido mudar de condição financeira, deixi!.ndo de ne• 

cessitar do beneficio. 

§ Lo Se ~~o houver_ pr~es:sO __ ·eii! .1~· ,a .rev~ç~ s~ d~et:a
da por çuem tiv~. concediiiO o &eiíéfldo, a 'tequerim:ento, devidamente 
instruido, de qualquer das -~ 'iiímclOáàdáS no "àit. 5:0 ,} .3:•; ~e 'Jâ 
houver, pelo Juiz do feito . 

§ 2. o O assiStido sei'ã ültlífuidê; ~ente ôu ie ::JJO ~ ;en. 
centrado na séde ·.ao Jü!Zo, 'iÜl· ~~·léU 'JiáOO~ 'para ~ ·~ 
tres dias sobre o pegido_ de re~ação da as.sistencia . Simul~ 
mente seiã oovidã a -·âutofrcÚide '$}e '006'Yir 'ldto '-h ··~o~: ·se nao 
fõr a · mesma que deve decidir da ·"ti:v(;tj~ .· • · 
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Art. 9.• - Revogada a concessão, tornar~se~ão exigiveis os sei
los, taxos, emolumentos e custas de todos os actos promovidos . 

§ 1.• Se a revogação se dér por motivo de dólo ou má fe na 
obtenção do beneficio, esses pagamentos serão exigíveis em dobro. 
se-m prejui2;o das penas crimínaes em que houver incorrido o culpado, 

·e do pagamento dos honorarios de seu patrono. arbitrados pelo juiz 
·do feito, de accordo com o costume do Jogar, na propria sentença 
revocatoria. 

. § 2.• A parte, que assim houver perdido o beneficio da assisten~ 
·da não mais falará no feito antes de solver os pagamentos a q~ te
nha sido condemnada·. 

Art. 10. Da decisão revocatoria caberá recurso, no prazo de tres 
·dia:;, com effeito suspensivo : 

a) para o Conselho da Secção. s~ fõr feita pelo representante 
·da ordem designado no Regimento especial da A:;sistenda; · 

b) para o presidente da secção ou sub-secção, se fõr feita por 
celegado de assistencia; 

c) para a instancia superior, por aggravo de petição, se fôr fei
ta pelo juiz do feito ou pelo de que trata o artigo 5.•, )'!tra c. 

Paraqrapho unico. Da decisão desse recurso nenhum outro ca
berá. 

Art. 1 L Sempl"e que considel"ar possível compor o litígio :a apra
zimento das partes, promoverá o patrono do assistido todas as dili
~encias para o conseguir . 

Paragrapho unico. Neste case, do termo ou escrlptu:-a de accor
do, constará como ~r:ío pagas as custas do processo e demais despe-
:~as que sem a asslstenda seriam devidas. 

Art. 12. Constitue falta grave no exercido da profissão o ac-
. ~eitar o .patrono, d'!signado !)ela Assi~tencia J udiciaria, quaesquer h~ 

norarios ou recompensas. salvo se ficar provado que o assistido, pela 
liquidaçlio da demanda ou pelo accoráo que a fi~alízou, deixou de 
estar nas condições constantes do artigo 2.0 

Paragrapho unico . Neste ultimo caso, havendo condemnaç~ 
proporcional oas custas, o assistido solverá préviamente a parte qu: 
couber nellas. 

Art. 13 . Caso o assistido obtenha ganho de causa, .serao pagos 
pela parte adversa todos os sellos, taxas, emolumentos e custas do 
proc.esso e de .seu preparo e instrucção. As custas contadas ao pa-
trono do primeiro constituirão renda especial de Assistenda aos seus 
:àtembro!. 

Art. 14. Incorrerá nas penas de .prisão cellular por seis mezes 
a um anltO, 'susp;<:nsão do emprego, officlo ou funcção, por dois a seis 

' âtinos. quem por ãffeição, oclio contemplação ou para promover inte
resse :péSsoal seu, retardar ou recusar a prestação de serviÇOS solid
tados pela Assist,encia Judiciaria, e na pena de suspensão pO:r seis 

. ·me~ a um anno quem se desleixar na p:re.staÇão ·dos mesmos, sempre 
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sem pr~JWZO das sancções disciplinares p!leVistas no Regulamento e 
nos Regimentos da Ordem dos Advogados. 

Art. 15. Não poderá o pretendente ao beneficio da Assistenda . 
.escolh~r seu patrono, mas ser~lhe~á permittido pedir substituiç~o do· 
que lhe for designado, justificando devidamente o motivo attendiveL 

Paragrapho unico. Do mesmo modo, p6de o patrono designado 
solicita•· dispeoo~ ;:: nomeação de substituto. 

Art. 16. Os alumnos d~ Faculdades de Direito, oHiciaes ou re
conhecidas officialrncnte, que tiverem concluido o 3.0 anno do curso •. 
poderão ser nomeados auxiliares da Ass.istencia Judicif.lria, fun.:cio
nando nas repartições publicas e tribunaes administrativos, oz prati
cando todos os actos fo1-eoses que com:oetem aos solicitadores, sujei~ · 

tos ás sancções constantts dos artigos 12 e 14 . desta k1. 

Art. 17 . São extensivas aos patronos designados ·para . a Assis
tenda }udiciaria as regalias do Mínisterio Publico quanto a prazos. 

Art. 18. A Assistencia Judiciaria, a <:arqo e sob a jurisdicção da· 
Ordem dos Advogados. nilo substitue nem altera as assistencias espe
ciaes orqanizadas pela União, ou pelo Estados para determinadas 
classes de pessôas . 

Art. 19. As Asscmblêas Legislativas dos Estado3, attendendo 
ás p~culiaridad-:s locaes, promulgarão normas suppletivas ou comple
.mentares da presente lei. 

Art. 20. O uso do nome de· "A!>Sistencia Judiciaria". por qua!~ 
quer outra instituição, de qualquer nature•a, será punido :om a pena: 
do art. 379 da Consolidação das úis Penaes. 

Art. 21. Revogam-se as cllsposições em contrario. 

LEGISLAÇÃO ClTADA 

Ar~. 379 da Consolidações das Leis Penáes: 

"Usar de nome supposto, trocado ou mudado, de titulo, dlstin- · 
ctivo, uniforme ou condecoração que nlio tenha; 

Usurpar titulo dt! nobreza, ou brazlio de armas que não tenha: 
Disfarçar o sexo. tomando trajes improprios do seu, trazel-os pu

~licamentc para engan;w : 

Pena. de prisão cellular por quinze a sessenta dias". 
Decreto n. 22.178 - d.~ 20 de Fevereiro de 1933. 

A~t.· 9.o ·N~s estados. ou nas coroare~:~~~~~- s~ ~~ f~~a;,'~~ 
nfto !i.t!lccionar a secção ou sub~secção da Ordem, o juiz togado de 

. mais alta hierarchia e mais antigo, que ahi tenha séd~. se houver . .. 

. e)!:ercerã. na forma da presente regulamento, todas attr1buições que 
caberiam ao conselho da secção, ou á d irectoria da sub~::-cção . 

• .. O • .. O o " 0 O O .. 0 O • O O 0 0 0 0 0 0 • 0 0. 0 O • 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 O 0 O O O O A O 0 ' 0 • 0 • 

Sala da Coinmiss:io de Justiça, 11 de .Julho de 1935.---, Waldemar · 
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Fet'rei:-a, Presidente. - Pedr-o Aleixo, Relator - At'th:lt' Santos. -
.Asdrubal Soares. - Lcvi Cameit'o. - Ascanio Turbina. - Homero 
Pires. - Cat'los Gomes de -Oliveira. 

São. sucoe5sivamente, lidas e vão a imprimir as seguinte 
. aõesleiau 1oridade iapK,s-c dtenten p. sob nrjaspK x af 

[tED.\CÇÕES 

N. 8t~A - 1935 

( 1. • Legislatura) 

Redacção final do pt'Ojccto n. 81, de 1935 (1.• legislatut'a). que' au~ · 
toriza a abt'it' o credito especial de 84:029$600 (oitenta e qua
tro contos uintc e nove mil e seiscentos réis), para indemnizm- o 
Estado de Pernambuco de despesas realizadas no Pa:tronato 
Agricola "João Coimbt'a·· 

(Finança 64 - t.• legislação) 

O Poder Legislativo decreta : 

.. Art . 1.° Fica o Governo Federal autorizado a indcmnlzar o 
·Estado d e Pernambuco da importanda de oitenta e quatro contos. 
vinte e nove mil e seiscentos réis 8~:029$500, por trabalhos nea!i:ta
éos do Patronato Agricola "João Coimbra", correndo as despesas 
pela Verba 3.•, M a terial, sub cons!9nação 1, letra d , do pl't~scnte exer
cício. 

Art. 2.• Revogam-se a!: disposições em contrario". 

Sala da Commissão, em 12 de Junho de 1935. - Vaiente de Li
"lla.. Presidente. - Vicente Miguel, - Mathias Freire, - Heitor 

.Maia. - Correa da Costa. 

N . HXJ-B - 1935 

( 1. a Legislatura) 

.'Redacção final, emendado do pz-ojecto n. l~A. de 1935, que con
cede á Liga Brasileira contra 8 Tuber'CuloSlt!1 o dominio pleno de 
terreno onde está constt>uida 8 sua séde social., isentando-o de 
impostos lederaes, bem como o respectivo edifício; com parecer 
da Commissão de Redacção. 

(Proj. 277, 1935. - Just . 37 - L"- legislatur<l) 

PABECEB 

Ao projecto n. l()()..A, de 1935, que dá â Liga Brasileira contra a 
·Tuberculose a plena propriedade do ten-eno onde utá construido o 

'-;edifício de sua séde social, nesta capital, o senhor Pedro Aleixo apre
~entou uma emenda. afim de que 5e substituam, no art. 3.0

, ~etra a. 
ss expre5S3es .. e o edifício nelle construido", por esta outra: .. e o res-
~vo ed'iflcio;.. ' · 

A Commissão, examinando a emenda apresentada, é de parecer 
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que seja a mesma tomada em consideração, porquanto o intuito do le-. · 
gislador é o de isentar de impostos as -propriedades daquella beneme-.
rita instituição, que tão, proficua •e efficientemente vem (cumprindo a 
sua finalidade, e que seja approvada a seguinte redacção: 

O Põder Legislativo decreta : 

Art. L• Fic:a doado á .Fundação Liga Brasileira contra a Tu~ 
berculose o dominio pleno do terreno já concedido nos termos da es-
criptura de 19 de Outubro de 1905, á referida instituição. 

Art. 2.• Serão isentos de impostos federaes o terre!lo ;e o respe
ctivo edificio emquanto servirem aos interesses da Illenc:onada ~
dação. 

Art . 3. • A pr~sent~ doação é feita sob as seguintes condições : 

(a a donataria não poderá sem preVIa autorização do Governo ... 
alienar, ou gravar o terreno e o respectivo edific:io, qu~ não serãG. 
:IIUsceptiveis de penhora; 

b) qua.esquer proven\os, ou beneficios, resultantes da alienação· 
ou gravame dos referidos bens, assim como de outros contractos. que 
a Liga Brasileira conti'3 a Tuberculose realizar, serão -applicado5:.. 
unica e exclusivamente. no desenvolvimento e na manutenção dos.. 
.serviços da mencionada Li1a. · 

Art. 4." Revogam-se as disposições em contrario. 

Sala da Commi.ssão, 12 de Julho de 1935. - Val~r.te de Limtl". 
P11esidente. Vicente Miguel, Relator. - Heitor Maia. - Corrêa da 
C os te. 

São, successivamente, lidos e vão a imprimir os seguintes 

N. 6 - 1935 

Marula restituir ao Tribunal de Contas o pr:oce11So de recusa cJe.. 
registr:J ao novo r:onf:r-acto celebretlo entl1e o Governo Fede:rf~J 
c a Pan-Ame::ican Airways Inc.", para a con;,"'fl'ucção do Aoe
porlo do Rio de ]arreiro. 

(T. de Contas 4-C, 1.• Legislatura) 

Communica o Tribunal de Contas que. - tendo presente um
novo contracto celebrado em 21 de Maio do cornente anno, entre · 
o Governo Federal e a "Pan American Alrway.s Inc •. ,, para a con• 
strucção, no Aeroporto do Rio de )ar.eiro, na Ponta do Calabouço, 
.das installações ·previstas no ·artigo 31 do Decreto n. 20. 914, de 6 
.de Janeiro d~ 1932, para uso da dita empresa, da "Panair do BruU, 
S - A. ", e de outras empresas que. de accordo com a coneesalona-
liia, obtiverem autorização para dellas se utilizarem, - resolv~. ~ 
.sessão de 10 de Junho prox.i.mo findo, recusar prelimi.nannente ~ 
alludido eonttacto, porque o .seu objecto é identico ao de um·()~
.celebado ei1l 27 ,de Fevereiro . deste anno, com .a mesma .e,m~a ~ 
ao qual o Tribunal recusou registro, estando suspensa a sua execu-- · 
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ção até o pronunciamento do Poder Legislativo. na fôrma do art. 
101 da Constituição. 

Relativamente ao contracto anterior, mencionado no officio in
cluso .. sob o n. 3 .2~P-35, do Tribunal e submettido á delibera"' 
ção da .Camara, esta, em sessão de 8 do corrente mez, approvou o 
parecer ·.desta Commissão, que conduia pela homologação do acto 
do mesmo Tribunal que, em sessão de 20 de Março ultimo. recusou 
registro ao termo do contra c to citado. 

Nessas condições. nãO tendo o Tribunal de Contas apreciado o 
merito do novo contracto, por es~ar o que foi celebrado anterior
mente dependendo & d~o legislativa, o que, entretanto, já oc
c.orreu, como ficou dito, ~ .8 do corrente, é a Comroissão de. p~ 
i:ecer que seja restituído o · p~ente processo ao Tribunal para que 
.sobre elle se pronuncie, como fõr de· direito . 

Sala das Com.missões, 10 de Julho de 1935. -José Vieira Mar
qr,r.es. Presidente. - Mario ck Mol'aes Paiva, Relator. - Frederico 
Wolffenbuttel. - Ubaldo Ramalhete, vencido. - Nogui'ira Penido. 
Manoel Damas Ortiz. - Moacgr Barbosa Soares. - Francisco Go~ 
çal ves. - · .&ena Brend.§o. · · 

ANNEXO 

. ':!;E;Il:ld:OS DE CONTBAC'l'O 

.Ministerio da Viação e Obras Publicas - Directoria G~ral de Con~ 
tahilidade - Termo de .contracto entre o Governo Federal e 
a .. Pan American ,Airways, Inc.", sociedade anonyma, com 
sé de em Nova Y orle, autorizada a funccionar no Brasil .pe·lo 
decreto n . 18.768. de 28 de .Maio de 1929. para a construc
ção no Aé.t"oporto do Rio de Janeiro, na Ponta do Calabouço, 

· das installações previstas no a~. 31. do Decreto n. 20.911, 
de 6 de Janeiro de 1932. :para o uso da concessionaria, da "Pa
nair do Brasil. S . A . ". e de outras empresas que, de accordo 
com a . mesma concessionaria, obtiveram autoriz;ação para del-
las se utilizarem. 

Aos 21 dias do mez de .Maio do anno de 1935, p!'esentes nesta 
,Secretaria de Estado, os .Srs. Drs. João Marques dos ·Reis, Mi
.nj.stro ~e &tado . da Viação e Obras Publicas, por parte do Go-· 
vemo Federal da ,Repuhlica dos -Estados Unidos do Brasil e Cauby 
C . ·Araujo, representante legalmente constituído da ""Pan Aroerican 
Airways In.:.". sociedade a110oyma, com séde em Nova Y ork. au
t9ri2:ada a funccimlar .na .Republica pelo decreto n. 18.768, de 28 
de Maio de 1929, declarou o mesmo Senhor Ministro que, na con
formidade do decreto n. 49, de 15 de Fevereiro do corrente anno, 
e, attendendo cú razões que motivaram a recusa, pelo Tribunal de 
Cantas. do r~lstro do cantracto celebrado coro a me.sma companhia, 
"m 27 de Fevereüo do corrente anno, referente á con$trucç:!o, no 
Aéroporto do Rio de .Janeiro, .Da Pouta do Calabouço, das installa
.ções. previstas no art. 31 , de decreto n. 20.91-4, de 6 de Janeiro :de 
.}932. destinadas ao uso da supraCitada sociedade "Pan American Alr· 
ways, Inc.", da ·:pauafr do Brasil .S .A." , e de outras empresas 
que-. de accordo com a mesma concessionaria, obtiveram autoriza, 
çâo para dellas se utilizarem; tendo em vista a desistencia. por parte 
.4.à . c~sionaria, do p~tadO contracto de 27 de Feverei.To <io 
.(..Qn~e .a.mio, «>riforlile ·~ térino ·.lavrado nesta Secretaria · <le EstadO. 
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~m 17 do fluente e, attendendo, outrosim, ã solicitação da "Pari Ame
rican Airways, Inc .", em requerimento de 11 deste mez. não só para 
o referidc acto de desistencia como para . a lavratura de novo termo 
<:onde fiquem satisfeitas plenamente todas as exigencias feitas pelo 
Tribunal de Contas, fica contractada com a alludida companhia a 
ccmtrucção de suas installações no Aéroporto do Rio de Janeiro; na 
Ponta do Calabouço, mediante as seguintescla usulas: 

I - A ·· Pan American Airways Inc.". sociedade anoayma, au
torizada a funccionar no Brasil pelo decreto n. 18.768. de 28 de 
Maio de 1929, obriga-se a construir no aéroporto do Rio de Janeiro; 
a sua custa e na ãrea rectangular adjacente ao ~ar de 125 x 170 
metros, nos termos do decreto n. -49, de 15 de Fevereiro do cor
rente anno, as ínstallações previstas no artigo 31 do decreto n ; 
20. 9 H, de 6 de J anefro de 1932, para o uso da conc:P.ssionar-ia, da 
:·Panair do Brasil, S. A.", e de <>utras empresas que, de accordo 
cem a concessionaria, obtiveram autorização · para de!Ias se utili
zarem. 

li ....:.... A "Pan American Airways Iuc. ", denominada conce~ 
sionaria nas clausulas que se . seguem. fica ob:igada a applicar nas 
install.:lções de que trata a clausula I, e que comprebenderão um 
hangar, com dependeocias para escriptorios em suas alas, uma ram·pa 
e pisos de cimento para manobras das aérouaves, a importancia de 
mil e oitocentos contos de réis (1.800:000$000) e mant~l-as em p er
feito estado de conservação e .funcdonamento pelo prazo de trinta 
(30) aooos, findo c qual reverterão ao dominio directo da União. 

Fica entendido que, como jodemni:zação da <lita importanc:ia de 
1 . 800:000$000 e das despesas da conser'lfação das installações, a con· 
.cessionaria terá o dil'eito de utilizai-a, livre de qualquer oous. du
rante o dito prazo de. trinta annos . 

111 - O terraço destinado. ã construcção das installações, com 
.a á rea de 125 x 170 metros, será entfe9ue â concessionaria dentro 
do prazo de trinta (30) d ias . 

IV - A concessíonaria fica obrigada a Ullaar a construcção <ias 
jnstallações dentro do prazo de sessenta (60} dias, a contar da · data 
.em qu·e lhe fõr entregue, demarcada; a área de que trata a clausula 
primeira; a não interrompe!-a por mais d e sessenta (60) dias conse
c.utiV()S, e a concluU-a no prazo maximo de um (1} anno, a co!ltar 
<la data em que fõr iniciada. 

V - As plantas, orçamentos e especific:ações, de rodas as obras 
e iostallações deverão ser apresentadas ao Govemo pela concessiooa
.ria, que se obriga a executai-a de accordo com c que fõr approva..: 
do, ·ficando responsavel pela estabilidade . e perfeição das obras e · 
Jnstallações durante o praz:o fixado no Codigo Civil; hem coma abri~ 
gada a reconstruir ou re.fazer :por sua conta; as que :aprarentarem 
defeitos de execução, verificados pelo Departamento de Aéroneutica 
.Civil. . · · 

Correrão igualmente por conta da concessiooaria as despesas com 
a e1aboraçáo das ·plantas, orçamentos r= especificações das obras e 
..installações a .executar. 

VI - A concessionario :poderã .suba:npreitar a execu~o das 
.ob~as e installações, mas nesse caso euhsi.stirá int.e~r.almente a sua 
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responsabilidade perante o Governo, que se entender.;; cxclusiva
·m~nte. ::0111 a cessionar!a sobre todas as questões que se relaciona
rem com taes obras e installações. 

VII - As installações só serão consideradas acceitas depois de 
.sub111ettidas ás expericncias. c demonstrações exigidas pelo Departa
mento de Aéronautica Civil par.a verificar se satisfazem ás especifi-
·cações approvadas. · 

VIII - Além das obras c installações de que cogita este con
.tracto. a concessionaria poderá executar outras ou ampliar aquellas, 
m.ediante prévia autorização. çlo Govemo :e approvação por este das 
plantas e e.;;pecificações. mas em caso algum a concessionaria terá 
·direito a qu!!lquer indemnização 'Pelas despesas que fizer além dos 
J • 800:000$000 de qu trata a clausula 11, r.mbora essas novas obras ou 
.ampliaçõ~ fiq~.:em incorporadas, desde logo. .para todos os effeitos, 
.ãs obras e iGStalb.ções feitas inicialmente. 

. ÍX --Concluída :; e acceitas as obras e installações do que trata 
este contracto, o G~partamento de Aéronautica Civil fará o arrola
~nto de todas as bemfeitorias. com a assistencia de um representante 
da Directoria do Dominio da União e, annualmente, enviar-lhe-á até 
o dia trinta e um de março, 'Jm arrolamento addidonal das novas 
bemfeitorias que accaso tenham sdo feitas no anno anterior em vir
·tude do disposto na clausula <mtecedente. 

X - A conservação das obras c installações. ficarão a cargo 
da ooncessionaria technica, administrativa e financeiramente, sob a 
"fiscalização do Departamento de Aérooautica Civil, obrigando~se a 
'concessionaria a mantel-as em perfeit-o estado de conservação e func
cionamento e a entregai-as nessas condições ao Governo, findo o 
·prazo do contracto. 

. . Paragrapho unico - Se intimada. a fazer qualquer trabalho ou 
·obra de repiiraÇí\O necessaria â segurança e conservação das ins
tallacões, de-ixar a concessionaria de c:urnprir a ordem no prazo que 
lhe fõr marcado, tendo em vista o trabalho ou obra a executar, po-
4~á ~ Governo mandar executai-o por outrem, por conta da con
cessionaria e se esta se recusar ao pagamento das respectivas des~ 
pisas, o Governo mandará descontar a importancia destas da cau~ 
çáo a que se refere a clausula XXIV. 

. XI - Na execução e na conservaç:!o das obras e installações do 
que trata este contracto, a concessionaria fica obrigada a empregar 
pessoal techoico, administrativo e operario brasileiro na proporção 
.estipulada nas leis nacionaes em relação ao pessoal estrangeiro. 

· .. XII - A fiscalização de todas. as obras, i.nstallaçües e .serviços 
de que trata este contracto, fica a cargo do Departamento de Aéro
nautica Civil, com o qual entender-se-á directamente a concessiona
iia sobre os assumptos cone em entes á sua execução. 

. XIII - A administração do aéroporto regulará o accesso ás ins
.tallações da concessionaria, tanto J)or mar como :Por terra, das aéro
nave8, do pe.5.5Óa!, do materiàl e do combU3tivel, o qual fica asse~ 
gurado livremente. sendo · igualmente, "facultado, sem prejuizo dos ser'" 
-viços geraes do aéroporto, o estacionamento, as manobras e o en-
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calhe das aeronaves da concessionaria e da ·· Panair do Brasil, S .. 
A.", na superfície dagua confinante com a área referida na clausula 
primeira. 

XIV - Os serviços de vigilancia · na área cedida serão man- · 
tidos pela conces.sionaria. podendo, er.tr~tanto, o Departamento de 
Aéronautica Civil. ou a administração do aeroporto, intenrir quan- · 
do julgar necessario para fazer ooservar a ordem, disciplina e se
gurança no aéroporto. 

XV - Na vigencia do contracto, a concessionaria não f-icará 
sujeita ao pagamento de qualquer taxa pclos serviços executados .por · 
seu pesmal e com seu apparelhamento, na área de que ·trata o con- · 
tracto, inclusive na rampa, em beneficio proprio e da "Paoair do 
Brasil, S. A. ·· . 

Ambas il:l sociedades terão, porém, de pagar as taxas de utili
zação que vigorarem no aéroporto do Rio de Janeiro para os ser
viços que não forem considerados privativos das empresas de trans-- · 
portes aereas, e não poderão se eximir da utilização do appare.Iha
mentc e faci!idade do aeroporto destiLado ao uso commum e obri
gatorio, como pontes, .pistas e outras installaçõe.s, para pouso e .par
tida das aeronaves, embarque e desembarque de pz. ;sageiros. e car
ga e descarga de mercadorias. 

·xvl - A conce.ssionaria obriga-se a observar e fazer observar 
por seus prepostos as leis e regulamentos brasileiros ·~>m vigor, e 
que vierem a vigorar, e a cumpril-ós fielmente. Egualmente obriga
se, a concessionaria, por s i e por seus prepostos. a cumprir fiel
mente todas. as disposições do decreto numero 29 . 9H, de 6 de Ja
neiro de 1932,, e do regulamento para os Serviços Civis de Navega
ção A·erea, na fõrma do artigo 59 desse decreto, bem como todas as .. 
instrucções que existem ou vierem a existir, referentes ou applicave!s 
ás installações accessorias dos aeroportos, desde que não contrariem 
o disposto neste contracto, e a prestar as informações e fomecer os. 
dados attinentes aos mesmos serviços, que lhe forem requisitados pelo 
Departamento de Aeronautica Civil. 

XVII - Findo o prazo de trinta (30) · a!lll05, reverter:ío ao .. 
domínio directo da União. independente de qualquer indemnização, 
toJas as in$tallaçõ!!S e bemfeitorias ql_le tepham sido feitas na área. 
cedida, exceptuadas as .peças e apparelhos nellas depositadcs ou 
guardados e os machinismos que não forem necessarios á movimen
tação ou conservação das ditas i'nstallações e hemfeitorias e que, 
por isSo, .ni!o tenham sido arrolados, na fórma do disposto na clau
-sula nona. 

Igualmente reverterão ao domínio directo da União todas as 
installac;ões e bemfeitorias se o co.ntr_acto -fõr rescindido, de accõrdo-

. com o que estipula a clausula · seguinte e seus paragraphos. 

XVIII - O Governo poderá rescindir o contracto decorridos. 
os seis ( 6) primeiros annos, mediante aviso prévio de um ( 1) anno. 
que fará depois de ezpirado aquelle periodo, indemnizando a con~ · 
cessionaria, nesse .caso, da imPortanda co_rresP.oodente a ~um trintõ;l
ãvos ( l/30) do custo das instalalções por cada ailno que faltar 
para completar ~ prazo de trinta annos. · 

§ 1.0 Se o Governo, por motivo superior de ordem publlca_ 
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tiver de rescindir o ccntracto antes de decorridos os seis primeiros 
annos, pagará, préviameate, á concessionaria. além da indemnização 
da bas~ acilna estabelecida a importancía que fõr fixada. mediante 
açc::ordo. ou na falta deste. por arbitr.1mento. para compensar os 
prejui:z:os decorrentes da transferencia dos seus serviços. logo :de 
inicio, para outro local, concedendo-lhe, nesse caso, o pra:z:o mínimo 
de um ( 1 ) anno, para essa transferencia. 

§ 2.• Se em qualquer tempo, depois de decorridos os seis (6} 
primeiro.:; annos, por força de qualquer lei, applicavel ao Aéroporto 
do Rio de Janeiro, na Ponta do Calahouço, a conce.ssionaria não 
puder contin.uar a utilizar as installações para o fim .previsto no 
contrac:to, o Governo o rescindirá, na conformidade desta clausula. 

§ 3. • A concessionaria poderá rescindir o contracto em qualquer 
tempo, mas, nesse caso, não terá direito a indem.,'lização de e.spede 
alguma. 

XIX Em qualquer tempo e por motivo de guerra, segurança 
nacional ou commoção interna que, a jui:z:o do Governo, exija o 
seu controle directo sobre as installações, pod.erá ser decretada a 
sua occupação temporaria . 

Paragrapho unico - Verificada essa hypothese, o prazo do 
contrado ficará dilatado ·por tantos me:z:es quantos durar a occupação 
e a concessionaria terá direito a uma indemni:z:ação, fixada por 
accordo ou, na falta deste, ipOr arbitramento, para a>mpensar os pre
juiz·:)S della deco!Tentes, attendendo-se á fôrma dt! que a mesma se 
revestir. e tendo igualmente a concessionario o direito de rescindir 
o contracto, aa conformidade do disposto na clausula decima oitava, 
se essa occupação se prolongar ·por mais de um anno. 

XX - O contracto incorrerá em caduddaade e esta serâ de
cretada pelo Governo. independentemente de interpellação judicial, 
em qualquer um dos seguintes casos: 

tu, se a concessionaria transferir o contracto, no todo ou em 
parte, sem prévia autorização do Governo; 

2°, se concluir, sem prévia approvação do Governo. ajustes 
ou convenios rdativos á utilização das installações ou ;;e utili:z:al-as 
para fim diverso do que está expressamente determinado neste con
tracto; 

3°, ~e a construcção das installações não fõr iniciada dentro 
-do pra:z:o estipulado: se as obras ficarem paralysadas por mais de 
,sessenta (60) dias. ou se não estiverem concluidas dentro do pra:z:o 
.de 1 (um) anno. salvo motivo comprovado de força maior: 

-4•. ~e a concessíonaria fallir ou entrar em liquidação; 

5°, se a concessionaria deixar de cumprir as estipulações do coc
tracto depois de multada reiteradamente pela reincidencia na mesma 
i alta; 

6°, se deb:ar de integrar a caução no pra:z:o fixado na dau
~a XXV. 

Paragrapho uni co. No caso de caducidade do contracto a con-
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ce:ssionaria perderá a caução em favor da Fazenda Nacional, pas~ 
san<lo ao dominio -directo da União todas as installações e bemfei~ 
torias, com as excepçóes mencionadas na clausula XVIII, e cabendo 
á conc~ssior:aria apenas a importanc:ia correspondente a um trinta~ 
ávos (1/30) do custo das installações por aono que faltar -para com~ 
pletar o prazo de 30 annos. 

XXI - As questões entre o Governo e a c.onc:essionaria · rela~ 
tivas á construcção e á utilização das installações e as que disserem 
respeito á intelligencia d~ qualquer clausula do presente contracto, 
serão submettidas pelo Departaxnento de Aéronautica Civil, á auto
ridade superior, que as_ resolverá com promptidão. 

Se a arrendataria não se conformar com a decisão dada, seguir~ 
.se~ã ~m ultima instanda o arbitramento, de accordo c.om o disposto 
do Codigo Civil. . 

· Fica entendido que as questões previstas'oú resolvidas em clau~ 
:sulas do contracto, como multas, rescisão e outras, não são compre
hendidas na determinação desta c:lausula, prevalecendo como defi• 
niliva a decisão ao Governo em taes. casos. 

Igualmente fica entendido que nas questões que se relacionarem, 
clirecta -ou indirectamente, com o uso pela "Panair do Brasi-l, S. A.", 
das installações .da concessionaria, sómente esta será admlttida a 
tratar e discutir com o Governo. 

XXII - Quaesquer outras questões que porventura sejam sus~ 
citadas na execução do prese.nte contracto, .serão sempre decididos 
pelos tribunaes brasileiros, e o fóro para todas as questões judicia~ 
ria.s, entre o Gov~rno e a concessionaria seja esta . autora ou ré, 
será o federal, elegendo a mesma, .para .este fim, seu domicilio Jegal. 
a cidade do Rio de Janeiro. 

XXIII - A concessionaria não poderá utilizar nas. installações, 
de que trata este contracto, formulas impressas ou instrucções ao 
pessoal redigidas unicamente em línguas estrangeiras, nem empregar 
qualquer destas, sem a juxtaposição da traducç.ão .zm vemaculo, <!laS 

indicaações ou taboletas, quer para o publico, quer para o proprio 
pessoal, bem como em documentos. plantas, orçamentos, especifi~ 
cações ou quaesquer outros papeis attin.~ntes a serviços dessas instai~ 
lações. Num e noutro caso deverá .prevalecer, d"!Stacadamente, o 
texto verna-c:ulo, podendo o De.partamento de Aeronautica Civil exigir 
a sua modificação quando não o julgar correcto. 

XXIV - Para 9arantia da execução do contracto depositou a 
concessionaria no Thesouro Nacional uma caução de 50:000$000 
(cincoenta contos de réis}, em titylos da Divida Publka Federa·!. ao 
porta.dor; na conformidade do decreto n. 19.987, de 13 de Maio de 
1931. tendo apresentado o ,,~\5pectivo comprovante que fica annexado 
ao -processo de que trata o presente contracto - o conhecimento 
numero 12.i96!12. de 22 de Fevereiro do corrente anno, passado pela 
Thesouraria do Thesouro Nacional. A referida caução .será resti~ 
tuida ã concessionaria, findo o contracto e a restituição se fará em 
titules. confor~ foi de.PQSitado ~o Tbesouro Nacional. 

XXV - Pela inobservancia das condições estipuladas neste con:
tracto, fica a contrac.tant~ suj~ta a uma multa de 500$000 (quinhentos 
ltlil rêis} a 5:000$000 (cinco contos de réis) , a. qual será imposta pelo 
Departataento de Aeronautica Civil, com recurso, sem effeito .suspen-
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.sivo, para o ministro da Viação ·e Obras Publicas. As multas que 
não furem pagas dentro do prazo de cinco dias da intimação, serão 
descontadas da caução feita pela concessionaria, que fica obrigada a 
integral4 a no pra:~:o de ~z (lO) dias, depois de intimada. 

XXVI - Todos os pra:~:os Hxa~os neste contracto, serão con
tados da data do seu registro pelo Tribunal de Contas. 

XVII - A concessio.naria não póde transferir este contracto, no 
todo ou em parte. sem previa autorização do Governo, e qualqU:~r 

·arte que a conc~~ionaria. praticar com ~s:;e fim, sem aquclla appr~ 
. vação, será nullo de .pleno direito. 

XXVIII- No correr dos primeiros dnco (5} annos do contracto. 
a concessionaria terá din;1to d~ opção para fazer na.-; mesmas cond:ções 
estipuladas neste contracto, outras installações na áJea contigua de 
125 x 120 metros, cedida na conformidade do que determina a clau
sula I, do presente termo d~ contracto. Essas installaçC::•~s poderão 
ser destinadas tambem á utilizaçãc de quaesquer aeronaves, mediante 
rcgimen que fõr fixado pelo GoVI~mo de accordo <:Om a concessi~ 
naria. 

XXIX - Fica entendido que o Governo providenciará a constru
. cção de todas as obras nece!:sarias á segurança do plano dagua des
tinado ao uso cie quaesquer aero..1aves, corno qu:bra-mar e outras que 
forem julgadas necessarias pelo Departamento de Aeronautica Civil, 
no desenvolvimento do projecto geral do aeroporto. 

XXX - O pl'?sente contracto só se tornará cxequivel depois 
de registrado pelo Tribunal de Contas, não se responsabilizando o 
Governo por indernni:tação alguma se esse Instituto lhe denegar re
gistro. 

XXXI - Estando o presente contracto sujeito ao sc·llo .propor
dona], na fóm1a da legi.s.lação ern vigor, pagou a concessionaria, antes 
da respectiva assigoatura, na Recebedoria do DiStricto Federal. a im
portancia devida, no total de cinco contos quinhentos e cincC':nta mil 

.réis (5:550$000), conforme recibo por cheque - Seríe A - da re~ 
ferida Repartição, numero novecentos e trinta e um (931), documeJlto 
este que faz .parte do processo deste contracto. (Carimbo do fiel da 
Thesouraria, nu:;:Jero 12(:í, de 17 de :Maio de 1935). 

XXXH - De accordo com o que esta previsto/Da legislação s~ 
da!, referente á percentagem de <::mpregad~ brasileiros nas obras da 
concessionaria. obriga-se ~.ta a manter sempre dois terçoo (2/ 3) 

.de nacionaes nas citadas obras e, b:m assim, cumprir as demais dis-
posições do decreto numero vinte mil duzentoo e noventa e um 
(20.291), de doze .de Agosto de mil novecentos •:· trinta e um, e o 
que det~rmina o artigo. cento e trinta e seis da Constituiç~ Federal. 

· Por assim haverem acc:ordado, ma:1dou o Senhor Ministro lavrar o 
·presente teft!l,o que, depois de lido e por .todos ;achado conforme, ·as-
. signa com o referido representante da "Pan American Air-Ways Inc.", 
senhor Cauliy Ç. Araujç, com as testemunhas doutor João Baptista 
de Macedo Guímarãe~;, director cla 2~ secção da Pirectoria Geral .de 

. Contabilidadz., Julio Gc:>mes .Netto, 2" ofiicial e, comQ:iigo. Oscar Ra
: m~s. ~· oHicia},. .'lu.e o. escrevi. Secretaria . de ·Estado. da. Viaçãq e 
' Obras Publicas, no Rio de Janeiro, em 21 de Maio· de 1935. (Sobre 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2810112015 12:28 . Página 50 de 84 

- .30 --

estampilhas federaes no valor total de 115$200. indusiw o sello de 
Educação e Saude Publica). -:- MarqtJ!f!S dos Reis. - Cav.by 
C. Araujo. - João Baptista de Macedo Guimarães. - Julio Gol!'l(!'s 
Netto. Confere. - Oscar Ramos, 3° offidal. Visto. - Macedo 
Guimarães, dineoctor de secção. 

l'ABECEB. 

N . 7- 1935 

(1> legislatura) 

Appmua o acto do Tribunal de Contas que recusou registro ao con~ 
tracto cclelmulo p-:!a Commis.são Central de Compcas com Heitor 
Ribruo & Comp. 

(T. Cc•nta~ 40, de 1934 e 11 de 1935 - J• legislatura} 
O Tribunal de ContêiS, <.!'lll officio n . 2 .433, de 22 de Novembro 

de 1934, c:ommunica ã Camara dos Deputados, para fins de direitó, 
a recusa do registro ao contracto celebrado na COmmissão Central 
de Compras, sob n. ,.22, com a firma Heitor Ribeiro éj Cia . • para 
fornecimento de material de consumo ao Oepartam=to dos Correios 
e TelegraphtY.:, subordinado ao Ministerio da Viação e Obras Pu
blicas, sob o fundamento de que a certidão ·passada pela Secretaria 
do Conselho Nacional do Trabalho e junta ao processo, em publica
forma extrahida no tabellião Alvaro R. Teixeira, 18° Officio, não 
obedecia ao disposto do artigo 32 do regulamento baixado com o 
decreto n. 20.291, de 12 de Agosto de 1931. 

Não incluindo o Tribunal de Contas, na documentação rernettida 
â Camara dos Oepatados, a publica-fórma da a:rtidão alludida, tor~ 
nou~se impossível qualquer julgamento. 

Opinámos, então. que se requisitasse ao Tribunal de Contas, ~r 
intermedio da Mesa da Camara dos Deputa4os, a apresentação ·do 
documento refttido e necessario, para ulterior julgamento. 

Com o officio n. 3.234, de 25 de Junho de 1935. o Tribunaf ele 
Contas enviou copia da publica,fórm.a da certidâo .passada pelo eo~ 
selho Naadonal do Trabalho e que servira de base â recusa do fê.. 
iJistro em apreço. 

Diz 1:!\SSe documento que, a 28 rle OutUbro de 1932, a firma Hei
tor Ribeiro & Cia . , estabelecida com papelaria á rua da Quit~da 
ns. 90 e 92, nesta capital, deu entrada na Primeira Secção da Se
aetaria do Conselho Nacional do Trabalho á relação dos seus clil, 
pregados. na qual e....ta:va ~idamente observada a proporção dos dois 
terços de brasileiros, de accOrdo com o que estabelece o art. 32 do 
regulamento baixado com o !decreto n. 20.291 de 12 de Agosto 
'de 1931. 

Derermma o Regulamento que o Tribunal de Contas não regi3t;re 
nenhum c:ontracto sem qile seja, ao respectivo processo, annexada 
·a certidão, fornecida pela Secretarai do COnselho Nacional do Trá· 
ballio, de que a firma C:oiltractante mantem DO qUadro do ~ peSbàl 
úma proporç:io de brasileiros oato5 nunca m.ferior a dois terççiS; 
'propórçao que deve . ser éomprovada pela ~ dos empregados 
•que todas as firmas s:io ·obrigadas a enViar á . SeC:Motaaria do ~~o 
Nacional do Trabalho, no periodo de 1 de ·setembro até 31 de ·êi#-
'fubro de cada anno: . . . . · . 

. A c::e'rti~. :~ ~e l!e refere a publica-forma éStá datada de 12 
·de Janeiro ·de 19~3 e 'referMe á ·relação das empregados, re~ 
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na Secretaria do Conselho Nacional do Trabalho em 28 de Outubro 
--de 1932 . 

O :registro. que, segundo o dispositivo regula~:"··tar. deve ser 
r~petido annualmente, f-eito em 28 de Outubro de 1932, no maximo, 
teria valor até 31 de Outubro de 1933. 

O contracto foi celebrado a 18 · de Setembro de 1931, fõra da 
vigenc:ia do registro. feito a 28 de Outubro de 1932 I! qu.~ ca<lucára 

. -<~ 31 de Outubro de 1933. 
A certidão apresentada era ll1l1 docUlllento inefficiente. 
Negado, .nestas condições, o registro. o Tribunal de Contas agiu 

·de conformldade com os dispositivos regulamentares e opinamos pela 
<:pprovação d<! acto. 

Saia das Sessões. 11 de Julho de 1935 . - Vieira Marques, Pre~ 
.sidente. - Frederico Wolfenbu~zl, Relator . - Moraes Paiva. -
Ubaldo RamaiJJcte. -- Moacgr Barbosa Soares. - Manoel Dama!! 

. Ortiz. - Nogueira Penido. -Francisco Gonçalves. -Bueno Brandão. 

Termo de contracto n. 422 - Pedido n. 903.026/9 - E. 7 
Fo1111ecedores: Heitor Ribeiro <:! Comp . 

.Repartição: D:.-partameoto dos Correios e Tekgraphos. 

Aos -dezoito dias do me:z: de Setembro do anno de mil novecentOs 
· e trinta e quatro, nesta cidade do Rio de Janeiro, perante a Com~ 
missão Central <le Compras do Go~o Federal, representada por 
s~u <iirector, .Or . Alberto de Faria Filho, compareceu a sociedade 
<:ommercial estabelecida nesta .praça, á rua da Quitanda n . 90. ins

. cripta no Registro de Fomecedoreos do Governo Federal. sob n. 72, 
representada por seu sacio, Sr. Tito -Ribeiro Marques dos Saato.s; 
e 1)0r elle foi dito que, pela oodedade se obrigava a Í'Ql'neON ao 

· Governo Ft-deral, representado pela Commissão, nos termos do de· 
.:reto n. 19.587, de H de Janeil'o de 1931, os :artigos constantes deste 
termo de accõrdo com: o estabelecido nas seguiott!-5 clausulas: 

Oausula prii:nclra. letra A: 
Item - Artigo - Uriidade- Quantidade - Preço - Importanda 
21. Papel mata.borrão, rosa. folha . . 10.000 $440 -4:400$000 
37. Pincel de cabello para gomma 

arabica, um . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 200 $200 iC'$000 

Quatro contoS. quatrocentos e quarenta mil réis . . -i;H0$000 

Clausula Primeira. letra 8 : 
A validade deste c.ontracto depende de seu registro pelo Tri~ 

bunal M Contas, não respondendo o Governo Federal por qualquer 
indemni..zaç:io, no caso de ser denegado o registro. 

Clausula Segunda: 
O material . será en~ue no prau> de 40 dia~. contado do registro 

do contr:n:to DO Almoxarifado Ido Depaitimento dos Correios e Te-
le-graphos. 

Clausula Terceira: . 
Estão iaclofda5 Jiõ .pfêÇô toélaS . ãs dé$r)êia.s, até a colloc.ação do 

~ei.ial no local detmmoado oâ ~laustilit ~dá. 
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Clausul<: Quarta: 
O pagamento s:?rá fáto na s~de da commissão, mediante· declara-· 

ções de r~·ebimento e acc~itação astignadas por autoridade compe
tente, em virtude de cargo ou delegação; será effectuado em moe':ia 
corrente nacional, por conta da verba 2, sub-consignação 9. do orça
mento f~.;:,:r<Jl ::!c> Ministerio da Viação, para o exercido de 1931, 
tcn::!o sdo a d~spesa etnF:nhada e feit·a. na verba. a necessaria de
ducção. 

Cíausul<'- Quinta: 
E. e!L-ito o fõro federal desta Capital 'para as acções qwz decor

rerem do presente contracto . 

Clausul2 Sexta: 
Obriga-se o fornecedor a notificar, por esc:ripto, á Secção tie· 

Expedição da commissão do dia, hora ·~ local da entrega, com a 
<:mtccedencia nece~saria ao exercício· do direito, que á commissão in
cumbe, de fiscaliz.":r a qualidade· e quantidade do material. 

Oausula Setima: 
No mesmo ac:to, p~lo forn~edor são entregues á comnussao os 

seguintes valores, em caução do f:el cumprimento de cada uma das 
clausulas do presentê contracto, ficaxt:lo convencionada a sua perda, 
em favor da Fazenda Nacional, em caso de infracção de qualq~r das 
clau.suals referidas, o que determinará tambem a rescisão do con~ 
trac:to, a não ser que a infracção seja determinada por motivo de 
força maior devidam~nte comprovado. Caução de 444:$000 {quatro
centos e quarenta e quatro mil réis), em moeda corrente do Paiz . 

Clausuli'. Oitava: 
Independentemente da pena contractual. acima estipuladá, fica 

cocvencionado que, SI~ o fornecedor deixar de effectuar a entrega do 
material. no prazo e condições estabelecidos, poderá a commissão· 
adquirir, de terceiros, material identico ou similar, correndo a diffe~ 
rença de preço por conta do fom::-cedor e cobravel .por ac~o exe~ 
cutiva. 

Tendo ambos os contractantes manife3tado o seu assentimento 
a todas as clausulas <:lo presente contracto, foi P.Ue tomado por termo
o. 422, a fls. 136/7, do livro 16° do Registro de Contractos da Com~ 
missão Central de Compras, Sl~ndo a primeira folha rubricada e a 
ultima assignada pelas partes e testemunhas do auto. 

Approvado por delegação do Sr. Ministro da Faazenda. 
Pela Commissão Central de Compras: Otto Schilling, presidente. 

Alberte> de Faria Filho, director . Pdo fornecedor. Heitor Ribeiro 
6 Comp. - Testemunhas: Mario Frcire dos Santos. - Thomaz Ben-
jamin ÇatJalC8Titi. 

lUmACÇÕES, 

N. 8- 1935 
( 1 ~ Legislatura) 

Manda archivar- o memorial &l director da Academia Flwrrinense de· 
Commer-cio sobre a e~iparação das escolas de commercio ao 
curso de humanidades. 

(Educação 361 t• LeQiS!atura) 

O director da Academia Fluminense de Commzrcio. por officio· 
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de 15 de Junho de 1935, dirigiu a esta Commissão um memorial. em 
qu·~ os alumnos de varias Escolas de Commercio. do Brasil, solicitam 
a -equiparaçi:io do cur.sO technico commercial ao gym.nasial, afim de 
·ser permittido aos· discentes do primeiro, como ·o é aos do seg_undo, 
o in.gr=o nos cursos superiores do Paiz. · 
· Muito embora fiquem os' beneficiados sujeitos a prestar ~xames 
de ·?Ortuguez. e latim perante bancas de examinadores do Collegio 

. P edro li. ou estabc!ecim:-ntos a elle equiparados, julgamos não ser 
-possivel -:~ dderin:~nto da sua pre~mção . 

O cm·so gymnasial e o commercial que se pretende equiparar 
icram organizados. o primeiro, pelo decreto n . 18.890, .! o segundo • 

. pelo decr~to n . 20 . 158. Basta confrontar os dispositivos das duas. 
leis citadas para verificar quanto os dois cursos se separam entre 
si, seja pela .finalidade social, seja p~lla duração do seu periodo 
lectivo. seja ainda p~la sua organização programmatica. 

O alumno do curso technico--commercial só tem de cummum com 
o do curso gymnaslal, dada a aus~ncia de unidade do nosso systema 
escolar, o facto ' d~ haverem ambos tra.sitado pelas escolas d~ primeiro 
9ráo, unico centro <k unificação do nosso ensino no me1o da plura~ 
lidade d: orientação c organiZação que o dominam. 
· E' sabido que. a partir desse primeiro estagio elementar, não 
dispomos, nós brasileiros, como os americanos e os allem5es, d: uma 
~:olo::gnmento da instrucção primaria, conduza, indístinctamente. o 
ésco:;J elementar de ~raduação maiS elevada, que, representando um 

-educando aos cursos secundarias , c< destes, a·:Js .superiores. ou, qua:~do 
não encaminhados para aquelles, aos varios cursos technicos especia~ 
Iizados. 

O r.osso systema não dispondo de escolas· elementares superiores. 
de ort:le saiam as estUdantes, directamente. para os cursos technicos, 
C':J para os estudos de caracter propriamente secundaria. afim de che
gar.cm. sõmmte por lntermedio destes. aos univ:rsitarios, tende, não 

-~ unidade, ma~ á plu:-alida4e e ã especificação. 
Na All~manha, ·por: e~mplo. o alum .. •''lC' cursa o primeiro grão 

da escola eelmentar. que . corruponce á nossa escola primaria, e de~ 
_pois, como prolongame;nto. passa a versar o grão superior da meSCla. 
perfazendo. ao p?Tcorrer os dois circules, oito annos de estudo fun~ 
damental. ·contra os . quatro qpe aqui adaptamos . _ 

Já conv.enientcment~ p.reparado, após este tirocínio, o educaodo
t~rá, conforme as aspirações rev.dadas; e, com base~ sufficíentes, ou 
accesso a: uma ·~scola média (~daria, afim de progredir para al· 
.guma das superiores, ou, s~ aspira a uma carreira propriamente
.intellectual. passará ~diatamente a um · curso profissional que 
constituirâ o termi.oo pa ~ fQrmação educa~va. 

No nosso systema, inq"uestionavelmente inferior, ~o ponto de 
vista organic~ducativo. ao invés do exposto, o alwimo, após o ti~ 
·rocinio primarlo dé priDi~ 9!~· ~- repersenta o c~gio mais ele~ 
mentar ~e qualquer · ·carreira e· da· preparação geral das massas ~co
lares, com menos cinco -annos-·de"frieqliencia eséolar, é"em inêdia, cha· 
madi.> ·a definir a' suá vôé.açió~ piOpÔi:iaO:.se a··· prestàr ~xames no 
<:Ürso · 9Ynmasial, ( S'ecundar..ój se ' âspirà ·a 'attingir os grãos univer
':.'itarios; . ou, optando· ... ~ ingi=éssar em. üm 'curso pro~eutico 4~ 'J)re-
-oaração tléchDico--é-o .. ~ .. · · ' · ,.. ·· · · ... 
· Desde ~- 'mo~:'as bases-- do ensillo perdem o seq · car~ 
der . de unidade--?rÍmór~ Parii'-~~ttender · á · di\..:erSi~ade d9s · '~is ob-
jectivos a ser.:in · ali:.ançaàãs:" .--: ·· .. . ·· . · · · · . .. · · 
- ·• · :As ·6Jg~ .Ie:gães '·i:Júanto â qwilidade e quantidade, profun-
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c!idadc e extensão dos conhecimentos. variam de accordo com a 
carreira aspirada. 

O curso gymnasial. regildo .pelo alludido de-creto numero .... 
18.890, comprehende dois grãos secundarios: - o fündomental e o 
complementar. 

O curso commerdal, instituido .pelo decreto n. 20.158, de 1931. 
consta de um curso propedeutico e ~ cinco cursos tecbnicos, entre 
cs qua~s o de perito contador, cuja duração monta a tres annos de
preparaçiio propedeutica e outros tantos de formação especializada. 

Quanto á duração, como se vê, os dois cursos, gymnasial e de 
per~to contador. se differenciam em, que, o prillleiro exige cinco an~ 
nos d~ estudo das materias propriamente secundarias, e mais dois. 
destinados a intensificar o estudo de certas disciplinas variaveis ~on~ 
Iorm~ o instituto superior a que c alUJIIIlo se destine. 

O ccmm~n::;al exige <para perito contador tres annos d-e prepa~ 
r<:.ção secundaria e outros tres de preparação technica. 

Deste modo, o alumno do curso 9ymnasial ao ingressar no 
instituto superior de ensino, terá versado, duraolie cinco annos se~ 
~ui::los. <.'s assumptos relativos, á. sua formação fundamental tendo 
d~ permanecer iilinoa dois annos no curso complementar. 

Emquanto isto, o alumno 'Procedente do curso de perito conta~ 
<lo r, ao attingir o mesmo circulo, teria dispendido, em tal ordem de 
estudos, apenas tres annos lectivos. 

Por esta fôrma, se um alumno de c:ada um dos cursos, ingres~ 
sasse. ao mesmo tempo. num instituto superior, cujo estagio fosse de 
s~is annos, ao fim do mesmo, despresados os tres annos de prepara~ 
-ção technica Ide perito contador que. didacticamente, não ,podem ser 
t:onfundidos com os da formação fundamental (c:cl!egial) um teria 
sobr.e o outro uma differença .para mais de dois annos de frequen~ 
da escolar secundaria. 

No entanto, pretendem <JS signatarios do memot."andum que esta 
:situação desigual seja con..siderada como regime da mais perfdta 
igualdade legal, tudo isto -,orque incidem no· desacerto ide reputar 
-o curso .. echnico ·como capaz; de -produzir effeitos identicos, quanto 
ao seu poder de formaç.'io iatellectual. aos do gymnasial, quando tão 
diversos são os seus elementos constitutivos e as suas di.n:-ctrizes 
;praticas. 

Ainda ocoorre que admittir o regime da equivalencia jurldica • 
.solicitado no memOt."andum em causa, seria permittir que, no .final de 
qualquer carreira universitaria a que c:onc:orresse um perito· conta~ 
tlor e um gynmasial, este, com mais dois -all."'OS <le causa, estivesse 
habilitado, apenas, ao oexe:rdcio de uma profissão. emquanto o seu 
conc:urrente ostentaria, com o titulo academioo de engeDheiro, me~ 
<fico, etc., o de contador, c:onferindo-se~lbe, desse modo, um duplo 
privilegio, a despeito de ser menor o S'!U tiroc:inio e menor o desen~ 
vohrimento das materi·as versadas e cursadas. 

Ora, este tratamento seria, alépt de injusto, inconstitucional, por 
:-..'iolar o ·Principio da igualdade perante a lei, columna hasic:a dos re~ 
9imens livres e das instituições democraticas. 

Com effeito, ·esta Commis.são, para attender o que lhe foi so
.licitado. teria que. dar a quem !eStá' ·em .condições de absoluta ~ 
J)aridade; uma identica situação d>e diieito, o que seria ainda :mais 
<iberr'ante . do . que -dar a quem estivesse ~ ~rfeita paridadeo de con~ 
dições, . um tratamento de ~luta disparidade de dir-eito. 
· ·· ·Q · ·qu~ se reclama· desta Conúnissão ê .. que, deante da s'I.J<l)eriori
dade-de 'fàctõ''de'üfu ·gnípó-ae"'(US(::eú'tes 'sobre -0 outro, se reconhe
ça ao que se encontra. em. posição .inferiOr; uma situação de wrda;. ... __ , .... : . 1 ..; ~ • .:~ • .-;._ .• ~"·:~ ... - . .;~ .. :.::-............ ·' _,.,. .... ~·- ..... ~. ' ~-· .. . •. 
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-cdeira superioridade legal, sem attender sequer, ao Printlpto da equi~ 
-dade que balisa o senso commum, em todo o dominio dos actos hu-
manos. 

O legislador sendo, como ensinam Saleilles e Fada, o encami
nhadOl' e propulsor da evolução legal. não .póde, sem furmal oppor
sição a seu papel soda!, de attend<::t o principio da justiça, ao traçar as normas do Dire~to, sobre que e!le proprio se tem de affirmar. 
Depois de tudo, reconhecer identidade d-z situação pedagogica entre 

·os alum.nos dos cursos gymnasial e technico-commerdal. é proceder 
·contra a these mai.s fundamental da escola contemporaen.a de q1.1e a 
mesma deve corresponder. na sua finalidade. á necessidade social da 
.divisão das actividades e da prepar.:.ção ~pecifica das varias classes 
-~ue se integram na Nação. 

O interesse da sociedade está em formar bons medicos. enge
nheiros, peritos contadores, .!!rn cursos distinc:tos e apro!undados, de 
modo que cada um possa -attingir o nivel mais alto da perfeição pro
fissional, e, nunca, cidadãos que, pela diversidade das carreiras que 
venham a a<braçar, sem maior apreço, á sua vocação para qualquer 
dellas, mas s~ illStituam !Pela competenc:ia e idoneidade profissiona1, 
em cooperadores reaes da vida social . 

Encerrando, somo5 de parecer que seja o Memorial objecto do 
presente parecer, de-vidamente archivado. 

Sala da Commissão, 11 de Junho de 1935. L. Baeta Neves, Pre
sidente. - Monte Arraes. Relator. - Lauro Costa, - M:-rtins Soa.
.res. - Francisco de Moura. - Raul Bitte:ncoun:. - Edg.:rd San,. 
.che5. 

E' lido e vaL a imprimir o seguinte 

N. 5 A- 1935 

(Primeira Legislatura) 

.Autoriza a Corr..mi.ssão Executiva da Camara dos Deputados a dispen~ 
der a impor:tancia de ~3:2-15$000} com a instai/ação dos serviços 
da Secção Technica da Commi.ssão de Finanças; t~ndo parec~ 
com substitutivo da Commissão Executiva á ei'1D'!1!ds em dist:us-
são especial e ao pt'Ojecfo. 

(Da Com. Executiva - Executiva 16 - l.a legislatura) 

A Commissão Executiva vem dar parecer sobre a emenda apre-
:sentada em ple:nario ao projecto de resolução numero 5 (1935) _ 

E&5e .projecto de resolu~o. resultante de opportun!'l suggest:ío 
da Cominissão de Finanças e Orçame!lto pelo seu eminente ·Pres.!· 
-dente, recebeu uma emedda de 'JUe foi signatario o operoso De.p~ 
-tado Sr. Barreto Pinto. 
' Sobre tal e:tnenda foi ouvida a illustre Commissão de Finanças 

-e Orçamento na pessoa do seu PresW~te que suggeriu o s~tituti• 
-vo ahab:o que prejudica a .emenda apresentada e o proprio projecto 
-de resolução. 

Nessa conformidade, r ~olução desta Commlssão Executiva 
·~caminhar ao pl=ario o alludido substitutivo, que é o seguinte: 
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Substitutivo ao projecto de resolução N. 5, de 1935. 

( 1." Legislatura) 

Art. 1. • Fica a Commissão Ex~cutiva da Camara dos Depu..:· 
todos autoriza\:ia, nos termos do art. 2.•, da lei. n. 67, oe 13 de Ju
nho de 1935, a fazer mediante concorrencia e de accordo c;om oS
preceitos do Ccdigo de Contabilidade da Repuhlica, a acquisição do 
mat.erial solicitado pela Commissão de Finanças e de Orçamento. 
para a installação dos trabalhos e s;:Tviços technicos e da bibliotheca 
especializada da mesma · Commissão; e, bem assim, ma.ndar proceder 
aos U?aros • .:'.:laptação e limpeza da sala destinada, a ess:es trabalhos
e se ryiços . 

Art. 2.• A despesa no cOrr!:;nte anno, até a i.tn,porta:Jcia de 
80:Ch,"'$GCO, correrá por conta do saldo de duzentos e q~atro contos. 
setecentos e dncoent:a mil réi.s (204:750$000), ãpurados no mez de 
M<:io ultimo. no pagamento de subsidio de Deputados. 

Art. 3.• Revogam-se :as disposições em contrario. 

Sala da Co!llmissão, 11 de Junho, de 1935 - Antonio Cat"los. 
José Pereira Lyra. - Agenor Rabello. 

~..ro~:SCTo DE JlESOLUÇÃo N. 0 5, PR.DfÚRA l,F.GISI.ATU!l..\., EMENDAl'O 
io~M l>JSC\Jii\!:\.;;.,0 ~;Sl'ECl..l.l. 

A Camara dos Deputados resolve: 

Art. ].• Fica a Commissão Executiva da Camara dos Deputa~ 
dos autorizada a dispender. nos termos do art. 2. •. de lei n. 67, de 
13 d-e Junho de 1935, a importancia de oitenta e tres contos duzen.
tos e quarenta e cinco mil reis ( 83:245$000), co!ll a installaçlio de
serviços da Secção T echnica da Cotnmissão de Finanças e Orça
mento. de accordo com o seguinte orçamento : 

a) na acquisíção do material permanente : 

1 machilla de grampear •....................... 
1 miineographo . . . . ....................... . . 
7 bureaux ............................. · ... .. 
7 ca:l.eir;,.s gyratorias . . .............. . ........ . 
1 armario .... ................................ . 
8 esta~tes gyratoria.s . . .... . .................. . 
1· n:achina de I!Serev~T, grande . . .............. . 
1 ril~china de escrever, pequena ............... . 
7 · archivos • . . . ............................. . 
2 e;stojos para desenho . . .... : ................ . 
6 tJH•..scuras grandes . . . . .......... , . . . . . ...... . 
r mac::hina de calcular Mercedes~Euklid n. 38 S. 

CO;J'! IJ]eSa • • , • • .•••••••••••.•.••••• , •••.. 

l machina de sommar Burroughs . . ............ . 
1 macbi~a de calcular 'I}~SViga . . o o o ••••••••• 

b) ir\stall~ç~o-material de- ~Qyo_s ~rviço~ : 

s pastas 'paia lllesa . . . .. ..... .. .............. . 

250$000 
3:000$000 
3:150$000 
1 :680$()()(} 

.760$000 
1:360$000 
3:700$000 
3:000$000' 
4:550$000 

3ZO$<W 
102$000 

14:5op$000· 
7fi;SQ!l$1JW 
5:000.~0W 
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-~~ ~f:~~~:·~ _c~n~~~~e- .· . ." ... : :: :: :: : .' : .' .' ::: .': : .' .' .' 
· ·g esponjeiras com esponjas . . .. . .. .. ........ .. . 
24 cani!tas de madeira . • . . .......... ..... ... . . 
20 tinteiros ãuplos • . . . .... ~ . .. ... ............ . 
24 pastas de papelão e cadarço ... ........... . . . 

2 carimbos, um grande e um ~ueno ....... . . . . 
16 reguas de borracha . . .... ..... ............. . . 
16 berços de madeira . . . ... •....•..... ..... .... 

Tes. esquadros, regua graduada, em madeira e 
celluloid.e, para desenho . • . .. .. .•........... 

c) formação e manutenção material ·de bibliotbe
ca~ especializada~ : 

Encadernações . . . . ......... .. ......... .... . 
Livros, revistas . . . . ..... .. ... ........ .. .... . 

d ) modificações internas e limpeza da sala da 
Secção Technic:a e eve-ntuae~ : 

Fazer divisões no armaria existente . . ....... . . 
-4 divisões de madeira para mesa grande ..... .. . 

Divisão de imbuia e vidro para o Gabinete do 
. Presidente . . . . ............ .. . ........... . 
Pintura das paredes e esquaidrias das salas e 

W. C. . ... ...... .. . ... . ........... . . 
Evzntuaes 5 % . . . 

84$()(X) 
130$000 
63$000 
12$000 

500$000 
240$Cf'v0 

16$000 
56$000 
72$000 

250$000' 

2:000$000 
3:000$000 

200$000 
600$000 

2:800$000 

1:250$000 
3:900$000 

Art. 2.• A despesa correrá por conta do saldo de duzentos e 
·quatro contos se-tecentos e cincoenta mil réi~ (204:750$000), apura
dos no mez de Maio ultimo, no ·pagamento de subsidio de Deputados 

Art . 3. • Revogam-se as dil'.posiçõ~s em contrario . 

Sala da Commissão. 2 de Julho d.: 1935. - Antonio Cat'los. -
Pereira Lyra. -· Agcnor Rabello. 

LEGJSL.-I.ÇÃO CITADA 

Art. 2.•, da lei n . 67, de 13 de Julho de 1935 . 

Os saklos apurados, mensalmente, dentro das consignações de· 
·cretadas. no pagamento do subsidio de Deputados e Senac.lores, terão 
para cada Casa do Poder Legislativo. a s~guinte applicação : 

a) pagamento de ajuda de custo a .novos Deputados ou Sena· 
··dores; 

b) acquisição de material permanent~. preciso e conveniente á 
.. me-lhor execução dos serviços a cargo das commissões techn.icas; 

·c) installação material <ie novos serviços; 
d) formação e manutenção material de bibliotbecas especiall· 

-:zadas para as commissões technicas. e melhoramento "' aperfeicoa• 
raentC> das Bibliothecas Geraes e Archivos; 

c) modificações internas que se tornem iodis-pensaveis nos edi• 
'!ic:ios, re;Jarações que se façam precisas, lim~a perlodica e conser-
vação dor: mesmos. 

Art. 3.• d2. mesma lei. 
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O aproveitamento dos saldos a que se refere o :artigo anterior. 

será determinado respectivamente pela Caznara dos ~putadas OU: 

pelo Senado Federal. mediante proposta especificada de sua mesa. 

•:xPOSIÇÁO DO J'&ESIDEN'lE DA CO::!UtlS!dO DE .1-'lN.ANÇ.AS 

"Rio rle Janeiro, 26 de Junho de 1935 - E:xmo. 5!". Presidente
da Camara do.s Deputado:; : 

A Commíssão de Finanças e Orçamento precisa, para a instal
]ação e serviços de sua Secção Technica. que, como é do conheci
mento d'C' V. Ex., acaba de ser organizada, do seguinte material ~ 
uma nl<~china <i e calcular Mercedes Euklid n. 38 S.. uma machina de-
sommar e multiplicar "Dalton", uma machina de calcular Brunsviga~ 
ultimo maddo, um mimeographo. uma machina de escrever grande 
e uma pequena, uma divisão de imbuia e vidro para a sala da sec
ção technica. fazer divisões no armario existente, um armario, sete 
archivos, sete bureaux, uma machina de grampear, sete cadeiras gy-· 
ratorias, oito estantes gyrato.iac dois estojos para desenho, quatro 
divisões de madeira para mesa grande, oito pastas para mesa, 20 tin
teiros duplos, 24 pastas de papelão e -~adarço, seis thesour-as grandes •. 
16 berços de madeira, 16 reguas de borracha, tés, esquadros, regua 
9raduada em madeira P. celluloide para desenho, dois carimbos. sen
do um grande e outro pequeno, 20 cinzeiros, nove esponjeiras com. 
esponjas e 24 canetas de madeira_ 

Além da lmportancia destinada a acquisição desse material, e 
da que fõr precisa para reparos i! pintura na sala, em que va-e func
cionar a m~sma secção, torna-se ainda necessaria a disponibilidade
de cinco contos de réis, para serem appUcados, no corrente anno, em 
encadernações c em acquisição de livros e revistas, especializadas 
sobre assumptos de economia, finanças e orçamento. 

Peço a V. Ex. que se 'digne de ordenar a organização de um 
orçamento prévio das despezas daquelle material e serviço d~ repa
ro e pintu~a. afim de que, addiciooada a sua im.portaricia á de cinco 
con.tos de réis, acima referida seja precisado o total necessario, que. 
m·ediante proposta da Mesa, deverá ser autorizado pela Camara dos 
Deputados, nos termos. e pela forma estabelecida no artigo 3.• da lei· 
n. 67, de 13 de Junho do corrente anno. - · 

Reitero a V- Ex. os meus sentimentos de alta admiração e
profunda -e"Stima. - João Símplicio. Presidente da Commissão. 

De ordem .do Sr. Presidente, ao Sr. Director Geral da Secfo!ta
ria, para mandar organizar o orçamento, apresentando-o á Commis- · 
são E"er:utiva. 

Em 26 de Junho de 1935 ·- Otto Prazeres, Secretario da Pre-
~idencia. 

Ao direc:tor do Serviço do Almoxarifado, -para dar cumprimen- · 
to ordem contida no .despacho do Secretario da Ptesidencia. 

Rio de Janeiro. 27 de Junho d-e- 1935. - Adolpho Gigliotti., di
redor gera1. 

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 1935. - N. 818. 

Senhor Pl".esidente, 
Tenho a honra de transmittir a V_ Ex. o orçamento apresen- · 

tado pelo Sr. dire-ctor .do Serviço do Almo~rifado, -para acquisição-
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de moveis, machinas de escrever e calculai", e mais utensílios desti
nados á Commissão de Finanças e Orçamento, na iroportanc:ia de 
83:2-45$000. 

Reitero a V. Ex. meus protestos -de elevada consideração e 
apreço. - Mo!pho Giglioffi. direct.or geral. 

A Sua Excellencia o Senhor Antonio Carlos Ribeiro de Andra
da, Presidente da Commissão Executiva da Camara dos Deputados. 

Devo declarar-vos que as machinas de calcular previstas com 
meu orçamento são differentes daquellas solicitadas, ;por isso que, ou• 
vido, o Sr. J. Carvalho de Souza, technico do Mioisterio da Fazen
da, •foi de parecer não satisfizerem estas os fins id:esejados . Sauda
ções. - Antonio "\f aia Santos~ director do Serviço do Almoxarifado. 

Orçamento de moveis e mais utensi!ios para a Commissão de Finan
ças e Orçamento conforme requisição do .seu respecti1.10 presidente. 

Machina de grampear . • . . . . . . . . . . . . 1 
Mimeographo . . . • . . . • . . . • . . . . . . . . . 1 
Burea!l . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Cadeiras gyrator:ias • . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Armaria. . . . ..... .... .. .. ......... 1 
Estantes gyratorias . . . . . . . . . . . . . . . . S 
Machina de escrever, grande . . . . . . . . l 
Machina de escrev:r, pequena . . . . . . . 1 
Fazer divisões no annario existente ... 
Archivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Pasta para mesa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B 
Divisões d~ madeira para mesa grande 4 
Estojo para desenho . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Cinzeiro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Esponjeira com esponja . . . . . . . . . . . . 9 
Can-etas de ma!deira . . . . . . . . . . . . . . . . . 2-f 
Tinteiros duplos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Pasta de papelão e cadarço . . . . . . . . . 2-4 
Tesouras grandes . , .. . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Carimbos um grande e um pequeno . . . . 2 
Encadernações . . . . ................ . 
Livros, reVistas . . . .. ............... . 
Reguas de borrcha • • . .. • .. .. . . . . . . . 16 
Berços de madeira • . ..... .. .. . .. . .. . 16 
Divisão de imbuia e vidro para o gabi-

nete do Presidente . . .... . ..•.... 
Pinturas nas ;;-aredes e e:;quedrlas da sa-

las e W, C .................. . 
T es, esquadros, l'ei)ua gralduada, em ma~ 

deira e celluloide, para desenho .. 
Mac:hína de calcular Mercedes-Euklió 

n. 38 S. com. mesa .............. . 
Machina de somar Burroughs • • .... . 
Machina de calcular Brunsviga • • ... . 

Somma ..•• 
Eventual 5 % .. 

To~al .•. 

250$000 
3:000$000 

450$000 
240$000 
760$000 
170$000 

3:700$000 
3:000$000 

650$000 
25$000 

150$000 
160$000 

6$500 
7$000 

$500 
25$000 
10$000 
17$000 

250$000 
3:000$000 
3:150$000 
1:680$000 

760$000 
1:360$000 
3:700$000 
3:000$000 

200$000 
1:550$000 

200$000 
600$000 
320$000 
130$000 
63$000 
12$000 

500$()00 
210$000 
102$000 

16$()00 
2:000$000 
3:000$000 

56$000 
72$000 

2:800$000 

1:250$000 

250$000 

11:500$000 
26:500$000 
5:000$000 

79:345$000 
3:900$000 

83:245$000• 
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Importa o presente orçam:mto em oitenta -e tres contos duzentos e 
<JUan:ú?. e cinco mil réis. . 

Directoria do Almoxarifado em 28 de Junho de 1935. -Antonio . 
.Maie Santos. 

Eemndas ao projecto Ide resolução N. 5, de 1935 

Redija-se assim o art. 1.•: 

"Fica a Com missão Executiva da Camara dos !Rp!ltados autori~ 
:t~da é'. &.spender. ~os termos do art. 2.0 da lei n. 67, de 13 de Junho 
de 1935, até a importancia de cincoenta contos de réis (50:000$000) 
com a installação de serviços da secção technica da Commissão de 
Finançar. e Orçamento , de accordo com o orçamento annexo ... 

Redija-se assim o art. 2.0
: 

.. As acquisições do material serão realizaqas por meio de con~ 
currendas administrativas. presididas, pelo 1.~ Secretario ~ ]ogo 
a pós approvação do regulamento, pela Camara, da secção a que se 
refere o artigo anterior. " 

Redija~se assim o art. 3.•: 
"A despesa correrã por conta do saldo de 20t:750$000. apura~ 

dos no mez de Maio u~timo, no pagamento de subsidio do.s depu-· 
tados; revogadas as disposições em contrario.·· 

Sala · das Sessões. 4 de Julho <ie 1935. - Edmundo Barreto 
Pinte. 

Orça.mtmto a que se refere o art. J.• do projecto de _resolução n. 5 

P ara acquisiç~ de material permanente, carnprehen-
dendo moveis, objectos de expediente, machinas 
de calcular. de escrever :e· mimeographo . . . . . . . . 35:000$000 

Para forraação e manutenção da bibliotheca especia· 
lizada . . . . . . .........•.......... :. . . . . . . . . 5:000$000 

Para installaçl!ío da Secção, modificações internas. 
Jimpc~a e despesas eventuaes . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 

45:000$000 

Sala das Sessões, 4 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Legislação citada 

Os :saldos apurados, mensaln:lente, dentro . das consignações de~ 
cretadas, no pagam~nto do .subsidlo. de DàputadO$ e Senador-es, te~ 
l'ão para cada Casa do Pod~1· Legislativo, a segUint~ a?plicaç~: 

a') pagamento de ajuda de custo a novO& Deputados ou Sena~ 
dore::; 

b) acquistção de material ·~te.· preciso e conveniente á 
melhor execução do.s serviços a cargo Idas commissões technicas ; 

c) installação material de novos serviÇOS ; 
d) formaçãQ e manutenção ma~al. de bibliotbecas especializa~ . 

das para as comm.issões technicas. e melhoramento e a.perfeiçoamen· 
U,:"iiàs Bib1iothecas Geraes e Archlvos; · · 

-e) · modificações internas que se tomem indispe.nsavcis nos edifi-
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·dos. repara•;ões auc se faç:~m precisas, limpeza periodica e conser
vaçã~· do~ mesmos. 

Art. 3.~ da mi!sm<~ lei : 

O aproveitamento dos saldos. a que s:: refere o artigo anterior, 
será detel'llli,n.ado respectivamente pela Camara dos O~putados ou 
pelo Senado Federal, mediante proposta es?~cific::a<:la de sua mesa. 

Justificação 

Reporto-me ao que dedarei, da tribuna, por occa.sião de ser_ di.s-
. cutido o projecto de resolução. 

Sala das Sessões, -4- de Junho de 1935 . - Edmundo Barreto Pinto 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

Tem a palavra o Sr. Lourençe: Baeta Neves. 

O Sr. Lourenço Baeta Neves - Sr. Presidente, se a palavra 
vale pelos sentimentos qu·e a inspiram, se é certo que o cumprimento 
do d-ever .precisa .pr~sidir os actos humanos, eu tenho credenciaes 
bas~ant:s para. nest~ opporhmidade, fallar á minha vatria, .:orno seu 
repre!':entante neste Parlamento, no seio de sua banc<!:da corporativa. 

E se tanto não bastasse para mer!:cer a indulgencia da Camara. 
eu diria, Sr . Presidente. estar, :agora. dupla e g~nerosamence amPa
rado . Venho, na verda<le, á sombra prestigiosa da Engenharia Na

. cional, oue â minha inteira revelia. pelo~ SP.us dignos delegados de 
cla!'se, f.ui buscar-me na tranquillidade de minha vida. na Univel'Si

. dade de Minas Geraes. mdo tarn~m pelas outras .profissões liberaes, 
ali zrrancar-'IIle do meu desvalimento, honrando-nr~ para servil-as na 
sua representação nesta Casa, onde fulguram tantos valores, tantas 

· intelligendas e,;clarecidas. Trago ainda. a s.uster•me, nas propositos 
com que vou falar, o facto de estar, n!:Ste momento. -pelo motivo mes
mo de minha oracão, ligando o ~entir de minha profissão maravilho

. sa. que apaixonadamente amo, ao sentimento patriotico da Nação 
consd<!nt~. exuberantemente demonstrado no apoio si~ificativo com 
que vae subir á consid<eração da Mesa. assignado pelos nobres em
baixadores do povo, ora presentes, nesta Assembléa, um projecto de 
dei 0" que vot~ tratar . 

Essa proposição, Sr. Presidente, assim a-poiada por mais de du
zentos Deputados tem, no momento que atravessamos, uma alta · e 
consoladora significação cívica que se deve assignalar, para horl!a 
dos brasileiros que aqui representam a sua patria, em todas as direc
ções de .!!eu p<:ruamento .e de sua actlvidade - verifica-se, uma ve:z: 
mais, com a attitude da Camara, traduzida no facto consi'derado, que 
os brasileiros, nas suas maiores divergencias de ordens quaesquer. 
unem~~.e para conservação do .patrimonio moral de sua terra . Em 
cccasii'.t's taes. como que um facho -ele Juz hrilbante e pura, emittido 
pela Providencia Divina. que nos protege, rompe c .:J.evoicro de diS• 
senções ex:.Stentes, para aue além se divise, na sua perfeição magni• 
·fica, a alma una do Brasil . 

No Proj:e-cto em. questão, em tomo da memoria do extraordina• 
·rio. brasildro Francisco Satumino Rodrigues de Brito, a Camara. 
·sem distineçl!ío alguma d~ suas correntes partidarias ou corporativas, 
.em_, sadio patriotismo, dign~fica~r de sua acção, vem unida satisfa-
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zer. para com es;e grande · espirito, uma divida sagrada, com elle
contrahida pelos seus concidadãos. 

E vem essa homenagem, justa .por todas os motivos, em hora· 
feliz e opportunissi.ma, por se passar, amanhã, 14 de Julho. a data 
natalicia desse completo ddadão, cuja existenda objectiva foi das · 
mais beneficas decorridas em nossa terra abençoada. .. 

Saturnioo de- Brito, nascido em Campos, Estado do Rio, llleSsa; 

data, :em 1864, e fallecido em Pelotas, a 10 de Março del929, gloriJ 
ficou-se numa vida fecunda de trabalhos e illic!ativas uteis pela fe li
cidade hygida das nossas cidades, envolveDdo, nas suas glorias, legi
timamente conquistadas, no Palz e fóra delle, a propria gloria do· 
BrasU. 

Sr. President~. com o ·projecto que vou ter a honra de apre
.sen·tar, com o prestigioso apoio assignado, autorizando o Poder Exe-· 
c:utivo a mandar publicar ...lhe as obras, a Camara ergue-lhe um· 
monumento e-.:pressivo e util. que vae levar ás gerações vindouras •. 
não sómente a lembrança da vida sacerdotal de uiJl notabilíssimo enJ 
genheiro e insigne cidadão. mas. que. acima cre tudo, co~rvará, 
pelo tempo em fóra, a influencia social, intellectuai e pratica, de ll
çóes proveitosas, inspiradas no fejtjo, nas condições e nas possibilida- · 
de~ co.ntructivas do Paiz . 

Estamos m:ma phas"! delicadissima <::a vida .collec:tiva nacional, 
que se não póde reorganizar perfeita, exdusivamente pelo lado f:C0:. · 
nomíco~financeiro - pre~isamos tambem e isso, precipuamente, dar 
ao .povo normas educativas de organiza<;l!.o, tanto xnais nec:essarlas, 
quanto possam influir na tormaçáo moral das novas gerações. desde 
logo influir tambem na conservaçl!.o e aperfeiçoamento da sau':le ·pu~· 
blica. na vitalidade completa do nosso organismo social. 

Saturnino de Brito. eroina, nas suas obras admiravels, de semo· 
technico e utilidade geral. como os municlpios e as cidàdes devem 
e podem cuidar de seus problemas sanitarios e urbanisticos, do <pon~ 
to de vista da engenharia, fazendo colsa util e agradave1 de hygleniJ· 
zação e san-eamento do meio physico local, sem o sacri.ficio, stmpre
dispeDsavel para a verdadeira felic:idade publica, nas c.idades de· 
poucos recursos irnmediatos. com obras appara~s. feitas em de~ 
trimento da satisfaç:io <l~ necessidades reaes, cujo abandoDo, inteira• 
mente tlestoa desses apparatos. 

O ~de e saudoso e11genbeiro nacional, teve, na consideraçao
dos problemas, qlle exhaustivamente estudou, utna larga vls:io, que· 
venceu o atrazo de seu tempo, e o tornou pioneiro de avaa.çados· 
principios e idéas, que se consubstanciam, hoje em modernas .pratl• 
cas da >engenharia universal, relativamente ao .trato das cidades for~ 
madac; ou aot. meio. o; urbano$ em fon:na~o . 

. Suas obras, pois, .pela ins-piração de seus .propositos e sob quaes
quer aspectos d~ consideração, conservam e conservarilo, .sempre a 
maior opJ)ortunidade para o Brasil. eiJl geral, 'P.'. especialmente; !Para· 
u Engenharia, no trabalho estructU.ral 'da NaçAo, concorrendo, essa
com é!S prof~sões outras, irmãs, na finalida<!e patriotica, para manter 
constante a grandeza i! a Patrla. 

Sr. Presidente, para justificar os meus assertos e o projecto 
considerado, q11ero relembrar á Camara dos Deputados, em palavias
rapídaS, o muito qu~ Satumlne de Brito espalhou pela terra brasi-
]eira. · ·· 

Não ha Estado da Re<publica que, rio progresso de suas capi~ 
taes e cidades, directa o u ir]directamente. não lhe tenha devido algum 
.se:Mço valioso Ide hygienização e saneamento. ·· · · · 

São Paulo. que aproveitou a .:sua capacidade comprovada ~ 
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muitos de seus serviços sanirarios, foi o primeiro que, estimulando as 
iniciativas patrias~ honrando e valorizando a technlca nacional, entre~ 
gou-lhe obras de grande vulto, até então sõ confiadas a esspecia~ 
listas estrangeiros, no campo da engenharia sanitaria, que se julga
vam inacessíveis â compe~cia dos -profissionaes brasileiros. 

Foi nessa importante unidade da Federnção, que Satumino de 
Brito, pelas obras magistraes do saneamento de Santos, defini.tiva· 
I11ente emancipou, nesse ramo, a nossa engenharia, tomand~se o 
prindpe íncontestave! da engenharia sanitaria nacional. 

Foi naquella linda cidade, que, de volta de estud~ de eoge~ 
nharia saoitaria no estrangeiro, ainda :em .plena juventude, rendi ao 
geaio incomparavel de Saturnioo de Brito, e aos pauiistas nobres 
que o souberam aproveitar, a homenagem traduzida no meu trabalho 
sobre o "Saneamento de Santos, seu alcance social e technic:o". reu
nido, pelo. govemo de São Paulo, ã literablra referenle á inaugura
ção das obras sanitarias projectadas e realizadas, pelo technico in
comparavel, na ddack referida. 

As conquistas do espirito privilegiado <I~ Saturnino de Brito irra
diar.am-se em eX~periencias e applicações novas. concretizando-se. em 
mais amplos trabalhos, na mais completa das obras .sanitarias do 
Brasil - no .saneamento de Recife. 

Foi na formosa capital pernambucana, que um dos maiores mes
tres mundiaes. o eminente hygienista e medico-engenheiro Dr. fm~ 
beaux vzio definitivamec-te ~agral~o technico univ.ersal. por esses e 
outros trabalho.~ seus, que, divulgados no estrangeiro. deram-lhe o 
merecído renome internacional que, elle alcançou, especialmente, na 
França e na Inqlaterra. enaltecendo a terra que o viu nas=. 

Parahyba, hoje, João Pessõa, a encantadora capital nordestina. 
em obras sanitarias admiravelmente projectadas por Satumino de 
Brito. e que- tive á honra de executar, como preposto seu, tambem se 
beneficio!! do seu -proveitoso saber. 

Parâ. Ceará. Alagôas, Sergipe, Espírito Santo e .Paranã. nas 
suas capitaes: Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, em muitas de 
suas cidades, ti~am a sua acção interventora em obras de .sanea· 
mento, já po ... seus projectos, já por sua directa execução. sob o regi
me de administração contr.actada. 

O Estado de Minas, cuja bancada política. tenho a honra de re
presentar nesta homenagem, por delegação de seus eminentes "lea
ders", ·deve serviços á .sabedoria de'>Saturnino de Brito. 

Minas Geraes, -pela Gommissão de· Melhoramentos Munidpaes, 
instituída no gov:mo do grande presidente Bueno Brandão. que· me 
coube ori}ani:z:ar e dirigir, adaptou, em suas leis e .praticas sanitarias, 
princípios do saudoso mestre, como se demonstrou em mzmorlal sobre 
"Hygiene das Cidades", que tive a honra de l-evar á · consideração 
da Academia Naclonlll de Meldidna, por convite com que me distin~ 
guiu esta alta e benemerita cor.poração scienUfica. 

Mais tard-e o meu Estado teve ob11as directament-e feitas e pr~ 
jectadas por Satumino de Brtto . 

A Ca.pital Federal, .fi.co!.l. a dever~lhe gr:andes serviços. 
O ultimo de seus trabalhos. de maior importanda, foi o proje~ 

cto de ·remodelação sanitaria do Salvador, a grande capital bahiana-. 
Desse notavel serviço ·tratei, ha bem pouco em estudos divulgàdos 
pela · Imprensa geral, ~. · oparl:lcularmente, pela Sociedade Mineira de 
Engenheiros . 

Antes de todos os trabalhos· que acabo dz succintamente citar • 
.Cam-pos, sua cidade natal. merecera-lhe um dos mais peofeitos trata-
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dos de Saneamento, obra vali<>.sa, em que se gu&dam predoso.s cem, 
selhos do acatado hygienista. . 

Saturnino de Brito, teve, pois, uma vida prof.i!;s!.onal afanosa, 
de vet:ladeiro apostolo, sempre desprendido de com-pensações mate~ 
riaes. enchendo d":' suas obras, de sul a norte, o Paiz inteiro, tornan~ 
do-ise ne!le o genio tutelar da vida hygienica das cidad2:s. 

O grande e saudoso scí~ntista Carlos Chagas, um dos m~res 
brasileiros (muito bem), cujo nome tambem pronuncio cheio de ad~ 
miração e reconhecimento patriotico, na consagração piomovidá 
pela Sociedade dos Amigos Ide Alberto Torres, em. 1933. nesta capi~ 
tal, cultua-ndo a memcria de Saturnino de .Brito, :pronunciou estas pa 
lavra~. p<.ra as quaes ch<lmo a attenção da Camara ; 

"Não foi medico Saturnino de Bri.to, mas exercitou a medicina 
oom raro acerto e maxuna sabedoria, !porque soube cr~ar, nas nos, 
sas cidades modernas, o amb~te propicio á vida sadia, e soube 
aproveitar, no aperfeiçoamento sanitario do Pai:z:., as vantagens de 
sua luminosa iotelligencia e rara cultura. 

Nenhum medico melhor actuou Ido que elle o f.cz, na prevenção 
contra a doença, nenhum hygienista malS realizou e aperfeiçoou .do 
que esse e~nheiro. nos vastos dominios da medicina preventiva. 
Por e!le, pelos inventos do seu genio creador, pelas renovações de 
sua actividade constrt:ctora,, caminhamos depressa na directriz dos 
nossos designios.. e muito accrescen.tamos ás possibilidades -de attin-
~ir o ideal supremo 'da scíencia nova - antes evita: do que curat a 
docnçc. 

Ahi fica. para todo sempre, n~ssas grandes :n·etropoles benefi· 
~:iadas pela sua acção, o eterno edifício de sua sabedoria; ahi se 
perpetuam, no aperfeiçoamento da hygiene urbana, a fama de uma 
vida e a gloria legi.tima de um nome abençoado. Mas, a nomeada 
dessa exístenda e a gloria desse grande nome constituem hoje patri~ 
monio da Nação, que saberá resguarda]~ com ufania, que o trans• 
r.J.ittirá, para ei:Mical-as, ás gr.rações do futuro. . 

Não foi m·zdico Saturnino de Bri.to, mas de tanto ~ne.fidou no 
Brasil, o methodo de prevenir a doença. de tanto contribuiu para am~ 
plíar as realizaçõe!' praticas da medicina na. luta contra . a molestia. 

·que os medicas tambem o reclamavam pra a sua classe, afim de ·pres-o 
tigi.ar, na gr-.nd-zza de sua .:bra. na fama de seus feitos a medicina 
hrasi~ira; os medicas tambem evocam, nesta commovedora solemni~ 
dade.~ a sua memoria bent::!íta, para consagral~a no seu apreço e na 
sua infinita 9ratidão. ·· 

O Sr. Freire de Andrade - Nao foi ~ico, mas foi sac•~rdote 
de Hygia. 

O SR. BAETA NEVES - Agradeço o aparte com que o no
bre collega me honra, ajudando-me a dizer dos inestimavels serviços 
de Satumino d-e- Brito . 

Sob outros aspectos Satumino de Brito foi ainda admiravel. 
Com austeridade e rectidão sempre Cumpriu a· lei. 
No desempenho de dever.<>...s dvicos oi.Dguem jamais o excedeu. 
Como cidadão, elle .tinha para com as coisas, publl..:as, o maior 

carinho e nunca se cançava de ·prégar que ninguem_ póde prejudicar 
a ·collectividade. ck·sbaratando recursos proprios, ·que sejam tambiiin 
·tec!msOs natura<;:s do Paiz· e. couío taes. devendo ser econozilié:a
:àiente utilizados ou consenr.ados. ~ .prejuizo dos interesses. desSà 
colkctividade . · ' · · ·' 

· Como declarei. certa vez: *~ Estados Unidos oorte~americanos, 
. ·~ ... 
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~os, congressos de Irrigação d·e Albuquerque, do Novo Mexico. e do 
Spokane, no Estado de Washington, como representan~e do Brasil. 
reivindiquei, para ell~. a precedenda. de uma theoria d:c protecção 
de recursos naturaes irt:lispe=;saveis ã vida das nações, theoria, que. 
?Pplfcada ao ca~.o das flor-estas protectoras, fõra lançada por Satur
nino de Brito, em 1892, quando naquelle paiz, sõmente appareceu em 
1903. acceita pelos trtbun:aes norte-americanos. em ' 1906, anno no 
qi.i.al foi advogada 'Pelo presidente Rocsevelt. 

No opu~culo. hoje distribuido nesta Camara, com estudos do. 
humilde orador sobre a personalidade gigante de Saturnino de Brito, 
cl).ccntram o~ nobres De.puta.do~ farta documentação do multo que 
]h~ deve o Paiz, amplamentê justificando a homenagem que ora pres
tamo~, á sua inesquecivel memoria. 

São dess-:s estudos os seguint~ trechos, que me permitto ler. 
para qu~ permaneça. nos Ar..naes do Parlam~nto, a lembrança. que 
elles procuram fixar. na consideração do povo brasileiro, dessa Jiguta 
moralmente bella entre as mais b-~llas, que objectivamenc~ têm povoa
cio os horizontes i1:tell~ctuaes da terra brasileira: 

O Sr. Fernandes Tavora - Tenoo muito prazer em declarar a 
V. Ex . qu:? a Soó~dade Amigcs de Alberto Torr~s. que tive a hon
ra de presidir. d edicou aqui um dia especial ã meoria d2 Satumine> 
de Brito. Foi, realmente 11ma homenagem prestada de todo o coração 
a esse grand:: patriota, qn!! honr:::m o Brasil, como honraria qualquer 
nação (Mui,'o bem). 

O Sr. Antoflio de Góes - A mesma co~a fe7. o m~u Estado. 

O SR. BAETA NEVES - Agradeço aos nobre; collegas os 
a.ssertos com que vêm collaborar as palavras d;) ht1milde orador. 

"Saturnino de Brito, realmente, pr.:.stou ao Bras:.!. assi9nalados 
,:,erviços, destacando-se pelo feito peculiar de sua personalidade vtg~ 
rosa, pela grandeza da sua alma nobre, mixto de bondade -e de for
taleza Ide animo. cheia de des:>ren::!imento e de optimismo sadio. en
.!'inado. pélo pre·prio exemplo, 'a ~m se amar o que é nC~sso e a- dar. 
a nossa terra o melhor do nosso esforço". 

"Quem teve a fortuna de conviver com elle ou de alguma vez 
lhe conhecer as idéas sob~ a Patria e os deveres de cada brasUeiro 
para c·cm ella, tinha de reconhecer. no seu espirito, uma larga visão 
das coi!as e Ullla comprebensão nítida d-os compromissos do cidadão 
em relação á felicidade e aos in~resses superiores de sua terra" . 
· "Sahimino fundou wna verdadeira escola nas suas ohras desper-
tando a att~nção de vultos proeminentes da engenharia universal." 

"Seu'õ trabalhos comprehendem mathematica, engenharia civil. 
e~genharia sanitada, questões de seccas. defesa contra inundações. 
ll~b,!'lnismo e serviçÇ>S urbanos, economia, sociologia e moral, assum
ptos diversos. inve-nções e aperf,eiçoamentos san.itarios ... 

Sr. Presidente, no opusC'Ulo que. hoje se distrib\J.iu na Camara~ 
e por mim jâ r~'ferido, vem uma lista. organizada com mais de ·200 
trabalhos escri·ptos ~:alizadcs .por ess~ notavel brasileiro. 
. ~:saturniao de Brl~ considerava e pratioou a ,pr~são. toman
~a cc,ur~C! um. verdadeiro 'sacetdocio, que exige d~ profissional ' g~ 
9~." e].ev~ç!i9: np_ s~; exercício, um. com·pleto áevotame:lto ás -coisas 
RlWti~s ··ª' s-~~ :~ad9~ principalmente. ·quando b:aduzidas em 'ab1=3s 
pela .c;aude. de influencia .physica e moral na vida e s.:ntimento ·da 
collectividadc ... 
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"E o seu modo de encarar, assim, o ciever profissional, demons
trou-se sempre em suas . acçóes e attiWdes assunlid~. qn occasióeos 
varias, nas quaes a inteir~ de seu caracter devia prevalecer sobre 
propositos alheios destoantes do seu modo de pensar." 

"No dever profissional elle incluía o interesse pela economia das 
obras, dando-se aos dinheiros .publicas a mais :Perfeita applic:ação. 
COillO se elles foosem de sua pmpria familia.. Assim, elle ao proje-
ctar as suas obras, discutia e e~aminava cuidadosa e escrupulosa-
mente o que a sua imaginação feliz e grande experiencia indicassem 
para dimlnlili'. o mais possível, o custo das obras que projectava." 

"A França, no se:u congresso e exposição da ci<lade reconstítui· 
da. premiou-lhe o livro ''Le Tracé Sanitaire des Villes". que havia 
sido prefaciado ~lo grande engenheiro e medico hygienista Dr . lm· 
beaux e, por :esse e outros trabalhos seus, de Interesse gí!ral, confe· 
riu·lhe a "Legião àe Honra" por .,c.rviços p~tados â humanidade." 

"Imbeaux, ao desappa·reccr, o notavel sdentista (chamo a atten~ 
ção da Camara, porque não é brasileiro, mas o mundo ~xterior que 
.fala sobre a obra de Saturnino -de Brito, .por intermedio do humilde 
orador}, (Muito bem), Imb.{aUX, lamentando a grande perda, 
que as cidades -do Brasil soffriam. disse que Saturnino de Brito, mem~ 
hro honorario da Sociedade de Hy-g~enistas, era um mestre universal. 
tendo dado aos technicos do mun':!o inteiro lições e exemplos ma
~nifico!l". 

"Aos moços, que se dedicam a engenharia, constantemente tenho 
apontado, como exemplo digno de imitação, a padronizar, de modo 
kliz. a vida profissional. esse typo de engenheiro, que ·foi Saturni.no 
dE. Brito". 

''Faz pouco, paranympbando uma turma de novos engenheiros 
da Universidade de Minas Geraes, fazendo um -parallelo de valores 
nas .profissões do direito e da >engenharia, dC!pois de falar de Mendes 
Pimentel, que nos minciros justamente collocamos nas a1turas de 
nossa maior admiração, cons:derado como modelo 'Para os moços do 
direito, assim me eJC.primi. para dar, aos novos graduados da enge~ 
nharia, Ulll estalão de conducta profissional: 

"Se me .fosse ·possivel fa:rer cousa semelhante (apresentação 
magnifica que fora ·feita por notavel mineiro de Mendes Pimentel) . 
pela forma e fidelidade perfeita á vida estu-dada, eu, sem .mais con· 
siderações, resl!Illindo minha oração, vos apontaria, como :pa-radigma 
do engenheiro, essa outra legitima gloria brasileira, que reside no 
~spirito de Saturnino <le Brito, o grande e saudoso engenheiro, que 
foi, no seu tempo, mn dos mais completos engenheiros .naclonaes • 
.sendo, na sua cspetialidade-. de engenharia sanltaria, sem contestação, 
o v-ulto culminante em toda a Americ:a -do Sul . 

O Sr. Jorge Guedes - Quando não se :pudessem citar outras 
obras de Saturnino de B!ito, bastava mellCÍi)nar o que fez 'l'!m Santos . 
. )l.quclla cidade de São Paulo pode dizer bem alto quem foi esse 
eminente 1>rasileiro. (Muito bem). 

O Sr. Bandeir~ V augh<m ·- Verdadeira redempção saDitaria . do 
· p~ . 

O SR. BAETA NBVES -Agradeço a meus DObres ~ollegas 
.o apoio hontQ50 que v-êm dar a esta. oraç::lo c:om que procuro foca~ 
}Izar a attenção do Paiz num elos m~iores vultos de nossa terra. 
(Apoiados). Não falo Só com o cerehro, mas das profunde-Ult'l de meu 
.c<ll'açlo, dos lntimos de minha alma. .. · 
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O Sr. &ndeira Vaughan - Honra e gloria da engenbar'n na
..cional. 

O SR. BAETA NEVES Elle ô foi: verdadeira gloria. 
"Estudar a Vida modelar dcss~ technico insigne, cuja fama jus

tificada se P.~·pa!hou pelo mundo culto, é encontrar, os melhores exem
plos, para os que, como cldadao e na sua profissão de engenheiro, 
quizcr<m roteiros impeccaveis para segura victoria". 

"As escolas, agrcmiac;~s e repartições technicas do Paiz, ?ela 
'SoCiedade dos Alnlgos de Alberto Torres ern 1933 solicitaram do 
Govemo da Rcpubllca. a publ\c:ação integral da obra escripta, que 
Satul'Irino de Br!t<:J. lcRcu â nossa civílização e, que. como diamante 
raro. luúr<i. dc<mtc do :saber universal, entre as mais preciosas gemas, 

-ql.le a patria tenha produtldo p~ lo talento proveitoso de seus filhos" . 
E d~ todos os pontos do Paiz, onde chegou a noticia de que 

.: Camara iria promover e~sa publicação, facilitando ao governo a 
sua real!::l:ação, v~m-.mc tel~grammas de applausos á justa home

---uasem. · 
Estou c~rto, Sr. Presidente - e penso nessa cert~za inter,prct3r 

o ~eotir de toda a Camara -- de que o governo, secundando ·a acçtío 
patriotica do Parlamento, cumprirã o seu dev.er, :mandando .public<~r 

• a.s obra.~ de Satumlno de Brlto. 
Na minha llngu.,gcm sincera de brasileiro. procurei ser o mais 

. conciso possi\:d, ma~. :se n!!o o conseglli, ê que minha a1ma, falan.:lo 
por mim m~mo, trah!u o~ meus propositos, fazendo-me alongar nesta 
maniiestação d~ scntlmrnto. 

Com Sê!tt~rn!no .de perto lidei, acompanhando-o, com admiração e 
amizade, ~m todil a ~ua vida c ful testemunha de como se interessav<" 
elle pelas col.1a~ publicas com grande desprendimento pessoal. 

··Quando lhe pr~stcl uma homcnaqcro, em 1917, no Club de Engenharia 
·nesta Capital, "llc mc eacrevcu uma carta, que encCintrarão os nobr~s 
Deputados no livro dlatribuldo, em que m~ di:;:ia, colll szu bom humor: 

"Fala~me na confer~nc!a do Rio, ·para tratar de trabalhos meus 
·executados. Multo grAio; m~U, não quer adial-a para o inicio de 
:.minha vida "subjectivn7" Veja que programma sympathico: apurar 
o qu~ se fe~ de: bom e: d~ mau, em liqui<laasão final quando não mais 

.. as .parcellas. do "4eblto "podcrao invalidar a somina do "credito", ou 
.mesmo mudar o algnlll ao "aaldo"; - feita esta operação, com o saldo 
a "credito", expól•a, cm apotheose de "ressureição", para a vida 
.subjectiva, em um mtolo q~ se terá tornado sympathjco, sem os e.s.
yiohos, as aaperc:tal, as rlvalldades, ou, de um modo geral. as con~ 

·<tingenci.M da vld111 oblectlva, Os corações das ·filhas e dos filhos 
serio grato3 á l~mbrança e ao esforço amigo:·. 

Sr. Presidente, tendo acompanhado de perto a vida exemplar, 
-por todos os tltul~. de Sarumioo ~e Brito, pretendo justiikar com 
minhas palavr.as, perante a Naçao, a attitude be tlemerita de seus 
nobres nprese:atantes, nesta Camara. autorizando o Poder Executivo, 
no projecto de lel que tenho a honra de e.Dtrega.r a V. Ex .• a mandar 
·publicar as obras magnlflcas do Jlob.i.liss.inio .profissional ~ob o titulo 
· .. Edição Nacional das Obras de Satumino de Brito" . 

E; pondo termô ás mJnhaa palavras, congratulo-me co.m. a Patria 
·-por ver assinl dignamente holll~aag'eada a m::moria augusta de Frao~ 
-c:isco Satunúno Rodrigues <!1: Brito, espírito que foi <;~rande ~gran~ 
4eceJ:ldo o· Brasil. (Muito ~m: muito bem: Palmas. O orador é 
~brQçado). 
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Vem á Mesa e vai a impn.m1r para ser remettido á. 
Commissão d~ Fmanças e Orçamento. de ac-:orco com o
§ 3" de. . art. 146 do Regimento, o seguinte 

l 'ROJECTO 

N. 141 -- 1935 
( 1 • legislatura) 

Autoriza c Poder Executivo a mandar publicar as obras do engenheirO· 
Francisco Saturnino Rodrigues d::! Brito 

(E::.ducaçào 45 e Finanças 152, 1• legislatura) 

Art. 1.° Fica o Poder Executivo autorizado a mandar publicar .. 
em edição especial, sob o titulo "Edição Nacional das Obra; de 
S3turnino de Brito", todot> o~. trabalhos deixados pelo notavel pro
fissional brasileiro Francisco Satumi.no Rodrigues de Brito, respiti~ · 
tados, para outras edições dos mesmos trabalhos. os dir~itos autoraes 

·de se\:!: herdeiros . 

Paracara.pho unico. P11ra a publicação autori:z:ada, o Poder Exe-· 
. cutivo entrará em ac:cordo com os herd~iros do engenheiro Francisco 
Saturnino Rodrigues de Brito, podendo entregar-lhes, a titule- de c:om
pensaação, pelo consentimento na publicação. seiscentos exemplares 
.da ::ollecção do!: trabalhos editados. 

Art. 2.0 A edição Nacio:ml das Obras de Satumino de Brito· 
será de mil e seiscenros exemplares. 

Paragrapho unko. Da edição considerada cem exemplares serão
em papel e cnca:iernação .o;speciaes, sendo cf;coenta para o Governo 
e cincoe-nta para os herdeiros de Sa,turnino de ·Brito. 

Art. 3.• A Edição Nacional das Obras de Saturnino de Brit<>· 
· destt.na .. se â distribuição -pelas bíbliothecas publicas, ~scolas ~- e:l-· 
· genharh repartições technicas e de saude -publica e aggremiaçõ~ de· 
·~ngenheiros do Paiz, <levendo o re~.tante da edição. satisfeita a deter
minação do paragrapho unico, do artigo 1•. ser empregado na pro
j:iaganda da cultura technica brasileira junto a l!oiversidad~s e insti· 
fuições . technicas estran~eiras. · 

Paragrapho unico. A clístribuição da publicação realizada s('rá. 
feita .pela Dir-ectoria Geral de Informações, Estatistica e Divulgação
do Minist~rio da Educação e Saaude Publica. 

Art. 4.0 Paara attender ao pagamento das despesas da edição 
autorizada por esta lei, o Pochr Eiec:utivo -poderá dispõr dos saldos 
. de · verbas que se verlfiquen1 no otÇainento Vigente. 

Paragrapbo u;.ico. Nos dois exercícios financeiros vindoiJI"9S, 
"dentro dos quae.s se terá ~ado a · imp~e~~ 'da obra; aguella de~
pesa corr~râ por c:ont<!: .da d9.t~ção ._.~ecial qú_e · se corisi.~:~n~ ou da 
v,erba geral de m~terial da $ecietaria, no respz.ctivo cirçámento do-
·Miriisterici da Educação e Saude · PúbUCà . · · · · · . . . . . ·- .. . .. 

Art. 5." ~-sta lei ~ntrará ~- ':'i.9'?~ n,~. ciata de .sua puhlic~ç~o 7 
Art. 6." Revogam-se as disposições em contrario. 
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J u.stificação 

O notav:l ~rasileiro Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, en
genheira civil pela Esco!.a Polytechoica do Rio de Janeiro, nascido 
a 14 de Julho de 1864,. em Campos, Estado do Rio, e fallecido a 10 
de Março de 1929, em Pelotas, ruo Grande do Sul, deixou, nos 
seus escriptos e trabalhos, uma obra verdadeiramente grande sob 
todos os aspzctcs de sua cm;I.Si.deração, extendendo--se em varias di
recções de açtividade, ~to inteqectual como pratica . 

O extr.1.0rdínario profissional, insign: patriota, gloria incontl:s
tavel da ~nÇ!enharla nacia:Jal, COtllo o maior dos seus engenheiros sa-

. nitarios, julgado na culta França um mestre especialista universal. 
ali premiado por servi~ pres.tados~ á humanidade, tratou nesses es
criptos e trabalhos, de mathematiça, engenharia civil ~ sanitaria. 
defesa contra inundações. t,oestões de seccas, urbanismo ~ serviços 
_urbanos, economia. soàologia e moral, e legou, ainda, â Patria, que 
elle muito honrou. wna sêrie de ' utilissimos inventos e a:peTleiçoa
mentos sanita:rios, empregados, com successo, no Paiz c fóra d e!le, 
sem nenhum proveito ma~ para o despr-endido autor ou :para 
o;; seus . 

Não ha, no Bra.sil, Estado algUin que. directa ou indirectame.nte. 
1:ão te:: h a tido qualquer beneficio de sua inegualavel ex-periencia, no 
.ra.tno da engenharia sanitarla.· 

E a Nação que · ;latumino de Brito tão dedicadamente serviu, 
teJn o dever sagrado, C\ljo cumprimento nao deve retardar. de glo.ri
fkar a memoria august;a. de Seu grande ~ilh'J, transf=do em lei 
a proposição que ~~ mandando .publicar, ordenada.tnente. 
em edição nacional, a preciosa collecção de suas obras, nas quaes 
se eiJ.contram lições que ~ não devem esquecer, <la maior valia .e de 
constante opportunidade pan o meio brasil-eiro, do ponto de vista 
urbanístico, da hygiene e do saneautento. 

. Es.<>a providencia de alto paatriotismo, já solicitada ao GoveroC> 
da Republlca .petas a&s.Qda~ escolas e repartições technkas do. 
Paiz, por íntermedio dB Sociedaàe dos Amigos de Alberto Torres. 
facilitará ao Poder E.xe:c:utiVQ boUienaQear. ~ fónna condigna e util 
ao progresso de nossa terra. c0.aa alcance educativo das gerações 
vindouras. um es.pirito que foi grapde. engra!Jdecendo o &asU . 

. Sala das Sessões. 13 de JulhQ de 1~35 . -~ Baeta Neves. 
_Pedro RlliChe. - Sa:mplilio Cctrêà..·- .A:fde Sampaio. - 1~ Ceopha.s. 
- Antonio de Góes. - "Heit~Jc: ti~. r~ V espacio de ~breu. - Hum~ 
.berto MoUTa. - A~ CQciino.. - Severino &rbasa Matiz. -
.Joaquim Furtado de .M"~ -:- Francisco ~a... - Plinio Pomp~ 
de _Saboya Marques. ·- Eú~ Lxli. -João Carlos Machado. - · 
.Daniel de CEUValho. - Ra~ Bittencourt. - Lmtdelino Gomes. -
Alberto R.oselli. - · Moo:k ~ ·- Adalbedo Com:~. - ArUndo 
Leo~. - Acylino de !ri.o· ~ ·~eira V 41õ-9han. - A. .5ollZil Co.!t~
- João Simplicio. - Acurcio TOft'e3, - Renato Barbosa. - Dar:r> 
Crespo. - Ascanio. Tubino.- Arlindo Pinto. - Bdaatda Datvivier. 
- Julio Nova>?:S. Lemgruber F~. ~ Agentl'" R~ - Cardlllo 
.Filho. - Hermdo sava. - JoiQ (iuüaarães. - O:sar Tinoco. -
.hthllr' Bemarcle::s. - -~.:~~& - Botto d4= ~~ - A:-~ 
ruda Caniara. - Jo!io Ne~ ..:;_ &c~ l-ima ~· - Pedro 
Firmeza. - Xa~ OliPe(r& .-~ Viannll- . ..- Alberto .Celso 
Alv~.- Caté Filho. -&~-~uU. .:.:. ·q~R~
,.....- LeAttdo c~-~ ae ~ ~ &as P~ - ..._..-o 
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Lopes. -- Pinheiro Chagas. :..... Christi<Jnc M. Machado. - Rican:io 
Machado. - Arthur fOJ"ge. - /?icardüro Prado. - Dor.val Mel~ 
·chiades. - F.cmdsco de Moura. - Aniz Badra. - Martinho Prado • 
.Silt>a Coelho. - Ga.stiio de Brito. - Rupp Jrmior. -Borges de Me~ 
deiros. - Nicotif!t V ergu.efro. ~ Oscar Fontoura. - Souza Leão. 
- Thomson Flores Netto. -Freder-ico Wolffenbuttel. - Fanfa /?i~ 
bas. - Octavio da Silveira. - J. Macetlo. - Amando Fortes. -
D,~mefrio Mercio Xavier. - Hugo Napoleão. - Alberto Surek. -
Moacyr Barb<Jsa Soares. - Deodato Maia. - /?íbeiro ]u1lior. -
Diniz Junior. -Barreto Pinto. - Nor-aldino Lima. - P. Matta Ma
chado. - José Alkmim. - W aldemiro Santiago. - Antero Botelho. 
Martins Soan..~.- Vieira Marques . . - João Bera!do. -Delfim Mo
reira - Leoncio G. Araujo. - Uins Barbosa. - França Filho. -
Vicente de Paulo Galliez. - Au[!U3to Viegas. - Negrão de Lima 
- Antor.io Carvalhal.- Henrique Ú!Jf:.- Celso Maclwdo.- Simão 
-da Cunha. - A.. Bernardi!$ Filho. - José Gomes. - Ruy Car-neiro. 
-Homero Pi~s. -Bento Costs Junior. -José João do Patrocínio. 
Hem-ique Dodsworth. - Pra-Jo Kellg. - Ali.pio Costallat. - No.
gueira Penido. -José Braz. - Eurico /?íbeíro. - Car.dido Pessõa. 
- Fernarrdes Lima. - LerJi Car-neiro. - Ab~ Bastos. - Maario 
Chermont. - Victor Russonumno. - Per:lro Vergara. -José Pereira 
Lira.- VicetU!e! Miguel.- Generoso Ponce Pilho. - Clauro Godoy. 
- EmiCio de Maya. - Generoso Ponce Filho. - Claro Godog. -
Emílio de Maya.- Sampaio Costa.- Valente de Lima. - Mathw 
Freire. - Herectiano Zeooide. ~ Odon Bezerra CaV'alcanti. - h
thur Cavalcanti.- Adoipho Celso. - Rego Barros. - Joác! Manga
beira. - Ca:r-los Luz. - Bueno Brandão. - D~ Ortíz. - Er
mando Alves Gomes. - Pedro Jorge. - Abel dos Santos. - EdmB:r 
Caarualho. - Edgard Sanches. - Artlwr Nei11a. - Meichisedeck 
Monte. ~ Homero Pires. - Francisco Rocha. - Leoncio Galr§.o. -
Pinto Drmtas. - ~isco Paraiso. - Lima Teixeira. - Raphoe-l Cin
-curá. -- .~rnold Sil11a. - Ati!la Amaral. -:- F. Magalhies _Netto. -
Corrêa da ·Costa. - Gdão Vidigal. - Cborio Borba - Oswaldo 
Lima. -José Muller.- Carlos Gomes de Oli~ - Barros Pen
·teado. - Gomes Ferre:t.. - Th. Monteiro de Barros Filho. - Hen-
~ique Jorge Guedes. -Alves PBlma.. - WaldemaT Ferreira. -Ma.
cedo Bitteneourt. - Teixeira Pinio. - Jagro Prazu::o. - kialberto 
Camargo. - -A Petcoto Pilhe. - .Teixe-ira Ldte. - A. Cardosd 
Agres . . :-:- .Frnnc:isco Di Piore. - C. ~ Morai3 Andrada - Plinio 
Tourinho . . :--;- Paulo Nogueira Pilho. - Cid de Castro Prado. -
Felü:. i?_ib{JS.-.~ Pedro -Calmon. - Lserte Setubal. - Oli!P'.ira Cou-

. tmho .• -i;-:r;;·flilo de Al.varenga. -:-o:-· Oc:ta~ MBngabeirs. - F. A. San.
-· to) •. Eilhp~ ~-,,l!abio -de Cl!fTUI"f!C? . . J.lranlia. - Abelardo Vergueiro 
... Ccsar •. ~~Jilt:: Mor.9[!s, ~-•. G~ Braga.~ ]os.; AuiJu.sfo.
.. - ,Milrtiru V.:~AA' '.--._:Y,.{?ro~ Barr~-- .~· M!mr Santo_s. - Polyc:arpo 

Viot#."-~ .il~ttei~.J;.~~e."'iv:::'!•~~ ,~. -:- Attst:o ldiad 
de Olivc~a>·:-A ~~o:.S~ ..-:;:;.~~ M.arinho· .· · 

' . . . . ··' ·' ·..: .. ,__... . -

·v~~-~~: !!dfd~=u.~-~=~::}i~~:r1:~; 
· .'<l nosS<) vo~o.,irresti:ict~. ao p,oj'et:;~o -de, Jei. - ~.:....a~~1.~!<i.~~ hâ::~tro 

oa clnco : 4~_( · em. que. se~.a~!QriZa q ~~~:_a .J.!la!!;4~;~~ as 
.. ~bra$. de · Satumlno -de Bnto · · · · "' . · . · .· . 
.. : -> .. Es~a : -d.~â_ç~--~~.A~~ç-~~~- _sr_:,:),~ente~ ;::·~.~~'' hlla 

:tivesse ~: .fim,'.excl~siv.o. ~.ameç:W .. r!lo. de. -um voto jã de!Jbera:do, ou 
se valesse . tão Só pelo . encareomen~~a· jÍÍsdÇ3' óU'"·aa 'õp~ 
do projecto. 
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. Nós. rio-grandenses, queremos ainda mais do que isso; transoor
_r-endo. amanhii, a data natalicia daqueile cidadão extincto - dese
Jamos ~proveitar os dois ensejos, - a entrada do projccto na Ca
-mara e a data anniversari.a, - para dar á me.moria do Dr. Satumino 
. de Brito, o testemunho da admiração e da gratidão que lhe võta o 
.Rio Grande do Sul. Se fosse permittido ilsurpar o mandato ephe.mero 
·destas occasiões, - eu poderia dirzer que subia á tribuna da Camara, 
--como porta-vo:r; da maioria e da min<Hia, e que exalçando o nome, 
as obras e a gloria deste homem notavel. exprimia o pensamento de 
·todo o Brasil. aqui representado. 
· Porque, Sr. Presi.dente, -por mais que se estude a vida -c a acção 
das personalidades consulares da Re-public:a, difficilmente se ha de 

.achar um consimiie :para Saturcino de Brito, que supere o seu pragma
~ tísmo. o seu trabalho pratico, as suas obras realizadas pelo bem 
"do Povo. 

Quando examinamos as actividades e o destino de um cidadão 
de tal estirpe, - acreditamos em que uma .:orça immanentc, - como 

·. a trajectoria de um astro, - sobrepaira a vida. <las Nações, e que 
· é através dos grandes homens que essa força. se manifesta. 

Outras ve:res, duvida:nos destas doutrinas envolventes, . segundo 
<-..S quaes a vida de cada homem nada mais é do que o producto da 

'vida collectiva. das influencias inelutaveis do seu grupo c das c:on-
~dições materiaes de sua existencia. . . 

Toda a acção social, affirmou de Roberty, é sel]lpre o resultado 
· de um pensamento social. . 

E só ha um momento em que duvidamos destas hy.pothese.s do 
·.idealismo e do materialismo historie os, ambos irresistiveis: é quando. 
-de facto, fixamos a nossa attenção sobre as individualidades e.Jtct1'ci<>
naes de cada paíz e de cada perlodo historico. 

E' então. que meditamos sobre como puderam surgir essas extra• 
ordinarias forças d-e pensamento· e de acção, em certos períodos so
ciaes de completa e geral atonia collectiva, e como .pôde, de repente, 
apparecer um homem, capaz de superar a ruina e a miseria do 
~seu povo, e de abrir novos destinos, novos renascimentos, novas 
ascensões, a nacionalidades de~mtes, a c-ivilizações mortas, a reser• 

· vatorios soci~es esgotados . . . . 
E' ahi que pensamos no poder da vçntade individual e acredj..

. tamos em que este impeto interior é o segredo de todos esses mila-
gres; é abi que descobrimos que a vontade humana póde ter, ao 

·.aesmo tempo, um symbolo. nos monumentos de pedra, de cimeirto 
• oe< aço, erguidos pelo tltanismo do homem livre ciu escravo, como póde 
'-tel-o na ílõr que se levanta opara receber a luz .~o. Sol e a frescura 
dos ventos. por entre os desvaos atravancados das ruioas. 

Senhores: O Brasil ~o é um paiZ decadente, não -exhibe os 
' destroços desenterrados de glorias e:z:tiJlctas . Mas; a impressão que 
··eu _guardo dO ~meu Palz é -precisamente --esta: temos •Jma vida social 
,sem cohesão, sem solidos laço-.· de unidade que· façam· 05 individuas 
~COIJvergír para um fim commum_. sob· o imperio de · poderosas tenden• 
-das adquiri-das ou herdada$, -qie- os· mnanem · e os empurrem . P~z:a 
os mesmos objectivos . geraes; e num povo, assim, como o · nosso • 

. onde a vida social ~ue, ainda, um poder · linútado e direi _.. inci· 
. piente, - e onde, por isso mesmo, a cooperação é. um titubeio. - a 
vontade individual sobrepuJá. os factores neutros 'e ··cégos do ambiente 
~ 3e invertem. .oa sua vale.ncia reciproca. as coodições que deter· 

111inam. a prosperidade; n~o é a nossa vida sociaf ·qüe ·impae, . pelas 
.:suas . condições intrins"ecas, optimistas, o- surto· material e moral . do 
~%lOSSO prog~; é o individuo .que .actua::sobre-·esta•massa soda] -~ 
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forma!;ãO, sobr~ este terreno tov-en, alluvionario, separado .po:r largas 
soluç3as à.c continuidadz, no inter cambio. de estimulas ~ influencias. 

Aqui num Pa.iz novo, cCIID.o o llOSSO, - o individuo tem· de agir 
mais ~;obre a -S9ci.edade do· que esta .sobre o individuo. 

Para felid::iade e para bon:ra nossa. Sr. Presicleme, os grao~ 
problemas dO Brasil tiveram os seus pioncil'CS; para a .!:olução da~ 
cxigct~cias vil:aes da Nacionalidade, sem as qu:aes nlio seria possivel 
Cl'g:aoizar uma patria e fazer Uoresce-r uma civiização, - sem~ ti
vemos o hom~ !'eccssa•io, - sempre Slli'giu o individuo que adivi
nhou o pi':>blema, que e;;tudou a sua diffi.cttldade e que teve energia. 
para r~soivel-o. 

E. por i::."m. podemos ~r que a historia ~s homens eminentes 
do Brasil. a razão de ser da sua gloria. de seu renome e da gratidão
publica que .:leskuctam., esta nos problemas que resolveram e nas 
obras que realizaram .para resolvei-os. 

Tinhama::; o problema das endemias, das molestias tropicaes, da. 
febre a.marella. - e Stltgi:ram, como que do nada, pelo ~oder f.arm.i
davel e omnimodo da propria vontade, esses . numes tutelares da 
m!didna )lUbJ.i13 brasileira - que foram Oswaldo Cruz e Carlo~ 
Chagas . Tinbamos o problema das fronteiras, - o mais grave d~ 
todos o,; nossos problemas politic:os; e-ra todo o corpo da Na.danali
dade, atravb das f?Jften.sas linhas d-e Oeste e do Sul, ~poste. sem. 
defesa e sem dir<:ito.~ definidos, ã invasão e aos abusos alienígenas. 
- e surglu a figura cyclopica de Rio Branco, que tirou da abúndan-· 
cia territorial do Brasil, a sua doutrina da equidade. generosa e: 
aó.s pudemos definir o nos.so destino geographico pela mão sábia 
c bõa d ::sse Deu;; Terminus. T!nbamos o deserto e a distanciar 
a solidã::l e a es~rilidade do depovoamento, - e repontou .DO hoÍi
zonte da nossa evoluç!o material, a vontade de ferro de Mauá - es5e 
homem ~ingular, qtt possuía co sangue a mo:ieraç~o do inglez, que 
gera o bom senso e o espiri.to pratii::o e, com ella. o impulso bravio
dos continentinas, onde, num meio termo geographico e etbnico, a 
exube:rancia do t:ropico 1'0:rtuguez. sed;:ntario e agrlc:ola, se casou 
com a ~uphoria g3lharda da zona temperada, pastoril c dynamica. 
E f.:>:-am lançados sobre o sólo virgem e adormecido do Brasil, as. 
primeiros trilhos de estrada de ·ferro, e deu--se o encurtamento d~ 
distancia~. e lnfdou~se o commerdo por te~. e a Nação começou ·!1 
a,;proximar~!!.e de si mesma. 

Sem espitito publico amadw:ecido, sem opiniJio organiz.adil, -
nã.o possuíamos uma tendenda natural _pcua sentir e&pmltaneamente

. o valor da liberdade política ou para c_anc.eber, de nós meSDKlS. per 
evolução graàual, uma foz:ma de Estado propicia á ucssa. illdole . 

E ti,vemas então· a g~:an:le voz de Rny Bar:bo5a que. durante meio 
se.cukl.. dcl.eDdeu a ~rd.ade, .pz:egou a· justiça, ~ a· "ViokDÓa 
:e o amitria. - e tivemo& A1buto Tor.íes. amam c~ pa!i
tica d:> &asil, ~ =c:ebeu. a or:g~ão naciom:l. qne .jll056uia · a 
ci;lave. QQs. ·~· p~mas .~ .r: adm.inistrati.vos e~ 'CJJja 'obz:a 
.monumental ari2Sltci.J• ..aan .. ~ desc~~ de m\IÜQs, ::Gi ;CQDSCi
Wiontes .d·~ .1934. 

. Mas. -S~. ~ -essa_s. ~ias ·~ ~~:e~m
.tidas, da. DC6Sa. .vida, .d;e Na.;ão e de-·Pcwo.. - uma sistia. •ec;ac!=e
.. le.'llUà. ás.~: ,e~ .a. ,~pkwaw:! Ul~ O;is ,mdat:-ur~· .do 
&as.U. . 

'• "As: J:l,l:)..~-~ões-.~"'25, _., f -- <apitar::s;Akls 
~·e. -.~~:~a!!'AD ;~ar:., ,'ll:l.lli.slm: ao-~~ • 
. _pe~_e ~-~-~~ i,m,......,.,. ~.pda.:fatla 
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-<3e salubridade das habitaçõ~s. .pela ausencia de todo e qualquer 
p1àno urba.oistico, relacionado c<lm a hyglene. 

A agua potavd que bcbiaJ::t essas -populações era filtrada através 
~e t; rrenos contaminados pelas dejecções e pelos deposito:; pluvi~s. 
dccomposto3; e ahi as eJJdemias de typbo, e de tantas ruolestias do 
apparelho d:.gestivo que devastavam a inf:uu:ia e dehllitavam a 
raça. 

Cidades constituídas, nos prÍmordias da colonização, e que atten~ 
diam ::nais ás ·exigencias estrategka.s e ás d!::terminantes de um 
-commercio facil , muitos desses agrupamentos urbanos se implantavam 
á margem de banhadas ou de rio:; sujeitos a enchentes e inundações 
.calamitosas. 

r.:ahi a herança de moles tias e flagelas que guardavam, com . 
. angustia, -estes agrupamentos destinados a centralizar .a vida publica 
do Paiz. a formar a sua cultura e a irradiar a su dvlização. 

Pois bem, Senhores . - o destino que vela. a-ttento, pelo Brasil, 
.não o deSamparou, - e para enfrentar essa grande batalha da enge
nharia sanita.."ia. que havia de salvar o Paiz dessa constante Illiseria 
urbaiJa - a.ppareceu um homem, tão grande como ·foi Rio Branco 
na defesa do nosso patr'.!nonio t~rritorial - tão empreendedor como 
foi Mauá no lançamento da nossa éra ferroviaria e economic:a; tão 
pertinaz e viril como ·foi Ruy Barbosa na prédica d~mocratica e li.he~ 
ral; tão pragmatico, tão realista como foi Alber.to Torres na elabo
r:LÇão do stu grande programína político; tão {leneroso como Belisario 
Pena, como Oswaldo Cru%. como Carlos Chagas, contra as en-
.demias. · 

Esse homem que converteu os :ooss-:;s conglomerados conge.stos 
de habitações, em verdadeiras cidades, onde se respira o ar salubre
e se bebe a agua .pura, - foi Francisco Saturn:.r:o Rodrigues de 
Brito . 

O projecto que transita na Camara, e a que fiz, referendas .de 
inicio. visa a publicação das suas obras . 

A meu ver, nenhuma proposição de lei ·especial e particular, a té 
.agora apresentada ao Parlamento, pôde comparar-se com essa, na 
vantagem e na relevancia dos seus fins. . 

A obra de Saturnino de ·Brito, não é uma obra theoJ:ica, prenhe 
de idéas geraes, de inducções mais ou menos academicas, 'Para puro 
del<!ite do espírito . 

Tudo o que elle escreveu é pratico, e .tudo o que elle escreveu 
.de pratico, foi para o Brasil, para resolver as condições de hygiene 
das cidades do Brasil. 

A .sua bibliographia attinge a 200 obras. 
E todas ellas. giram sobre temas como estes: 
" llr..Uldaçôes do Rio de Janeiro", Melhoramentos da Lagoa Ro· 

.dzigo de Freitas", "Canaes de drenagem de Nictheroy", "Saneam-ento 
-de Santos", "Saneamento de Recife" , "Saneamento de Pelotas", ''Sa
neamento de Passo Fundo", "Saneamento de Rosario", Saneamento 
-de Santa Maria", "Saneamento de Cruz Alta", "Saneamento do Rio 
~ande", "'Saneamento de S . Leopoldo", "Sameamento de Sant'Anna 
-do Livramento", "Saneamento de Uruguayana", "Saneamento de São 
Gabriel", "Saneamento de lrai" . . 

Das duzentos obcas eScriptas poc esse incomparàvel engenheiro, 
-quasi todas versam esses themas de .saneamento das nossas cidades. · 

Impõe-e, pois, a publicação imln2diata dessas obras - não pelo 
~ dlas· possam v.der para ~ ddadi:z já saneadas,-·mas pelas pJe

-did.u e suggatões. que apresentam para o saneamento de outras. 
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S.r. P.r~sidente, .Sr.s. Deputados:· E' este o voto da bancada do-: 
Rio Grande do Sul, que tenho a honra de antecipar. 

Mas. Senhores; se ê verdade que o destino do Brasil foi a obra, 
dos s~us grandes homens, que tncarnaram nos diversos periodos bi.s- . 
toricos os grandes .problemas da sua existencia, não é menos verdade · 
que . o destino do Brasil continúa, pelo apparecimeoto de novos pro
bl·emas que exigem novas soluções e novos homens. 

Praza . aos céos, Sr. Presidente. que, ao lado desses !piooein:ls
homerico.s, que se e.mparelham na altura da sua gloria e da.s suas . 
obras e que são, na longa perspectiva dos .tempos, como que as 
columna.s que soerguem, do começo ao fim de wn seculo, o nome ~. 
Brasil, - possam surgir ainda outros nomes, iguaes, que descubram. 
que inte;pretem e resolvam, com o mesmo espírito pratico e patrio--. 
tico, os problemas novo.s de que depende a nossa marcha .para o· 
futuro. (Palmas. O orador é cumprimentado). 

O Sr. Sampruo Corrêa - (Pela Ot'âem) -.Sr. Pre:;identc du- • 
piamente grata para mim a missão de que fui hoje incumbi.do pelo
meu preclaro leader. Sr. João Neves, qual a de affirmar a integral. 
solidariedade da corrente política a que pertenço ao projecto de lei, 
tão brilhante e eloquentemente justificado da tribuna .pelos illustres. 
Srs. Baeta Neves, professor de engenharia. e .Pedro Vergara, digno.
representante do Estado do Rio Grande do Sul. 

>Duplamente grata. sim, Sr. Presidente. Grata, porque offerece · 
opporlunidade para dizer á Camara e ao Paiz, que, nesta Casa~ 
não esquece a · minoria, e não esquecerá jâmais. os grandes serviçO&.. 
prestados ã nossa terra por aquelles que trabalharam quasi anony
::namente, .porque fõra do campo da acção politica. Grata ainda - a:, 
nüm, especialmente, qtle fui amigo -particular de Rodrigues de Brito-~ 
por ter, assim, ensejo de dizer aos me~:s -pares quanto aprendi, no, 
exercido de minha profissão, com aquella intelligente rutila, com 
aquella cultura extraordinaria. em nosso meio e nos dominios da: . 
nossa profissão. 

O Sr. Baeta Neves - Tomando-se tambem V. Ex. mestre il
lustre . (Muito bem). 

O SR . SAMPAIO CO~A - Muito grato á generosidade. 
de V. Ex . 

N::io ha, em minha clas.se. quem possa negar a Rodrigues de · 
Brito o lugar de relevo que occupou. : 

Faz parte da cad~ia de homens notaveis, cuj"o -primeiro elo foi 
o grande André Rebouças (Muito bem) e que continuou com Oli·· 
vcira Bulhões, com Fernandes Pinheiro, com Pereira Passos, com
Osorio de Alm~ida. c::om Jo:io Teixeira Soares, com Paulo de Frontln. 
com-Carlos Sampaio .e com Satumino de ·Brito, (Muito bem), para
s6 fabr daqueJles que da "lei da morte já se libertaram". 

Não trabalhei pouco ~nl minha profissão. Sr . Presidente ... 

O Sr. Baeta Neves - . v. Ex. deixou traços luminosos na .pro-· 
fiss:io, que .. honrou ·bastante. 

O SR. SAMPAIO C~ - Muito agradecl!io a Vossa Ex.- · 
cellen<:ia. : · ' 

· ... mas .não me recordo de serviço que haja dirigido ou de- obra: 
~e . tenha· executado, em · que não .fosse · buscar inspira~o nos etem-· 
. .Ploo;; · .. ~e . Satumino de Bri:to, nas lições e nas obras que o notavel>:_ 
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hygienista deixou impressas, ou transformadas em monumentos que
~ngrandecem a nossa Patria. (Muito bem). 

O Sr. José Guedz$ - E que servem de padrão . 

O SR . SAMPAIO CORRM.- Como engenheiro-chefe da pri~ 
meira commissão de obra! contra as seccas, organizada na velha 
Republica, nada pude fazer antes de conhecer o problema. -m«liante 
a leitura dos ·trabaih~ de Rodrigues de Brito, a respeito deste as~ 
~pto, que elle por completo dominava . 

Removido, em seguida, para dirigir a remodelação dos esg.otos cio 
Rio de Janeiro, aqui pude apreciar o serviço extraordinario de Sa
turnino de Bri.to meu antecessor, .serviço prestado á .Capital da Re~ 
publica pelo determmar, -em bem orientadas experiencias, as condições 
de syphonagem nos esgotos domiciliares desta cidade, (muito bem). 
Mais tarde, Senhores, fazendo o abastecimento d'agua do Rio de: 
Janeiro ou construindo a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, ainda 
fui beber inspirações nas magllificas e esplendidas lições de Satumino 
de Brito. 

Tod3S essas lições, porém, recebidas daquelle conterraneo emi
nente, nada foram, deante de <Jutras que boje de-vo confessar á Ca-
mara. · 

Lembro-me, Senhores, que quando, em 1918, fui pela .primeira 
vez eleito representante do Districto Federal na Camara dos Depu
tados ,em palestra com Saturnino d e Brito, o eminente engenheiro 
- que sempre foi exclusivamente enge-nheiro, - como que lamentava, 
quasi mesmo censurava, a minha deliberação de trocar as armas da 
profissão pelas da polltica. 

O s~. Aureliano Leite - V . Ex. não trocou: conservou-as 
ambas. (Apoiados). 

O SR. SAMPAIO CO~ - Tinha então razão abroluta o
preclaro mestre . Fiz mal. Fiz mal. porque cheguei a uma situação
de vida, em que meus prezados collegas, polltícos desta Casa, dizem 
ser eu um bom engenheiro, e aquelles que labutam lá fóra, na vida
da engenharia, galardoamme com o ttiulo de bom politico . . . Em 
resumo, Senhores, sinto que não sou. nem uma, nem outra coisa .. 
(Não apoiados). 

O Sr. Jorge Gtzedes ~V. Ex. é mestre nas duas coisas . 

O SR. S.AMP AIO CORRM - Muito grato aos nobres colle-· 
gas . Sr. Presidente, foi caquella occasião, no correr de uma simples· 
e rapida palestra, que recebi .de Rodrigues de Brito um grande ensi
namento, talvez o maior deDes, .porque me tem orientado até hoje 
na vida de homem publko. Disse·me Satumino de Brito ·- elle 
que era espirito emin~temente liberal, formado em uma e.scola ·Phi
losophica que era, como confessava, acatholico, mas p·ermittia fossem. 
catholicos os seus filhos .•. 

O Sr. Bsets Neves - E respeitava os sentimentos de seus 
amigos catholicos. 

O SR. SAMPAIO CORRaA- . . . que era anti-militarista, mas 
'l..'estira a farda, de uma feita. para defender a Republica, - disse--me 
Saturnioo de Brito. repito, Sr. Presidente:· vá para a politica, mas. 
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permitta um conselho: procure lêr o discurso do eminente parla
mentar francez Paul Dú;chanel, sobre a vida das demccracias. E 
nada mais me disse. Tentei, então, .encontrar .O discurso alludido. 
Mandei buscai-o, rn1fim, na França, tat a autoridade da pessõa que 
me recommendára a leitura da oração daquclle grande estadista fran
cez, e no discurso encontrei brilhante estudo comparativo entre o 
syndícalismo legal e o syndicalismo revolucionario. O pensamento 
de Paul Deschanej a respeito, estava todo contido na phrase lapidar 
seguinte: · 

"O mal vergonhoso das democracias. o mal que as 9angrena, 
que ~ mata e que a:; putrefaz, é o medo de parecerem pouco avan
çada-; . 

A lição me ficou. Não c:aminhar jãmai.s para os excessos, não 
ter medo do centro . Que helio ensinamento, esse, do amigo e do pa~ 
triota, a um tempo! 

E'. pois, no meu sentir, mais que justa a homenagem que i\ 

Camara prestará ao eminente opatricio, mdenando a reimpressão das 
suas obras. 1Mas a Camara não prestará apenas homenagem a um 
grande brasileiro, porque. assim, bem servirá aos moços estudantes 
de engenharia, permittindo~lhes saber como .se ·poderá fazer forte e 
feliz a nossa grande Patria. (Muito bem. Palmas. O orador é cum6 
p€imentado) . · 

O Sr. Teixeira Leite - (Pela oroem) - Sr. Presidente, de
pois das brilhantes palavras que ac:ahamos de ouvir, a Camara .por 
certo dU>pensaria minha presença nesta tribuna, ~ não representasse 
eu, neste momento - o que é para m~ grande honra - o pensa
mento da bancada do Estado de Pernambuco, que tambem se associa. 
de todo o c:oração e c:om vivo enthusias.mo, ás homenagens prestadas 
ao insigne brasileiro. 

O projecto, pelo qual se c:oncreti.zam essas homenage11s, cogita 
da re~dição d::JS obras de Satumino de Brito. o que constituirá notavel 
e alevantado serviço que, estou certo, merec:erã o apoio unanirne da 
Camara. 

Digo, entretanto, que ô trabalho prlncipal de Satumino de Brito 
:mio se traduz pelos seus livros, mas sim na propria terra, nos me~ 
lhoramentos por elle levados a effeito. DO!:· serviços· que exec:utou. 
r~os planos que delineou, em todos os quadra'ltes da vida brasi~ 
]eira . ( ApoiBdos) . . 

A Pernambuco, o nome de Saturnino de Britto é summamente 
grato, porque a esse compatricio de~e .Recife o plano, ali, ainda hoje 
.em execução, de saneamento, aguas, esgotos, etc. 

O Sr. João CleophEM - V. Ex. ·póde dizer de saneamento e até 
de urbanização . 

O SR. TEIXEIRA LEITE - ... e de urbanização, realizado 
de modo admiravel; plano que, traçado ba vinte . ano.os, ainda hoje 
~ obedecido, dependendo de regras qu~ .não poderão, nem deverão 
.ser modificadas, de tal forma encerram lição de .scienc:ia e sabedoria . 

O Sr. Antorzio de Góes - A maior obra realizada em Pu· 
:nambuco. 

O SR. TEixEIRA LEITE - Iiieo1l!:e:stavéii!le!lte, foi em Recife 
.que Satlll'lliDo de Brito realizou sha ~a'iot obra. O sane2merito, a 
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:hygieni::ação da capital pernambucana representa o mais notavel feito 
da enge.nharia sanitaria, na America do Sul. 

O Sr. Baeta Neves - Muito bem. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Sr. Presidente tive a grande 
'honra e satisfacçáo de privar no principio de minha vida com este 
homem sem ·par. Pude ver que elle podia não ser apenas um grande 
technico na sua .pt"ofissão; antes de tudo, era um grande exemplo, 
uma honra da cidadania brasileira. 

E' neste sentido, e por · todos estes motivos, como technico e 
cidadão, não apenas como grande brasileiro, tal o chamaram certa 
vez, mas gran::!e cidadão da Humanidade, que tenho a honra de asso-
·ciar"'llle, em nome da bancada de Pernambuco, certo de interpretar os 
.sEntimentos de todos os seus representantes, ... 

O Sr. João Cteopha.s - V. Ex. póde assegurar i5So. (Muito 
b.:m). 

O SR. TEIXEIRA LEITE- ... ãs homenagens que estão sendo 
prestadas ao inclyto brasileiro. (Muito bem. Palmas). 

O Sr. Prado Kelly- (Pela ordem) - Sr. Presidente. asso• 
cio-me, em nome da bancada Progressista do Rio de Janeiro, ás justas 
homenagens que· a Can:tara cstã tributando á memoria de Saturnino 

.de Brito, aos seus .:sforços em prol do engrandecimento do -Brasil, 
â sua cultura e ã sua maravilhosa aptidão technic:a. 

Devo ainda manifestar o reconhecimento do Rio de Janeiro ás 
homenagens que esta Casa presta a wn dos mais illustres de seus 
filhos, ao engenheiro notavel que pagou a sua divida de nascimento 
·com o municipio de Campos, resolvendo, de fonna definitiva. de ma-
neira a ser modelo ou .padrão para os .proprios. especiallitas, o pro
blema mais serio da existenda local. o que se relaciooava com o 
saneámento do grande e prospero município fluminrose. Esses mes
mos beneficios são guardados na memoria e no coração dos meus 
coestadoanos. porque Saturnino de Brito extendeu :a esphera cie seus 
odeveres profis~onaes a outros municipios de meu Estado, Petropolis 
e P:trahyba do Sul. especialmente no inicio de tuna carreira que 
havia de assigonalar-se como das mais proveitosas e uteis ao ,patri
monio de cultura Nacional. 

Já de uma feita, Sr. Presidente numa commiss:io desta Casa, a 
·que tive a honra de pertencer, defendi a these de que, pela nova 
Constituição republicana. Incumbia aos Estados o dever -precipuo 
de iniciar uma obra de vulgarização da cultura, e é especialmeote sob 
esse aspecto que tenho a satisfaçao de congratular-me com a lllustre 
.autor do projecto hoje offerecldo á Camara e que vem a ser, ai~ 
d~ um preito á memoria e aos serviços do emint-nte fluminense, uma 
obra. necessaria de incentivo, estimulo e preparaçao para as gerações 
novas do Brasil. 

O Sr. Baeta Neves - Agradeço muito as amaveis referencia3o 
·do nobre collega. 

O SR. PRADO KELL Y - Com o penhor de seus altos conheci
m~ntos, Saturnino de Brito realizou obra que podemos analysar, 

:numa palavra, como de sadia e generosa projecção para o futuro. 
Pois· bem: é neste momento a posteridade que consagra o seu. 
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nome, é o Po:ier Legislativo que lhe rende a mais eJ!:pressiva das: 
homenagens, é, finalmente, senhores, o jui:ro historico que desce
como uma· be.nção de Deu$ sobre a reputação e os serviços que 
Saturnino de Brito prestou á sua Patria. 

O Sr .. Julio de Novaes - (Pela ordem) - Sr. Presi
dente, Srs . Deputados, a homenagem posthuma, por assim dizer, a . 
consagração def.i.n.itiva ao nome immaculo de Saturnino de Brito não 
me pennittiria jãiD:ais emmudecer neste .plenario, -porque tive a .fortuna 
inaudita, logo de-pois de deixar a Escola Polytechnica do Rio de
Janeiro, a meio caminho da terminaçaão do meu curso medico, de 
hombrezr com esse homem formidavel que se chamou Saturn.ino de 
Brito. 

Assim, embora esse contacto não fosse perinanente e decisivo •. 
atravês da vida àe nós ambos, em todo caso foi de molde a deixa~· 
no subconsciente a convicção perfeita, exacta, definitiva e honesta 
de '!U"' Saturnino de Brito era um grande homem, que honrava a. 
nossa nacionalidade . (Apoiados) . 

Desta sorte, meu collega de outróra - porque viemos da mesma 
geração, - Sr. Sampaio Corrêa tendo, com a autoridade da sua 
compet;!nda profi.ssio!l<l!, ... 

O Sr. Sampaio Corrêa - Grato a V. Ex. 

O SR. JULIO DE NOVAES- ... de que me não posso neste
instante jactar, porque, se não sou um fugitivo da engenharia, sou,. 
entretanto, um lidador em outros ramos do pensamento humano .... 

O Sr:. Nogu:?iTa Penido - Com muito brilho, devo accentuar. 
(Apoiados) . 

O SR. JULIO NOVAES _.:_E' bondade de V. Ex . 
. . . em todo caso, cabe~me o dever, parallelo ãquelle que :acdonou 

magnilicamente o illustre Deputado Sampaio Corrêa, de com S. Ex., 
que aqui trotue, em nome da minoria, sua decisiva oblata, conjugar 
os esforços da maioria da minha bancada, sem uma excepção possí-
vel (Muito bem), dando o braço á minoria, nessa homenagem .pos-
thuma a um grande brasileiro. 

Nesta conjunctura. Sr. Presidente, desobrigo-me momentanea
nlen.te, neste repentismo de emoção e convkção, trazendo, em nome 
do Partido que me deu a honra de occupar uma cadeira nesta Casa, 
todos os preitos possiveis. -para que a serie de ensilamentos codifi
cados nos lLvros magníficos de Satumino de Britto possam servir · 
de lição ás gerações quoe vêem; tanto mais quanto Satumino de Brito, 
era, na família e na Patria, um só homem. N~o se sabla onde aca
bava um e começava o outro, tllo .perfeita era a verticalidade da. 
sua c:onducta ( ApoiBdos), tão profunda a sapiencla dos seus ensina
me!ltos, tão sincero o devotamento as suas convicções, ne.sse homem 
superior -e modesto, que, junto da jactancia, varecia. de hunrilde que 
era, que recebia lições de todos, quando, na verdade era um mestre. 
(Muiro bem}. 

O Sr. José Augusto- (Pela ordem) - Sr. PreSidente, filho, 
do Nor-deste, terra a que Saturnino de Brito tanto serviu, pelas 
suas lumi.nosa·s lições, no que se refere aas seus problemas, cumpro 
o dever -i.ndeclinavel de associar-me ás homenagens que. nesta hora. 
~ão pr~stadas a essa grande figura da engenharia sanitaria do Brasil,.. 
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homenagens propostas com tanta felicidade por um do.s seus dilectos 
discípulos. e brilhante figura parlamentar o Sr . Dr. Baeta Neves. 
(Muito bem). 

Sampaio Corrêa. ·falando ha poucos minutos aqui, referiu~se a 
uma phrase de Paul Deschanel. em que aque!Ie grande estadista 
francez dizia que o mal da democracia reside em que ella se arreceia 
muitas vezes de parecer avançada. 
. _Outros af.firmam que o mal da democracia reside no seu iguar 

l1tansmo e no seu horror ás culminandas, as figuras pinaculares. 
Não, Sr. Presidente. nem um, nem outro mall As democracias são; 
precisamente, os regimens que mais avançam, mais admittem os prin,. 
cipios innovadores. dos que mais se voltam para o futuro: dos que 
mais recuam do passado. 

Tamb~m as democracias, Srs. Deputados, no seu igualitarismo. 
não têm medo dos .pinaculos, dos cumes; não têm medo dali figura;; 
que são summas, pela sua intelligencía. pela ;;ua capacidade, pelas 
suas ' virtudes. Ao contrario, as democracias vivem justamente da 
cooperação que ellas reclamam, que solicitam e que exigem de todos. 
e. sobretudo, das personalidades directoras, esses centros de com
mando, que as orientam nos largos caminhos que ellas .precisam de 
traçar para descortinar ·aos povos, cada vez mais, a lib~rdade e o. 
progresso. 

Dentro dessa orientação e desse -ponto de vista, Saturnino de 
Brito, na sua especialidade, como engenheiro e constructor de um 
Britto, na sua es;»ecialidade, como engenheiro e constructor de um 
Brasil maior, mais .prospero e mais feliz, era uma legitima expressão 
da dernoc::-acia brasileira. E só se entenderia perfeitamente seu papel 
õentro do regime democratico, que exige personalidades do seu porte 
moral e intellectual, a desvendar, embora do recanto de uma espe
cialidade - e na sua Satumino d~ Britto era inexcedível, e-ra maxitno
- os rumos novos que o Brasil precisa seguit" para ter, em futuro 
que não h a de ser muito remoto (porque sou optimista), progresso e 
grandezas. 

Filho do nordeste, aqui estou para associar-me ás homenagens 
propostas á sua memoria pelo nobre Deputado, .Sr. Baeta Neves, 
e para -di7!=r que tambem · recebemos áe Saturnino d~ Brito ·lições e 
ensinamentos que nos ajudaram e continuam, a ajudar~nos, a construir· 
em nossa terra, modesta e peqw.:nina, a porção de progresso com que 
temos o dever de concorrer para grandeza do nosso querido Brasil. 
(Palmas) 

O Sr. Jairo Franco- {Pela ordem) - Sr. Presidente, Senh~ 
res. Ge_;lutados: poucas palavras, as que bastem para associar-me, em 
nome da bancada paulista, ás homenagens justíssimas que a Camara 
ora presta ao vulto insigne de Saturnino de Britto. 

Outros radares já falaram, com brilho, com saudade e com 
justeza do alto valor scientifico e moral de Satumino de Brito . 

Cabe agora, a São Paulo dizer algumas palavras de reconheci
mento e de gratidão a esse grande homem brasileiro. 

São .Paulo, ·Sr. Presidente, incorpora-se a esta homenagem, não 
por simples formalismo, mas porque Satumino de Brito d-eixou, no 
solo daquelle Estado, :admiraveis obras e effeitos de' sua sabedoria 
e do seu" grande patriotismo. 

Fah, neste momento, um filho da cidade de Santos. 
Sentir~me-ia constrangido e praticaria grave omissão si IDão dis

sesse, em nome da minha soci-edade e da minha gen~e. algumas pala~-
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vras que tradu:<:issem a nossa admil"ação e o nosso =rinh1:> ·Jrela 
Jigura magnifica que foi Satumino d~ Brito. (Mnito bem). 

Santos, por suas condições especiaes de topographia, era, por 
~ssim dizer, uma cidade 1nhabitave], ou, por outra, I'::Stringia~se a um 
Hmite geographico pequeno a zona em que nella se poderia viver -em 
bõas condições sanitarias. Foi Satumino de Brito o genio ~ 
que transformou o sólo de Santos, ampliou-o, por :assim dizer, e 
permittiu que aquella pequenina cidade não vivesse apenas das suas 
fulgurantes tradiçõzs historicas, mas se transformasse num emporio 
commercial magn.ifico, que é hoje, sem duvida, um dos orgulhos do 
Brasil. (Muito bem). 

E' por isso qu~. em· nome de Santos. paxticularmente, e em nome 
da bancada .paulista, eu me associo de coração ás significativas h~ 
ma'lagens que a Camara hoje presta a Satumino de Brito. (Mui~ 
to b.."m). 

Deix3Jllc~lhes, neste instante, as manifestações mais profundas do 
nosso reconhecimento, e, com uncção civica e patriotica, nos asso-
damps a esta justa homenagem prestada a um dos maiores cidadãos, 
sem duviw, do Brasil. (Palmas) . 

O Sr. Cesar Tinoco - (Pela ordem) - Sr. f>residente, com~ 
movido, filho que sou -da m::->ma terra que foi berço de Saturnino 
de Brito, e traduzindo os agred·ecimentos do m~u Estado aquelle eme~ 
rito brasileiro, torno a liberdade de mandar á Mesa, completando as 
homenagens hoje solicitadas, um requerimento consultando a Casa 
sobre 5e permitte o levantamento da sessão, em reverencia áquelle 

. notavel vulto nacional. (Muito bem). 

Vem á mesa o seguinte 

BEQUEBIMENrO 

Como um acto completa'ndo essas justas homena·gens ao mestre 
de engenharia sanitaria nacional, Saturnino de Brito, - requeiro se 
levante a Sessão. que assim ficou consagrada .á memoria do mestre. 

Sala das Sessões, 13 de Julho de 1935 .. ~ Cesar- Tirwco. 

O Sr. Magalhães Netto __:_(T-ela ordem) - Sr. Presidente, 
muito me cust~ embora, tenho de começar por uma confissão . Eu 
ainda não podia falar, c só por que não deserte do cumprimento de 
um dever é que tão cedo volto a esta tribuna. 

Dantes, nos dias memoraveis da Assembléa Nacional Consti~ 
tulnte, com frequ;:ncia a occupava, contente de mim m~o. nos meus 
nervos ~entindo as empolgantes vibrações de um ~adio enthusiasmo. 

Diversas, porém. dolorosamente diversas são, já agora, as com~ 
ponentes a:ffectivas que me dominam o espirito. Transmutaram~se 
por inteiro as condições imperantes no meu mundo interior. 

Depois que sobre mim desabou, ou imprudentemente hzeram 
desabasse a tremenda catastropre que me abete o anlmo, dUaceran~ 
do-me do' mesmo passo o coração, oo ás OiStas áe esforço, por dize:l-o • 
.sObrehumano, venho· reun~o m~ empobrecidas reservas de ener~ 
gia, afim de qu~ consiga, o quanto possiv~l, dfic~temente, desem~ 
peÍlhar as funcções que me foram commettidas, assun pelo meu ·par~ 

'tido como pelo Pcvo generoso de minha terra .natal. . 
A essas energm faço a.ppello. neste instante.· para que se as:sooe 

<> · D.ome da Bahia ãs homenagens que se prestam a Saturnino de 
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Britto, invulgar pela sua alta capacidade technica, .pela robustez de 
.súa mtellig.e:nda e pelo seu patriotisiPQ acendrado. 

A &hi.a sentiu os effeitos da vasta capacidade technica de Sa~ 
tuJ:túno de Brito. a quem deve a magnífico plano de remodelação 
.do· seu serviço de agua e esgotos, plano delineado no benemerito g~ 
V'l:r%lO ~~ Calmc.n e agora .em realização plena, no tambem be
:ccmeri:to governo do Capitão Juracy Magalhães. 

A Saturnino dt> Brito. com a gra tidão do meu Estado, os applau~ 
SQS· que_ .nunca lhe serão regateados pelo povo da Bahia. A Satur~ 
nina de &ito as homenagens da bancada de que sou parte. (Palmas). 

O Sr. Presi<lente - Von .::ubmetter a votos o requerimen-to do 
Sr. Cesar Tinoco. 

Approvadc. 

Comparec~m mais os Srs.: 

Euvaldo Lodi, Agenor Rabello. Ribeiro Junior, Mario Chermoot, 
Fene.loo. Perdigão, Lioo Machado, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, 
Ag.enor Monte, Adelmar Rocha, Pedro Firmeza, Humberto de An
dra:ie, Monte Arraes. José de Borba. Figueiredo Rodrigues, Xavier 
de Oliv~ira, Martins Veras, Alberto R.oselli, Ricardo Barreto, Gra
tullano de Bríto,,.Odon Bezerra. Ruy Carneiro, João Cle!~phas, Osorio 
Boeba. Barbosa Lima SObrinho, .Domingos Vi~íra, Alde Sampaio, 
Te:ixeira LeitE, Oswaldo Lima, Motta Lima. Valente de Lima, Sampaio 
Costa, Melchisedek Monte, Manoel Novaes, Arlindo Leoni, Maga~ 
lhães Netto, Octavio Mangabeira. Arthur N-eiva, Edgard Sanches. 
Homero Pires, Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Nogueira Penido, Ama~ 
rai Peixoto, Caodido Pessõa, Salles Filho, João Guimarães. Raul 
E'emandes, -Levi Carneiro, Bento Costa, Cesar Tinoco, Alipio Cos.
tal:la!, Pr-ado K~lly, Lemgruber Filho. CST!os Luz. Noraldino Lima, 
Pinheiro Chag.as, Martins Soares. Pedro Aleixo, João Beraldo, Ne· 
grão de Lima, José Alkmim. Celso Machado, Simão da Cunha, An~ 
thero Botelho. Santos ·Filho, Vuguefro Cesar, Cincioato Braga, Cas~ 
tr:o Prado; Macedo Bittencourt. Laerte Setubal, Alves Palma, Jorge 
Guedes, Teixeira Pinto. .feliz Ribas. Laudelino GOmes, Trigo de 
Loureiro, Corria da Costa, Rupp Junior. Abe-lardo Luz, Dorval Mel:. 
chiades, João Carlos, Annes Dias, Victor Ruswmano. Raul Bi.tten
~rt. Ascanio Tubino, João Neves, Oscar Fontoura. Ennano Gomes, 
~ Jocge, Franc:isco di Fiori, Abilio àe Assis. Aotonio CarvalhaJ. 
·Austro· d~ Oliveira, Arthur da Rocha. Francisco Moura. Damas Ortiz. 
'\liera Macedo, Martinho PradO, Ferreir.i Lima, Ricardo. MachadO, 
Oliveira Coutinho, ~o Alvares. Paulo Assumpção, Gastão àe 
Brito. Roberto Simonsen. Vicente Gallie:z:. Leoncio Araujo, Ga$tâa 
Vidlpl~ França Filho, Moacyr Barbosa. Arlindo Phlto. Augusto CPr~ 
smo; tardoso- Ayru. Abelardo Marinho, Sjlvio Leit!o. Moraes Paiva, 
~p~on Flore-s. ('t16). 

Deixam de comparecer os Srs . : 

Antonio CarlOs. · CeodPro de Mendonça. ·José ~~arilho, Ag~ 
futho -Mõnt-etro: Democ:Mto Racha. Ol1iVo Oliveira; Tehowb M'otta. 
:t:lerec~ Zena_yÇe . .. ~uel ~.:--"~~~.~:~~-~ 
· · · · -~d· :Anm·o fMetló 1V>i<SOlauu o ;&"""l~· ml.ng_tte!. ~ o . . L" . . . ...:· - . L . . ' ' ''t ...... Tti!......:~ :.:- ""i!Jio·, . 
Q~ M'Miam-; LaUri:r PasSOs, r-c~ ai}!?• .~v~ ; , ·.·-.' 
J. J. Seabra, João Mangabeira, AifreàO Mascarentias, ~ SOa· 
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.:res, Francisco GonçalV~:S, Pereira Carneiro. H~nrique Lage. Eduardo 
Duv:ivier, Hermete Silva, Lontra Costa, Clem-ente Medrado, Adelio 
Maacie1, Augusto Viegas, Washington P":re.s, }u3celino Kubistschek, 
'Polyt:arpo Viotti, Carneiro de Rezende, João Penido, José Bernardico . 
. Rezende Tostes, João Henrique. Bueno Brandão, Jacques Montandon, 
Abreu Sodré. Pereira Lima, Carlota de Queiroz, Gama Cerqueira, 
Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vida!. Bías Bueno, Hyppo~ 
Iito do Rego, Roberto Moreira, Meira Junior, Justo de Moraes, Mi~ 
randa Junior, Horacio Laf-er, José Cassio, Trigo de Loureiro, Ba.ptista 
Lusardo, Barros Cassai, Dario Crespo. Sebastião Domingues, ·Mar
tios e Silva. Chysostomo de Oliveira, Vieira Macedo, Vicente Gou~ 
veia, Salgado Filho e Paulo Martins. (6i) 

O Sr. Presidente -Em obediencia ao voto da Camara, vou 
levantar a Sessão, desig=ndo para a de Segunda....fdra, 15 do cor~ 
rente, a seguinte 

ORDE:!Io!: DO DI.A. 

Vot~ção do projecto n. 218, de 1935, concedeado ·premio ·para 
o invootor de uma machina para ex.trahi.r cêra de carnaúba; com 
.parecerl'!s favoraveis das Commissões de Agricultura e de Fmanças 
e Orçamento (2• discussão); 

Votação do projecto n. 57-A, de 1935 (1" le~islatura), autori~ 
zando. o :Ministro da Educação a exerc~r a at:ç:ão suppletiva do 
.extincto Conselho Nacional de Educação; com parecer contl'ario da 
Commissão de Educação (1• discussão); 

Votação do projecto n. 39~A, de 1935 (ta legislatura), autori~ 
zando a abertura do credito de 200:000$000, como auxilio á Missão 
Sa1esial1a (catechase dos indios Chavantes), cOIIl substitutivo da Com~ 
missão de Fmanças e Orçamento e voto em separado do Sr. Gra~ 
.tuliano de Brito {1" discussão); 

Votação do oprojecto n. 121, de 1935 (la legislatura), approvando 
.a ConvençãQ .Lot!ernacional denominada "Pacto Roerich", assignada 
.em Washington, aos 15 de Abril de 1935 (discus.sáo unica): 

Votação do projecto n. 128, de 1935 (1" legislatura)', (emendas 
.approvadas ~ de.staQ.das do projecto n. -12, de 1935) {la legisla
tura), autorizando o Governo a entra%' em entendimento com o Icsti
'tUto de Protecção e Assistencta á lnfanc:ia do Rio de Janeiro, para 
conclusão do Hospital Infantil (discussão especial); 

Votação do projecto n. 61, d~ 1935 (1 a legislatura), dispondo 
~obre a interrupção e contagem de tempo a Eunccionarios puhlicos; 
com parecer da Comsn.iss~o de Estatuto com sub--emenda á. ~menda 
apre5e!ltada (dêscu.ssão especial): · 

Votação do projecto n. 61, de 1935 (la legislatura, do Sr. Fran~ 
.cisco Pereira, d~ informações sobre providencias tomadas . a re!>peito 
<fo conttacto de arrendmnento dá E . . ·P; Paracatú (discussão unica); . . 

Votação do requeriinento n. f)2, de 1935 (la legisJatJ,Jra)', do 
'Sr. Oçtavio da Silvéira · c outros. de. informações. sobre prisão det 
mn opera:rio ' (discusSão ~a): . _ - . · . . . · · · 
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Votação do requerimento n . 64, de 1935 (t• legislatura), do 
·Sr. Bias Fortes, de informações .sobre a coastrucção de uma usina 
hydro~electrica. ~m Salto, no rio Parahyba (discussão unica); 

Votação do requerimento .n . 64. d el935 (l" legislatura), do 
Sr. Teix:eira Pinto, de ~oformaçõcs, sobre o andamento do .processo 
de contrdban:io em que é accusa.da. a firma .Hasson, Irmão (discussão 

. ut~ica): 

Votaçã~ do requerimento n . 65, de 1935 (l• legislatura), do 
Sr. Agenor Monte, no sentido de voltar á Commissão de Finanças 
e Orçamento. o projecto n. 5~A. de 1935 (discussão unica}; 

· Votação do requerimento n . 66, de 1935 ( 1• legislatura) , do 
Sr. Barreto Pinto, de informações robre importaodas postas á disJ 
posição da Comissão Central de Copras (dismcussão unica); 

Votaçào do rc:querimento n. 67, de 1935 (1• legislatura), do 
Sr . Laudelino Gomes, de informações sobre o contracto realizado 

· entre a commissão encarregada da liquidação ch Divida Fluctuante 
~ Edmundo Teltscher & Com-p. (discussão unica); 

Continuação da 3 11 disc~ssão do .projecto n. 126. de 1935 (1" leJ 
··gislatura). regulando o casamento religioso ·para os e.ffeitos civis; 
te.ndo parece:- da Commissão cie Ju~tiça com substitutivo ao ·projecto 

··e ás emendas offerecidas em 3• discussão; 

Oi.:;cussão unka do projecto n . 134, de 1935 (1' legislatura), 
abrindo o credito de 395:647$098, .para pagar diarias ao pessoal ma~ 
·ritimo da Saude do Porto do Rio de Janeiro; com substitutivo da 
'Commissão de Finanças e Orçamento. 

Levanta~se a Sessão ás 15 horas e 50 minutos . 
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61.0 SESSÃO. EM 15 DE JULHO DE 1935 

1-'RESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDEN~ 
TE E ARRUGA CAMARA, I" VICE~PRESIDENTE 

A's 11 horas. compc::.reccm os Srs.: . 
Antonio Carlos, Arruda Camara, Pereira Lira, Agenor Rab21lo. 

Edmar Carvalho •. Claro de Godoy, Lauro Lopes. Abguar Bastos. 
Clementino Lisbôa. Genaro Ponte, Lino Machado, Gerson Marques, 
Henrique Couto, Cartas Reis. Godofredo Viar:na, Ade:mar Rocha. 
Freire de Andrade, Plinio Pompeu, Martins Veras, Rical'do Barreto, 
Jo.sé Gomes, Botto do: Menezes, Ruy Cameiro. Souz:a Leão, Joao
Cleopha~. !·hgo Barros, Antc:1io de Góes, Heitor Maia; Sim~s Bar
bosa, Fernandes Lima, Piinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni, 
J:::-anó.Lü R:Jcha. Octavio Mangabeira, Jair Tovar, Hen:iqu!:: Dods
wcrth, Jcã:J Guimará<".S, · Acurcio Torres. Cardillo Filho, Lemgruber 
Fllhc. J3andeira Vaughan, Arthur Bemardes, Bias Fortes, Pedro 
AlciX;.), J.::;sê Braz, Levin:!o Cadho. Daniel Carvalho, Chri.stiano Ma
chado, Si:não da Cunha. Theotnnio Monteiro de Barros, Waldemar 
Ferreira, Barros Pent~a:do, Alves Palma. Jorge Guedes, Gomes Ferraz. 
Aureliano Leite, Horacio Lafer, Laudelino Gome:;, Vicente Miguel, 
Oc.tavi.:> da Silveira. - Francisco P~tt-~ira, Rupp Junior, Jose Muller. 
João Carlos, Baptista Lusardo, Vf.'spucio de Abreu, Renato Barbosa, 
Ascanio Tubino, Barros Cassal, Adaalberto Corrêa, Fanfa Ribas, Ni-
. colau Vergueiro, Abel dos Santos, Arthur da Rochi;J. Alberto Surek. 
Ricardino Prado, Ricardino Mechado, Alberto Alvares, Paulo As
.stmtpção, Leondo ·Araujo, Baeta Neves ': Moraes Paiva. (83) 

O Sr. Presidente - A lista ·de presença accusa o compareci
mento de 8J Srs. Deputados. 

Está aberta a ·Sessão-. 

O Sr. Agel!llOI' Rabello - (J:> Secretario) procede â leitura da 
Acta da Ses.são antecea=te, a qual é, sem observações, approvada . 

. . ~; .. : .. ;.'' 
O Sr. Presidente - Passa-se ã leitura do Exopediente. 

O :Sr. Pereira' Lira ' {1° Secr.."f:ario) procede ã ·leitura do se
guinte. 

ExPEDIENI'E 

Officios. : 

' Dos· Srs . Ascanio Tubiao e ReiJato Barbosa. de 15 do corrente. 
Y,IOS segttintes. termos: : · ·. · · 

~ ••• - + ;~_,,_·.r: ..... ·+~~--.; •• _ 

__ ,., · firmo·.: Sr. Presídeme da Camara dos Deputados : 
.. ~ ' ' 

.:r~QlOs···a h.Oara de coiJlm.unicar. a> V. Ex: ··que o nosso illustre-
', :.. .: : . ..;·::;.;·.\ . .".: 

;:·-. 
: .. ·'· 
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-collega Dept~tado Dario Crespo, da bancada liberal sulriograndense, 
não tem comparecido ás s~ssõcs desta íllustre Camara por se achar 
eaiermo, acamado, submettido como foi a uma intervenção ciru.Tgica. 

Requeremos que se tenha por justificada a ausencia do nobre 
.deputado. 

Sala das Sessõ~s. 15 de Julho de 1935. - Ascanio TubinJO. -
Renato Ba'!"bosa. 

-· i::.tt~rada. 
Do Sr. Se~retario do Senado, de 13 do ·corrente, solicitando os 

..origir.<:~es de indic3ções desta Camara sob bitributação. 

- Remetta-se. 
Do Ministerio da Justiçii e Negocies Interiores, de 12 do cor

.l·entc, enviando as seguintes 

INFOB:llíAÇÕ.I!:.S 

Exmo. Sr. 1." Secretario da Camara dos Deputados; 

Em referenda ao officio n. 803,. de 26 de Julho findo, cabe-ll!.e 
.declarar a V. Ex., relativamente ao pedido de informações contido 
nc- requerimento do Sr. Deputado Salles FUho, devidamente appro
vado em ple.narlo, que; 

Quanto ao item a) -- Foram concedidas á Cruz Vermelha Brasi~ 
leira, por intermedio deste Ministerio, as. subvenções de 40:000$000, 
.em cada um dos exercido.:; de 1929 a 1930, mencionadas no art. 2.0

, 

verba n. 33. Leis ns. 5. 61 O, de 24 de Dezembro de 1928 e 5. 753, de 
27 de Dezembr<:> ce 1929, subvenções que .foram mandadas entre~ 
gar pelo~ avi::os nwnero 2.133, de lO àe Junho de 1929 ....... . 
(i0:000$000); n. 1.355, de 2 de Maio de 1930 (20:000$000) e .n. •• 
1.669, de 18 de Agosto taiiJ.bem de 1930 (20:000), diri9idos todos 
a;> Tribunal de Contas. 

Creada pelo decreto n. 20.351, de 31 de Agost<:> de 1931. a 
Caixa de Subvenções", destinada a :auxiliar estabelecimentos de diver~ 
sas naturezas, inclusive hospitaes, foram concedidas, para o exerci
cio de 1931, as subvenções de li:OOO$, pelo Decreto n. 20.739, de 
28 de Novembro de 1931 e de 6:000$000, ,pelo de n. 20.993, de 25 
de Janeiro de 1932, auxilies que foram mandados pagar pelos avisos 
c este Mínisterio ns. 2. 723 ~ 137, respectivamente de 8 de Deze:mbro 
de 1931 e 29 de Janeiro de 1932, dirigidos ao Ministerio da Fazenda. 

Do exerdcio de 1932 em diante os :serviços da "Caixa de Sub
venções foram attribuidos ao Ministerio da Educação e Saude Pu~ 
blic:a, na fõrma do decreto n. 21.220, de 30 de Março de 1932. 

Em relação aos itens h e c - Os pedidos de pagamentos das 
.subvenções referentes a cada wn dos e:a:erdcios de 1929 e 1930 fo.. 
raro. processados · regularmeote mediante prestações de contas relati~ 
vas ao emprego dado âs quotas que foram mandadas entregar antet'kw 
mente, constituidas de documento.s de. despesas realizadas com a ma• 
c.utenção do hospital da referida mstituição, · taes. como generos aH· 
mentidos, medicamentos e material sanitario, com a approvação des-
te Ministerio e -ouvida, previamente, a 1\ssistencia Hospitalar que, 
por officios numero& 520, de 5 de. Junho de 1929 e 457. de 16 de 
Abril de 1930, transmittiu infol"liiações prestadas pela lnspectoria 
Tec:hnka a respeito da entrega dos auxilias. 

As subvenções para o ~ercido de 1931 foram mandadas entre-
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-~ar na vigen~ do citado decreto n. · 20.351, que creou a "Caixa 
-de Subvenções , teado sido os respedtivos .processos. remettidos à 
Directoria d~ Contabilidade da Secretaria de Estado da Educação e 

.Saude Publica <:Qat os officios da Oir.cctoria Geral de Contabilidade 
-da Secretar~a de Estado deste Ministerio sob numeres 558, 568, e 
570. respectivamente, de 23, 25 e 26 de Abril de 1932. 

Sobre o itlzrm d ·- O assumpto não estâ actua.lu:lente alfecto a 
c:ste Mini.stcrio, mas ao da Educação e Saude Publica . 

Finalmente tenho a declarar a V. Ex. que os esclarecimentos 
-constantes destas informações são os -existentes nos processos archi~ 
vados na Secretaria de E~tado deste Ministerio e que são pedidas á 

·Commissão arroladora dos processos da etiincta Commissão de Cor~ 
:reição Admi-nistrativa informes quanto a auxílios qu~. nos re.speçti- · 
·vos processos, -porventura figurem cOIJlQ concedidos á Crw: Verm~ 
.lha Brasileira no alludido .per iodo. 

Reit~o a V. Ex. os m~us protestos de alta estima e coosidera-
ção. 

O M.itnistro da Justiça e Neqocios Interiores - Vicertte R.áo. 
- A quem fez · a requisição. 
Do Ministerio da .Educação -e Saude Publica. de 5 do corrente, 

·enviando as sequintes 

Senhor 1. 0 Secretario : 

Tenho a satisfação de transmittir a V. Ex. as inforlllac;ões que 
'solicita a este Ministerio no offício n. 716, de 6 de Junho promno 
9assado, acerca do .e-ntendimento existente entre o Governo e a San~ 
ta C asa de Misericordía desta Capital, para pagamento de auxllios 

·pec:;uniarios ãquella instituiç!<l de caridade. 
Devo, ant~ de tudo, esclarecer que não foi lavrado nenhum 

termo de accordo entre este Mínísterio e a Santa Casa. e.stabele
·cendo as cOlldições de pagamento das referidas quotas. O que -exi.s
. t.e, apenai>. é wn entendimento entre as duas partes, effectuado á vis--

ta das 'J)ro"ll\denciM autorizadas no Decreto n. 1.623. r:ie 31 de De~ 
· zembro de 1906, e em virtude do qual o Governo baixou o Decreto 
n. 6.748, de 22 de Novembro de 1907, abrindo o credito de ..... . 
350:000$000 para auxiliar a construcção do Hospital de Isolamento 
de T-uberculosos, de propriedade da Santa Casa. e cujas obras se 

-ise a chavam em vi01 de conclusão. 
De então em diante, continuou o Governo a dar auxiJ.io a San.

:ta Casa ptlo orçamento do Ministerio da Justiça, até 1930, quando 
fo~ collSignada a verba de 260 .~.,)000, a favor do Hospital de 

.Nossa Senhora das Dores (Sanatorio de Cascadura), inclusive . . .. 
· 10:()()0$000 para ., custeio do ambulatorio, destinada a verba em 

quest:W a occorrer metade da despeza annual do estabelecimento. 
Em 1931. em cou.sequencia da situaçl[o creada pela revoluç!o, 

: tllio figut'OU no orçament<l a verba referida, tendo a Santa Casa. re~ 
·.~bido, nesse anno, apenas 80:{)()0$000, autoriZados. pelo Decreto . n. 
:20.73S, Je 28 de Novembro~ 1931, e mais ~:000$000. por autori~ 
zaçáo do Decreto n. 20.883, de 26 de Janeiro de 1932, cwm total 

·de 120:000$000, que lhe ioram Pil90:S pela Caixa de Subvenções; 
,creada p.tlo Decreto n. 20.351, de 31 de Agooto de 1931. 

P!eiteaDdo a Santa Casa o pagamento dél diflerença entre ·essa 
'quantia e a inlpottancia .de 260:000$000, no anno de 1931. e · mais 
.as subvenções cotTesponden~s aos annos de 1932 e 1933, no total' 
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de 650:01-"0$00:), foi-Ih~ proposta, pt'lr este Ministerio, uTDa reducção 
cie 1 GO::...vG;i>DCO. e~tabelccendo--se ainda que a liquidação da impor
t~nci3 C.: SOO:OOJ$000, em que ficára fixad-o o debito em virfude 'do 
watimento; seria feita pek> saldo da Caixa de Subvenções, já ·então. 
extincta . Acceita pela Santa Casa a .proposta ·lavrou"se o compe:
t.:nte termo de accordo. qu-~ exonerava o Governo. a partir oa data 
i:!<1 · <:JsigP.atura do mi!smo, de quaesquer · responsabilidades que lhe 
pudessrm caber cem a manutenção do Hospital <ie Nos-sa Senhora 
das · Dõres, ::iesistin:io, por esse termo, a Santa Casa de reclamar 
t:ualqu:r quantia. além do total. já referido, de 500:000$000. 

A Santa Casa: porém, não concordou com os termcs da desis~ 
tEnda, acima resumidos, pleiteando tambem o pagamento da c:ontrl
l:dção correspondente ao anno de 1934, rio valor de 2&):000$000, o 
que elevava o total a qu~ se julgava com direito á importancia de-
760:000$000. Por essa razão deixou então, qualquer ul~erior anda
mento. 

A exposição. que acaba de ser feita, evichncia que não ha divi·· 
cia reconhecida de auxilies ã Santa Casa. uma vez que jamais se ce~ 
le-brou qualquer accordo entre este Ministerio e aquelh in.stit\.tição. 
nesse sentid.o. O que b::~via, como aliás já foi ·accentuado, era um 
entendim~to cnt:2 as duas parte, que f.oi nonnalm~nte cumprido. 
<::té o anno d! i93C. e cuja execução se interrompeu d.: então por 
aeant!, em virtude da situação especial resultante da revolução. 

Ao en~.ejo, reitero a V. Ex. o s meus protestos de elevada con
:sideração e estima. 

Gustavo Capanama 
A quem fez a requisição. 

E ' lido ~ vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 9 - 1935 

lvlanda archivar 11 ciccular da União Hispano Americana, suggerindt:> 
a adopçiio de uma barrdeúa para. commemorar a CÚJ.tl! de 12 de
Otuubro:• com pareceres das Commissões de Diplomacia ·c Edu
cl!çác-. 

(Diplomacia 6 e Educação 17, 1.• Legislatura) 

Dia a dia se acc.~ntua, mais ·forte e mais :firme, a conveniencia 
de approximação entre os povos do continente am·~cano. A ·princi
pio, ,cadau m .delles, lança.Iido · as suas· vistas para o · contill!:i:z!e eu
ropeu, e-· indo ahi · bebet a·· saa· ·cultura, não ·olhava ·par-d os lados' .e 
·continuavam,. todos, no de.!:conhecinll!ilto · uns de outro:!!.- Hoje1 mul
tiplas. causas, e -entr~ ·-ellas avultando :o propr!o crescimentO d~ . cada: 
uma"da:õ naçõ-::s americanas,<·têm'·modificado' a~ attitudes ~' 'dâdo aZas.. 
ãquella.. ·"consciencia americana:· de· que ·fala· .OliveiTa · Lima; ' ,, .. , 
:"•; ·. A medida . suggerida- ··pela IIniãb·-Hispano Americana,: ·de tor
nar feriado--():- dia·J.2-de• ÜUfubro. -·~coberta .. da· •:AlMrit:aFserâ tima 
,demonstraÇaO. obje<)_tivs-• <:IOII :"desej0s·1 de.• affirmação ·do:..- ·'."semi:mmto· 

·: ·ameri"a.tio";-<·p~:kJJ"qüal- muito t-tm ·= o ·Brasil--trabalbad({ ~as ~
. · taçc·<S. ·de 'S.U<F vtda ~mteroàciÓ'Ilàl'~no: continente.~-. :: ·, ,~··. ' . . :.· ::<~-o-:-·~ 

·:-- ... .'f3} .: sug~estão;')foi<'riÔS pl'esente=·,qu:àndd:: já"•havúurióS proViden
ciado pele~ :•re.s&ibelecipient6 do -f~do , 'ire .l2 ·de· .. Outubro, :çom ~: o
.pt;ojectp· n·.-<n.~e.•jâ '<3t'~=--lloie en:r~güítdá dise1i~ô~-' :·:-' 
' • .;, Qua!1to:. â- i:s~da·:':' pat!k1!-N~1illudida•::sogiJ~t§é5, -.::; ádopçâo · i:fa 
•' ' ... ,. :',.~~, .: ;-': -:""J : · , ·~;;r;· - e~:~ :~11 ~L ~-~;::....:·. ;J ·~11C,~âi! ' ·-;~, !~, .... ,-:~r;; ~~-) -:;~. !'.1·:•·. '· . :"; 
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.:B,andcira da .Raça", destinada á commemoração dos vinculas so~ 
·ciaes. entre a America e a Hespa.nha, nada temos q~ opina::-, pois 
<:lia se refere apenas á America Hespanbola e não á Am~riça Por~ 
tugueza c é. Amerk<'. Ingleza. 

Prejudicada, como se acha, a alludida primeira su;;g.~stão rc~ 
!ativa ao feriado d!! 12 de Outubro, opina a Co1Illn1ssão de Dipl<>· 
macia e TrataC.os que a Camara, logo q1:~ t~nha votado o referido 
projecto n. 77, se dirija á União Hispano Americana de Montevidéo. 
communican-d~lhe, em resposta á sua circular, essa occurrencia. 

Sala da Comm.is.~ão de Diplomacia, 29 de Maio de 1935. -
Jii!'rrato Barbosa. - Hugo Napolelio, relator. - Souza Leão. - Ho
.racio Laf.cr. - Ncgrão de Lima. - Leoncio Galrão. - Olive-ira 
Coutinho. com a restricção de não ser ·favoravel ao restabeledmen-
1v <ie novo~ feriadbs. 

Parecer da Commi.ssão de Educação 

Subscrevo o voto da Commissão de Diplomada •• Tratados 
..que veio .fortalecer o .parecer da illustre Commi.ssão de Educação e 
Cultura, subscripto em 4 de Abril do corrente anno, por est~ moti
vo, peço o archivamento do pedido. 

Sala da Commissão, 12 de Junho de 1935. - H. Baeta Neve, 
Presidente. - Laudelino Gomes. - Osorio Borba. - Raul Bitten~ 
courí·. - Francisco de Moura. - Monte: Arraes. - Edga>d Saru::hes. 

E'. lido c vae a imprimir paTa ser remettido ã Commissão de 
Agricultura, Indus.tria e Commercio, de accodo com o § 3." do art. 
146 do R.~gímento, o seguinte 

PROJJ::C'IO 

N. 142 - 1935 

{ l. • úgislatura) 

Compelta o decreto n. 24.749, de 14 de Julho de 1934, limitando a 
pr:oducção de assucar e prohibindc a installação de rwuos en~ 
genhsc e usinas no t.erritorio nacional. 

(Agricultura 19, 1." Legislatura) 

Art. 1. • As · usinas de assucar estabelecidas no temtorio nacio-
nal ficam obrigadas a receber as cannas dos lavradores que eram. 
.:seus fornecedores de materia prima na data do Decreto 24.749, de 
H d-e· Julho de 1934, de accordo com a media de producção de cada 
uma a10 quinquiennio. tomado por base pelo Instituto do Assucar e 
<;IQ AJcool. -para a limitação da producção assucareira . 

Paragrapho unko. Quando por qualquer motivo, o lavrador se 
dç_sligar da .Usina á qual vmdia suas callilas, Ç-qrante o .penedo de 
U.-na safra. não poderá invoêar o direito do artigo 1.~ ,podendo o usi
'neiro substituir, a seu ·criterio, a quota correspondente á do lavrador 
<desligado por cannas do seu proprio cultivo ou. de outro lavrador .. 

Art. 2.. o pagamento das CaDDa.!i .fornecidas as usinas, .será feito 
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~e accordo com as cc>ndições vigorantes entre o lavrado! e o usinei~
ro anteríorm.mte ao Decreto 24 .7~9. de H de Julho, de 1934, salvo· 
em combinação em contrario entre as partes, ficando estabelecido· 
que essas .nunca poderão fixar .preços para a materia prima inferio-
res aos das tab~llas cle pagamento existentes no quinquennio tomadO'· 
por base da limitação da .producção assucareira. 

Art. 3.• Fica entendida que os preços das cannas fornecidas ás 
ill>inas serão calculadas de accordo com as tabellas de pagamento vi-· 
garantes nos differenres Estados em que estiverem estabelecidas, não
podendo as mesmas basearem-se em tabellas correntes em Estados 
differentes d-:: suas respectivas localizações para diminuir o .preço de· 
acquisição de materia prima _ 

Art. 1.• Revogam-se as disposições em contrario-

] ustificação 

O presente prcjecto é uma decorrencía do que regulou a limita• 
ção da ·prodúcção ass.ucareira em 1934, e que tomou o numero 24.749' 
Este projecto, hoje lei, prohibiu a installação d::- engenhos bangués:· 
e usinas no territorio nacional; os antigos proprietarios dos hangues.' 
que desmontaram os seus machinismos, ·passando a v~:nder suaS'' 
cannas âs usinas, estão, como cons!:,quencia do augmento de planta
ção de canna daq1!el!as empresas e concomitante impossibilidade d~ 
restabelecimento dos machinismas <hsmontados, na contingencia de 
perderem as cannas actuahncnte plantadas, .llém da situação que OS· 
obriga injustamente a uma mudança de cultura para que não estão 
preparacios, além da violação do .~spirito que presidiu á creação do
Instituto do Assucar e do Akool, fundado para ·attender, não sólÍ::ten
tc as necessidades dos ínciustriaes, como tambem as dos lavradores. 

Sala das Sessões. 10 de Julho de 1935. - S;:;uet"ino Barbosa 
Mariz. ~ Barrdeh-a V sughan. ~ Cardilho Filho. - Bento Co~
]unic:. - Hcrmcto Silva. - úmgruber Filho. - Antonio de Góes> 
- Heitor Maia. - Humberto Moura. - Ozorio Borba. - 'Aâolpho· 
CrJso. -- Arna11d0 Fontes. - Adalbcrto Camargo. - Herecti81!0f 
Ze:nadk:. - ]oão Cleophas. - Gratuliano Brito. - José At.tgw;to. 

O Sr. Presidente - Estâ finda a leitura do Expediente. 
Tenho em mãos uma carta do Sr. Almi·rante Protogenes Perei

ru Guirnarãçs, nos seguintes tennos ; 

"Exmo . Sr- Presidente da Camara dos Deputados. 

Eleito e díplomac!o Deputado peia cil"CUU!lscripçào .do Esta~ 
do do Rio de Janeiro, apresento a V. Ex., para fins de direito· 
a minha renuncia ã cadeira com q~ me honra o eleitorado flu• 
minensc. 

Aproveito o ensejo para reiterar· a V_ Ex. os meus p~
testas de estima e apreço."' 
A Camara fica int-eirada, e vae convocar o su, •• enti!:. 

O Sr. Severino Mariz -(Discurso mandado â Mesa) - Sr
Presidente, como uma realização concreta e objectiva de ordem ec:o• · 
:oomica, pode apontar o Governo revolucionario, a creação do Insti
.tuto do Assucar e do Alçool. 
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Foi justamente, em 1930, o anno de maior provação da iodus-
tria e da lavoura c:annavieiras, a braços com a depressão alarmante 
dos. preço.:; . Não s.ó em consequencia da supt>r-producção :mundial 
do assucar, como da desorganização do mercado interno desse produ
etc funccionando ao sabor de poderosas organiz<>ções financeiras, to
mando indefeso o productor desamparado, sem a assistenda indispen
savel do credito e: quasi sempre gravado de compromissos .pesados de 
ordezn financeira_ 

Basta lembrar, Sr. ; Presidente, que em Pemambuco, o maior 
centro de producção ele• a.ssucar do Brasil. no anno de 1930 o preço 
médio desse producto foi 4 .845, por 15 kilos do typo crystal, elevan
do-se de 3 . 940, no anno seguinte, com a installação da commissão 
de defesa, seguindo-se-lhe a creação do !nstituto de Assucar e do 
Alcool que com el!a se fundiu num SÕ e mesmo orgão, dando em re
sultado a estabilidade de preços compensador-es do ultimo trien.nio 
e ao mesmo tempo a systematlsação da producção de alcool anby
dro, tendente, senão para a libertação integral da impotttação do 
combustivel liquido .estrangeiro, ao menos, para dizni.nuil-a em pro
porçãc apreciavel. 

Mas o o Instituto do Assucar e do Alcool embora victorios.o. 
não poude fugir ao realismo ao qual allude o senhor Alberto Tor~ 
res, ensinando que "as reformas não se processam como edifica
ções materiaes; iniciam-se com um mudança de attitu<ie em face 
dos problemas e proseguem com um programma político firme <:ten
tro de uma formula constih:cional flexível" . 

Era principio corrente nos Estados nortistas. entre os indus~· 
triaes do assucar, que as usinas não considerassem como objecto 
de sua actividade o cultivo da canna. 

Mesmo as te!Tás destas empresas industriaes eram arrendadas 
a terceíros para que as cultivassem. com a obrigação natural e lo
gica de serem as canoas produzidas vendidas ás mesmas. 

Desse modo lnteiramecte differente agora as coisas estão se 
t'>rocessando com a creação do lnsti{uto do Assucar e do Alcool . 
Começaram diversas usinas promovendo o despejo collectjvo dos 
seus antigos collaboradon:s - - os !orneceàores de canna. 

No Estado de Pernambuco essa orientação teve tão extensa e 
profunda repercu.s.s:io ~ na Assembiéa Constituinte Federal o 
Deputado Augusto Cavalcante encaminhou á apreciação dos seus 
pares um projccto de lei, visando acautelar os inter~sscs de algu
mas cent\'n3S de famillas de agricultores, atiradas subitamente ao 
desemprego. À maioria desses lavradores, Srs . Deputados, não ti• 
r..ha nenhuma possibilidade de tentar outro ramo de actividade, pela 
falta de preparo e capacidade de adaptação a novos moldes <le 
vjda. AqueiJe projecto. Sr . Presidente, infelizmente não mereceu a 
approvação dos Srs. Constituintes. 

O -programma dos iDdustriMS poude szr tranquilla e pacifica~ 
mente executado. · 

Confesso - manda a verdade ·fazel-o, - que o caso de ·paga
mento das canoas, suscitado em meu Estado e regulado pelo Decre
to n. 111, de 23 de Janeiro de 1932 do interventor federal de en
tão, ratificado pelo Chef-e do Governo Provisorio e111 8 de Abril d~ 
mesmo anno, foi condUzido com. a prudencia e habilida·:!e uecessari.as
r.elas parte!". interessadas .. Os resentimentos deixados, r~ucidos ·a 
motivos d~ ordem teclmlco-economica, levaram os industriaes a con~ 
verterem-se em lavradores. -Mesmo assw é preciso não _esquecer a 
J:;rocedencia das reivindicações dos lavradores envolvidos naquelle 
dissidio . Basta coo.siderar o apoio recebido do Sr. Carlos de Lima 
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CavaJca,nte, apesar de sua qualidade , de industrial. numa edificaote 
affirmação ao espirito publ~co . Igualmente solidario com os agri~ 
cultores pernambucanos, ficou o .secretario, da Agricultura de então. 
hoje meu nobre e presado collega, de representação :1esta C asa, o 
Dr . João Cl:ophas, cuja intelligencia, cultura e conhecimento dos 
problemas economicos de Pernambuco e , quiçá do Braill, r econheço 
e proclamo. Sr. Presidente, e Srs. Deputados, as coisas agora to· 
mam um outro aspecto que á Camara impõe~s~ o dever de conhecer 
p<!r?. :emediar. 

Algumas usinas depoi.s de chamarem a si o cultivo da;; terras. 
anteriormente confiado a terceiros, declaram aos seus cmtigos. for
necedores de materia prima, produzida em terr,as proprias, que se 
consideram desobrigados do compromisso ,de recebei-a. 

Os plantadores de canna em terras das usinas foram eliminados 
e afastados compulsou1ameote de suas ,actividades. 

Agora é a vez dos que cultivam terras de sua propriedade. Sr. 
Presidente, como um imperativo do meu mandato, não podia silenciar 
sobre os motivos que m~ fa:o:em vir a esta tribuna. 

Mas, além dessa circumstancia, ha outra de ordem moral. de 
maior amplitude e gravidade. 

O anno passado, como presidente de uma commissão da lavoura 
can!lilvieira de P ernambuco, estive um mez: inteiro nesta C apital tra· 
tando de interesses á mesma pertinentes e advoguei, com os meus de· 
dicados companheiros Dr. Netto Campello Junior e Amaro Caval· 
canti, a limitação da producção assucareira nos moldes do decreto 
federal n. 24.749, de 14 de Julho de 1934. 

Esse decreto, Srs. Deputados, probibe , a montagem de eng~~ 
nhos de assucar ~o territorio oacional, submettendo a um processo 
especial a iru;tallaÇão de usinas. 

Eu pergunto, agora aos que m?: ouvem. em que situação ficarão 
(:m face d este arbítrio injustificavel os agricultores que envelheceram 
no cultivo da canna, q~:= desta actividade fizeram o, fundamento eco
:oomico da vida, e agora se vêem de um lado na condição de não 
encontrarem compradores para as suas cannas, e de outro impossi· 
bilitados de i.nstallarem machini.Smos para aproveitai-as? 

Quando o poder dictatorial creou o ln-<tituto do Assucar e elo 
Alccol e a Assembléa Constituint~ approvou o .seu acto. não se orien~ 
taram e<.ses poderes num sentido de unilateriedade; visou antes a 
defesa da producc;ão assucar~ira em funcção de binomio - industria 
e lavoura. 

De maneira nenhuma poderja se tornar indilferen-te a sorte de 
qualquer dos dois elementos daquella prodocçao . Então, meus no~ 
hres collegas, emquaoto o resulta-do do cultivo da ca.nna era incer
to. dependente da especulação dos m:rcados, devia ser exercido pe~ 
)os lavradores que nessa actividade muitas vces foram arrastados ao 
aniquUlamento e â m ina de patrimo~os adquiridas, sabe Deus, â custa 
de quanta renuncia e sacrifício, , .quando, pela .intervenção do .Go
verno, numa orientação sabia e fecunda, concebida e executada pel'a 
ajuda e 1>enetra:1te intelligencia do Sr. Leoaardo Truda. foi :possi~ 
vel assegurar uma tranquilla e promissora establlid!!de aos interesses 
da producç5o;) assucareira, deve esse resultado ser o privilegio dos 

.lndustriaes? . . , . . , .. . , , 
·"- , Apesar. de .. interessado na· ~il,v.oura,,,da ;.<;ilmla e ,coiiUllercio do 
,&-;s.ucar, deVo ,declarar, á, Camara ,q,ue ,.$ .so~,foroece'dor de. qmn15. 
que as consequencias de5sa situação que' cumpre , a tOdos'· nós rêriie~ 
diar, a mim, mercê de Deus, não ale<mça nem attinge de maneira 
.nenhuma . 
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Dcv.o tambem C3clareccr que ao fim da legislatura passada, por 
iniciativa de um D!!:putado p:rnambucano, pretendeu~se introduzir mo~ 
dificações na estructura do lnstituto do Assucar e do Akool as quaes 
se fossem obj~ctivadas levariam á ruína muitas usinas de assucar, 
contra as mesmas me in5urgi pela presença do meu &tarlo. 

Dcntr~ o::. industriaes do assucar, reconheço· muitos homens dy· 
namicos, ou.s<!dos, animados de um ideal de cooperação, integrados 
na concepção moderna da divisão do trabalho e dentre elles, por~ 
que não confessar. tenho algumas das minhas melhores amizades. 

A mim, Sr. Presidente, equidlstante dos interesses dos indust:riaes 
e dos lavradores, sem espirito dz facção, animado sõmente de inten· 
<;ão de servir a justiça, de encontrar uma solução equanime e con· 
ciliatoria para · o desvario da ambição irreflectida de alguns e evitar 
~ eclo~ão de 'l'eivindicações extremadas de muitos, saturados de de~ 
$enganos. eu · venh~ .submetter um projecto de lei, Te gulando o as· 
sumpto, que apreciado pela alta sabedoria e elevação de propositos 
dos m'!us nobres collegas desta Casa, certamente merecerá appro~ 
vação integral. como uma experiencia do bem commum e da hôa 
marcha da actividade deste sector da economia brasileira. 

Srs . Deputados, no inicio das considerações que venho fazen~ 
do, citei Alberto Torres sobre a marcha das reformas indispensavei.S 
ào reajustamento do mundo com os imperativos h1e1uctaveis da evo-
k:çãc d:1s idéas e das co:sas. ' 

A mudança inicial d~ attitude preconisada peol pensador bra· 
sileiro está realizada: o Governo e o legislador bra!jl:;iro ahand~ 
rmr= o principio da li)>crdade economica, substituindo-o pelo da 
econc;nia plan:ficada, -para encarar e resolver a angustia em que 
se d:batia a grande lavcura nacional, a cuja sombra o Paiz enri~ 
queceu e enobreceu-se n:;, curso do seculo XVII. 

Pers!stente e firme ness~ movimento inicial tem se conservaâo o 
Governo para levar avante a obra emprehendida. Urge, agora. ·~ 
rém, meus nobres êoll~gas, dar t1m pouco de flexibilidade á directriz: 
até agora seguida, permittindo attingir o alvo do movimento i·nicial. 
sem prejudkar os interesses da justiça e os deveres da solidariedade 
humana, inseparave!s de toda obra real~dora continua e <luravel. 

O Sr. Presidente- T~m a palavra o Sr. Gomes Ferraz. 

O Sr. Gomes Ferraz - Sr . Presidente, desisto da palavra. 

O Sr. Pr~'"i.dente dá .a palavra. successivamente. aos 
.Srs. Abelardo Marinho, Café Filho, Ubaldo Ramalhete, Ar
thur Bernardes Filho, Julio de Novaes, Barreto Pinto Lima 
Teixeira, Macedo Bittencourt e Xavier de Oliveira, que não 
se acham presentes. 

O Sr. Alberto Alvares desist~ da palavra'. 

Não está presente o Sr. Emílio de Maya. 

O Sr. Presidente· - Tem a palavra o Sr. Humberto de An· 
.drade . 

;·, ···-o· Sr. Humberto de Andrade·- · Sr. Presidente, Da div.isão das 
·actlvidades -publicas do : Paiz. ·cabe· ao Mi.nisterio -da Agricultlll'a pro-
.mover o desenvolvimento das riquezas do sólo e do s~sólo. 

Vasto, portanto, é o ~eu campo d": acç:io, seja· em relação á pro-
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ducção vegetal. que conta numerosas especies cultivadas ou nativasr 
seja relativamente á industria pastoril, que dispõe de ãmbiente de 
vastissíma capacidade- e de condições -propicias á 'Proliferação das
raças domesticas . 

A -esse depaTtamento d:a União compete irremissivelmente e de
accordo com a nossa organização politica e administrativa. o fo--, 
mento e a defesa dl!ssas riquezas naturaes, que, -em .todos os tempos 
da vida nadonal, hão constituído a base da fortuna ·publica e ~ar~ 
tkulai'. 

Ao Ministerio da Agricultura é attribuida a fu.ncção de coar~ 
clenação e de direcção das activídades ruraes. Tendo em conside· 
ração o valor -da producção agricola. quer actual. quer em sua ~ 
tenci-alídade, traçara elle as directrizes economicas, que conduzam o 
labor agrario através rumos definidos e seguro. Orgão de previ• 
cencia. estaril sempre vigilantz contra os desequilíbrios da -produc• 
ç~o. A' depreciação de um .pro:lucto. por falta de mercados ou .por 
superproducção, corresponderá o incremento de um outro, de ma• 
neira a attenuarem·se as c:is~~ que. inevitavelmente, assaltam, vez 
por outra, o paiz. como succede a outTas nações. 

C:ilie ainda a esse Ministerío impulsionar a exploração das ri
que=." mincraes, ~ntre as quaes avultam, no Brasil, o ouro e o ferro. 
justamente as columnas mes~as em que se esteia a vida economica 
e financeka das nações, por constituir o .pr:üneiro a propria moeda. 
adoptad::t. I!Diversalmente no intercambio cominercial, e o segundo, por
ser materia prima da industria das machinarias, de que depenckm. 
estreitamente, as demais icdustrias. 

O ouro I! o ferro movimentam o mundo, e decidem a sorte dà.s
nacion;~lidades, na paz e na guerra. 

Pela simples enumeração de suas attribui.ç~s, Sr. Presidente, de• 
prehende-se a grandeza da responsabilid-ade que pesa sobre o MinJs. 
terio d-a producção. Isso mesmo após o desmembramento das .partes 
referentes ao commercio e á industria, que, na segunda Rep:.tblica. 
consti.tuiram uma cova pasta . 

Não é exagga:-o a!firmar-se que no Departamento da Agricultura
se encerram os maiores interesses do .Pai%. 

Tem eHc cumprido tão eleva-da finalidade? 
Por maior bõa vontade de que se esteja -possuído, não vejo como

se .possa responder .por uma affirmativa. 
E' o proprio -titular da Agricultura, Sr . Odilon Braqa. que, em 

incisivas declar"ções á imprensa, manifesta, em termos claros, a ne~ 
cessidade de modificações em seu Mini_<;terio. S . Ex: .• pouco depois' 
de assumir o carQo, cogitou, conforme disse em recente entrevista a 
~o Jornal", de "tentar um esforço de coorde:c.açãc geral das acti
vidades offíciaes, volvida-s oo Brasil ·para os problemas que consti• 
tuem a razão de existenda do IMinisterio da Agticultura". E' que
S . Ex. . dotado de visão perc:uciente, sentira, desde logo. a inope-
rancia actual da repartição que lhe fõra confiada pelo chefe do Exe~ 
cutivo, apesar de acabar de soHrer repe-tidas e profundas quão im- · 
profiquas reformas e ajustame;ntos durante todà a gestão de seu an~ 
tecessor - Major Juarez Tavora. 

O eminente Sr. Odilon Braga, na alludida eotreV'ista, chega a 
classificar de ridiculo o controle do Minis te rio _ -

Em refo~ço de :minha the.se, permitto-me 4J:lvocar - a necessi
dade de reorganízar o Ministerio da Agricultura - outra palaVJta 
autorizada, a do nobre Deputado João · Cleopbas. que, além de sua-. 
cultura, possue o tirocínio da adminiStração. dos serviços egrJcolas:. 
({e Pemambt:co, aos quaes imprimiu feição d~ accentuada e reconhe,..-
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cida effitiencia. S . Ex. , depois ~ alludir ã gestão }u3rez Tavora. 
<lisse em brilhante discurso ·proferido desta tribuna: .. Não obsta.ate 
uma reforma, como aquella, de .tão vasta repercussão, o que se ob-
serva é que o Ministerio da Agricultura ainda está muito longe clt
ser .,.....- como deveria por todos os motivos - a organização dire
ctora, activa, vigilante e avisada do Un.puisionamento, fiscalização e 
controle da producção bllé!SUeira''. 

E , brça é r«:onhecer, os serv.ic;os agricolas federaes não têm 
evoluído, como se ·fazia mistér, afun de acompanhar. já .não <ligo aos 
imperativos da economia nacional, que tem por ~teio a producção 
agricola, porém ao menos o rithmo dos outros departamentos publi
cas; ao contrario, patente é o seu retrocesso, graças á sua actual or-
ganizaçã~xdruxula e original pelas extravagancias que encerra. 

Tremenda e irrecomvd é ·a culpa que pesa sobre os adminis-
tradores brasileiros, por não terem correspondido á responsabilidade 
(iue lhes cab~ de amparar e dirigir a economia popular, acarretando. 
com tal dzsidia, irreparavd retal'damento no evoluir da na cionalidade. 

Não D(X; ílludamos, por um instante sequer, que seja possivel en~ 
contrar soinção para o equilibrio das finanças, nacionaes, fóra do 
cODcurso da majoração da (:xportação dos productos agricolas. 

Restringir gastos, quando a vastidão territorial e o accrescimo 
da população reclamam maior amplitude dos serviços publicos? 

D:minuir a importação de artigos manufacturado.s, 'Para evitar 
evasão do nosso ouro, se o preço e a qualidade dos artefactos nacio-
na es não satisfazem ás necessidades do consumo? 

Neste passo da civilização brasileira, não ha outra fonte segura 
a que recorr.-r, de prompto, para estancar a sêde que attribula o 
Tbesouro Nadona!, do que a da producção ag~ria. Para demons-
tração disso hasta um :l'apido -::zame sobre os quadras estati::ticas ·do 
commercio eJtterior, onde . figuram os productos do sólo, mui em 
particular os de origem vegetal, COJ:Q. cerca de 90 % do va lor global. 
dur:mte mais de um decennio. 

Por.tanto, ampliar as safras e desenvolver os rebanho.s. seja -para 
exportar, seja para o consumo interno. ·pois varios generos, como o 
trigo e a batata, .que hoje ainda importamos, podemos produzir ao 
meiJos para as .necessidades domesticas - deve constituir a preoc
cupação da hora presente . 

Amparem~se o lavrador e o creador com o credito rural, sob 
justas bases, necessario e indispensavel ao incremento da actividade 
dos campo~: com ensinamentos profissionaes, praticas e opportuna~ 
mente levados aos centros r-uraes, para que possam tirar maior pro- · 
veito de seu labor - produzindo mais e àe melhor qualidade; com 
a facilidade de transportes ferroviarios e maritimos, para circulação 
intet"na das safras .e escoamento dos generos exportaveis; com a or~ 
ganuação de associações de classe, principalmente de cooperativas de 
producção, que os libertem da explor-ação de intermediarias ganan~ 
ciosos, - auxilie-se o .productor, hoje só lembrado ·pelo fisco voraz. 
- e veremos de quanto el!e é <:a paz. 

Assim, e s6mente assim, _conseguir~e·â o desejado equllibrio das 
finanças publicas, o r-esgate das dividas externas e a prosperidade 
popular. · . · 

Para a execução de um progrannna dessa natureza eu justifica~ 
.ria, plenamente, at~ uma emissão especial, se o govt1'D.:> não dispu~ 
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1:esse de me~os. contando que fosse lealmente applicada na realização de 
u:J'l plano systematico, pcv:.amente estudado e traçado em coopera
~ilo com as e·ntidades representativas da classe tur.al. 

Rcconh~ci:!::. a incapacidade do Ministerio da Agricultura, den
tro de sua ?-c.tual organizaçâo. perra e inoperante, absolutamente in· 
compativel cc.m as ·funcções de alta relevancia a que é chamado a 
desempenhar na vida economica do Paiz, e, cabendo ao Poder 4-
gislativo a prerogativa de crear leis que assegurem a bôa execução 
dos serviços fcceraes, não nos i! licito aguardar pa:::.sivamente sug
gcstões cu in.idativas de outro poder. Abdicar dessa faculdade cons
titucional equivaleria a annullar-se a si proprio. E, então, o tribu
nal da opinião publica, nestas boras de 'incertezas e apprehensões, 
lavraria, com inteira justiça, a sentença condemnatoria contra os re
presentantes do Povo que faltaram á S~';l missão. 

Num inquerlto porventura levantado no sentido de averiguar e 
repartir culpas. talvez se chegasse á conclusão de que as causas ma
ximas do grande mal recahiriam na falta de technicos, na primeira 
phase de cxistencia do l'YUnisterio da Agricultura, e, depois ciesse pe· 
rlodo inicial, na e:x.iguídade de verbas, com que sempre lutou. 

A ?rimeira causa. relativa a pessoal. podemos affirmar que ha 
muito passou. Hoje, aHirmo c;>m desassombro e imm~IÍso pra:ter, ha 
u!!! corpo de technicos capazes de g1·andes realizações, .na.s que se 
ankilo..-.a, esterilmente, po.· forças depressivas, alheias á sua vontade, 
A' falta de recurs.:lS de que anteriormente sof.friam -os serviços veio 
si! scmmar a de ~:ma organizaçl:io defdtuosa e vicia:da. 

Para conjurar o mal não ha outro remedio se n~o extirpar as 
excrec;endas, fundir instituições affins, em uma palavra reformar a 
estr.uctura tech:licratica do Ministerio, e, por outro lado, buscar so• 
lução para a ddiciencia das dotações. 

Esqu:~c~dos os dirigentes indígenas de que a producção .agrlcola 
concorre com elevada porcentagem para a receita publica, contem
plam . apenas com pouco mais de 1 <y0 o :Ministerio a quem eabe 
incremeatar essa merma .producção. 

Não me furto de recorrer .ao que escreveu o Sr. Benedicto 
Silva, assistente da Oirectoria de Est<ltistica da Producção, em pu
blicação distribuida nesta casa - o Minbterio da Agricultura na 
Economía Nacional. (0 orador le trechos da obra citada.) 

Effedivameote, sem recursos monctarios n~ é opossivel ef{ectuar 
obra dt vulto em questã.a dessa . natureza. 
· Tendo que attender a numerosos serviços esparsos por todas as 
·unidades da Federação, o Mi.nlsterio vê-se na contingencia de man
·ter repar.tiçães minusculas. deficientes em pessoal e apparelhamcnto 
material, incapazes d: desempenharem as funcções que, em theoria,lhes 
são attribuidas. A dispersão d-as actividades do Ministerio da Agri~ 

· cul~ura em depeodencias inefiicientes, nos Estados, é facto mcontes-
. ta.., e!. E se ponderarmos que no interi,or do Brasil, no ambiente ·do 
trabalho rural, ê onde elle d~veria agir, está implicitamente· ·dita. -a 
·fraqueza de sua actuação. Espalham-se-· agronomos pelos Estados, 
·sem ·appare!hagem. technica e ·sem auxiliares necessarios.. a esteriliza
rem o tempo e sua capacidade em meras aàvertencias : . conselhos 
aos productores. mais ou menos inoquos, em vez de ensinarem ante 
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a dcmon~traçã.::> :çratica, como convém, instruir= com o exemplo con
creto. Temos um batalhão sem soldados, desprovido de apparelha
nlento bellico. Entretanto com o corpo de technicos que já dispõe· o 
Ministerio se poderia r~alizar obra apreciavel, se fossem ~oncedidos 
rodos p<!m a parte material das despesas e outra fosse a organiza
<ão. M:1s, >e não e possível vencer a difficuldade financeira, au
gine~-tanr.ío as dotaçõ~5. que exigl! a insta!lação adea;:ad\1 das de
pmcencías nos Estados, dado o invencivel obst.aculo cem o orçamen
to· deficitario, cumpre contornai-a, buscando recurso que venha Eana'r 
tal · dlificuldade. E isso vamos encontrar na collaboração dos gover
nos estaduaes. qt~e m-antêm s<:rviços agricolas. frequel1temente com 
identicas finalidades do:> mantidos pela Uniã-o. Mais: acontece, não 
r ar~. verificarem-se choques entre esses serviços, graças á duplici
dad: de orie:J.tação. Um ~ntmde que determinada pratica é bõa, ao 
passo que outro a de~acons~lha. Tantas cabeças. quantas sentenças. 
E os prejudicados pela divergenci-a de opi.niões são os productores. 

A essas difficuldades de ordem financeira se so=am, por ve
z~s. (JS dest~mperos do gestor da pasta da Agricultura. Tempestuo
so. por alta recreação sua, ou mal orientado por estranhos trazidos 
eventualmente â alta administração do Ministerio, entende de bara
lhar os serv:ços com reformas sobr~ reformas, as mais disparatadas 
que se possam imaginar. 

A n0ssa situação economica está mostrando que uma nova orlen~ 
tação cumpre ser adoptada, par.a que seja sustada a fallencia do 
Faiz. 

Em todas as épocas a riqueza agrícola tem sido o esteio da 
Nação Brasileira. 

Jã disse e repito, que a despeito de tudo, a -producção do sólo 
: c indu~trias correlatas têm sido, no Br-asil, o sustentaculo maximo 
cia vida· particular e da receita publica. 

A .nossa industria foi crea-da e mantida, sempr~. ~ sempre, â 
sombra protectora das trincheiras alfandegarias, que a isola da con
succenda leal e, até ·certo ponto, justa, da similar estrangeira. Esse 
protecionismo exaggerado muito tem custado ao Povo brasileiro! 
Graças a eSl;.aS barreiras aduaneiras, nascem e vivem mdustrias ar
tifié:iaes, cuja virtude reside no enriqu~cimento de seus detentores 
felizardos,· e·· na exploração de um· pseudo-patroitismo, quz não passa, 
em verdade, d-e um jacobinismo parasitaria. Ao passo que isso se 
clã ém ·relação á industria, entrega-se .a sua propria sorte a lavoura 
~·a criaÇão: o credito agrícola. velha aspiração dos ·trabalhadores da 
terra, não tem passado, . atê hoje, de mera promessa dos governo~; 
ti ·eésin·o rural, erá· seus vario:. gtáos, tem ·sido assumpto menospreza-

. do· pelos dirigentes, como tantas outras questões do mais p~lpitante 
i:::;.l:eresse para a· acti vidadc agraria. · 

E' mist~r c urgente despertar confiança no seio do Povo para 
as instituições officiaes. 

N01 hora presente, em que o mundo inteiro se preo.:cupa com os 
movi'nient6s csodàes··éxtremistas, impõe~se que as instituicões publicas 
góZt'!in, 'ae-m'aiinl mais;·_·pre.!!tigio na opinilio sensata do ?ovo~-: . : 
· ·:--Ao' deScrédito· ~-_que se ·aruiiãam·os: serViçós "do ·Ministei:io-·da 
·Aijfi{ulttfi:'ã, ~-óp);õnpa:.:se· a· uriic.a·~ rê'sisté!lcia legitima: ·.Q efficienàa 
. ,·~~;i~:' J>:~prí~~~ ~ ·s~r:0~~s·. ' ·· ·· · ~ · · · · · ,_ ': "· · · ·· >: · · ·-· 
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E outro objectivo não visam as modificações introduzidas nesse 
departamento de alta administração do Paiz. pelo projecto de lei que 
·'linho a honra de submetter á apr-eciação da Camara. 

O longo contacto que possuo com os trabalhos desse Minis~ 
terio, sempre com a lnaJti.ma dedicação de que sou capaz, constitue 
.3 c:reclt?ncial, modesta embora. para falar sobre o assumpto. Entre~ 
tanto, longe de confiar sómente nos meus conhecimentos, busquei lu~ 
zes onde julguei poder encontrar. obtendo, assim, a collaboração pre~ 
c1osa quã·~ .:;inc~ra de technicos competentes, cujos nomes teria .prazer 
de declinar desta tribuna se .tal não me tivesse sido vedado. 

Apresentando aos meus pares o resultado de minhas. reflexóes e 
estudos, feitos com os olhos voltados para a classe agncola - a 
.<monyma obreira da maior parcella da riqueza nacional - com quem 
cabe sobretudo o Mínisterio da Agricultura collaborar na obra de re~ 
.erguimento economico de nossa grande Patria. espero o julgamento 
.da Camara. 

Mando à M'esa o projecto de lei, com a respec.tiva justificação, 
aguardando--me para, nos debates, dar esclare.cimentos que se ·fize~ 
rem necessarios. (Pa!mas. O orador é cumprimntado.) 

Desiste:n da palavra os Srs. Domingos V ~llasco, Se-
verino Mariz, Ferreira Lima e Botto de Menezes . 

Não está presente o Sr. Martins V eras e desistem da 
·palavra os Srs . Agenor Monte e Democ:rito Rocha. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Pereira Lira. 

O Sr. Pereira Lira - Sr. Presid-ente, acha-se submettido á de
liberação desta Casa Legislativa um projecto que tem o n. 97 e se 
refere ás profis.sões de advogado-academic:o e a-dv~ado provisionado. 

Tem elle a maior importancia não só para a vida judiciaria da 
Capi.tal da Repu~. como, ainda, e sobretudo, para a. vida judi~ 
ciaria do.<; demais Estad<>S da Federação, na hora em que estamos a 
rEorganizar, em bases d efinitivas, c ~onl:oantes com a nova Carta 
Constitucional, os poderes judiciarios locaes. 

Todos vós vos re.cor<laes de que, quando se discutiu, na Assem
blêa Nacional Constitu~nte, a parte. geral . da Carta, cujo anniversario 
amanhã se commemora, - ao co:osiderar a orbita das poderes da 
União, - procurou~se resolver quem teria c:ompetencia para regular 
.as condições de capacidade para o exercido das profissões liberaes, 
do jornalismo inclusive. 

Deveis lembrar-vos. tambem, que d.epois de um debate da maior 
importancia, ficou resolvido que competia exclusivamente á União -
art. 5°, n . 9, letra K - I~islar sobre taes eondic;ões de capaci
·dade para o exercicio das profissões liberaes e teéhnic~scientificas, 
assim como do jornalismo. . .. 

Vê a Camara,_ portanto, que, ao legislar a despeito de proíts
sões como a de solicitador e advogado, - evidentemente profissões 
liberaes - estamos illteiramente collocados dentro da c.ompetenda 
privativa da UniãO . 

Foi attentando Disso e com as maiores 4uvidas e receios, que 
~ lembrei de aproveitar esta opportunidade - em que a palavra 
.me é concedida, com surpre:a minha, - para . dirigir um appello á 
lllustrada Commissão de Justiça desta Casa no sentido_ de examinar 
o substitutivo apreseotado por um dos nossos mestres do direito, o 
Sr. D:!?utado Levi• Carneiro, substitutivo que. no art. 1°, dá · com-
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-petencia para legislar sobre prazo. forma. provas. condições de ido
·n~idade: moral e de competenci;l profissional na expedição de cartas 
·de solicitadores á lei de orgãnização judiciaria locaL 

T inha ficado, de mim para com.migo, Sr. Presidente, de ua· 
minar a questão, de formar sobre el!a o meu prejuízo definitivo, mas 
.ainda r:5o .tiv~ opportunidade d -e fazel-o, pois circumstancias varias 
me teem chamado a examinar outros assumptos. A.<:.sim, aproveitando 
~ste ensejo. em que sou. por as.sim dizer, a ttrahido á tribuna, deante 
-da ausencia d~ tantos oradores, - colloco deante da Commi.ssão de 
Constituição e Justiça da Camara e do eminente Deputado Levi 
·Carneiro esta questão, qu<; repu.to muito importante: .será cabivel que 
·nas leis de orpanização judiciaria locaes se regulem as condições, 
de capacidade para o exercido da profissão de solicitador? 

E' a questão que deixo entregue ao estudo, ao exame cons• 
-ciencioso e autorizado da honrada Comm.issão. 

Para isso formulo uma emenda, que justifico da seguinte forma: 

"A letra k do n. XIX do a rtigo 5o da Constituição 
da Republica parece justificar que as condições de capaci
dade para o exerC:c:io da profissão de solicitador sejam 

reguladas em lei federal". 

E e:sa a -emenda : 
Projecto n. 97 ( 1935 - t• legislatura) 
Emenda ao Substitutivo da Commissão de Justiça. 

Ao artigo 1 •: 
Onde se diz: 
··a lei de organização judiciaria lcx:al determinar··. 

Diga~se: 
"a lei de organização judiciaria feáera! determinar". 

Ha outro ponto, Sr. -Presidente, relativo ao interesse da classe 
·estudantina !lá expedição das cartas de solicitador. Dentro da mi
nha activida-de. cabe tamhem aquella de estudar para trans.mittir 
adeante, donde não é nada de extranhar que aqueUe-s que são meus 
"<liscipulo5 me tenham procurado para que me manifeste a respeito 
e collabore tambem no sentido de serem -respeitados os direitos con
feridos no Regulamento da Ordem dos Advogados, o qual assegura 
:ãquelles que fizeram o 3• anno do curso juridico serem solicitador~ 
natos, dependendo o exerdcio dessa profissão ·para elles tão sómente 
de Ultl requerimento summario. Assim, os estudantes de Direito, nas 
·nossas Universidades, ~ Escolas de Direito, podem, muito bem, ahir 
do .seu quádro escolar 'Para tomar os primeiros contactos com a acti-

. vidade publica, no mundo judiciario, e procurando viver desde logo 
a vida do Direito. 

·Pois bem: o substitutivo .apresentado nesta Casa cortava essa 
possibilidade: mas. em boa hora a honrada Commissão de Consti~ 
"tuição e Justiça - creio que por iniciativa feliz do Deputado Levi 
Carneiro - chamo-~ de novo a si o exame da questão: e ella 
-propria, antes que alguem suggerisse, procurou. acertadamente, cor
rigir essa falha. · apresentaildo emenda qut' manda res.alvar esses 

· direitos cori.feridos no Regulamento da Ordem. no tocante · aos · que · 
'· jâ tenham feito o 3° anno do ·curso· juridico. 

O Sr. Carlos .Reis - O substitutivo de V. Ex . encerra graode 
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vantagem para nossa vi:h jurídica, pois o futuro profissional po~ 
derá sahir do cur.ro academico com certa experiencia, da me~ma 
maaneira que os medico.:; fazem essa pratica nos hospitaes, e QS 

engenheiros ncJ exercidos p)·aticos. O bacharel é o unico que só 
tem theorica, e essa falha será remediada pela pratica exercitada 
durante o ct;rso ocaciemico. 

O SR _ PEREIRA LIRA - V_ Ex. t~m toda razão. Na pr~ 
fissão do advogado não ha improvisaÇ8o; ao lado de conhecimen
tos d~ ord.:m jud-:lica na formação proHssl·onaal. colhi:ios na dou~ 
trina, é indispensavel a pratica, dirigida num sentido pedag.ogico. 
no seic· da vida . 

E' preciso conhecer a> actividades praticas, ex:ercitar~se nas 
cff;cinas de Direito e adqu:rir no trato forens~ diuturno aquillo 
que é condição essencial na formação dos grandes. profi;sionaaes do 
lJ:in:Hc.:. 

Nessas condições, venho trazer, desta tribuna, os meus mais. 
f:anccs elogios á iniciativa da honrada Commissão d~ Constituição 
e Justiça, procurando corrigir a falha existent<;:, no seu primoroso. 
~ubstitu!ivo. 

O que, porêm. me pareo~ ter s:do em dema~ia, é a restrkção 
que ·se prccur<' ç!:'car: ao m~smo pas.so que resalva o disp::>sto no 
Regulamento d;:~. Ordem, a respeito do direito dos .academicos . de 
serem solicitadores, estabelece a Commissão de Ju.~tiça o seguinte: 

.. As. cartas de solicitadores conferidas a alumnos <las 
Faculdades de Dirieto vigorarão pelo prazo z:naximo de tre-s. 
annc~". 

Es.sa restricção deve ser omittída. salvo melhor JUlZO. 

veniente deixar igualment~. o .prazo àe vigencia das cartas 
citadores -academicos para ser regulado, ccmo no art. 1 •, 
d~ organi:;;ação judiciaria . 

E' con· 
de soli~ 
pela lei 

. Por cutro lado, em muitos Estados, ord'e não ha Faculdade e 
onde moram academicos, - as condições dê vida não permittem 
que estes façam, sem. irltenupção, o .. seu curso. 

Mesmo neste Districto F';:deral, são frequentes os casos em que 
estudantes cursam a. Universidade um anno e outro não. Sobre~ 
tudo ag·:Jra, com a frequencia obrigatoria. . . 

. E' de justiça, para a classe estudantina, não crear a decadencia 
automatica das provisõ~s. que aos e:;tudantes são C.Oucedidas, pelo 
só decUI'SO do prazo de tres annos. · ·. - . 

DU.Hculdades c:>r.-entes da vida podem obstar que elles con~ 
duam o C\trso dentro de tempo tã.o exiguo. 

Deshumanidade será arrebatar a um -estudante pobre o e:x;e;r~ 
cicio Jeg3! de uma pr.ofissão--licita ·da ... qual porventura elle estará 
tirando .. a sua suhsistenda.. quando só lhe fàltem um 0\1 dois annos 
para receber. o titulo .de bacharel '~ · direito, cuja obtenção .haja, 
muita vez, sido procrastinada .por motivos de or-dem ii.mtnceira. 

As illustres C01111llis.sões. de EducaçãC> · e Justiça dirão· o que 
·justo lhes pareça.. · , _:_ .. . 

.Eis porque ·apt1esent.o 1.m1a emenda supressiva da restl'icção crea·· 
:dora dessa -decadencia de prazo. · 

. . . São ... essas, .. Sr .. -P~~~:sidente, .. ·.as duas emendas que. vou· deixar 
-sobre .. ,a. mesa, ·. dirigindo--as, .sobretudo a ultima. ás .dign<~S Commi~ 

.. s()es .de Educa~ e .. Justiça.,:.porque. me cparece ~que-'a .materla., da 
segunda _é · daque !Ias qne,~-devem-~ ser passadas ,,pelo · ci'ÀI'o .. .do- .orgão-
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.especializado nos assnmptos da educação, de vez que toca de perto 
aos Interesses da rultora do Paiz. 

Apresento-as. Sr. Presidente, com a declaração antecipada de 
que acatarei e receberei com o maior agrado o que as illustradas 
Commissél~s hou.verem por ~ resolver, convencido que estou de 
que, no regime de legislação em que vivemos, a obra das Com
missões em face do plenario é util, fecunda e mesmo predomi
nante. 

Aliás, as Commissões da actual Camara dos Deputados têm 
sido de gr-ande assiduidade, labõr e patriotismo, e podem suppor:ta r 
vantajoso confronto com que se passava nos tempzy.; a ntigos: os 
orgãos technicos da Casa são sempre pontuaes, s~mpre constantes. 
sem-pu. · irreprehensiveis no .cumpri,;'lento do dever, procurando rea
liza; a tarefa que o povo brasih:iro de nós espera, como esperava 
quando para aqui nos mandou, nessa hora de crise para a v ida 
dos. parlamentOs. (Palma9. Muito bf!m; muito óem. O orador e 
vivamente cumprimentado). 

O Sr-. Presidente - Havendo o Sr . 
chiades renunciado o logar que occupava 
rança l\'3cional, nomeio p3l"a substituil-o 
}ardo Luz . 

Deputado Dorval M el
Dil Commisão de Segu
e Sr. D eputado Ab!-

Tenho sobre a M esa um requerim:!nto pedindo a convocação 
de uma Sessão secreta. assiqnado pelos Srs . João Neves e outros. 

Nos t~rmoo do Regip1eato, esse requerimento vae. ser submet
tido ao parecer da Commissão EspeciaL composta dos presidentes 
das CoiilJ1lissões permaneot~s da Camara. Para .esse fim convocarei 
reunião especial. que se realizará depoi,s de amanhã - não amanhã, 
por ser feriado, - ás 16 horas. 

Ha sobre a Nk.sa um requerim'ento que vae ser lido. 
E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

N. 69- 1935 

{1"' Legislatura} 

Requeremos que, ouvida a Camara, sejam solicitadas ao Se-
nhor Ministra da Agricnltura as seguintes informações: 

t•, quaes os trabalhos executados até hoje pelo Departamento 
Nacional da Producção Mineral para a pesquiSa do petroleo; 
. 2•, quantas perfurações foram feitas e suas localizações; quando 

.fuiclaài~s e terminadas; qual a · profundidade de cada uma; 
,3•, quanto já foi dispendido nessas pesquisas; 
4•, quantas perfurações estãO actualnv.:nte sendo feita.s e a que. 

profundidade já attingiram: 
, 5•, qu..es os nomes dos chefes da secç~ "Serviço . ~lex~ico e 

Miueralogico do . Miiiisrerio da Agricultura que a dirigu-am des-
de 1929; -

ft. s'! en,!.re os ~rE;gadQS ou technicos, c~atractados _ou ~ao. 
do Serviço Geologico existem estrangeiros e, no caso affirmanvo, 
quacs e a que nacfonaJidade .perteocem; se naturallzados, quaes. OS 
seus nonv.:s, nacionalidade de orige:Dl. e quando for'am declar.idos 
.cidadãos brasifeiros; · · . 

·· . 7o, qual -a ·amctusão a que cbeg'ou o Serviço Ge91()gico e Mí-
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neraalogico sobre a existencia ou não existencia de petroleo no 
Brasil: no caso affirmativo, quaes cs Estados que apresentam a 
maior somma de possibilidades .de ac:cordo com o.s principias da 
geophysica. 

Requeremos, outrosim, que sej.am enviados á Cam3ra os rela
torios apresentados nos ultimes cinco annos ao Ministelio da Agri
cultura, pelo Serviço Geologico. 

Sala das Sessões. 11 de Julho de 1935. - Rupp Junior. - Jose 
Muller. - Dorual Melchiades. - Diniz Junior. - Abelardo Luz. 
- Carlos Gomes de Oliveira. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. Presidente - Acha-se sobre a m~. e vou submetter a 
vote-~ o seguinte 

REQUEBIMENTO 

Requeremos que, em homenagem á gloriosa data de 14 de Julho, 
que, rele:nbra a vir:toria das direitos do povo contra o despotismo 
e a tyrannia dos potentados da época e o triumpho dos princípios 
liberaes que determinaram a genese da dernocrafu:a~ão universal, se 
insira em acta um voto ce regosijo por tão notavel acontecimento 
historico e q~ a Camara s~ <:ongratule, nesse sentido, com a gzande 
naçao franceza - alma-mater da intelligencia e da. civilização do. 
mundo. 

SaiCl das Sessões. em 15 de Julho de 1935. - Gomes Ferraz. 
Approvad.). 

Vou ouvir a Casa sobre o seguinte 

Passando amanhã o .primeiro anniversario da Constituição Fe
deral. requeremos s~j:l lançado na acta. um voto de regosijo, visto 
como amanhã não haverá sessão .. 

Sala· das Sessões, 15 de Julho de 1935. - C.'Jor[d,s ~ de 
0/it.-•eira. -- Laum Lopes. - Renato Barbosa. - Xavier de Oiioeira. 

Artuda Camara. · 

O S:r:-. C<P:"los Gomes de Oliveira- (Pela or-d·zm) - Comme· 
mora-se amanhã o 1° anniversario da. Nova Constituição Brasileira . 

Quem foi parte na Constituinte e sentiu no borborinbo daquella 
assemblé3 numerosa. o entrechoque de tantas opiniões diversas, a 
confusão por :vezes, na ordem dos trabalhas parlemantares, o tu
multuar das paixões, das ameaças em torno -da casa onde. se reunia 
i!SSa· assembléa, os applausos e as ill.'\tectivas,. quem se deixou en
volver no vortice dessas ag_itações, poude .sentir bem o vulcão de 
.anceio.-s. de vibrações, de eJtigencias e. contradições mesmo, qUe é a 
alma eollectiva. 

Porque-, na Assembléa Nacioaal ~. onde se :t:~ 
til:ófa.· umã ~ · ~ C!mig,esas; as; .mais. diversas.. classes sóóaes de 
fudos·· ·os matizes,. credos. :poli.tkos. .O&. lDa.iS. ~toS; pa).pitàva, com· 
tod!i a força bravia de uma naçãó 'llOvà, a almâ dO Brasil. 

Durante oito ~- ·que . -tcmto dW:<lu a ~o dOS· prOféctóe 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:29+ Pág ina 19 de 86 

-· 83 ·-

·~fferecidos ,a Assem.bléa Constituinte se agitou em debates que vas~ 
culharam a vida brasileira em todos os seus aspectos, em explanações 
erudita.~. que constituirão, nos annaes, o inguerito mais completv sobre 
a vida brasileira. 

O ante-tprojecto de Constituição, que já era um :;ubsidio valioso 
.pelos debates que suscitava ~ pzla autoridade dos membros que a 
-compunham, foi submettido na Assembléa, ao crivo do :nais acurado 
exame: e ali foram-lhe .apres;ntadas 1.231 emendas, que, examinadas 
pela Commissão dos 26, deram em resultado a red:acção de um pro
jecto novo. 

Este, por sua vez submettido· a disc~ão e ·':m Mesa, para ser· 
emendado, recebeu 1. 962 emendas, de que resultou, pode-se diz.~r, 
-coL~a nova ainda, nas emendas dos parecer:~s eleborados pelas com
missões parciaes da Comimssão <los 26. 

Postos .em v~tação estes pareceres, ainda assim, quando não 
·furam ell;•s totalmente despresados, ?ara serem substituidos yor emen
da.~ .amplas, chamadas de coordenação <las grand~s bancadas. tiveram 
o se-u teJo:to melhorado por emendas que lhe foram oppostas. 

Em redacçâc iinal r::ceb~ram ainda 7H emendas, que a respectiva 
Comrni>.5ão aproveitou em grande numo?ro: 

E, em .t()(!o e!;.Se ttajecto que se <!escreveu em 5.115 paginas do 
Diario da As.sembléa, no mundo d: idéas, aspirações, vasadas nas mi
lhares de emendas .e discursos, viu-se bem o Brasil, :oo abandono da 
.sua populaç::io rural, .na e~ten.;ão das suas lin1ias geographicas, no 
agitado da sua hora social e po!itica, no estuar das suas forças eco-
nomica.s. ~ 

Nesses longos mezes de elaboração c:onstituc:ional a que não 
faltou netn as apprehensões da desordem, btalidade dos paizes ainda 
em formação, aggravada pelas circumsta.nc:ias desta hora mundial,. 
buscamos sentir o Brasil em toda a sua realidad~. nesses factores reaes 
do poder, de que nos fala Ferdinand Lassalle. 

Em v.erdade, como no mundo .physico, ha na sociedade. forç.as 
dispersas que é preciso pesquisar ,para as -disciplinar e orientar no 
.sentido das conveniencias in di viduaaes e sociaes. 

Mas na complexidade dos phenomenos soc:iaes que Comre. ac:cen• 
tuava, essas forças não se positivam com a precisão mathematica 
que no mundo ph~ko se constata. E, afora uma ou outra lei que 
a sociologia poude formular, as normas politicas se fixam como ;ex
pressões apenas ·de tendencias sodaes e politicas, sem caracter estavel 

·-e definido. 
E isso porqu.e o cyclo de aperfeiçoamento ê wna cadeia Jonga 

-de successões ev:::)Jutivas, que ainda não alcançaram o seu fim ui: 
timo. 

E essas tendencias, na sua variedade, é que determinam o estado 
. :<Ocial num deteJ:nlina.do !llomento historico, e de que resultam. os 
:extçs 4e ltma Constitujção. . 

Assim que, ~a .Jei dessa ·riao pode ser um agglol%lerado de textos 
rigiô.~. im:p\rados num ~spirito sectarista, porque assim, tel,a-iamos 

.ao gosto de .uma parte a.~.na.s da Nação, de um grupo, desconten, 
·tiul'do ~ :regi'a. a tnaiona . 

. Eis por~ uma c~stituição não ha de ser trabalho de um bo-
1'11~. PQr . ,mai.l; ~a):lío que se}~; nem de ~cos, mas a crystaljzaçãp. 
d~.tim. ~~fQr~o geh!!râl~d~. ~iml t.;xto queten~ a ser o denominador. 
ccimiuuui.das. exigeDcias <;ol!~div~. 

· ~a~ Jix!,~bli<iai:te, pQ$Jl, qé att$ngir a !lfep~õçs ~themªticas. 
-~. ~t.i.ilç~s · ~~ltal!i' ;;le çpitlpróW.i~Sôs p~Jam~ot~es, colllQ r~
:fe're -Mirkme; Os qiiaes arejam' os. texto's constitucionaes, ,abrindo . j.a-
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ncllas mais ou menos amplas, a todas as aspirações collectivas. o que- · 
a~segura a ordem nos mo~..mentos evolutivos da sociedade. 

E sc:1h:::rcs, podemos dizer contrariando um conceito geral de- · 
Gastão Ge:z.c. que a Constituição Brasileira é uma affirmação de 
vontade geral, e não apenas de c-:rt-as peSsOas determinadas. -porque 
c!Ja, é o [ructo de um processo de elaboração completo . 

Communistas e integralistas. socialistas e burguezes, commercian
te:; e iotelhctuaes, operarias e patrões. no mais vivo em-oenho de 
traçar uma Constituição para o Brasil, desenvolveram na Constituln- · 
te. o maif. ingente esforço. agitaram todas as questões do nosso in
teresse. debateram todas a-; idéas do nosso tempc. revolveram todos 
os thcmas da nossa histeria. 

E , mau grado as incertezas do rnomento político no mundo. pu
demo ; fazer uma Constituição que SÓ não é a melhor, porque a 
perfeição é impossivel na complexidade dos problemas sociaes. 

E ahi t~mol-a, brasileira no seu nacionalismo, no seu religiosismo. 
na con5id~ração das condições mentaes -do nosso povo e da extensão 
territorial do paiz, e temol-a humana, attender.do as exi~;r.~ncias pby
sicas e m;:~teriai!s do$ brasileiros. 

Deseseís de Julho de 1934, foi sem duvida, um marco na vida 
do Bra-;i]. 

Dahi partíramos para novas v~redas com reserva de forças mo- · 
ra~s. juridicas e políticas que nos pareciam tranquillizar o Brasil. 

Mas, pas~o um anno, apenas, tem~se a impressão de que as 
ies~rvas foram poucas . 

Procura-se destruir o marco historico para removei-o ao .s~r · 
de exigencias ext:r:~mist-as. 

E . ne~ta hora. deante ;;lo panorama politico do Bra5i.l e da Ca
rc.ara, com os debates que temos assistido é op.portuno trazer para . 
esta tribuna. -algumas cooside:açõcs que,' sobre serem ci:: ordem geral. 
:não escapam a um objectivismo palpitante. 

O velbo ~ :atrophiante personalismo da nossa politica, parece en~ 
volver os homens, como uma teia de que elles não se apercebem. . 
embora ~-e debatam jâ para se desv~cilbar~m dellas. 
· Dahi, a tendencia que, sobretudo aqui, .nesta Casa, que é uma. 

winiat·ur,l da Nação, continua separándo os homens em governistas . 
e opposicionL;tas, am!gos e adversarios do Governo. 

!'vias. attcntemos b-2m. attente principalmente a chamada minoria 
da Camara, para as circumstancias .(ldaes e politicas de hontem e· 
as de hoje . . 

Os Parr:-:los Liberal e Con.r.:rvador d a monarchia, se mantiveram . 
como expressões de correntes politicas nacionaes, mais graças á ha
bilidade com que Pedro II as manejava do que .pelas idéas que os:. 
~:e parav<:rr: . 

O monarcha, na observação de Calogeres, embora z~loso sempre 
do seu paiz, se preoccupava muito pouco dos individuos, estimulandOc, 
;,ssim. o ~urto de- idealismos po)lticos. Só o Partido RepubJicano,_ 
então pcude subsistir por_ si :~ crcar-se individualidade propria, graças 
ás ccres vivas da ban:leira rom que arremetia contra o regime mo- -
narch!co. 

Prcclam~da a R epublica. que pareci<J. ser o ultimo :ionbo demo
çratico. a nassa vida politica se quedou na: estagnação das . unanl~ · 
mldades ideologicas. e porque todos eram __ ou se constitu1ram parti- · 
darias d:> regime triumphante, formaram-se nos. Estados, os chamados· 
Partidos Republicaano.s. Mas. ã falta de ideologias. os homens :en~ 
contrarain entre nós., n as suas divergencias .pessoaes, razões par-a as .. 
rutas partidarias.. . . 
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Foi quando Campos Sal!es, sentindo a instabilidade da opinião 
publica, sem directriz ':? sem norma· partidaria, buscou apoio nos 

··chefes de governo estadoaes para nel!es apoiar o seu quatrienniÓ. 
Inaugurada assim a malsinada politica dos governadores -por uma 

ímpol:.ição &as circumstancias, tel-a-íamos depois ,,:rígida no grande 
·mal do regimen. 

E' que os governos, scb o rotulo dos tae.;; partidos republicanos, 
reunindo sob essa capa, '}Uantos os apoiassem ou a elles se submet
tessem, açambarcando a representação em h vor dos seus apanigua
~os. defraudando o regime, se constitulram, desde o centro ate as 

··mais longinquas circumscripções federativas, Bastilhas de outro genero, 
contra as quaes se foi aos poucos, kvantando a opinião dos braSi
'leiros . E então, os nossos quadros partidarios se resumiam em ami· 
gos do governo, ou governistas e inimigos - cu opposicionistas. 

E <tSSim, per longos annos, lutas sem ideal, na baixada das com
petiçõe.;; individuaes. os nossos homens publicos se combateram mu

-tuamente a politica, na violencia das -paixões, tendo a sua fonte 
· -exclusiva no coração dos homens e <per isso nutrindo-se de amizades 
-ou de odios; tomou formas in:cditas. Gastando-se em adjectivos parn 
-elogiar ou atacar, resvalou do doeste á. calumnia, do assas;;inio ào 
cangaço . 

Sem princípios. sem partidos est.aveis sob os quaes os homens 
amadurecessem as suas convicções partidarias, e, calmos e repou

·sados d:~ntro 1\ellas, entrassem nos prelios eleitoraes, eil-os agrupan
do-se ao sabo; das circumstanéias de momento, das suas convenien
cias ou dos s.eus pendores 'Pe.5SOaes. E assim, não era de extranhar 

· o cunho .pessoal desses agrupamentos, qU:! dava em resultado o des· 
pr.mor, c rebaixamento das lutas travadas entre elles. 

E a luta pela posse do governo, era sem duvida desegual, por
·que ~e tratava entr.e os que estavam de cima, encastellados nas 
.amuradas do poder, e os que e.;;tavam debaixo na planície da oppo

·.::sição desabrigada. 
Era preciso valorizar o voto, em que reside a essenda da de

-mocracia, e reivindicar a soberania do povo, na direcção dos seus 
-.destinos. monopolisados pelos que, no poder, s.e consideravam donos 
-de uma e de outros. 

E a planície foi-se - provando, o éco da oratoria flamejante 
-·de todos os opposiciooistas do -Brasil, reboou por todos os r-ecantos 
conclamando os cidadãos para a luta decisiva em favor do regime 
adulterado. Era preciso estabelecer ou implantar a purez-a demo

. aatica. 
E esse pensamento que em 1930, era já uma exig:anda nacional, 

provocou a Revolução . 
·F.ra inn~gavelm~nte a ultima etapa do movimento ~litico iniciado 

em 1922, pela Reacção Republicana, e retomado pela Alliança -Li· · 
· beral. 

Mas, ã corrente partidaria que orientou a Revolução se alliaram 
·outras forças, tomando-a uma composição heterogenea. 

Compreendendo o embaraço de se apoiar apenas na Alliança 
Lib:ral, o Sr. Getulio Vargas alçou-se mais alto, fugindo á pr-essão 
do espirito partidario, <le certo, para .servir melhor os interesses da 

·Nação. 
Atravessamos porém uma hora de confusão, de indisciplina, de 

· .anarchia mental, em que os a spectos socia-es da nossa vida collectiva, 
· aggravavam imprevistamente o quadro ds noassas difficuldades po
liticas. 

Assim viemos ate a Constituinte que, do nada, que era o cão.s 
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daquelle instante historico, cr:~ou o Estado socio-dem<>-liheral, q~· 
ahi está organizado numa estructura que, pode não ser a melhor, mas 
que co~ultou o sentir das correntes politicas quasi unanimes aquL 
r e pre : entadas então, e aqui vimos, ainda hoje . 

Nem foi, senhores, por outro systema de governo que em São 
Paub os seus filhos, em 32 se bateram bravamente, com o apoi<l 
dos hom,:ns e dos partidos mais autorizados que msta Casa integram 
a chamada opposição parlamentar. 

E, re3taurando o regime democratico, a Constituição lhe garan~ 
tiu o funccíonamento do seu mechanismo com o voto secr.eto e a. 
Justiça eleitoral. 

E a lei eleitoral qu:e ha pouco refundimos, tomada jâ ao governo 
discricionario, tranquilliza fartamente esse funccionamento. 

Verificaram-se males na experienda dessa lei? Não o.s ter.emos. 
tantos, graças ã reforma concluida. 

Ainda nos restarão inconvenientes . .Mas, só â conta das im
perfeições humanas '~ ·.::las contigencias do nosso meio, hão de ser
l~vadas. o systema eleitoral que temos, constitue o ma:timo. de 
a6eantamento d~mocraatico legal que se poderia desejar. 

Graças a elle. oppO>sições já têm vencido govemos em varios 
Estadas do Brasil. Com el!e, d~struiram-se as amuradas in.trans~ 
ni veis do pod:er. c perderam a sua ra2:ão de :ser os surtos de dema- · 
gogia com que, nas Assembléa> legislativas, nos comidos publicas. 
eram invectivados os homens de governo para os impopularizar. 
Temas uma Constituição que garante todos os direitos, inclusive os. 
politiccs. pelos quaes se batiam as opposiçõzs de hontem. O regime 
politico e econ<>mico consagrado ahi, e o mesmo dos programmas de
todas as facções partidarias novas e antigas e inclusive dos rev~ 
lucionarios constitucionalistas de S. Paulo e 5eus adeptos em todos 
os Estados. 

Mas, s:nhores. o systema soci~demo-liberal. ahi corporificoado, 
encontra hoje condições sociaes .e politicas differentes das que agi~ 
taram os prélios eleitoraes até 1930 . 

O mundo todo se convulsiona. A organização soda! fixada nCl 
sec}l!O passado, estã sendo abalada nos seus proprio fun,:la=ntos. 

E as concepções mais oppostas congregam indivíduos, iormand~ 
ccrrcnt~s. consoli::!a.ndo partidos quando não conseguem impor~se •. 
desde logo, por golpes de violencia como na Russia •e na ltalla. 

A e;sJs tendencias, não escapam~s nó.s, e po:ie-~e di:z:er que 
ellas. formando corr.ente d~ opinião, crearam já as un!cas forças po
liticas org aniz:adas de um extremo ao outro do Paiz:. Ahi está o 
iotegralismo, ahi estâ a Alliança Libertadora Nacional, um, pro
curando negar o regime pek> qual se animaram todas as grandes. 
campanhas po!itic:as nacionaes, até a r::volução de 1930, inclusive; 
o outro pretendendo avançar para além dos princípios sociaes que 
a Co:1stituição de 1934 consagrou. 

E entre esses dois fogos está o regime poolitico social-dcmocratico 
ali ínstituido. 

Para onde vamos. onde aportar-emos? 
Não importa. Os movimentos de idêas são incoercive' 
O principal. senhores, ê qu.'! as tranSformações qu.e c_ hajam:. 

de fazer se processem como uma .imposiçã<;> das ~xigencias .;ollectivas.. 
sem os abalos, nem as violencias em que· as minorias audazes con
seguem âs vezes impôr a sua vontade cOIXl sacrificio do hem ~tar· 
geral. 

E esse .processo está garantido pela Constituição de 19.3-i. Etn
. torno della. oomo uma bandeira politica, é que havemos os cons:er-
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vadores evoluidos ou em evolução, cerrar .fileiras para o bom com
hat<:, verdadeiramente digno . dos homens de int~lligencia, por idéas 
acima de preoccupações individualistas. · 

. Não temos duvidas de que as nossos partidos se alçarão ao 
nivel de idéas, refugindo ao personalismo :~m que se tem debatido 
toda a nossa actividaàe politica e que parece ser u.ma feição dessa 
fatalidade sul-americana de que nos fala Siegfr~da. 

E' certo que o ambiente politico ainda está empregnado de aze
dume mas não nos quedemos a o;!Sperar novas gerações para arej•al-o. 

A. intelligencia de figuras como a de -Borges de Medeiros, k
thur Bemardes, João Neves, Octavio Mangabeira. Sampaio Corrêa 
e tantas outros, qtre em qualquer sector partidario são .expressões 
fortes da nacionalidade não quererão repudiar o ~spirito do seu 
tempo. Hão de capacitar-'se todos de que a politica de opposição 
e governismo que inimisava os bom·:ns publicos e desmoralizava-os. 
r(>baixando a actividade politica. é uma pagina sombria na histeria 
do Brasil. 

Proclame-se que não ha mais logar para opposicionistas e go
vernistas nem para minoria ou maioria paralamentar dentro do sent:<lo 
ideologico em que todos estão. 

As correntes poli.ticas que se formaram entre nós em tomo de 
prindpic.s que contrar+.un a situação social democratica que ahi está, 
impõem--ncs, felizm:ente, outros ramos . 

A feição tumultuaria da nossa política sem directriz ideologica 
nem coordenação partidaria - "UIIl dos aspectos da desordem intel
lectual de que nos fala Affonso Arinos de Mello Franco (lntroducção 
á R::;alidade Brasileira) e de que resultou a desorganização que AI~ 
b~rto Torres salientava como o grande mal da nossa vida publica. 
deve ter chegado ao .seu termo . 

Es;.;a desordem. que era apenas (>Xterior p:ela falta de uma di
l.;ctriz, ct;lminou na confusão e na anarchia, pelo excesso de direc:tri
zes que a eclosão de idealoglas varias e contradictorias determinou, 
para tortura da nossa geração. 

Do c:_ãos, por~m. vamos numa reacção do organismo collec:tivo, 
emergindo para a claridade. 

As novas cort'<ntes ideologicas est:i.o definidas e se corporifi
cam em prog112rnmas partidarios e a ellas havemos de conform.ar o 
nosso espírito, até pelo des~jo de l.ltlla tranquillidade interna. 

Não é preciso ser opposicionista para divergir dos actos do 
Governo e criticai-os; antes, não sendo sido como taes, mais util. 
porque melhor acceita será a nossa critiaa . 

E. se no Sul, Raul Pilla ostenta a sua fé no ~egime liberal de
mocratico; se, na Constituinte de S. Paulo os Deputados do 
P. R. P. se un:.::m aos coa.stitucionalistas .pam revidar ~o Deputado 
integrali!ita quand<:> este arremete contra a liberal democracia; se 
nesta Casa Atthur Bem<1rdes com a s~ autoridade política, e José 
Augusto, publicista consâgradÕ, reaffirmam profissões de fé .pelo re~ 
g.ime, present~-se qU:e um sentido novo se imprimirá á nossa activi-· 
dade politica. 

Porque, Se-nhores, ~do as esquerdas em torno acc::::ntula, ac
centuando diverg~ncias .se organizam em. plano nacional, não se com-· 
preheoderã que os sociaes ckmocratas, reincidindo nos habitos antigos. 
eternizassem ·os seus .dissidios pessoa~. descurrado.s do perigo que· 
r.odéia o seu idealismo .. 

O G:tv.:r.tto ·que ah,i es~ ~ja seu detentor o Sr. Getulio Vargas 
ou fosse . outros, é ama expressão do regime como bell). accentuou ha 
dias o brilhante vésperlino "O Globo", conformando o seu feitio-
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opposicionista á x;~alidade do.s dias que vivemos . As investidas contra 
um, são esforços para a de.struição do outro. , 

E é o que já o comprebendeu •Flores da Cunha, buscando, em. 
gestos que tanto o enobrecem, elewu-~Se: acima das prevenções am~ 
bientes, para congregar num objectivó só tod<ls os homens de bõa 
vontade que ha na sua .terra, commungam das mesmas idéas po-:
iliticas. 

' Volvao1os a pagina do passado s.e queremos ser 1935. 

O Sr. Presidente - Lembro ao nobre Deputado que está finda 
a hora do Expediente, que é improrO<,Javel. 

O SR. CARLOS GOMES - ConclUÍl"ei immediatamente. 
A Constituição que ahi está, .foi talhada em idéas que satisfazem 

ás exig:encias médias do nosso Povo e são côres vivas para WI!a 
ba.ndeira. Em tomo della, num só esforço, os brasileiros vindo de 
todos os sectores. poderão congregar~se pana o bem do regime e 
do Brasil. (Muito bem. Palmas. O crador é cumprimentado)~ 

Em se-qui&!. ê approvado o requerimento do Sr. Carlos Gomes 
de Oliveira e outros. 

Está finda a hora destinada ao Expediente. 

Vae-se passar á Ordem do dia. (Pausa). 
Comparecem mais os Srs . : 

Euvaldo Lodi, Caldeira Alvarenga, Café Filho, Ribeiro J~mior, 
:rvfurio Chennont. Acylino de Leão, Feneoln .Perdigão, Magalhães de 
Almeida, Eliezer Moreira, Agenor Monte, Hugo Napoleão, Pires de 
Gayoso, Democrito Rocha, F.ernandes Tavora, Pedro Fi!'Illeza, Hwn~ 
berto d:e Andrade, Monte Arraes, José de Borba. Figueiredo Rodri
gues, X•avier de Oliveira, /Martins Veras. José Augusto, Alberto R<l
selli, Gratuliano Brito, Herectiano Zenaide, Odoo Bezerra, Osorio 
Borba, Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Doming-os Vieira, 
Arthur Cavalcanti, Alde Sampaio. T.eDtefra Leite, Oswaldo Lima, 
Humberto Mourr.'l, Motta Lima, Orlando Araujo,, Valente de Lima, 
Sampaio Costa, D~ato Maia, Melchisedeck Monte, Amando Fon
tes, Manoel Novaes, Clemente Mariani, Luiz Vianna Filho, João Man
gabeira, Prisco Paraíso. Magalhães Netto, Wanderley Pinho, Pedro 
Calmon, Leoncio Galrão, Arthur Neiva, Raphael Cincur.á, Edgard 
Sanches, Attila Amaral. Ubaldo Ramalhete, Nogueira PeDido, Pereira 
Carneiro, Amaral Peixoto, Julio de Novães, · Candido Pessõa, SaUes 
Filho, Sampalo Corrêa. Rlaul F:ernandes, Eduard.o Duvivier, Bento 
Costa, Cesar Tinoco, Alipio Costallat, Prado Kelly, Nilo Alvarenga, 
Carlos Luz, Noraldino Lima, Pinheiro Chagas, Martins Soares, João 
Beraldo. Arthur Bemardes Filho, Macario de Almeida, Vieira Mar
ques, Negrão de Lima, Josê Alkmim, Celso Machado, José Bernar
dino, Matta Machado, Anthero Botclbo, Bueno Brandão, Delphim 
Moreira, Oscar Stevenson, Moraes. Andrade, Vergueiro Cesar, ~
cinato Braga, Gastro Prado, Macedo Bittencourt, Laert Setubal, Fe
lix Ribas, Fabio Aranha, Jairo Franco, Domingos Vellasco. Trigo de 
Loureiro, Corrêa da esta, Arthur Jor~. Plinio Tourinho, .Arthur San~ 
tos, Paula Soares, Abelardo Luz, Diniz · Junior, Dorval Melchlades. 
Carlos Gomes de Oliveira, Borges de Medeiros, Demetrio Xavier, 

. Annes Dias, Pedro V>::r9ara, João Simplicio, Frederico Wolf.fenbuttel. 
Victor Russomano, Raul iBittencourt, João Neves, · Aniz Badra, Eu~ 
.rico Ripeiro, Ermando Gomes, Sebastião Domm,gues, .Pedro Jorge, 
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Francisc:::~ di Fíori, Ahilio de Assis. Ant.onio Carvalhal, Austro de 
Oliveira, Silva Costa, ·Francisco Moura, Damas Ortiz, Tosê do Pa
trocínio, Vieira. Macedo, Martinho do Prado, -Ferr-2ira Lima, Oliveira 
Coutinho, Pe:lro Rache, Roberto Simonsen, Vicente Galliez, Gastão 
Vidigal. França Filho, Moacyr Barbosa, Cardoso Ayres, 1\belardo 
Marinho, Sylvio Leitão, Paulo Martins, Barreto Pinto e Thompson 
Flores. ( 1-46) 

Deixam d:~ comparecer, os Srs.: 

Generoso Ponce, Deodoro de ·Mendonça, José Pinganlho, Agos~ 
tinha Monteiro. Olavo Oliveira. Jehovah Motta, Samuel Duarte, 

.Arnaldo Bastos, Maario Oomingues, Severino Mari:t, Melk> Machado, 
Altamiran:io Requião, Lauro Passos, Pe-dro Lago, J. J. Seabra, AI~ 
fredo Mascarenhas, Homero Pires, Asdrubal &ares, Francisco Gon
çalves, Henrique Lage, Levy Carneiro, Hermete Silva, Lontra Costa, 
Clemente Medrado, Theodomiro Santiago, Adelio Maciel, .Augusto 
Viegas, Washington Pires, Juscelino Kubitschek, Polycarpo Viottí, 
Cameiro de Retende, José Alkmím, João Penido, Rezo::nde ToS<tes, 
João Henriqu:.-, Jacques Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, 
Pereira Lima. Santos Filho, Carlota de Queiroz, Gama Cerqueira, 
Cardoso de Mello N(!ttO, Joaquim Sampaio Vidal, Bias Bueno, Hy.ppo~ 
lito do Rego, T~ixeira Pinto, Roberto Moreira, Meira Junior, Justo 
de- ·Moraes, Miranda Junior, José Cassio, Dario- Crespo, Oscar F .em~ 
t0~1ra, Martins e Silva, Adalberto Camargo, Chrysostomo de Oliveira, 
Lima Teixeir-a, Gastã.o ·de Brito, Arlindo Pinto, Vicente Gouveia e 

.Salgado Filho_ (63) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Abgu.ar Bastos (Pela ordem) - Sr. Presidente, hontem 
remetti á Me.::a um requerimento de informações, que deveria ter sido 
lido hojo:. durante o Expediente. Como não foi, peço oa V. Ex. pro
''Videnciar para que seja feita a ~.Uja leitura. 

O Sr. Presidente -A. informaçilío que os funcctonarios da Se
cretario da P.RSidencla me fornecem é a de que esse requerimento 
r.ão foi entregue ã Mesa . 

O SR. ABGUAR BASTOS - O rquerimento foi entregue pes~ 
.st-almente em mãos do Presidente: que, nessa oc:casiao. substituía o 
Presidente effectivo. 

O &. Presidentr: - Acaba de informar o Sr. Vice~Presid~te 
··que o requerimento fc)ra retirado em virtude do levantamento da 
se~ão. Em todo caso, V. Ex. poderá renova! -o. 

O SR. ARGUAR BASTOS - Nessas condiçl3es, o requeri~ 
menta, deiXando de ser lido no Expedieote ~e hoje, soffre um lapso 

.. de 48 horas . 

O Sr. Pt1-"'8idente - E' irremedíavel. O nobre Deputado poderá 
'l'nviar novo requerimento á Mesa. 

O Sr. Presidente - A lista de .presença accUSJ! o compareci~ 
·m~nto -dé 229 Srs. Ceputados. · 
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V .!e-se proceder ã votação da mat~ria que se acha .sobre a mesa. 
e da constante da Ordem do Dia. 

Vão ser julgado;; ohjecto de deliberação tres projectos. 
São, successivament-:. lidos e considerados objecto de delibera-· 

çãc, os s~guintes 

l'l!O.J.t:çTOS 

N. 113 - 1935 

(Primeira legislatura} 

Determina obsert~ancia dos disposifir.>os do Decreto numero 5.060-A. . 
de 10 de: Novembro dE! 1926 

(Justiça 105 - 1' re-gislatura} 

O Poder Legislativo decreta; 

Art. 1." Nas arrematações, adjudicações ou remi$õe.s, na praça 
ou depois desta, de bens immoveJs inventariados dependentes de par
tiiha, os gravados com fideicommiso, os de ·subrogação ou usofructo, 
dotae-s ou inalienaveis, os de menores .tutelados. de incapazes ou au- · 
sentes, bem tomo nas arrematações processadas nos Juizos Civeis 
inclusive os de .Falic:ncíaa (gravados com hypotheca, que serão sem
pre feitas -pelos porteiros dos audí.tonos, na Justiça Local do Districto 
F dera), a percentaga~m será a o::-stabelecida pelo art. 1 • do decreto 
legislativo n. 5.060-A, de 10 de Novembro de 1926, paga após 
a assiguatura do respectivo auto de -arrematação da ~raça effecti~ 
vada, s:ndo o imposto estabelecido pelos paragraphos 1• e 2•, re• 
colhido ao~ cofres das repartições fiscaes arrecadaras da União me~· 
diante guia exp~dida pelos respectivos cartorios . 

Paragr-apho unico. As d~cisões judiciaes que contrariare.lll . 
qualqu~r disposlça<:l da presente lei, serão nullas. de pleno direito, 
processando~se a correcção de con..forsnidade com estatuído nos artigos. 
e §.§ do decreto n . 22 . 957. de 19 de Julho de 1933 . 

Art . 2. • Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 1935. - Delfim Moreira. 

J u.stificação 

Desde 1922, pela lei n. 4. -HO. -até entrar em vigor o decretQ· 
n. 5.060. de 10 de Novembro de 1926, os por-teiros dos auditorios 
vêm .percebendo a percentagem de 5% a.o maximo de dois. contos. 
e quinhentos mil r-éis (2:500$), d: cujo producto recolhem .aos cofres 
da União 10% como imposto de renda. 

Do producto restante da deducção recolhida aos cofres da Re-:
cebedoria, partilham os serventuarios entre si. esses ~molu.mentos. 
pr.oducto que lhes assegura manterem~e com a necessaria decencia,. 
representação das funcções do cargo e manutenção de s.uas fa~ 
~~ . . . . 

A3 vendas judidaes e:cuweradas :ao -projecto . e que sao da . t:x~ 
dusiVl!l incumhenc:ia dOs porteiros dos ·auditoiios, realizam-se nesta.. 
Capital em 27 cartorios, assim distribuídos: seis, cartorios das V.ari.s. 
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<le Orpbãoo e Ausente-s; seis das V.aras Civeis; tres das Varas dos 
}l1izo.s Federaes; dois do Juizo dos Feitos da Fazenda Municipal; dois 
do Juizo da Provedoria '? Residuos e oito nas Preterias Cive!s, func
cionando nestas· ultimas os respectivos officiaes de Justiça como por
teiros dos auditorios. 

Ne:>sa!l ven:ias. são excluicbs do pagamento de commissão ou 
percentagem, os espolias vendedores,· ou mass.a, onde se acham in· 
teressados "orphãos e viuvas", C·abendo esse pagamento sómente ã 
parte adquirente compradora, qU"'.:' ainda assim é benefiada pela limi
tada percentagem da venda que só attinge ao maxilllo de 2:500$000. 

Como exemplo: Numa venda que attinja a 100:000$, caberão 
aos cofre~ da União 1:500$, sendo 1:250$ pagos pz!a parte adqui· 
rente (2 1/2 %) e 250$ pelos porteiros dos ·auditorias (IO%). A 
parte compradora é ainda assim beneficiada, pois que paga de com
missão t<io sÕinente 2:500$ e mais 1:250$, ou sejam 3:7050$ ,pela 
v~nda que attingiu ao valor de 1 00:()00$. ao 'Passo que se essa venda 
fosse feita por 'agentes de leilâo, pagaria a me.sma parte compradora 
a commissã~ de 5:000$, ficando assim onerada em 1 :250$000, quantia 
essa que reverterá em seu favor, quando a venda fôr feita em praça. 
cientro das disposições legaes e constantes do art. 1• do pre.sente 
decreto. · 

Convém notar qu:: nessas venda~. quando .effectuadas (egalmente 
em praça, os compra-dores adjudkanates ou remissores são beneficia· 
dos pela vantagem de serem excJuidos da obrigação do pagamento 
da commissão do maxiruo de 100:00$, isto não se verifica quando 
as v:ndas são effectuadas pelos. l~loeiros, que cobram 5 % da parte 
compradora e tltmáed~a. ap ~imo que attingir a uenda, seja. quat 
fõr o p~eço alcançado no leilão. 

Os porteiros dos auditorios foram creados por lei federal, que 
reconhece a n:?cessidade desses cargos, nos quaes se acham providos 
vitaliciamente, sendo o~. unicos funcdonarios aaos quaes cumpre apre
goar no fõro, abrir as audiencias e as praças, effectuar a ve.nda de 
hens immovei:;, quando judicialm>e.nte autorizadas nos respectivos 
Juizos, na conformidade do art. 1° do decreto n. 5.060-A, de 10 
de Novembro de 1926, em p!ena vigencia. 

Apesar dos termos imperativos do citado decreto, continuam ci:e
terminados juizes !ocaes a autorizar vel!das de bens immoveis por 
intermedio de leiloeiros, occasicona-ndo tal prooedimento grave prejuito 
aos interesses da Fazenda N&:ional, pelo desvio de avu!ta:fa rent:la. 
do Estado, produZida pelo imposto estatuído no art. 1• do citado 
decreto (R•2·ceita da Republica, lei n. 5, de 1935 - Veroa 68), alêm 
de impedir ·<~os respectivos serventuarios a .percepção das percenta
ge.n~. que lhes são estatuiaas por lei, .privando-os d<'S patrimoniaoes 
emolumentos compensativas das suas serventias vita!idas, oneradas 
de impostos, e sem vencimentos dos cofres da Naç!to. 

A falta à.! ,zpplicação '<la 1~ subverte a ordem natural já coo
sagrada na indo!~ da nossa legislação, imlniscui.ndo-se illegabnente 
wn agente commerdal (leiloeiro) no mecanismo judiciario, como 
figura do juizo comroum, como wn auxiliar da 'ildministração. da 
Justiça. 

Não existe disposição no Codigo Civil que autorize a venda 
particular d'e" um immovel, ou por interrnedio de leiloeiro, no curso 
de. um inventario cujos ·termos ainda não estão vencidos, cuja partilha 
ainda não -estâ. effectuada. em que ha, assim, além do interessado que 
requerer, por est:~ ou aquelle motivo, a alienaç:io do bem, outras 
.partes e. outros interessados a attender, como os do Estado e de 
terceiros que possam ter direito sobre a herança .' 
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Sob:e a iUegalid2.de da intervenção dos agentes d~ lcilões em 
-actos ju::!iciaes. ~ sobre o d!reito privativo àos porteiros dos. audi
tori~ jâ se proouncia...-am. em luminosos parecer<!S, os em:ne:.tes ju
risconsultos Ruy Barbosa. Clo'"is Be""ilaqua. professor- Lacerda de 
Almeida e o Ministro do 5cpr=o TrihU!lal Federal Eduardo Es.
pinola. 

Assim exposto, por ser de inter~ das partes comrxadcxa e 
o>enddora. bem com:> especi:lm~te da Uo!ão. é: manifesta a con
venienda do projecto. 

Sala das s~~s. 12 de Julho de 1935. - Delphim Moreircr-

Legi.slaçõc~ citadas em art:n== A transc:ripção do decreto nu
mero 5050-A. QS artigos e § 1~ do decreto n. 22.957. de I9 de Ju!ho 
de 1933, o parec~r do juriscoa.."l.l.!to Dr. Oovis fk,.ilaqua e a juris
prudencia da Cõrte de App~llação, sobre o direito das pon:erros dos 
Auditorias, para effectuarem as ve::~das de immoveis ouando deDe:D.• 
<lentes de autorização judicial. . • 

Tran.scripçiio do decreto n. 5.060-A. publicado no .. Di<uio Offo;iar. 
de 10 t;k Noverr.bro de 1926 

Decret;, n. 5.D60-A. de lO de Novembro de 1926. 

Manda effechtar pelos porteiros das respectivas AuàitoriaS. as 
vendas de bens ímmoveis · autorizaadas ~los juizes do O;st;ncto Fe-
deral. 

O Presidente rl<) Reuublica ~ Estados Unidos do Brasil: 
Faço saber que o Congt'e.Sso Nacional decretou e eu sancdono 

a segu:.tlt: resolução: 

Art. I." As vendas c e bens immoveis, judiciahnente al.!torizadas 
em qu'l.esquer juizo contenciosos ou administrativos da Jt!Stiça Lcoal 
do DbOicto Federal, serão obrigatoriamente efkct:uadas pelas por
teiros d~. respectivas auditorias. os quaes perceberão a percentagem 
de 5 %, até o m.a:r.ilno d~ 50:000$000, sobre os productos das vendas. 
pagas sõmente pela parte compraõora am::naracte. 

§ 1.• Da percentagem a~.ma estatuida para o5 ;>arteiros das 
Auditorias. caberão 10'7::, ã União, como i:nposto de renda. 

§ 2. • Quando o producto da venda exc<!der de 50:000$, os re
feridos serventu:ari::..~ da Justiça naàa mais !)t"rceberãO. cabendo, 
~ntretanto, ao Estado. af6!'3 os 1 O % já mendo:Jados. 2 1 /2% do 
producto que passar daquella iln?=tancia até a de 100:\.'00S(m. 

§ 3." O conhecimento da Recebedoria do Districto Fede1al. em 
ambos os c:l..~os. dev:~ ser junto aos autos. logo que recolbi.do o :.m
posto. mediante guia do escrivão do feito. tornando-<Se is~o indispen
Uivel :r,1ra se tornar a venda defulitiva. 

A."t. 2." Fica!11 iseotos da obrigatoriedade da venda em praça 
judicial os tP.ns :neveis e semoventes., podendo o respectivo juiz 
i:Onc:eder alvará pdl'il taes vendas _settm feitas ·por intennedio de lei
loeiros. 

Paragrapho unico. Continuabl isentos da obritoriedad.e ~ venda 
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t::lll p;-aça j:.ldidal os titulos negodaveis em bolsa. attribuidos â in
:en:enção e agencia dos corr<ctores. 

Art. 3.~ Nos im;>edinÍentos occasion=.'!S. os por:teiros serão sub
sti~~::io.; uns p:los outros. e de prefere:~da pe~os do mesmo Juizo. 

A~. oi." Ficam regovados o art. 1.045 do decreto do Poder 
E.1ec;;utivo ::1. t 6. í52. de 31 d ~ Dezembro de 1924 e do! mais dispo
sições e:!Il contrario. 

Rio de }a.t!eiro. lO de Novembro de 1926. 105 da Indepe:Aieccia 
e 35~ da Re;lUblica. - Artfu:r da Silva Bzm.ardes. -Affonso P.mna 
]I!'" .I~:. 

DL<posíção citada do ckcreto n. 22. 95i - 19 de Julho de 1933 

Provê sobre meios asseUJ...-at<lrios da cobrança da divida activa 
e ciã outras p•;;," ide-ncias . 

O Ch~e do Governo Provisorio da Republica dos Esta:!os Uni· 
á os do Brasil, usando das attribu.içõe.s que lhe confere .) art . l" do 
decreto n. 19.398. de 11 de No"·embro de 1930. decreta: 

Ar.: . I." As Cart3S d~ arrematação ou de adjudicaçã.:Jo não serão 
ex?Cdicias. n;m será ceferido pedido de remissão. em qualquer pro
cesso executivo cu de execução d~ sentença nem poderâ o3;er lawada 
qualquer escriptura por. motivo de venda ordenada por autoridade 
juditiaria. sem a prova da quitação dos impostos ou taxas devidos á 
Faz=da Publica (federal ou -2sta:íoal) re!ativament~ aos bens arre
matados, adjud.icadcs. remidos ou vendidos . 

§ l.o O não cumprimento des_sa disposição, sujeitará o juiz, 
escr.vão ou tabe!liã<:l ás penas oo a.-t. 210 do Codigo Penal. ficaodo 
o ê.t':"~:!tan~. adjud.:carorio. remiSSQr ou comprador. obrigado ao 
?ag=e!!to dos m=os impostos e taxas !'Clos quaes Tesponderã por 
tcdos os .sev.s bens. 

~ Districto Federal. cabe. exclusivamente, aos porteiros das Audi-· 
tonas effectuar vendas de immo·.:<!is. quando autorizadas judi
cialmente. 

A hi n. 5 .Q60...A, de 10 de Novembro de 1926. ê ~nuito clara; 
não se presta a interpr.:taç~s divergentes. Diz ella. em seu art. 1 o: 
--As vendas de immoveis. jl!dicalmente 2u~orizadas em qu~squer 
ju!zos. c:ootend;_osos ou administrativos, da Justiça Local do Districto 
Fe::!era!. ~~. obrigatoria:11ente. effectu.adas pelos respecti~ por
tciros das .Aw:I.ítori;u. 

Dessa obrigatoriedade ficatll insentas as venda:; de moveis. se
move:ltes e titulas negoóa\.'e!S em bolsa. (Lei cit •• ar.. 2°). PQT 
outro lado, tendo a lei n. 5. 06Q...A. r:vogado o art. 1. 045, do Codigo 
do Processo Ovil t! Co:nmernal ..Jo Districto Federal. de modo e:x:· 
pressa, para desfazer qua~er duvi.das. o direito e a .:()lllpatencia 
êos por!''!irn: das aud!~ da Justiça Local do Distrido Federal. 
fiCa=.. nitida:neote. definidas, quanto ás vendas autorizadas jucü~ 
i:Ialm.en~ sõm.e:nte elles podem effectnal.-as. quando se tratar de
immo"~ seja dll juizo contencio=. seja em juízo .âdministrativo. 
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Não ha que distinguir entre bens de maiores, de menores e de 
orphãos. To ::las as ven::la:> autorizadas pelo ·Poder J udiciario do 
D istricto Fe::::~ral sõmente por esses :funccionarios podem ser, legal
mente, effectuadas. Cessou a duvida, c;ue- havia, no domicio da lei· 
n. 3.%7, de 27 dt! Dezembro de 1919, come cessou a excepção creada 
pda lei n. -4.242, de 5 de Janeiro de 1921 . 

Não é licito invocar, ccntra a a.pplicação da lei n. 5. 060.A, o 
que, expressa ou implicitamente, haja estatuído o Codigo CiviL O 
Codigo Civil é uma lei. e as leis p~steriores regovam as anteriores. 

NEm ha que suppõr vicio de inconstitucionalidade na mencionada 
lei de 10 de Novembro ultimo. Trata-se de lei ·processual para ser 
applicada no Di.stricto Federal . E sobre esse objecto, a competenci-a 
do Podzr Legislativo Federal é indiscutivel. (Const. art. 34, n. 22 
actual). 

Esrà, pois, solidamente firmada em lei a competencia exc-lusiva 
dos porteiros das auditorias respectivas, para effectuarem vendas de 
immoveis autorizadas pelos juizes do .Dístricto .Federal . E' preceito 
imperativo, que não permitte excepções. 

Rio de Janeiro, 31 de Dezembro de 1926. - Clovis Bevilaqua. 

Aggravo de p~ição 

Nas vendas ·por autorização judicial serão observadas .as 
disposições do decreto n. .':). 050-A. de 10 de Novembro de 
1926, que revogou o a rt. 1.045 do Cod. Proc. Civil e 
Comm. e firmou de modo im-perativo a fõrma por que se 
effectuarão as vendas de immoveis, quando se fizer necessaria 
aquel1a autorização de quaesquer juizes. conW1closo ou . admi
cistrativo. 

Relator - Desembargador Euzebio de Andrade. 

Aggravante, José Duarte Navio, testamenteiro e inventariante 
do espolio ae Anna Marquer Nogueira e como representante dos 
herdeiros José <k Carvalho Nogueird, sua mulher. Anninda de Je· 
~us Nogueira de Britto e seu marido Manoel Moreira Alves de 
Britto. · 

Aggravados, o }uiz da Provedoria e o Dr. Curadoc de Resi· 
duos. 

Accotdão de Us . 74 a 75. Vistos, relatados e di.scujdos os pre• 
sentes autos de aggravo de petição niU.QI!rO quatro mil e oirenta e 
:>ds: Accordam os juizes da Segunda Camara da Côrte de Appella· 
ção. tomando conhecimento do recurso izlt~to da decisão de fo. 
lhas. dar P.m parte oprovlmenro ao aggravo para, reformando a me~ 
ma decisão, mandar que o juiz a quo ordene que a v~ requerida 
se effectue. pela forma presqipta no decreto numero cinco mil e 
·sessenta A. de dez; de novembro de mil novecentos e vb.lte e seis. 
·Uma v~ qu~ a ~a depende de autorização: iudiciaria, $6men~e 
pôde ser legalmente. real.i:aàa ·pelo modo e:uabelecido oa s.upraC: 
~- :ki:. a qual :r~ :~~Q. . expre,ssiv~tt; _reyoQou. Q._ --~· 
~.mil ~ ~ta -~ dnco:. doJ~~igo do.-~ Ov. e_. ~r:~ 
c.J3.l. ; ~· .PQ~.· p~,c:.ei~ ~w.a~~ de~f.e~. :-~ã!\~ , , , _ _ . 

~~~~r !;t~~~~~-~~'autfm~·~A::de 
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:quaesqu·~r juizes. contencioso ou administrativo, na Justiça local do 
Di.stricto Federal,. Neste sentido é o que ~stã firÍDado j)Or este Trí~ 
l·unal, entre outros no accordão. unanime no Aggravo de Petição 
r.umero dois mil quinhentos e vinte in Archivo Judiciario, volume 11, 
pagina quatrocentos e oitenta e oito. adopt?nriD a opinião de Ruy Bar~ 
.bosa, Clovis, Lacerda de Alrrn;icia; Não vale invocar algumas decisões 
em contrario. pois que o que import3 ao juiz é a lei porque, de 
conformidade do pet'/eito conceito jurídico de Bento de F a ria, se a 
mudança de jurisprudencia não importa na -alteração da lei; resulta
ria· força obrigatoria como a .qu:: decorre da lei ("Revista de Di
reito", volume oitenta e tres, pagina quatrocentos e sessenta e qua-

. tro). Isto posto. e ·attendendo a que a venda do predio em causa 
precisa de prévia autorização do juiz para ser effectuada, o que, 
aliás, foi requerido ,pelo aggravante a folha, estando assim compre· 
hendida no dis;:rot~ do artigo ·primeiro <!o referido decreto legisla
tivo numero cinco mil · sessenta A, de d~z de novembro de mil no
vecentos c v~::.te ~ seis. sómente pela fõrma nelle prescripta dev-e 
:;er realizada. Custas ex~eg.e,. Rio de Janeiro, quatro de Jan.eiro 
de mil novecentos e vinte nove . - Elviro C~ilho, Presidente. -
Euzeóia de Andrade, Relator. - M&:hado Guimarães. - Souza 

-Gomes, Sciente, dezes'!te. um, vinte e nove_ - A. Americano. 

PRn.JI':CTO ::1'.~ 144 - 1935 

(L• Ú9islatura) 

./l.eorganiza o Min.isterio da. Agricultura e estabelece accordos com 
os Governos Estadoaes para a execução de serviços egricolas. 

,!Agricultura 20 e Finanças 155 - !.a Legislatura) . 

O Poder Legislativo decreta : 

CAPITULO I 

DOS SEUS l!'ni'S 

Art. 1.0 Ao <Ministerio da Agricultura compete : 
a) promover o incremento da proclucção agricola. pastoril e 

mineral e fomentar a exploração das riquezas correlatas; 
b) .superintender o ensino agrícola em seus varios grãos e fis

·<alizar o oexercicio da profis.s!o de -agrn..nomia. 

CAPITULO II 

D..\ CO!'!STJTUtÇÃO E OBGANIB~Ç.iO 

Art. 2.• Tendo em vista a sua finalidade. manterá o MiDisterio 
·da Agricultura os servias constantes da preaente lei. 

Art. 3.0 O. Ministro será aux~do pelo .seu gabinete, Con-
-stlho · Su~or de Agricultura e Directorias Tecluicas . . 

Art. +.o O gabinete · do Ministro se comporá do ~etario, que 
~ tamhem aO- Coa.selho. e de quatro oHiciaeS de ~:~ablnete, ·todos 
nomeados em commissão e de livre escolha . 

Art .. S. o . O Coa.selho . Superior : c~titue-se do Ministro. como 
~ente. dir.ectóres d.e . serviço e quatro ço"sultores tecbntcos,. po
-dendo do mesmo participar, ~xtcaordinariamente, ' os delegados do 
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Ministerio e especialistas. officiaes ou não, quando isso se torne
necessario. 

Paragrapho unico. Attendendo ás funcçóes a desempenhar, de
verão os consultores technicos ser diplomados por estabelecimentos 
de ensino superior, officia:~s ou reco.:J.hecidos pela União, em ·agro
nomia, veterinaria, engenharia de minas e direito. respectivamente. 

Art . 6.• Os consultores · -technicos, de notaV'el com?etencia. se
rão nom~ados em commissão. 

CAPITULO 111 

DA F~t:Cl.'ÇÃO DOS SERVIÇOI'l 

Art. i.• A execução dos serviços tecbnicos será precedida de· 
approvação do Conselho Superior, que examinará oe discutirá os 
planos e programmas .apresentados . pelas directorias. 

Paragrapho unico. Na elaboração oos planos de trabalho . :fe
ridos neste artigo, as d:rec:torias tomarão na devida consichração as 
suggestões apresentadas pelos ~elegados do Ministerio nos Estados, 
de modo que a actuação do poder publico se torne dficiente e de
ac:c:ordo com as condições regionaes. 

Art. 8." O Ministerio disporá das Directorias abaixo discrimi
nadas, Hcando extinctos os actuaes Departamentos, cujos serviços 
d~ ex;:>~dientt! e contabilidade :passarão ás Directorias de Contabili
dade e de Pe!soal e Material: 

1 ) - Directori:a de Contabilidade e Expediente, composta de 
tres ~cções que ter:to a seu cargo: 

a) preparo das propostas orçamentarias; expedientõ! de registro 
e distribuição dos credito.s orçamentarios; extracção de documentos 
e empmho por conta dos creditos distribuídos á Thesouraria; pro
cc~so das despesas. de pe.ssoal e m-aterial, que tiverem d.: ser pagas. 
r.o Districto Federal ( l,a secçl:io); 

/:1) -escripturação de todos os c:reditos, quér orçamectarios, quer· 
ad-didonaes do Ministerio, e a realização de pagamentos autoriza~ 
elos por intermedio da Thesourari-a, dependente desta secção (2:' 
secçl:io): 

c) fiscalização das desJY..sas realizadas e pagas pelo Ministeno
nos Estados, assim como o exame da ges~o de ·cada responsavel 
por valores ou bens publico~ (3.• secção) . 

2) - Oirectoria de Pessoal e Material (expedi·~nte e registro) 
constituída de duas secções. sendo a primeira inc:umbida de todo o-
expedio?nte relativo ao pessoal do Mioisterio (nomeações ou admis
são, contractos de pessoal, exonerações, dispensas, disponibidade. 
apose~atadorias e licenças); assentamento e al!Danach do pessoal. .. e
a segunda. do expediente para <ac:quisic;ão, transfereocia e transpor
te de material; c()ncurr~ncia e contractos para e;;;:ecuç~o de obras: 
:registro e controle do. material das dependentias .situad3S no Dis
tricto Federal; expediente e z<egistro de immoveís. 
· 3) Directoria de Economia Rural, comprehendendo as actuaes 
D!rectorias de &tatistica de PrOducção, de Organização ~ J?efesa
da Produc.Ção e . dÓs secvi.<;os de dassllicaç~ e · padronização. dos 
"producto5 .agrícolas. ·· exclusive os jã executados por ou~ dírecto-

_rias.4) Di.roectona .. do Fomento Ag!icOla. que c~b~derâ a actuar 
do Fomento da Producçã.Ó Vegetal e Ser'lliÇO de lrrigaç~o. ~efloo.. 
re.stamento e Colonização; . 

5) Directoria de Plantas TextiS;_ 
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6} Oirectoria d~ Floricultura; 
7) Instituto do Café; 
8) Directoria de Defesa Sanitarla Vegetal. denominação dada 

ao actu:al Serviço de Defesa Sanitaria Veg;etal; 
9 Instituto Nacional de Agronomia, constituído do Instituto 

de Biologia Veg:!tal, do Instituto de Chimíca e de estabelecimentos 
de experimentação e pesquisas scientifkas agrícolas; 

10) Director!a de Ensino Agrícola, abrangendo a Escola Na
dona! d~ Agronc:rtia, Escola .Nacional de Veterinaria, Escola d.e. 
Barbacena e aprendizadcs agrie<:•las, cabendo tambem a fiscalização 
dos estabe!ecirn~nto.!:: de ensino agricola subvencionados p2la União; 

11 ) Instituto Nacional de Pesquisas Industriaes, Agrícolas, o 
qual terâ ao seu encargo as questões concernentes ao aproveitamên
to da materia prima e seus sub·~productos e derivados, .<>Ob o ponto 
de vista industrta.I, ·agricola; 

12) Dirr.ctoria ào Fom:!:nto Aniinal, constituiJa do Serviço de 
Caça ~ Pesca; 

13) Directoria de Dclesa Sanitaria Animal, compreendendo o 
actual serviço do mesmo r..ome; 

14) Instituto de Biologi<J Animal, c<Jmposta do actual Institu~ 
d.:: Biokgia Animal •z Serviço de lnspecção de Productos de Origem 
Animai; 

1 J .1 Directoria do Serviço Gcolagico e Mi:leralogico, composta 
âo actual Serviço do mesmo nome e do Laboratorio Central de 
Producção Mineral; 

16) Directoria", de Aguas; 
li) Directoria do Fomento MineraL 

Paragrapho unico. Os serviços incorporados ãs directorias 
scima discriminadas passarão a çonstituir secções das mesmas-

Art. 9."' As directorias deverão prestar mutua cooperação, to
da vez: que fõr .o..::ce..>saria. 

Art. 10. A' Directoria de Pessoal . .: M-aterial ficar-á subordina
do o Archivo da Secretarh de Estado, que attenderã directatnente 
á!: requisições ou recebimentos ~ processos do gabinet~ do Minis
tro, do Conselho Superior e da Directoria de Contabilidade . 

Art. 1 I _ A Portaria, que attenderã a toda a Secretaria de Es
tado, fica subordinada ã Dir€ctoria de Pessoal e Material, 

Art. 11. A Typographia da Directoria da Estatisti<:a da Pro
ducção ·passará á Directoria d.e Contabilidade, sob a direcr,;ão de 
~- çhefe, que eucutarã os trahalbos enviados pelas directorias te
dlllicas, cabendo a estas a I1eSponsabilidade da publicidade . 

CAPITULO IV 

DAS lll!:La:DACL\8 

Art. 13. Ficam cre. 21 delegacias do Mi..oisterio, sendo 
uma .para cada Estado .e Territotio do Acre, dependentes do Mi
nistro. 

-·. · . ht, l4. A :S. de~.~· a superin!endencia de . f.i?do5 ~ 
.serviços do Ministerio .realizados nos Estadas, àssim como a fiscali-
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zação dos contractos firmados entre este .departamento e os gover~ 
nos estaduaes . 

Art. 15. Os delegados serão designados, em conumssao, pelo 
Mir.istro, mediante proposta do Conselh-o Superior. que esC"olherã no
nJ es de funccionarios graduados e effectivo.s, de reconhecida cape.· 
cidade technica. 

. Art. 16 . Haverâ em cada delegacia uma secção de contabili· 
dade e expediente, a carÇJo de um cnefe de s:zcção nomeado em 
commissão por proposta do Director de Contabilidade, escriptura
rios. dactylographos e ~erv.ent·;s necessarios ao serviço, sendo e~ 
ses contractados por indicação do delegado do Ministerio. 

Art. 17. Os delegados e chefes de secção de contabilidade 
ciEs del~gacias receberão, alêm dos vencimentos dos c3rgos efecti
vos, uma gratificação men~al de 1:000$000 e 600$000 respectiva
mente. 

Art. 18 .. Os delegados se entenderão, em assumpto de natu
reza tc:chnica, com o Conselho St~perior; oom as directorias, quan
do se tratar de serviços ligados ãs mesmas. e com as autoridades es-
taduaes, no que disser resp~ito aos trabalhos de cooperação com 0$ 

respectivos Estados. 
CAPITULO V 

l>A ÇOO!'ER..l.Ç.;;.o COM OS ESTADOS 

Art. 19. E' facultado ao Minist-erio realizar accordos com os 
Estados, .para execução de serviços de fomento agrícola, pastoril e 
r.ineral e de ensino agrícola, tendo em vista o~ recursos orçamen· 
tc.ríos. 

Art. 20 _ Os accordos a que se refere o artigo anterior dever::io 
.ser ap.provados pelo Conselho Superior. 

Art. 21. O pagamento das quotas de ·cooperação será feito aos 
governos estaduaes pelas pagadorias das delegaçias do Ministerio. 
nos Estados, cabendo a estas a fiscalização dos trabalhos e a appli~ 
.cação, e áquelles a execução dos serviços. 

Ar.t. 22. Nos Estados onde não se realizarem accordos, o Mi~ 
nisterio manterá os serviços que forem propostos pelo Conselho 
Superior. 

Art . 23. A falta de CWD:primento dos accordos, por parte dos 
governos estaduaes implicará· na resciSão dos mesmos. 

Art _ 24. O Ministerio não realizará acco.rdo mantendo dupli~ 
cidade de serviço. 

CAPITULO VI 

'··. llOS CURSOS DE"· ESPECIALIZAÇÃO 

Art. 25. O Ministerio manterá no Instituto N~cional de Agro-r 
nomfa, em ·collâbôração ~om' êl Drf~c~<?ri(de:·E~o ~rlc:ola e_ fus.. 

... - ~ ••• •• · . ·- , ., · , •. · .• · c~, •• • , . . • • 
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tituto de Pesquisas Industriaes Agrícolas. cur~<Js de ap~rfeiçoamen
tu e de especialização. para os dipl~mados .pelas escolas officiaes 
ou reconhecidas pela União. 

Art. 26. Os technicos que ·possuírem cursos de aperfeiçoamen
to o u de especialização terão p rderencia n as nomeações. em igual
dade das demais coodições . 

. Art . 27. Os estabelecimentos de ensino agricola subvenciona
cios na fórma da presente lei, se origarão a incluir em .:eus program
mas c orçamentos serviços de experimentação, de pesquisas scienti
h:as e de fomento a gricola. annexos aos seus cursos. d;;~ndo a estes 
<:aracter regional. 

Paragrapho ' unico. Os -programmas referidos no artigo ante
rior devem se!' submetlidos á Directoría de Ensino Agricola, par"a a 
c:ecessaria approvação. 

CAPITULO· VII 

Art. 28. A proposta orçamentaría do Ministerio deverá ser dis
cutida e approvada pelo Conselho Superior, tendo em vista os .pro
gramma.s previamente traçados . 

CAPITULO VIII 

DO PESSOAL 

Art. 29. Os •func:cionarios , effectivos, contractados, mensalistas 
e diaristas de ser"Viços que soffreram alterações ou foram extinctos, 
em vi:tude da presente lei, serão aproveitados, sem perda de ven
dmentos e outras prerogativas asseguradas ao func:cionalismo pu
blico, nos serviços de <ooperação nos futados. ou em outros para 
que mostreiil. habilitação. 

Art. 30. O quadro do pessoal do Ministerio, bem como a 'Par
te material, será o constante das tabellas orçaaientarias para 1936, 
resalvadas -as alterações feitas -na presente lei . 

CAPITULO IX 

DAS I.'UHLIC.\ÇÕES 

Art. 31. Nenhuma publicação poderá ser distribuída ou divul
gada sem a responsabilidade da Directoria a que estiver relaoona
do o a.ssumpto, ou tratando-se de publicidade nos Estados, das de
legacias. assim como deverá trazer a assignatura do responsavel . 

CAPITULO X 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Art . 32. Ficam restauradas as lnspectorias Agrlcolas do Ser
. viço de Fomento da Producção Vegetal, sendo uma para cada Esta
-do e Territorio do Acre. 
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À!'t. 33. O Poder Ex~cutivo ex!)edira decretos c .regulamentes· 
que se torna:cm necessarios a execução da presente lei . 

Art. 34. Entrará em vigor esta Lei em 1 de Janeiro) de 1936. 

Ar~. 35 . Revogam-se as disposições em contrario. 

S3la das Sessões, em 15 de Julho de 1935 . - Humberto .R. de 
Andr-ade. 

justificação 

E " facto reconhecido que a actual organização do ·Ministerio da 
Agricdtura cão satisfaz á sua finalidade - coordenar, dirigir e im
;..u!siona::- a producção agro -pastoril e minera-l brasileira - oecessi· 
tando d~ modificações que o possibilitem ao desempenho dessas <ele
vadas iuncçêes. 

O titular <ia Agricultura, Sr. Odilon Braga. em recentes decla
rações c cnt!':vista á imprensa, manifesta a necessidade -le uma nova 
organização. 

As principaes alt~rações apresentadas ·pdo projecto supra cons
tam do segulnte : 

Conselho Superior de Agricultura 

O Cons~lho Superior c];z Agricultura será o orgão consultivo e · 
do! fiscab:ação superior do Mi.nisterio. T erá p or presidente o Minis
tro e .por membros os consuit·ores technicos e directores de serviços. 
podendo participar. extraordinariamente, os delegados ~o Mi.riisterio 
nos Es.tados e esp::cialistas. 

Os dire~to::es de serviço do.borarão os programmaz e planos de 
trabalho, a serem executados em determinado período (bknnio. trien
L.io, etc . ) para exame e discussão, perante o titular da pasta. no Con- · 
selho Superior de Agricultura. 

Ao organizador u~ qualquer p!ano de trabalho cabe a sua justi- · 
ficativa e defesa. Approvada e resolvida sua execução. C•Jmpcte á di
red oria respectiva pol-o em pratica no praz::> fixado. cumprindo ac · 
Conselho acompanhar a s ua marcha c observat" os resultados fina;es . 

Por tal processo divide:n-se responsabilidades e distribuem-s~ at
uibuiçêes. 

Com::J figura central, t"rnar-se-á o Ministro o a~siduo colhbora- · 
dor de seus ouxiliar-2s. 

Depar-tamentos 

. Com a creação do Conselho Superior, toma-se excusa<ia a ·per- · 
. .m"anencia dos actuaes Departamentos. 

Ademais. a pratlca tem demonstrado não:: hav.:.r vantaQens maio
res n~ssas innovações intro;d.~idas por uma das reformas da gestão 
Juarez Tavora. . 

Ao contrario, augment-:;.u- a b\ll'oc.racia, i·nterceptando-se uma fi. 
gura bwocratlca c decorat iva entr-e o Ministro e directores de serviço. 
que .,.são. os . ver:dadeiros . co:iliecedores . das necessidades das repartições 
qúe. ~ii;igerri. Sz.· a .estes é attribuida a direcção de t.rabalhoo deve-'Se> . 
cóhcemlfaritimerite,. confÚir-lhes directa e CO["l"eSpondente resp'onsabi'- · 
lidade . 
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11-fodifi•ações rto;; actuae.s ~viços 

· A reforma traz modificações principalmente no tocant~ ã produc
··c;ão vegeteal. Grupamio serviços affins, tirando attribuições de uns 
_para passar a outros, onde melhor se ajust~m. houve necessidàde de 
extinguir, a:nnexar ou crear repartições. 

Assim, o Instituto Nacional de Agronomia, o Instituto de Pes
quisas Industriaes Agricolas e a Directoria de Economia Agricola, 
que tomaram Jogar a varias dir<ectoria~. 

Ao primeiro foram annexados os estabelecim'!ntos de pesqui.3as 
.scientificas e experimentação agricola, .ficando para o In~tituto de 
Pesquisas Iodustriaes Agricolas os concernentes ás industr:.as agríco
las. Crea.,;e, por essa providencia, instituições para estudar e orientar 
os trabalhos ligados á producção, · sob o ponto de vista scientifico e 
industrial, servindo, ao c:e3mo tempo. de escolas de aprefeiçoamento 
scientifico e te.chnico, e de espeçialização. 

Na Direc.toria de Economia Rural, s:: reunirão o cooperativismo 
·~ o credito agricolas, estatisticas e o serviço de classificação c pa
dronização dos producto:;. agrícolas em geral, exclusive do algodão, 
~as fructas é do café. jã executados por repartições especialisadas. 

O Serviço de lrrigaçã~. Rdlorestamento e Colonização se anne
xa ao Fomento Agrirola . 

O Serviço de .Pla!ntas Textis, .do Café e de Fructicultura pode
riam. dentro da norma adopta::la pelo projec to, se distribuir entre 
·outros, taes como a parte de c·lassificação, á Economia Rural, a de 
·experimentos ao Instituto Nacional de Agronomia e, por fim, a do 
fom·~nto ao Fomento Agricola . Entretanto, dado o vulto que já pos.-

. suem. ê preferível mantel..os independentes. 

Delegacias do Ministerio 

Com a actual organização. ha uma hyperthophia ele direcção 
··central do Minist"!!io, que, absorvendo todo o commando e, conse
•quentemente. a responsabilidade dos serviços. ·faz dos funccionarios 
·destacados nos Estados meros automatos, a quem ·falta liberdade de 
acção, mesmo em assumpto de some.nos inlportanc:la. 

Interessante é notar que da ausencia de liberdade de acção pas
=-se á liberalidade, tal o afastamento em qu: se encontram os func
··cionarios da autoridade de hierarchia superior. No regimen vigente 
é possível. de facto. desobedi<:ncia de d eterminações e a rbitrariedade 
de proceder, em virtude da .falta de fiscalização opportuna . A ad
ministração central tem que contentar-se com informações. mais ou 
menos exactas, periodicamente enviadas, tudo dependente da sinceri
dade do informante. E' vasto o campo para abusos e evidente é o 

. mal originaria dessa excessiva centralização, pricipalm~nte tratan-
do-se de se:rviços que se effectuam no interior, longe das vistas da 
admi.nios·tração superior. 

Toma-se preciso corrigir falhas tão nocivas aos interesses do 
serviço publico. · 

Se o scenario das activi.dades agrícolas está no hinterland. ahi ao 
lado dru trabalhos ruraes. devem estar os agentes .do departamento 
da producção, oispondo de accentuado grão de responsabilidade e 
·de liberdade de acção. · 

Na Capital F~ral c·abe â .séde da gestão suprema do Ministe
rio, assi3tido por orglios technicos apenas suffidentes a coordena çao 
<controle e harmonia das partes dispersas e componentes do todo. 

Afastado do theatro dos acont ec:imentos e alheiado ás condições 
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locacs, nem Pa:z de vastíssimo territorio e de variadas condições de 
clima e :;olo, o .Mínisterio da Agricultura não póde: agir a tempo e 
com a precisão rc:que:rida peias oecessidades da agricultura. E nes
tas circumstaocias age, frequentemente, de maneira disparatada e · 
inopportuoa. Ora distribue sementes iôra da época de semeadura. 
era aconselha machinas agrarias inadaptadas á região. 

Com a creação <ias delegacias do Ministerio, sanam-s~ os incon; 
veníentes apontados . 

Enviam-se para os Estados agentes com bastante a..:toridade e 
a oecessaria liberdade de acçãQ, indispcnsaveis para q~e seja dado 
andamento :lO~ serviços no tempo preciso, assim como s11ggerir me
didas e fiscalizar dependenci<ls das varias clirectorias com séde na 
Capital do Paiz. 

Aos delegados cabe a superintendcncia dos serviços nos Esta; 
dos, senrindo de élo entre e~les e a gestão superior, Por esse org~o . 
. ->e assegura a fiscalização dir~cta e ooportuna dos serviços localiza
dos nas unidades federativas; providenciam~se necessidades occor
rcntes; estabelece-se. com opportunidad~. a mutua collaroração dos . 
varias serviços . 

Cooperação com os Estados 

O Ministerio já realiza serviços em cooperação com os gover
~r.os estaduaes. 

No Estado do Rio Grand·e ao Sul subvenciona varias estabele·· 
cimentos de ensino agricola e de experimentação; em Estados do nor-
te mantem accõrdcs para a cultura algodoeira. · 

Os governos ~stadoaes são. effectivamente, o.:; mais interessados·. 
n.J de.!.cnvolvimento da agricultura local. Por isso, e tendo em vista 
a frequente indficiencia dos serviços Eederaes, todos ou quasi todos 
vão installando institu[ções parallelas áquell~. com os mesmOs ob
jectivos. 

Apesar, porê.m, dessa identidade de finalidades chocam-se, por 
vezes. em virtude da dupliddade de direcção, 

Pcrtanto, nada mais natural e acertado que umr, congregar 
ta es s:rviços, para augmentar-lhes as proporções e grão de ef.ficien
cia technica. 

Ao mesmo passo que S<! co~stata.m vantagens decorrentes da fu· 
são em apreço surge outra, de não menor valia, a de natureza ~ono
nomic:t. Não temos receio d~ afflrmar que as dotações actuaes do 
Ministerio :iarão, com folga, para reali:zar accôrdos com os Estados. 

A Constituição de 16 de julho, prevê, sabiamente, essa coope• 
ração. O art . 9.~ permitte á União e aos Estados "celebrarem ac:
cõrdos .para .melhor coordenação e desenvolvimento dos respectivos 
serviços", aos funccionarios fed!raes serem incumbidos de "executar 
leis e serviços estaduaes e actos ou decisões de suas autoridades" 
(paragrapho unico do art. 7.•). Determina a nova Constituição no 
§ 1.~ do art. s.· que "oos actos, decisões e serviços federaes .serão < 
ex-ecutados em todo o Paiz por funccionarios da União, ou, em· 
casos espedaes, pelos dos Estados, mediante accõrdo com os res-
pectivos governos" . . 

Fica .ainda patente esse espirito de cooperação no art. 5.• § · 3.0
: 

.. As leis estaduaes, nesses casos, poderão. attenckndo ás peculiarida
des locaes, supprir .as. lacunas ou deJiciendas de legislação federal, 
sem dispensar as exigencias desta". N ão olvidemos tambem o que 
<lettrmlna o art. 121 e seus paragraphos, na parte coucemente ao. 
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amparo da producção, do :trabalho rural e da cooperação com os 
Estados para organização das colonias agrícolas, etc. 

Resta, portanto, ao Poder Legislativo promover essa coopera, 
ção ·pr~vista na Carta Magna. creando leis que ·permittam ao Poder · 
Executivo realizal-'a. E o fazendo a Camara, como parte principal 
que é daquell<: '])Oder, concorre para o preenchimento de vantagens 
de ordem economica para o Paiz. · 

Sala das ·Sessões. 15 de Julho de 1935 . - Humberto R.. de An, 
drade. 

N. 145- 1935 

( 1! Legislatura) 

Modifica a redacção dos arts. 70 e 71 do Decr<.eto numero 24.153, 
de 23 de Abril de 1934 

(JUS'tiça 106 e Finanças 156, 1.• Legislatura) 

Art. 1.~ Os artigas 70 e 71 do Decreto n. 24. 153, de 23 de 
Abril de 1934, ficarão redigidos assim: 

Art. 70. As custas dos juizes, de accordo com a Tabella I do 
Decreto n. 10.291,. de 25 de Junho d~ 1913, continuarão a sei" pagas 
em sellos, na conformidade do art . .343, do Decreto n. 16. 273, ~ 
20 de Dezembro de 1923. salvo as do.s actos realizados fóra da séde 
<i.o Juizo 011 Tribunal. as quaes serão pagas em especie . 

Art. 71. As custas e percentrtqens attribuídas aos representan
tes do Minis~rio Pnbl!cc serão cobradas em sellos, exce?tO as cus· 
tas d~ actos effectuados fora da séde do Juizo do Tribunal, as 
c;~uaes s~rão pagas em especie, de accor-do com a Tabella I deste De, 
ereto. 

Alt. 2.0 Revogam,se as disposições em contrario. 

1 ustificação 

Os actos judiciaes se realizam na séde do Juizo ou Tribunal, mas. 
tambem, <txcepcionalme:nte forn da mesma séde . 

. Os actos realizados fora da séde do Juizo ou Tribunal são ge-
·ra lmente p·raticados em horas não destinadas ao ex·pedie.nte normal 
do fõro e sempre com z.ugmento di!:SSIZ expediente, o que importa 
para os Juizes e represe.ntantes do Ministerlo .Publico, em trabalh() 
dl caracter extraordinario. 

Ao se!'Viço d~ excep~ deve corresponder, portanto, r emune, 
. .ração tambem de excepção. 

Aliás. é · esse o regime invariavel nos o utros :departamentos pu,.. 
blico.s, nos quaes ha remuqaraçá() especial para o serviço effectuad.c> 
fora das hor'\5 do expediente nonnai . 

O projecto v isa, por conseguinte, estender a mesma norma ao 
serviço judiciario. encerrando, assim, . medida de ordem geral. que 
.abrange· todos as . jpize~ e · rq>re.sen~an.tes do Ministerio Publico. 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. - · Paulo MartimJ. 
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LEGISLAÇÃO CITADA. 

Arts . 70 e 71 do Decreto n. 24 .153, de 23 d~ Abril de 1934. : 

"Art. 70. As custas dos Juizes, de accordo com a Tahella I do 
Decreto n. 10 .291, de 25 de Junho de 1913, continuarão a ser pa~;~as 
em sellos. na confirmidade do art. 343, do Decn~to n. 16 . 273, <ie 
20 de Dezembro de 1932". 

O Sr. Presidente - Vou suómetter a votos duas ~edacções fi. 
nae::; j ã publicadas. 

São successivamente, approvadas as redacçõ.es do projecto n, 
81 A. de 1935, (I. • leg:.Slatura), que autoriza a abrir o credito e s; 
pedal de 84:029$600 (oitenta e quatro contos vinte e "JOve mil e 
seiscentos réis). para iodemnizar o Estado de Pernambuco de despe· 
.sas realizadas no .Patronato Agrícola "João Coimbra"; .n·. 100 B. 
que concede á Liga Brasileira contra a Tuberculose o dominio pie· 
no d o terreno onde está contruida a sua s.éde social. isentando-o de 
impostos federaes. bem como o respectivo edifido; com parecer da 
Co=issão de Redacção . 

O Sr. Presidente -- Os .projectos vão á sancção. 
Tenho sobre a mesa c vou submetter a votos o seguinte 

Requedmento de urgancis 

Requeremos urgenda para a votação do projecto de resolução 
n. 5 . 

Sala das Sessões, em 15 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. - Ribeir-o Junior. - Moraes Paiva. - A Peixoro Filho. -
Caldeü:s AlVtaZ'enga. 

Approvaoo . 

O Sr. Presidente - Em obediencia ã deliberação da Casa vou 
.:submetter a immediata ·discussão e votação o projecto. 

Discr..ssão unica do projecto de resolução n . 5 A, de 1935, 
(J.a legislatura), autori;;an.do s Commissão Executiva da Ca-
mara dos Deputados a dispender a imporlancia de réis .... . . 
83:245$000, com a instsllação dos serviços da SeCção Techni· 
ca ds Commissão de Finanças; tendo parecer com sut7stitutivo 
da Comm.issiío Executiva á emenda em discrusão especial e ao 
projecto). 

(em virtude de urgencia) . 
Encerrada a discussão e annuociada a votação . 

O Sr. Presidente - Ao projecto primitivo e ãs emendas de 
autoria do Sr. D eputado Barreto Pinto a ColllDlissãO Executiva of
fereceu o se<;~uinte 

· . PB.OJECTC>-SüBSTITUTIVO 

Art. L • Fica a Commissl!o Executiva da Cam.ara dos D eputado$, 
autorizada, nos termos do art . 2.0 , da Lei n. 67, de 13 de Junho de 
1935, a: fazer, mediante concorreuda e de accordo com os preceitos 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:29+ Página41 de 86 

105-

·do Codigo de Contab:lidad~ da Republica .. a acqutstçao do material 
solicitado pela Commi;são de Finanças e de Orçamento para a ins~ 
tailação dos trabalhos e serviços technicos ·e da bibliothe:ca especia~ 
lizada da mesma Commissã;:,; e, b <'m assim, mandar proceder aos re
paros, adaptação e limpeza da sala destinada a esses trabalhos e ser~ 
viços. 

Art. 2.~ A d~spesa no corrente anno, até a importancia de .. 
80:000$000, correrã por conta do saldo de duzentos e quatro contos 
setecentos e c:nco mil réis (204:750$000), apurados no me:z: de Maio 
ultimo, no pa.gamento de .subsidio de Deputado. 

Art. 3.• Revogam-se as disposiçôes em contrario. 
A Commis.:.ão de Fmanças e Orçamento emittiu o seguinte 

I'ARECEB 

A Commissão· de Finanças e Orçamento apoia o sulJstitutivo ao 
projecto de resolução n. 5 A, d~ 1935 (!." Legislatura), •suggerido 
pelo seu Presidente ã Co=issão Executiva, em virtude do qual· con
sidera prejudicado o projecto a.pres~ntado por esta ultima Commis• 
são e as emendas qfferecidas na discussão uniça . · 

Sala da Commissão de Finanças, 15 de Julho de 1935. - João 
Simpl!cio, Presidente. - João Gu.imaz'ã:Js, Vice~presid~nt~. - Abelar~ 
da V crgueiro. Cesar. - Amaral Peixoto Filho. - Otlardo As1aujo. 
-- Carlos Luz. - França Filho. - Pedro Firmeza. - Gratuliano 
B.-ito. - Demetrio Xavi~r. - lf.::nriqu.e Dodsworth. 

~.titutivo. 
Vou submetter a votos o projecto sub~ 

O Sr. Barreto Pinto - Peço a palavra. 

O Sr. Presidente - Tem a paiavra o Sr. Barreto Firrto. 

O Sr. Barreto Pinto - (Para encaminhar a· votação) - Sr. 
Presidente, o substitutivo vindo da Commissão Executiv~ di1; o s~~ 

-gui.nte: 

"Art. 1.• Fica a Commí.ssão Executiva da Camara das De~ 
putados autorizada, nas termos do artigo 2.•, da Lei n. 67, de 
13 de Junho de l935,.a fazer, mediante conc:orrencia e de acc:ordo 
com os prece1tru do Codigo de Contabilidade da Republica, a ac~ 
quisição do material solicitado pela Commis.são de Finanças e de 
Orçamento, para a installação das trabalhos e serviços tech~ 
nic:os e da bibliothcca esp~cia.J.i2:ada da mesma Commissão; e, 
bem assim, mandar proceder aos reparos, adaptação e limpeza da 
sala destinada a esses trabalhos e serviços. 

Art. 2_• A desp~a no corrente anno, atê a importancia de 
80:{)()()$000. correrá por cont'a do saldo de duzent,)s e quatro 
contos setecentos e ci.ncoenta mil rêis (204:750$000) apurados 
nc me;~; de Maio nltimo, no pagamento de subsidio de Deputado". 

Bem vê a Camara que não foi lmpertitv.:nte a minha emenda, por• 
.quanto mereceu a honra de ser attendida em grande parte pela Com-
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missão Executiva da Casa. E cu tive a fortuna de ser consultado a· 
res;>.eito pelo illuslTe e digno Presidente. da Commissão dl! Pinanças.
antes de encaminhar o substitutivo á CoJD.missão Executiva. 

As ac:qu!sições serã-o feitas mediante concurrencía p•tblica. Nes
ta Casa. .~erao observadas rigorosamente as prescripçé:~s do Codi
go de Contabilidade: o orçamento, contra o qaa.I x:r.e insurgi, já não 

·figura no ~.ub;titutivo e fica estabelecido que, neste eX:êrcicio. a im· 
portancia a ser dispendida não excederá de 80 contos. 

Nestas condições, S r. Presid::nte, diante do substitutivo offere
cic!o pela Commissão Evecutiva, declaro a.cceital-o tal como se acha. 
redigido. 

·O Sr. Presidente - Vou submetter a votos o projecto .,;ubsti· 
tutivo. 

Approvadc> o substitutivo, ficando : prejudicado o primitivo pro
jecto e as emendas. 

O Sr. Presidente - O projecto vae á Commis.são Executiva 
para a redacçáo final. 

Passz-se á ma teria constante da Ordem do dia. 
Votação d.n pr<ljecto n. 218, de 1935. concedendo premio pata o 

inv.entor de uma machina para ex:trahir cêra de camau!:la; com pare~ 
ceres iavoraveis das Commissões de A-gricultura e de Finanças e Or
ç~mento (2. discussão). 

Approvados, Stlccessivamente, os seguintes artigos· do 

Pl\o.n:r1 o 

N. 218 - 1935 

Art. 1.• Fica :ns·tituido um premio de 50 contos d:~ réis -para o in· 
ventor de machina para extrahlr cêra de folha de carroubeira. 

Art . 2. o O -premio será distribuído dentro do prazo de tres an~ 
nos, a contar da promulgaçãÇ> desta lei, de ·accordo com o <exame e 
attestados do Instituto Nadonal de Technologia e do Ministerio da 
Agricultura e que apresentaram as seguintes .condições: 

a) pre:encher o:> fins visados, ·sendo capaz de substituir vantajo
samente, aos processos manuaes a.ctualmente em uso; 

b) ser de custo reduzido e de facil construcção e de grande ren-
'õimento; . 
. c) ser de fadl transporte, eltigindo pequena· força para a sua 
-moyimentação; 

d) impedir a.-; perdas do material extrahido e evitar aos operarias 
·que a dirigirem os inconvenientes da dispersão da cêra _em poeira. 

Art . 3.• Pelo prazo -d-e dois annos, a contar da data desta· 
lei. receberá o Ministerio da Agricultura. as propostas, plantas. mo
_delos. Co!ll os elementos necessarios para. o cxaine. devendo, dentro 
de um ;:mno, juntamenti! com· o Instituto Nacional de Techo.ologia, 
proceder ao exame rigoroso dos mesmos. 

. Art. 4. o Para os e.ffeítos do conhecimento dos jnteressados sem 
'esta lei divulgada no Paiz, e no i!_strangeiro tornada conhecida pel~~ 
·.serviços cOD!Sulares. · 
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Art. 5.n A acceitação do premio mencionado no ar:t. I • im
p~rta em deixar a inv..?nção desde lego em dominio publico, sem 
d1rczto a qualquer patente, privilegio ou cutra. qua lquer vantagem. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discuss5o. 

Votação do projr:do n. 57, de 1935, (1"- [egisletura), 
autodza o li,Ji;zistro da Educação a exerce• a acção sup• 
pldiua do extincto Consdho Nacional de Educação; com 
pareceo contrario da Commissão de Edr.:caçiio. 

Regeitàdo. 

O Sr. Presidente- O projccto vae para o Archivc. 

Votação do projecfo n . . 39-A, de 1935 (1 a legisla
tura), autorizando a abertura do credito de 200:000$000. 
como auxilio á Missão Salesiana ( catechese dos índios 
Chavantcs), com substitutit?o da Commissão áJ~ FiTia'nças e 
Orçamel1fo e vo~o em separado do Sr. Gratuliano de Brito 
(1' discussão) . 

Approvado o seguinte 

PRO,TECTO 

N . 39 - 1935 

Art. I! Fica o Poder Executivo autorizado, pelo Ministerfo 
do Trabalho, a conceder á Missão Salesiana, dirigida pelo padre 
Hyppolito Chovelon, para a cateches~ dos ind!os Chavantcs, a quantia. 
de duzentos contos de réis, fazendo o Governo a:s n·ecessarias opera~ 

· ções .de cr-edito. 

Art. 2. • A referida Missão deverá annualmente apresentar re
latorio dos trabalhos feitos e os comprovant-es das despesas realizada:s, 
ficando depend~nte da approvação <lo Governo a esses documentos 
a concessão da subvenção :Seguinte. 

Art. 3.• Revogadas as disposições em contrario . 

O Sr. Presidente - O projec:to .passa ã 2" discussão. 

O Sr. Humberto Moura (Pela orrkm) requer e obtem dis
pensa de interstício para o projecto n. 39-lA, de 1935. figurar na 
ordem do dia da :Sessão seguinte . 

Votação do projecto n. 121, de 1935. (1" legislatura), 
approvando a Conve-oçáo Internacional de."!!minada "Pacto 
Roeri.ch", assignada em Washington, aos 15 ck Abril de 
1935 (discussão unica). 

Approvado e enviado á Commissão de Redâcção os 
seguintes artigos do 
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PRO.TECTO 

N. 121 -· 1935 

( 1" legislatura) 

O Poder Legisaltivo decreta: 

Art. 1.° Fica approvada a Convençã<> Internacional denominada 
".Pacto Roerich". assignada em Washington aos 15 de Abril de 
1935, que adepta uma bandeira ·para protecção aos immoveis que 
constituem patrimonio cultural dos povos. 

Art. 2.0 Rcvogam~se as disposições em contrario. 

VotaçãD do projecto n. 128, de 1935 (1' legislatura). 
(emendas approuadas e destacadas do projedo rz. -42, de 
1935) (r iegí.slatura), autorizando o Governo a entrar em 
entendimento com o 1 nstituto de Protec:çiio e .Assistencia á 
lnfarrcia do· I?io de Janeiro, para conclusão do Hospital [n,-
fantU (discussão especial). . 

Approvado e enviado á Commissão de Redacção o 
seguinte 

PJmJECTO 

N. 128 - 1935 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1. • O Governo Hca autorizado a -entrar em entendimento 
com o Instituto de Protecção e Assistencia ã Infancia do Rio de 
Janeiro, para conclusão do Hospit-al Infantil dessa instituição, di,s~ 
pendendo. desde jã, até .a importancia de 200.000$000. 

Art. 2.0 Os recul'SOS necessarios ao financiamento do en~argo 
ora creado ao Thesauro Naci:mal correrão por conta do .saldo da 
e::ctincta Caixa de Subvenções". 

Art. 3.0 Revogam...se as disposições em contrario. 

Votação do projecto n. 61 de 1935 (1• legislatura), 
dispondo ~ob~ a interrupção de c:Ontag<=m de tempo a func~ 
cionarios publicos; com p~eccr da Commissão de E~tatuto 
com sub-emenda á emenda aprt::sent~ (discussão e.spe~ 
cial). 

O Sr. Presidente -Durante a discussão deste projecto foi offe~ 
recida a seguinte 

I'ME'NDA 

Supprima-se "unicamente" - do llllCIO do artigo 1° . 
Sala <las Sessões. 2.3 de Abril de 1935. - Nogueira Penido. 

A Commissão de Estatuto dos Funccioo.arios Publicas apresen~ 
t.ou a Seguinte 
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sub--emenda 

Intercallern-se entre as palavras "lei" e ''que" os dizeres seguin~ 
tes: "n. 42, de 15 de Abril de 1935", ficando o art. 1" assim redi
gido: "Para os effeitos da lei n. 42, de 15 de Abril de 1935, que 
regula". etc. 

Vou submetter a votos a emm:la e sub-em~nda em primeiro 
Jogar. 

Approvada a emenda do Sr, Nogueira Penido. 
Approvada a sub-emenda da Commissão. 

O Sr. Presidente- Vou submetter a votos o pr.:l}~cto. 
Aprovado e enviado ã Comm~ssão de Redacção o se

guinte 

PIIOJECTO 

N. 61 - 1935 

(Primeira legi~.latura) 

O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1.• Unicamente para os eHeito-; da lei que rl'gula a con
cessão de licença-3 esp~ciae;s acs funccionarios publicas, <ivis ou 
militares, considerar-se-ão consecutivos os serviços de qualquer ser~ 
ventuaraio publico que, obrigado a cessai-o por acto ou omissão do 
~gundo Governo Provisorío da Republica, já tenha voltado ao 
exercício de fum;ções publicas ou venha a fér:õ!:el-o, proseguindo•se na 
contagem do tempo, a partir da volta, como st os serviços jamais 
tive-ssem cessado. 

Art. 2.~ Revogam-.se as disposições em contrario. 

Votação do requerimento n. 61, dó!' 1935 (lo. legislfl• 
tura}, do Sr. Francisco P.zrdra, de informações sobre pro
videncia.~ tomadas a respeito do corrtracfo de arrendamento 
da E. F. Paraná (discussão unica). 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 62, de 1935 (1• legisla· 
tura), do Sr. Octavio da Si!f)teira e outros, de informações, 
sobre prl,siío a~ um operario ( discu.s.são unica) . 

Approvado. 

Votação do requerimento n. 63, de 1935 (1• legisla.. 
tura), do Sr. Bia.s Fortes, de informações sabre a con:stru
q::ão de wna usina hgdro-electrica, em Salto. no rio Para
hyba (discussão unic.a) . 

. . O Sr. Bias Forte (Para encaminhar a votaçãO) - Senhor 
Presidente, ·trouxe cscriptos os motivos justificativos do requerimento· 
qu~ formulei a V. Ex . e passo a lel~s: 

"Inspirando-me nos sentimentos e vocações da :minoria ' 
.. pa,rlamentar, e procurando guardar fid:elida~ aos objectivos: 

que o nosso (eader se propoz realizar, no campo da ac:tividade 
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parlamentar, . formulei o requerimento cuja votação V . Ex. 
acaba de annunciar. 

Occorre-me. pois. o dever de cexplicar á Camara as ra:tões 
que tive para assim proceder. 

Cumpre-me assignalar que. desejando ouvir o Governo so-
bre a dcctrificação da Central, o faço -em face das criticas 
ambas produzidas -pelo "Correio da Manhã", "Vanguarda", 
"Diario de Notici<l:S'' e varios outros orgãos de grande c:on~ 
ceíto, nesta Capital. Na apreciação de tão importante aspecto 
da actividade administrativa, a imprensa, a que acabo de me 
referir, vem sustentando que o contracto que o Governo preJ 
tende C'!lc:brar, para a construcção da usina geradora, além de 
infringi.r dispositivos de leis vigentes, compromette a1tamente 
a moralidade da administração. 

A esse proposito, de.stacarei ainda, Sr. Presidente, como 
justificativa da minha attitude, o facto de não haver o Go
verno, até o presente momento, julgado conveo~nte destruir 
a impressão que essas· occusaçõe3 possam ter causado na opi~ 
nião .publica. · 

Como o silencio clo Governo, neste ponto, póde justilicar 
commentario3 tencltoóoscs e malevolos, julguei do meu dever 
int-erpe!lal~o, afim de que elle justifique os verdadeiros e reaes 
motivos de todas essas reclamações c de todos esses protestos 
que se levantam, sob o -pretexto de tão vultosa obra. 

Quanto a mim. Sr. Pr~sidente, não tenho duvida em affir~ 
ma r que a. campanha da imprensa, a que já a11udi, produziu 
forbe impressão no meu espirito, .forçando-me a ckmo:rado e 
minucioso estudo da legislação sobre o -problema da electri~ 
ficação da Central" . 

O Sr. Pinheiro Chagas - Permitta V. Ex. um aparte: é bem 
procedente o requerimento de V. Ex., tanto mais quaDto, pelo de~ 
ereto n. 4 .199, de 30 de Novembro de 1920, publicacio no Diario 
Official -de 2 de Dezembro de 1920. foi .feita a desapropriação da 
Cachoeira de Mambucaba para o mesmo fim, e. pelo decreto nu, 
mero 15.561. de 12 de Junho de 1922. publicado no Dio.rio Ofticial, 
de 16 doe- Junho do mesmo aono, a area desapropriada foi de 12.228 
hectares, occorrendo , ainda, a circumstancia de que o Governo Fe,. 
dera! dfectuou, por aviso de H de Novembro de 1925. -pagamento 
de metack dessa area, i-sto é, 6.466 hectares, no valor de 9.016:000$. 

Não se compreheo<fe, portanto. como, j á tendo feito tão vultosa 
despesa com a desapropriação da Cachoeira de Mambucaba, q~ é 
a mais podttooa da vizinhança da Central do Brasil, vá agora o 
Governo inverter ·tão grande capital na obra sobre a qual V. Ex. 
estâ pedindo informações. 

O SR. BIAS FORTES - Agradeço o aparte do illustre coJ.. 
lega, que vem concorrer pa~a o esclarecimento da questão. 

D esse estudo paciente e detalhado, o confronto das leis. das cpe.y 
quisas e analy.ses de clausulas de propostas, adquira a convicção de: 
que as criticas são fwldadas. e de qué o Governo n-ecessita explicar
a razão por que só agora resolveu acoeitar a proposta.. cuja con~ 
~ncia se reali%ou JlO anno de 1933. 

Devo lembrar ainda, S::-. Presidente, que, se é verdade ·que a 
electrificação da Central é p.~emente e ~ige solução immediata. ~ 
~ menos verdade que o Governo· não póde pretender realizar tão :im
jlOftante ·obra, ~stipualrido pagamentos em Ura italiana ouro, do pa# 
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-drão ora vigente - s2m qualquer autorização legal (: especial que 
a tanto o habilite - o que, se tal acontecer. imoortará em manifesta 
violação da lei de interesse nacional de autoria ·do actual Presidente 
da Republica, quando chefe do Governo Provisorio. 

De facto, o art. lo do decreto n. 23.501, de 27 de Novembro 
de 1933, no seu art. lo considera nullas as c.stipulaçõcs, em ourc, ou 
por qu;;/quer fõrma tendentes a rccus;;r, ou restringir, nos .seus effei
tos, o curso forçedo do mi( réis papel, c no 2 , veda, sob perta de 
nullidade, nos contrar:f.os excquíveis no Brasil, a estipulação do 
pagam0nto -em mo~:da que não seja corrente pelo seu valor legal. 

Post::riormente a ~sse decreto, cu o sei, o Congresso votou lei 
autorizando a instituição da clausula-ouro em contratos de impor
tação de material de outros paize~. mas só para importação de ma
terial. 

O Sr. Saltes Filho - V. Ex. não tem razão. Não foi clausula 
Oul'o, f.ci a cha!Sula que se deveria chamar cambial. Clausula ouro 
c essa que está ahi, prejudicando os interesses do Paiz. 

O SR. BIAS FORTES - R~giste-se o aparte do nobre col-
.lega. · 

Que ·esse decreto continúa em v~gor. nenhuma duvida póde exi:3~ 
tir, de vez que não fvi revogado pelo proprio Chefe do Governo 
Provisorio., nem pelo P(lder Legislativo, após a promc!gação da 
Constituição. Aliás. fundado nell!:, o Governo Provisorio, cancellou, 
até; clausulas de contractos de serviços publicos, que de longa data 
se achavam em ~xecução, 

Não ê razoavel pois, admittír. que agora, sem que tenha variado 
a legislação, o Governo mude de directriz, a não ser que tenha para 
isso razões, as qua-es o Congresso necessita conhecer. 

O despacho do Ministro da Viação tazendo resuTglr a proposta 
do oCnsordo Italiano, apresentada em 1933, não póde autorizar a 
lavratura do respectivo contracto. 

O -decreto n. 22.355, de 13 de J aoeiro de 1933, que deu lagar 
á apresentação dessa proposta, estipulava, em todos os detalhes, a:; 

condições para as obraS de electrificação da E. F. C . B., decla
rando, apen~. na par~ relativa á COil!Strucção da usina, que seria 
admittido tambem que as propostas irrcluissem a corr.strucç.§o de usinas 
gersdori3$ em qualquer das quedas de aguas pertencentes ao Governo, 
ou em ambas - Salto e Mambucaba. 

Terminada a concurrencia, o Gov-~rno apenas contractou as 
-obras de electrificação que constituiam a ~Sua principal razão de ser, 
mas, para esse efíeito, teve de usar de seu .poder dictatorial. hai~ 
:xando o dec:Ileto, com força de lei, n . 21. 238, de H de Março de 
1934, com o intuito expresso de revogar disposições do Codigo de 
Contabilidade e da lei c;ue o autorizou. 

Assim procedeu o Govemo, não s6 porque a lavratura do allu-~ 
·dido contracto, nos termos da proposta acceita, collidia com os cUs~ 
-positivos do Codigo de Contabilidade, como porque o mesmo con~ 
tracto se tornâra inealizavel, em face do decreto n. 23. 501, de 27 
de Novembro de 1933, que vedava .. qualquer estipulação de -pagamento 
--em ouro ou em detemúrtada especie de moeda. ou ~ qualquer meio 
. te:ndente a r-ecu.sBt' ou restringir. nos seus effeitos, curso forçado do 
. mil réis pape('. 

Comprebende...se que, então, o Chefe de Esta~o, usando <io:s 
~res illimitadas de que se havia _investido, contractasse tambem. 

~medianre decreto espedal, revogatorio de leis anteriores, particula.r~ 
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mente da letra b, do art. 745 do Codigo de Contabilidade, que exige· 
seja o objecto da concurrcncia declarado minuciosament~. a constru~ 
cção da usina hydro-electrica de Salto, nos termos da proposta do 
C onsorcio Italiano, porquanto os seus actos não estavam sujeitos a 
restricções legaes, nem constitucionaes. 

Seria realmente admissivel que o Govzrno naquel!a época con· 
siderasse a cons.trucção da U3ina, como accessorio das obras de electri~ 
ficação, cóntractando~a com a empresa que f;:·:s.se preferida para 
a realizaólção d:sta. · O que se não admitte, porque o simp .. es bom 
Sl.'nso exclue, é que o Governo queira abrir uma concurrencia sepa~ 
rada para a con.strucção da usina-, com a inclu~o. apenas, no decreto· 
e no::; edita~!;. das palavras já transcriptas. 

Excluída a hypothe·se desse ~:rviço ser c:ontrac:tado concomitan~ 
temente com a electrificação, como acc:essorio desta, o que· o Governo 
tlnha em vista era -evidentement~ apenas obter elementos a.fím de 
estabelecer as normas de futura concurrenciD .para construcção da 
usina. Entreta:::~to. resulta do despacho do Ministro da Viação que 
a proposta do Consorcio Italiano, referent~ â construcção da usina 
de Salto, apre-:;entada, mais de dois ann.os antes do despacho, nas 
circumstancias já mencionadas, e que fõra considerada sem effeitO· 
pelo proprio Governo, de v-~z que em tanto importa ter sido poste~ 
riormente aberta concurrencia administrativa para o mesmo fim, vem 
dt ser acceita em pleno regimen constitucional. 

Além disso, á conversão da proposta do Consorcio Italiano em 
contracto. dada a fõrma de .pagam:nto nella eseabelec:ida, oppõe~se 
o já citado art. 1• do decreto n. 23. 501.. de 27 de Novembro de 
1933. po.;terior aos decretos que lhe deram orig~m. -porquanto .alli se 
estipula expréssamcnte pagamento em moeda estrangeira, e se esta~ 
belecem outras condições, sem duvida, a recusar, nos seus effeitos, 
o curso forçado do mil réis . 

O Sr. Acurcio Torres 
a cccita r ess~ con.tracto. 

Nem o Tribunal de Contas poderá 

O SR. BIAS FORTES - Estes factos tornam patente que O · 

pretendido contracto não poderá ser c:debrado sem prévia intervenção 
do Congresso, em termos que satisfaçam as exigencias constitucionaes, 
e com a revogação das leis o impedem. 

Seria, aliás, desarrazoado qui! o Congreo:;so determinasse a accei· 
tação de uma proposta feita, ha mais d-~ dois annos, com pagamentos 
estipulados em ouro, quando é sabido que neste periodo o valor da~ 
quelle metal tem subido extraordinariamente, tanto qlR paizes. que 
.tiveram ultimamente as suas moedas depreciadas d'! ma::S de 40°/o. 
sem auomento d-~ montante da circulação fiduciaria, estão lutando 
com as 'maiores. dHficuldades para manter~lhes o valor, sendo de notar, 
ainda, a respeito, qu,~·. no Brasil, tal situação se acha aggravada não 
só pela escassez de ouro e sua grande procura no mercado interno, 
como pela quas! impossibilidad~ de obtel~ co~ a venda de merca~ 
darias no mercado internacional. . 

. Fonnulando. -pois, o requerimento e evocando dispositivos da 
legislação sobre a: materia, ·reitero o meu ponto de v~.ta. salientando 
as duvidas que assaltam o meu espinto quan"tô á legalidade do con:. 
tracto -e ao. aspecto moral da questão. a qual. precisa ser esclanecida 
'pelo Governo; para tranquillidade do Paiz, sem prejui:z:.o paia a aclmi"'" 
rustração que ficara em definitivo ·resguardada de maJevolas SUS'-· 

pcitâs. · 
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O Sr. Sanes Filho (Para enc.arrúnhar il uotação} - Não sei,. 
Sr . Presidente. se a Camara apprebendeu dev-idamente a fundamen
tação que acaba de fazer do seu ~queritnento o nobr-e Deputado por 
:Minas Gr:aes. Sr. Bías Fortes. 

Mas eu. que acompanh-!i com toda a attenção o que S. Ex. acaba 
de direr. não tenhc a menor duvida em affirmar a V. Ex., Sr. Pre~ 
sidrnt~. que ha grande vantagem para a administração publica em 
qu.- este requ-~imento seja a pprovado . 

Ha um assumpto aqui qu-~ reputo da maior r elevancia: é o que 
diz respeito ás estipulaç:::~ relativas ás moedas em que serão pagos 
os serviços decorrentes dos c:ontr.actos a que se refere o requerimento 
do nobre Deputado. 

Ainda não ha mui::.O, eu formulava, n e3ta mesma ordem de idéas. 
um requeril:Deato ao M:.n!sterio da Yiaç!ic. para que nos inform35.Se. · 
minuciosamente o que havia a r~speito de contractos com compa
!:hias estrangeiras. que me pareciam nocivos ao interesse publico. 
çorque esses conttactos implicam, prim~iro. em desviar rendas do 
Thesouro e. segundo, em remetter para o exterior cambiaes que iam 
O.~rec:iar ainda mais o no~o ~rcado de cambio . 

O S:-. Ht:.'llrique Dod.swcnh - Requ~rimento, a liás, que o M~
. nhtro fb~iu ou não sou.be cc:-:nprehender. pela sua incompetencia . 

O SR . SALLES FlLHO - E até hoje não se manifestou, o que· 
tne faz pensar esteja resolvi::!o a continuar em &kncio. 

A verdade, porém. é que o caso, aqui, ainda é mais sério, porque 
.se estipula pagamento em ouro. 

Preciso e~plicar á Camara que, na historia da administração do. 
:Brasil, nunca houve pagamento em our.o. 

O Ministro José Amerito conseguiu afastar da nossa legislatura 
<. clausula que ímpropriamente era chamada .. clausula ouro", mas 
que. na realidade, nao era senão uma clausula cambial. 

P <1r~ desses contractos a que me r: firo era paga ao cambio do
dia em que os mesmos eram cel2bradoo, de maneira que, se o cambio 
s ubisse, teriamos vantaga,;m em pagar nessas condições da mesma 
u.aneira que eramos prejudicados quando cabia. 

Foi isso que se qutz acabàr com o decreto D. 13.501. 
Agora. o que se ~tabe!ece, segundo .publicaç~s da imprer.sa. 

é que 20 ~{:, das despeSas c:ontractuaes .serão pagos em ouro, em especie 
m etallica ... 

O Sr. Pinheiro Chaya:s - Ec! liras. 

O SR. SALLE.S FILHO • . . nos prazos ~stabelecidos nos. 
referidos contractos ; 

Quer iSto dizer, ~em mais ~m menos. o seguinte: .se, amanhãr 
o 9overno italianO supprbnir o paclrão ouro. adaptar o b~m.etali:smo.,. 
ckr â lira outro vaiar, .em1im. iremos pagar uxna lira que n~ mais 
exíStina·. 

fuSe rtq_U.érímento, pottanto. nãO' é uxn requerimento· da oppo-
s içoo. m:a5 d'a CamaTa d~ Deplrtadás. que· preciSa se esclarecer' sobre·. 
;i nia~na. que é relevante, ltWDà horá- e~ que· todos ~:io' ~ accordo 
.sbbre a nec~dade de· c:ortar de:Spe.Sas. fa'Z"....r econollliaS, e\lltar_ vasík> 
de m1da:~. confribW.r da mclbor maneira pOGsivel' para Dão aViltar" 
câda vez· mais·. a nossa Irioiedà, que já tem, agora umca: e exdusiva
lT!!:nte o valor que a lei lhe attribue. (Muito bem.) 
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Em seguida é approvado o ré'querimento n. 63, de 
1935, (1' legislatura). 

Votação do requerimento n. 64. de 1935 (1• legis~ 
!atura), do Sr. Teixeira Pinto, de informações, sobre· o 
andamento do processo de contrabando em que é accusada 
a firma Hasson, Irmão (diocussão unica). 

Approvado. 

Votação do requ~rimento n. 65, de 1935 ( 1 legis~ 
latura), do Sr. Ag"nor Monte, no sentido de voltar á 
Commissão de Finanças e Orçamento, o projecto n. 5-A, 
de 1935 (discussão unica). 

O Sr. Agenor Monte (Para encaminhar a votação) - Se~ 
nhor Presid•erite, ·esse l'equerirnento foi, mais ou menos, formulado de 
accordo com o illustre relat.or do projecto na Comrnissão de Fi~ 
nanças, o brilhante Deputado Clemente Mariani. 

O projecto n. 5~A foi por mim apresentado justamente visando 
facilitar o prooesso de exportação de fructas. Elle continha varias 
providencias, sobretudo no seu art. 4°, que eliminava as difficulda~ 
des decorrentes da compra de sellos, pelo exportador, á noite, nos 
·domingos e feriados e que traz .ao Serviço de Fructicultura as maio~ 
res Jacilidades. A providencia solicitada evitava a remessa pelas 
repartições subordinadas nos Estados, de documentos - quasi que 
cobertos de •estampilha·s, correspondentes á taxa de fiscalização, -
e. não obrigando a Directoria do mesmo Serviço a manter um ar~ 
chivo á prova d? fogo e de quaesquer outros riscos para resguardar 
-os referidos documentos. Foi, justamente, o citado artigo 4° o 
visado pelo Sr. Deputado Clemente Mariani, em s·eu parecer apre~ 
.sentado á Commissão de Finanças. 

Para justificar a suppressão do referido artigo, S. Ex. faz as 
seguintes considerações: 

"Mas para .corrigir esse inconveniente, facihnente neme~ 
diavel pelo exportador, que pode ter stock de sellos, ou pela 
administração ·publica, que poderá installar um posto de Vlenda 
de sellos junto á repartição fiscalizadora, o projecto crea ou~ 
tro maior, que é o de entregar a funccionarios não afiançados, 
nem pertencentes ao quadro do Thesouro, a arrecadação de 
taxas que, só para as laranjas exportadas por Santos, impor~ 
tam em 200:000$000 annuaes, sem contar o valor da inscripção 
-e dos certificados" . 

Seria muito justo o all<;gado pelo nobre r·elator se esse .fosse o 
.criterio adaptado pela Administração Federal. Tanto assim que 
S. Ex. ao tornar conhecimento das considerações que lhe expuz pos~ 
teriormente ao seu parecer, concordou >em manter o citado artigo. 

Esses motivos foram, mais ou menos, os seguintes: A suppressão 
do artigo 4° não evitaria o inconv>eniente de "funccionarios não afian~ 
çados, nem pertencentes ao quadro do Thesouro", arrecadarem im~ 
por.tancias elevadas, pois continuaria a ser •feita, em moade corrente, 
a arrecadação das taxas creadas e autorizados pelos artigos. 4• e 5• 
do decreto n. 22.737, de 22 de Maio de 1933, e que rendeu para 
mais de 350:000$000, em 1934, sórnente a cobrança da taxa de fi.s:.. 
calização por cacho de bananas inspeécionado no porto de Santos, 

Não é sómente o Serviço de Fructicultura, - para só citar reé 
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; par.tições do Ministerio _da Agricultura. - que arrecada taxas. que 
~ontam a alguns milhares de contos d~ réis annualmente, sem . que 
os funccionario.s disso encarregados tenham prestado fiança ou sejam 

··do quadro do Thesouro: o Serviço de Plantas Téxtis - um dos 
mai·.:; importantes e agora com uma amplitude extraordinaria. dado 
o desenvolvimento da cultura -~ exportação do algodão pelo Paiz, -
arrecada, -<!m virtude de taxas creadas pelos decretos numeras 20.211, 

·de 11~7~31, 23.979, de 8~3~.31 e 24.049, de 27~3~34; o Serviço de 
Irrigação, Reflor-eestamento e Colonização tambem arrecada na fõrma 
do decreto n. 20.393. de 10~9~31. e muitas outras. como o Serviço 
de Defesa Sanitaria Vegetal, o Serviço de Fomento da Producç!iO
Vegetal. etc. Esses varias d~cn~tos. c:reando taxas e au:orizando essas 
repartições a arrecadal...a. obedeceram ao paragrapho unico do artigo 
H7. do Codigo de Contabilidade da União, que diz: "A especificação 
das alíneas precedentes não .prejudica a competencia de quaesquer 
outros agentes ou repartiç~. q~ estejam ou venham a .ser legal~ 
mente autorizados a arrecadar rendas federaes previstas em .Jels, re• 
gulamentos. contractos ou quaesquer outros t!tulos assecuratorios do 
direito do Estado" . Assim, não sõmente o Codígo de Contabilidade 
da União autorizava, como .a pratica aconselha, visto como é -intei~ 
ramente irnpossivd o Thesouro controlar a cobrança de taxas em 

. sello .por outras repartições que não a.:; suas. 
Além disso, qualquer importancia arrecadada, em moeda cor~ 

rente, por repartição de outros Ministerios, será recolhida dentro do 
prazo d>e 48 horas á Repartição do Thes.ouro. de accordo çom o 
artigo 151 do alludido Codigo, -e por coc.sequencia escripturada, li~ 
vrando, assim, de suspeição a hoa.or.abilidade do fuoccionario. Já 
se não dá o mesmo com a arrecadação em :sello, incontrolavel pelo 
"Thesouro, deixando o funccionario sujeito ao extravio possive·l de um 
desses docwnentos, dado o seu grande numero. 

Depois das considerações acima alludidaas, o illustre relator con• 
formou~se em manter o artigo 4". Por ~a razão, é que requeiro a 
volta do projecto á Commissão de Finanças, .para que o digno re• 
!ator refonne o -parecer. 

Em seguida, é approvado o requerimento nwnero 65, 
de 1935, (1• legislatura). 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, peço dis-
pensa de publicação da redacção final do .projecto de . resoluç:!lo 
.n. 5~B para que o mesmo possa ser immediatamente votado, 

O Sr. Presidente - Deixo de ·submetter á consideração da Ca
.mara o requerimento que acaba de ser feito porque, tendo sido a 
:materia incluída em Ordem do dia em virtude de urgencia, a votação 
immediáta da redacção final independente de requerimento. 

Nestas condições, vou submttter á votação da Casa a ~clacção 
.final do projecto. 

E' li.da e, sem observações, ap?,rovada a seguinte 

~ACÇÁO 

PRO.JEC'!O :,E ~ESOLUÇÁ.O 
iN. 5~B - 1935 

~edacção final do projedo n. 5-A, de 1935 (1a. legislatura);~ _a~ • 
riz.a a. CommisSlío Executiva. da Ca=a. dos Deputadõs a. ~ 
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pender até a importaTICia de 80:000$000 (oitenta corios de réü;). 
com a installação dos ll:w-viços da Secção Technica da Commi$Sáo
de Finanças. 

(Ccmm. Exec . 16- t• legislatura) 

A Camara dos Deputados re...<:<>lve: 

Art. L • Fica a Commissão Executiva da Camara dos Deputados. . 
autorizada. nos termos do art . 2•, da lei n . 67. de 13 de Junho de 
1935. a fazer. mediante concurrencia e de accordo com os p~eit~ 
do Codigo de Contabilidade da Republica, a acquisiç5o do material 
solicitado pela Commissão de Finanças e de Orçamento, para a 
installac;ão dos trabalhos e serviços tecbnicos e da bibliothe<a espe· 
dalizada da mesma Ccmmissão: e. bem assim, mandar proceder aos-. 
reparos, adaptação e limpeza da sala desti~ada a .seses trabalhos e 
serviços. 

Art. 2.• A despe;:;a no corrente anno, até a importancia de réis 
80:000$000, correrá por conta do saldo de duzentos e quatro contos: 
setecentos e cincocnta mil réis (204:750$000). apurado no mez de 
l'daio ultimo, no pagamento do subsidio de ~utados. 

Art. 3. • Revogam~se a.s disposiçõe~ '('nl contrário_ 

Sala da Commissão. 15 de Julho de 1935 . - V alente d.= Lima. 
Pre&ldente. - Heitor Maia. - Corrêa da Costf!, - Mathias Freire-

O Sr. Presidente - O projecto vai á promulgação. 

Votação do requerimento n. 66, de 1935 {1" legisla.. 
fura). do Sr. Barreto Pinto, de informações sobre importan
CÍEIS post& á disposiçá:> da Commissão Central de Comprai : 
(di! cussão unica) ; 

Approvado. 

Continuaçii0 da 3."'. discussão do projC'Cto numero 126, 
de 1935, ( 1. a legi:;latura). reguLando o <:asamento reiigi~o 
para os effeitos civis; tendo parecer da Commúoslío de· Jus-· 
tiça com o substjtutivo ao projecto e ás emendas cffered-'" 
das em 3 ... discussão. 

O Sr. Presidénte - Entra "em discussão o projecto_ 
T ~ho sobre a -M~a e vou submetter a votos o seguinte 

UF.:QUEOBlE~1'0 )lt; tmC:F.NC'T.\ 

Requeiro urgencia para votação do prcjecto n. 126, constanté-
da OI'Iiem do dia. 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. Arruda Carnara. 

Approvado. 

O Sr. Presj4.ente - Ha sobre a mesa uma emenda que vai ser
lida . 

. : E' lida. apoiada -e postà conjunctamente em discussão a seguinte 
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~:M~:XDA .AO I'R.O,JF.CTO N ° 126, m: 1935 (la U:I':I~I.<I.TUKAJ 

N. 1 

Accl'esc~nte-se onde convier : 

Artigo(?)Durante o pra~ de um anno. poderão ser repi>trados, 
· :para os e Efeitos e nos termos desta lei, os casamentos religiosos ce
lebrados em data a eUa anterior, ficando dispensados. para feitura 
desse registro os impedimentos dos collateraes de terceiro grão fn. 

-IV do art. 183 do Codigo Civil). quando tenha sobrevindo prole e 
subsista a conveniencia _ 

S31a das Sessões, 15 de Julho de 1935. -· R.uy Carneiro. 

Justificação 

E' de estricta justiça ri!'CC'nhecer effeitos av!S aos casamentos 
1·eligiosos já celebrados, desde que os interessados se sujeitem a pos
te~íori. ã verif:cação de impedimentos a que se refere o art. 146. 
da Constituição da Repuhlica. 

A emenda procura, as.dm. igualar a situação dos que se ve~ 
· nham ·a casar religiosamente como a <!os que já ca~aram. 

Quanto a esses ultimes. P.ermittindo. o:m condições exc-e-pcionaes, 
a Igrej-a Catholica e outras religiões, o casamento de tios com so-

. brinhos. e via, de regra, já · existindo prole &sses casamentos, - ha 
visivel vantagem .em di~pensar o impedimento para os casamentos 
r~ligiosos já celebradcs, e só para esses, quando tenha sobrevindo 

· prole e subsista a conviveocia . 

Legislação citada 

Lei n. 3.071. de I. de Janeiro de 1916. 

Art. 183. Não podem casar: 

IV. Os irmãos. legítimos ou illegitimos. germanos ou não, e 
• .m; collSferaes, legitimes ou :Uegmmos, até o terceiro grão inclusive. 

Ru.y Canteiro. 

O Sr. Presidente- Tenho tambem. offerecido ao projecto, o se~ 
··'guinte 

Requerimento e .emenda ao projecto n. 126 de 1935 

(I,& legislatura) 

Requeremos que sejam destacadas do art. 2-0 do substitutivo 
'-apresentado pela Commissão de Constituição e Justiça ao projecto 
·-:n. 79.-B, de 1~35, as expressões 

"a relação nominal dos seus Ministros compe~otes .para 
celebrarem casamento, designand~lhes os cargos e os subs
titutos eventuaes, e bem assim as mçxlificações 5uperve
nie.ntles". 

~ serem substituidas pela6 expressões: 
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"a relação dos seus Ministros competentes para a celebração·· 
do casamento. cresignand~lhes, quando ~ hierarchia uni
"ersalmente reconhecida e notoria. apenas os cargos e subs-· 
titutos eventuae.s, e os nomes, nas outros casos, bem as
sim as modificações e substituições, devendo as exonera
ções e -substituições ter a mais ampla publicidade e os Mi-
nistros as suas provisões ou títulos de oomeação." 

E em consequencia. na redacção mudar-se a expressão " nome e 
investidura" por - nome ou investidura" no :art. 3.0 e seu § -4.. · 

Sala das Sessões, 15 dt: Julho de 1935 . - Raul Fernandes. 
Arruda Camara. - Lemgruber Filho. - Xauier de Oliveira . 
Per?ira Carneiro. - Frederico Wolffenóuttel. 

O Sr. Barreto Pinto - Peço a palavra, Sr. Presidente. 

O Sr. :Presidente -O requerimento de urg-~ncia não admitte
discussão nem encaminham~nto de votação. 

O · SR. BARRETO PINTO 
~pre~entar ao projecto. 

Tenho, entretanto, emendas a · 

O SR. PRESIDENTE ·- V. Ex. usará da palavra quando 
fõr submettido á discu.ssao o projecto . 

O SR . BARRETO PINTO - Solicito a V. Ex ., então, nie 
considere insc:ripto para o momento opportuno. 

O Sr. Presidente - Ha um requerim-:nto para discussão e vo
tação immediata do projeclo 11- 126 con~tante da Ordem do dia. 
Os s~s. Deputados que approvam esse requerimento, queiram con# 
serva:·-se sentados . ( Pausa)_. 

Foi 3pprovado . 

T em a palavra o Sr . Deputado Barreto Pinto . 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Pr;si:ientc. antes de fau: r algu~ 
mas cons:derações sobre o projecto n. 126, peço .licença á Cama
ra - c que não me leve a mal - para fazer a declaraÇão de que 
ella talvez não saiba a .urgencia qu~. n~ste momento concedeu. 

O projecto n . 126 regula o casamento rdigioso. quer dizer vi
mos de conceder urgenc:ia para a votação de uma lei cuja magni~ 
tude não preciso encar.ecer. A verdadeira l~i organica do casamen· 
to é q\1~ estamos discutindo. 

O Sr. Bias Fortes - Organica. não; ê uma lei revogavel ama• 
nhã. 

·o ·sR BA.r<RETO PINTO 
positivos da Carta ;Fundamental. 

E' uma lei regulamentando dis~· 

O Sr. Bias 'Fortes - Ma·s que pode vir a ser revogada . 

O SR. BARRETO PINTO -- Isso não é novidad~. porque atê 
a propria Constituição pode ser revista ou revogada . Agradeço~ 
todavia, o aparte de V_ Ex., membro .proeminente . da opposiç~~-
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porque eu estava certo de que ·a opposiçãc é qu~. justam'€nte, de
''eria levantar,se para protestar contra a 'urgencia. 

O Sr. Pedro Calmon - V. Ex., nest~ caso, r~presenta o pen
ISamento da opposição . 

O SR. BARRETO PINTO - Niío acccito a outorga. Dis.., 
culindo o projecto cumpro o meu dever e o faço com in<lependen
cia. 

O Sr. Bia.s Fortes - Por qu:! razão V. Ex. combate a urgen
cia para a votação desse projecto ? 

O SR. BARRETO PINTO - Porque V. Ex. sabe que con
seguida a urgencia, teremos de votar, immediatamente, o projecto. 
tal qual está, e, de afogadilho s::rão relata~as as emendas que, fa-, 
l'<ml apresentadas. AÇJora, peço que o nobre rçpresentante da op~ 
posição, esclareça qual a vantagem <!essa U!:gmcia ? . 

O Sr. João Bcraldo - A urgencia e inimiga da perkição. 

O Sr. Bi.as Fortes - O projecto constava da Ordem do dia e 
como temos de presumir que os· Deputados. se inteirem, com a ne
cessaria ant~cedcnda, das materias do avulso. era de esperar que a 
Camara souhesse que teria de discutir o assumpto. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex. é mais feliz do que. eu. 
tendo co!lseguído em poucas horilS estudar a questão, tão delicada 
e tão controvercida. 

O Sr. Bias Fortes - V. Ex. está Nmoletamcnte enganado·. 
Esse projedo vem vindo na Ordem do Dia. . 

O SR. BARRETO PINTO - Neste particu!ar quem estâ en
ganado é V. Ex, e não se moleste em ouvir qui! V. Ex. não lê 
os avulso:;; (riso), pois o proj ecto não estava :na Ordem do dia. 
Aqui tem V. Ex. ( mosft'a) os avulsos designando a Ordem do dia 
das sessões anteriores . 

O Sr. Bias Fod.es - V. Ex. está sendo injusto. Esse proj e
etc foi publicado no Diario do Congresso, de hontem. d·~ modo que. 
ti vemos tempo suff!dente pare examinai-o. 

O SR. BARRETO PINTO -- Se S. Ex. acompanhou as mi~ 
nhas primeiras considerações, verá que o que disse e que a urgen· 
cia é pTejudicial, visto que as emendas vão ser examinadas atrope
ladamente.. Nem a Contmissão terá o ~mpo suEfidente nem a Ca'
mara pleno conhecimento da mal:eria, porque; nos casos de urgen· 
c:a, as- emendas são lidas em surdina (R.iso:s} pelo secretario da 
Mesa, e aínda mesmo que o nosso querido Presídent~ cedtsse o seu 
microphone (Risos). não teriamos o tempo para um estudo cons"
ciente. 

O Sr. Acurcio . Torres - O nobre orador permitte um aparte. 

O SR. BARRETO PINTO - Com muito prazer: 
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O Sr. Acurcio Torres - A Commissão, mesmo no caso de ur
~encia, põde solicitar prazo para q~t? se reuna, trazendo depois o 
seu par~cer oral. 

O Sr. Domingos Vieira - Hoje mesmo. 

O SR. BARRETO PINTO - E' isso mesmo. Quando che
"9arnos á phase Hnal, queremos correr ... 

O Sr. Presidente - Attenção ! O tempo ... 

O SR. BARRTO PINTO - O tempo e de duas horas. Já 
decorei o dispositivo regimental (Risos). Pôde, entretanto, V. Ex .. 
Sr. Presidente. ficar tranquillo de que não fatigarei, por muito tem
po. a attenção de m~ honrados collegas, mesmo porque já con· 
templo a fadiga (não apoiadosj no semblante de todos. E já que 
protestei, como prote.<;to, contra a urgencia concedida com o bene• 
placito do leader, qurro ver se, agora, consigo, Sr. Presidente, de• 
fend·er a emenda que apresentei na sessão de 21 de Maio findo. 

Está assim redigida tal emenda: 

"O registro de casameuto soerá absolutamente gratuito 
e as despesas do processo de habilitação, em hypothese 
alguma, poderão exceder de quinze mil réis, incluídas cus
tas, emolumentos e sellos". 

Assim se pronunciou o Sr. Wa1demar Ferreira, no seu primiti· 
-vo parecer : 

"A primeira parte da emenda, por expressa no texto 
constitucional, está reproduzida nos § ·1. • do artigo 10 do 
novo substitutivo. Não foi, porém, por clb estabelecido o 
criterio em '\'irtude do qual fez a .fixação daquella impor
da, variavel, certamente, não s6mente de accordo com as 
Ü.Spo.oições dos regimentos de custas. como a:nda por .for
ça de certas drcumstancias. Logares existem em que a 
~irnples publicação do edital de proclamas, sempre a car
go do official, attinge maior quantia que a indic;3da. Não 
acontecerá Jsso, provavelmente, em todos os iugares. Por 
esse motivo. a emenda não foi, na sua segunda parte, ac
ceita, a despeito do .seu benefico proposito ... 

Seja-me perm!ttido ainda dizer: não ·~ comprehender que 
-'$e· reconheça um bendito proposito e que elle seja •posto de lado. 
Se não estava com acerto, que a Cqmmissão r.emendasse. 

O Sr. Oswaldo Lima - O orador tem razão na emenda que 
.apresentou . 

O . Sr. DominiJOS Vieica - Na Comnlj.ssão venceu o ponto de 
vil;ta do Sr. Levi Carneiro, s~~~. niio cc;~~petir ao CongresSQ 
F.ederal, mas a.o~ Estados. cqmpeten~, P.a~. estabelecer ~tas para 
este processO. 

O SR. BARRETO PINTO - O ~~~to ~;~ão procede, de 
ve~ que é o Congres-so Federal quem fa:z o Regimento de Custas 
da Justiça do Oí&ricto Fe<:leral e: ~. l'Q9~tr.ia ·a Comn~i~o ter 
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~"'1;;n:sentado uma emenda substitutiva, ou sub-em, "lda·, mandando co· 
brar o maximo de quinze mil réis, para tooo o ;>recesso. Seria essa 
uma norma para observar-se nos regimentos de custas dos Estados 
(;;poiados). Pedirei o destaqu!.', embora. de ante-mãQ, saiba que vou 
perder o meu tempo. 

Passarei, agora, Sr. Presidtnte, a justificar novas emendas ao 
t:.ubstitutivo. 

Nos § L. do art. 2.•. é preciso deixar bem claro que as cornr 
municações a que se refere o mesmo artigo. só poderão ser feitas • . 
d!.'pois do despancho do President~ da Cõrte de Appellação. 

O Sr. Arthur Santos -- O projecto e clarissimo. As autorida· 
c!cs religiosas communicarão ao Presidente da Cõrte de Appellação 

. a lista nominal dos ministros da rel:gião que tenham competencia 
p <:r a celebrar casamento . 

O SR. BARRETO PINTO - Não estabell'c:e que a inc-lusão 
-se faça por: despacho. 

O Sr. Arthur Santos - O Presld~tnte da Cõrte fa:z: annotar as 
. averbações e caocellamentos communicados pelas autoridades reli• 
. gi0sas. O Presidente da Cõrte não tem interferencia alguma. 

O SR. BARRETO PINTO - Como não ? Póde até denegar 
e cancellar as annotações. Perdõe-me V. Ex., Sr. Arthur Santos. 
q~c é um dos mestres da Commissão. 

O Sr. V ictor Ru.ssomano - Desta vez o discipulo convenceu o 
· mestre . (Riscs). 

O SR. BARRETO PINTO - No § 2. • do mesmo art. 2.. ~ 
pteciso declarar que a ampla publicidade - que compete ás secre~ 
t<.rias das Côrtes de Appel!ação deve ser feita immecliatamente. 

Tamb~. entendo que no § 3.• devemos estabelecer que deve 
haver recurso e:x:-officio. para a Côrte plena, sempr-e que fõr dene; 

-.gado o cancellamento do regiStro de que trata o paragrapho 1.•. 
Dahi a neces:;idade do recurso .. ex-officia ··. Que elementos po

--àt>rá um ministro da religião. do interior da Estado de Goyaz, que 
<} seu registro foi denegado pela Côrte d~ Appellaçlio ? E ( verda~ 
c~ que o art. 13. n. I, letra a) admitt~ o recurso de aggravo de 

'petiçlio . Mas quando chegar o facto ao seu conhecimento, o prazo 
já estará, ba muito, extincto. 

O Sr. Arthur Santos - O nobre orador sabe que a tendencia 
-<ie hoje é no sentido de acabar vom os recursos e.x--of[ir:io. 

O SR. BARRETO PINTO - Acho muito louvavel a attitu· 
-- cle de v: E:x. defendendo a Coaunissão. 

O Sr. Adlwr Sant.<Js - Fui ali vencido em muitos pOntos. iD
·4:lusive no · ·referente· ·á .emenda de V . Ex . 

O SR. BARRETO PINTO - Mas, proseguindo, Sr. Presi.
··.dente, cabe~me justificar outra emenda, para que não sejam cobra
. ~as custas e emolumentos, quando o of-ficial do registro civil entre· 
--gar a certidão de que trata o art. 3.0, § 2.•, O substitutivo manda, 
~penas, isentar o sello. Ora o sello é insignificante. Onde o official 
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t!ra a differença é sempre nas C\lltas. que variam conforme as ~o.n~
dições de vida, ou Os recursos dos nub: ntes. Quem casa não cüscute .. 
(Riso!. Se é rico, paga mais; se é r~mediado, paga muito; se é po•· 
bre. como ::1ão tem dinhE-iro, não pode pagar e por isso não se c·asa .. 
(Risos). 

O Sr. Arlhur Santos - Emobra contrario ao ponto de vista de· 
V. Ex .. faço-lhe justiça pelo brilhantismo com que está discutindo 
a materia (Apoiados). 

O SR. BARRETO PINTO - Bondade d e V. Ex., que é meu 
.:migo. 

Peço, ai."!da, a attençiio da Camara para a emenda que apresen.o 
to. ao az-t. 6.•, dilatando para c: in co dias o prazo de 72 horas, sobre 
a communicação que dev e ser feita ao official do Registro Civil .pelo . 
r.tlmistro que celebrar o casamento. 

Por fim, proponho que a lei só entre ~m vigor noventa dias de~ 
pois de publicada c não no prazo de trinta dias, como está no subs· 
titutivo. Quando o Diario Ofticial chegar em muitas regiões do· 
Paiz, a lei já estará em vigor. e, - note-se - antes de entra.:- ~m 
vigor é a propria lei quem exige sejam observadas innumeras pro-
videncias. (Apoiados). . 

Muitc, t~ria a di:t~r. Sr President-e. Ha pontos de alta relevan
da que a Camara precisava meditar, e a que se . refer-e o brilhante 
voto do cm!nente mestre: Sr . Levi Carneiro, que. apesar de "derro
tc,r" (R iso) - com iiceaça da expressão - o primeiro relator, Sr. 
W ald::mar Ferreira. tamb::m, viu-se derrotado em vari,)s pontos. 
E ' que o "match" na Commissão de Justiça foi r-enhido . (/?iSO). 

Emfim. sej« como fõr , ant•vejo o destino que vão ter as minhas 
~mcndas . Nada mais se pode fazer. Agora, lgnez é morta. (Riso) 
O Jeader da maioria concedeu urgmcia ... 

O Sz-. Victot· Russomano - Contra o meu voto. 

o· SR. BARRETO PINTO - . . . e não ~rã mr.smo de admi· 
rar quc. no parec~r verbal, tenhamos surprezas. pois acabou de ser 
licia uma em-enda que. em pnmciro lugar, traz a assignatura do /C!a~ 
der. Teremos. assim, em pleno recinto um serio embate ... 

O meu protesto está Jeito. As emendas qu~ envio ã M-esa terâo 
a sorte que o relator enten:lcr . E. concluindo Sr. Presidente, lamen
to profundam·~ntc que estejamos re.presentando uma daqudlas sce~ 
nas tão condemnadas na v<:-lha Rcpublica, em que se não di~utia 
:tem se votava em plenario. ser.ão ccnform!" os desejos dos doutores 
elas Comrnissões e do leadcr da maioria. (Apoiados e não apoiados) 

A minha franque:z:a não agrada . Disso . tenho a certeza. Mas., 
mesmo assim, -embora obscuramente. ( nlio apoiados) venho fazcn; 
do o que é possível, dentro das minhas forças . (Muito bem; muito 
b<:m. P almas.) 

. O Sr. Domingos Vieira - S1·. PI'l'sidente, o projecto que re-
gula os ef.feitos civis -do casamento religioso - ;>asso infoi'Inar á·. 
Camara - foi, até hoje, aque!lc que mereceu o mais acurado estu~ 
do da Cornmissão de Constituição e Justiça . 

D evo esclarecer que falo em nome de uma Commissão que 
tem apenas dois mezes de existencia, mas durante. quinze sessões 
consecutivas e ininterruptas foram ' discutidos, artigo por artigo, O!! 
varias textos do· projec_to e todas as questões bem estudadas. Basta:. 
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dizer. Sr. Presidente, que o relator da propoSlçao era o nobre De
putado. professor WaJdemar Ferreira, que obteve a collaboração ef
fic:iente do dignissimo collega. Sr. Levi C2.rn~iro. 

Apresentado o .projecto e estudado o mesmo por varios mem
hrru da Commhsão, estab1::leceu-s~ entre nós ct>rto dissidio, não 
quanto ao ft:ndo, ma..~ quanto â forma . . . 

Vejo. agora. que é lido ao p~nario um requerimento de desta
que. offerecido por divers:-5 repre~::ntantes do Povo Brasileiro. Nes~ 
sa conbrmidad~. julgo--me no dever de prestar algumas informi\• 
çõe:; â Cam<>ra. 

Poderia faze1-o ;:Jralmente, mas prderi traz::!-as por ~scripto : 
(Lê) 

Sr. Presidente, sinto-me obrigado a prestar informações a esse 
plenario, do qua:bto occorrua na Commissão de Con5tituição e Jus
tiça, onde florej'am talentos apreciavei~.. onde esp!endem a cultura 
d~ que tanto se honram, lidimos juristas, e onde ccc:upo o mais hu~ 
inilde posto. como membro mais humide, quando em innumeras reu~ 
rJões seguidas, discutiu o projecto que regula os eHeitcs civis do 
casamento rdig~oso e por fim, adaptou o substitutivo ora em dis~ 
cussão. 

A qualquer dos membros componentes d:ssa Commissão, não 
occorreu uma paixão scctar:a. um proposito de consorcio religioso, 
rara predominancia de uma d:>utrina contra outra, uma idéa pre~ 
w:-nida contra esta ou aquella confissão. 

A todos interessava a fcituru d2 uma lei espungida de qualquer 
defeito, para o fiel cumprimento à.J art. 146 da Constituição Fede
ral. 

Os debates ali a!limados. mantiv~ram-se a altura das funcções 
exercidas .pelos que nelles tomaram parte. As divergencia-s occorri~ 
cas, foram mais de uma forma. do que mesmo de idéas. Nem um 
elos seus membros sahiu ve:1ddo em ponto de direito, de modo a 
poder representar a sua assignatura no ·sub:;titutivo sem restricc;ão 
resalvada. uma coclc:ção á consc:iencia de jurista. 

Qua~i que aquella divergen::ía se cingiu ap-enall, ao ponto de se 
identificar a autoridade c~lebrant~ do c:rumm~nto religioso. 

E ainda é esta qucst:!ío qui! intC'r:s.>a o plC'nario, .;om o reque~ 
Tlmento de destaque .feito por dignos Sr.s. Deputados. 

Neste ascsumpto, tres forum as suggestõc:s levadas a debate, 
nc1quella Commissão. Uma formulada pelo eminente Relator, o no
hre Deputado Sr. Waldemar Ferrrira, outra enunciada pelo precla~ 
ro D~putado, Sr. Levi Carneiro e a tcrcdra suggerida pele emerlto 
1)( putado Sr. Pedro Aleíxo. 

Coube-me, acceltando a formula Waldemar Ferreira, tornai-a 
mais ampla, do que ~esultou fil::ar e-sta a victoriosa no sub~titutivo. 

Permitta, Sr. Presidente qu<: cu detalhe aquclb!: suggestões, e 
explique as ra::-õe.!! que me levaram a constituir a formula venc:edo
ra, .para que os nobres Deputados possam mdhor orientar ~ seu 
V~O- ' 

Queria o eminente professor de Direito da Escola de São Pau;.. 
lo, cujo nome é uma glcr!a do magisterio superior do Brasil. Sr. 
Wa!demar Ferreíra, que ao Presidente cla Cõrte de Appellação nos. 
E~adus, no Districto Federal c no Territorio ·do Acre, as autorida~ 
des -:;u~ríorl'S ·das Confissões· ·Religiosas, enViassem uma relação de 
seus ministros comp~tentes para a celebração do casamento, desi;. 
gando-lhes quarzâo de hief'archia aníoersEllm~mte · r'e.'COnh~a "! nÓ
toria, os cargos e os sübstitutos eventuaes e 03 nomes oos outroS. 
casos. 
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Pensava o brilhante jurista que tem o nome laureado na litte~ 
ratura juridica do Pai:z;, o Sr. Levy Carneiro, que se devia restringir 
<t casos concretos e para effeito meramente de deliberação do casa· 
mento, a apreciação judicial dê: indole de qualquer r; ligião e li.mi~ 
tava~~ a reconhecer desde lo<Jo, certas religiões como comprehendi· 
cias na designação constitucional. accrescentando. "que nos demais 
casos. os interessados fariam a .prova cabivel, no prazo de 10 dias. 
decidindo afinal. o jui:z;, com recurso para a Córte" . 

Deste pensamento não s.:: afa:stou muito o insigne Senhor Pe
dro Aleixo que na advocacia brasileira, conquistou, esporas de ouro. 
pelo seu talento e pela sua cultura. e para quem, é tambzm dis.pen• 
sada a annotação na Secretaria das Côrtes de Appellação, da lista 
<los ci!rgos e nomes dos ministros com competencia para. a c~lebra· 
ção do casamento, devendo, apenas, cargo e nome constarem da 
petição dos nubentes e dos editazs de proclama, para no mesmo pra· 
zo marcado aos impedimentos, arguirem aos interessados qualquer 
outra materia. v~salJ.dO a confissão religiosa, se esta fosse contraria 
á ordem publica. e referente ao ministro se incompetente ou privado 
de crdem . 

O objectivo dos tres pensamentos. é precisar o mi.rtistro, da 
confissão religiosa a!ludida no art. 146. da Constituição Federal e, 
simultaneamente, julgar-se de rito da confissão. pois que, \!!Ó as não 
contrarias á ordem publica e aos bons costumes, gosam das .prero· 
~dtivas e garantias constitucionaes . 

Aberta a discussão sobre· o art. 2.• do substitutivo, ·logo se 
convenceu o ~minente relator que devia substituir a phase de "hie~ 
rarcbia tllliversalmcnte reconhecida. e notoria", pelas "confissões re· 
ligiosas alludidas no art . 1."" e entre ellas, incluir tambem a posi· 
tivi~.ta. 

O imp~sse ficou, quanto a annotação ou não, na Secretaria 
das Cõrtes de Appellação, · sómente dos cargos de ministros com 
competencia para a celebração do casamento ou, tambem dos nom~ 
dos mesmos ministros, pela quarta formula de minha autoria. 

Venceu esta, e dahi a redacção do art. 2.•, concebida nestes 
termos: 

Art. 2." As autoridades superiores das confissões re· 
giosas deverão communicar ao presidente da Cõrte de Ap
pellaç~. oos Estadas, no Districto Federal e no Territorio 
do Acre. a relação nominal dos seus ministros competen
tes para c~lebrarem casamento. designando-lhes os cargos 
c os substitutos e.vcntuaes, e bem assim, as modificações 
superven.iente~ . 

Não vale mais discutir o acerto ou o erro do ·princlpJ.O contido 
1JC art. H6 da Constituição F~deral. i~pirada na tradição de nos· 
:50 Povo, justificado como "facilidade para a execução do casamen
.to e meio de evitar oousos e normalizar irregularidades existentes", 
na phrase do autor da emenda victoriosa, . que. se não me engano. 

-·i da autoria do nobre Deputado que tanto honrou a Assemhléa Na· 
<.ional Constituinte, Sr. Frederico · Wolfknbuttel. 

O. que .precisanl08 i: àssegurar- os eífcitas civis do· casamento 
r~ligioso, é prescre~r normas segura:s. capazes de evitarem o des-
vi:tuameniD das sadias inttnções do:s que souberam defender as 
rein.vindicações religiosas, ao se . plasmar a Constituição àe 1935, e 
dos que nobremente concorreram com o prestigio de seu voto. reeo:-
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nhecendo a indoL- religiosa do Povo. para quem era feita a Lei 
Magna. 

At~ndei bem, Sr~. Deputados, TIDs preciosos termo; do artigo 
116, da Constituição Federal: "O casamento será civil e gr<rtuita 
a sua celebração. O casamento perante o ministro (vêde bem, o 
ministro) de qualquer confissão religiosa, cujo ril'O não contrariar 
a ordem publica ou os bons costumes, prcduzirá. todavia, os mesmos 
effeitos que o casamento civil, desde que. p:-rante autoridade civil, 
na habilitação dos nubentes, ha verificação dos impt;dimentos e no 
processo de opposição. ~jam observa.::las as disposições da lei civil 
e seia elle inscripto no Registro Civil". 
_ Deflue-se da leitura do texto acima exposto, que, para gozar 
effeitos civi-S o casam~nto religi:Jso. urge que os nubentes estejam· 
habilitada.~ perante autoridade civil, que a autoridade civil julgue 
dos impedimentos apresentador. cu das opposições arguidas, que o 
casamento seja celebrado perantz o ministro da confissão que não 
contrarie a ordem publica ou os bons costumes e, finalmente, seja 
reg:Strado no cartorio civil. 

Veja-se bem, Sr. Presi4ent.-, o inciso constitucional: "na habi
litação dos nubentes, na verificação dos impedimentos e no processo 
da opposição sejam observadas as disposições da lei civil". Com· 
plete...!:.e: a idéa do legislador, com o que está prescripto no fin.aJ. do 
artigo: "A lei estabelecerá penalidades para a transgressão dos 
preceitos legães attinentes á celebração do casamento". Gryphemos 
as palavr-as ou phrase - a celebração do casamento. 

Regulando a lei civil, no casan1ento religioro o processo da ha
bilitação ~ os julgam~ntos dos impedimentos e das opposições. ê 
obvio que regulará tambem, a mate:ria das nu!Hdad~. por isso mesmo 
que e:lle passa . a . constituir, para os effeitos da lei. tambem a moda· 
!idade de um centrado -

Assim não poderá fugir dos effeitos da regr.a do art. 208. do 
Codigo Civil, que tambem c:omidera nullo o casamento contrahido pe
rante autoridade incompetente, nullidade absoluta, sanavel pela de· 
correncía dt> dois annos sem a devida allegação. E agora recordemos 
c;ue o texto constitucional precisa bem casameroto perante o ministro 
de qual~ confissão religiosa. 

Facil é obviar, que o ministro, deve ser conhecido. ell~ precisa 
estar definido, já que o definiu a lei constitucional. Qual o meio 
pratico, a forma facil para fsta definição? Aquelle suggerido pelo 
culto .profeRsor de S . Paulo, o senhor W aldemar Ferreira. 

As confissões religiosas communicarão ao Presidente da Côrte de 
Appellação o nome dos ministros que, pelo Reu rito, est!lo aptos para 
a celebração do casamento. &ta pratica difficultarã a c:elebrac;llo dos 
casam~ntos, valerá J)Or tlm golpe d~ morte na idéa victorlosa na 
Constituinte de 1933-4. diminuirá a autoridade religiosa, perante a 
autoridade secular? 

Não creio que uma consd~ncia isenta de pab::ão, possa responder. 
áffirmativamente, ás perguntas .acima formulada.s-

Ao invés de sujeitar as autoridades dos ministros a di.5cussõe5 
quasi sempre esl'ereis e, quem sabe, tendenciosas, ahl!rtas nos prazos 
pata os impedimentos. coisa que traria difficuklades a c~lebr.ação oo 
c·asarn?ntc. a formula qui.! eu m~ permittirei chaiDar Waldemar Fer~ 
reira~Domingos Vieira, evita aquelle embaraçado, deixando logo fir~ 
m~da a cOJII;1etencia da ·autoridade celebrante. 

A autoridade deste c~lebratlte·, não· é dado descOnhecer, porque 
a-·ena se refere o texto ·cohstitucioilal .: ainda a exige o prec~ito do· 
Co digo CivH. 
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Longe de golpear mortalmente a idéa victoriosa na Constituição 
·e por que tanto se bateram os filiados á Liga Catholica, vem a formula 
c.~timuhl-a .(linda mais, por activar as communicaçõe.s entre digna· 
tar!os das confissões r~ligiosas e das Cõrtes de Appellação. 

Nenhuma a\ltOrid..ade se diminue, quando se co=unica com outra 
.autoridade. Para responder a este argumento, dos que o mantendo 
por convicção praticam o peccado da soberba .e podem por elle perder 

.o Reino do Céo, quero .me valer das palavras sensatas proferidas pelo 
já citado Deputado Sr . Frederico Wolffenbuttel, que foi o mais ar• 
dente defensor das reivindicações catholicas, guerendo-as dentro de um 
prudente espírito de tolerancia . · 

Incontestavelmente; no -exercicio das pre:-ogatiuas r<?[igiosas, disse 
S. Ex. , surge fatalmente uma serie de novos problemas a resolver 
e para a sua solução "será impr~scindivel estabel~cer combinações 

·e pactos entre o E stado e os representantes dos diversos cultos" . 
E ainda. tendo bem presente a pratica que se ia observar da

qudlas prcrogativas, religiosas, . accrescentava S. Ex. : .. Apenas, 
'Sr. Presidente. para garantir a ef!idenda dessas novas prerogativas: 
o ensino religioso nas escolas, a ioscnpção do casamento religioso no 
registro civil, a assistencia religiosa nos hospitaes, nas penitenciarias 

-e estabelecimentos publicos congeneres e aaos militares, seria neces-
saria a bôa harmonia entre ambos os poderes e corporação das com~ 
munid;:~dzs religiosas nos novos serviços a instituir" . 

E' essa cooperação que devem dar conficções religiosas, no sen
tido da boa pratica do acto de que va~ re-sultar effeito civil, na in· 
tençã.o de deixai-o logo imune de allegações .de nullidade ou passivel 

-de embaraços e difHculdades. 
Estendendo-se a genese do artigo 146 da Constituição chegamos 

a evidenda de que esta corporação pedida e incluida no projecto 
regularm-e·ntado -do casamento religio:;o, estava_ no espírito dos au• 
1ores da emenda vencedora . 

E '· ainda o Sr. WoHfenbutell quem nos adverte, lembrando 
q~ o Estado estabelecerã os pactos indicados para a "lcoope• 
ração das commuoidades de todos os credos no serviço publico da 
N ação, principalmente na mini~tração do ensino religioso na.s escolas, 
na ínscripção do casamento religioSIO; etc. 

E instrue: "este artigo destina-IS~ a estabelec-er as normas da 
-regulamentação dos novos serviços e está en;t perfeita coilformidade 
com o que, em identidade de <:ond!ções, l ez à ·santa Sé com a l ta)ia, 
-com a Allemanha e com o1.1tros paizes". 

Não deixemos sem citação, pelo valor que esta em.presta ás ra~ 
zões que no; levaram a ·preferir a formula adoptada pelo art. 10 
substitutivo, ainda ute período da brilhante defesa que o Deputado 
-citado proferiu ao :apresentar a sua emenda: "Os documentos de 
habi!itaçao deverão ser uniformes e determinados .pela lei dvll, o acto 
de declaraç~ da acquies<:<;.ncla, por sua e es.pontanea vontade, o casa• 
mente pe:-ante a autoridade c:om.pdente, ju{z· de casamento, ou ministro 
.religiOso. t identlco". 

Sempre o legislador teve em mente exigir ·autoridade compe• 
tente, jÚiz de casamento ou ministro religioso, tanto que a emenda 
refundida e que hoje é ·o · art-. 146 da Constituição refeTe a ministro 
-~utorizado de q:utlquer reiigião. 

Como se poderá julgar desta competencla, · conhecer ministr'o att· 
.rorizado ou o ministro de qualquezo confi$~o religiosa. se não . posw 
.suindo-se o seu nome mscripto em determinado departamento ju~ 
-didarlo1 
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Não basta saber o rninistcrio. prEcisa-se conhecer o ministro com
·pctente para :a celebração do casamento . 

Dahi a neassidadé de ~<:tarern averbados ~m uma secretaria su
_perior, aquelles nomes. 

O art. 2• do s~titutivo, assim justificado, deve ser approvado. 

Mas, Sr. President.~. ha outro requerim~nto jã estudado pelo 
nobre Deputado Sr. Waldemar Ferreira. e para o qual chamo a 
-attenção da Casa . Elle vem reeditar a emenda Edmar de Carvalho 
e Ricardino Prado ao artigo I•, que declara: 

"Serão registrados para todos o:; effeitos legaes, os casa
mentos religiosos úfectuados entre 17 de Julho de 1934 e a 
publicação da presente lei desde qu: possam provar que os 
nubentes, na occasião em que foi lev.ado a effeito o acto reli· 
gioso, achavam-se livres e desimpedidos. na f~ma do Codiqo 
C ivil. Qualquer interessado poderã requerer tal registro" . 

E sta emenda mereceu do Profes.sor W aldemilr Ferreira refutação 
-que passo a lêr: 

"Esta emenda, assim justificada. nã"o póde ser acolhida, 
em razão da su-a manifesta inconstitucionalidade. Como j á fi
cou dito e redito neste parecer, o artigo 146 da Constitu!çáo 
só confere effeitos do casamento .civil ao casamento religioso, 
"desde que. perante a autoridade civil. na habilitação dos nu· 
bentes na verificação dos impedimentos e no processo da 
opposição. srjam observadas a~ disposições da lei civil". A 
emenda fere, de frente, esse preceito constitucional: pretende 
que sejam registrados casamentos religiosos. celebrados desde 
a data da CoD:Stituição sem que. perante a autoridade civil. 
se houvessem os conjuges se halitado de accordo com as dil:s• 
posições da lei civil. No caso invocado na justificação da 
emenda a justiça do Districto Federal decidiu acertadamente: de 
modo algum ,podia ella mandar illscrevar, lundada na Consti• 
tuição o càsamento cuja in5cripção se lhe requereu. 

A · emenda deve ser reje~tada" . 

Assim o espero, Sr , Presidente, membro que sou da Commissão 
.de Justiça, explicando com estas palavras o meu ponto fundamental, 
.que foi aquelle que mandou registrar na Côrte de Appellação, não 
sóm.ente o cargo do Ministro, como o nome da ·peSsoa competente, 
<om a investidura necessari:a para effectuar o casamento. (Palmas. 
O orador é cumprimentado) . 

Durallte o discuso do Sr . Domingos V ieira o Sr: Ar!.· 
tonio Carlos, Presidente, qeixa a cadeira da presidencla, 
que é occupada pelo Sr. Arruda Camara, 1• Vice-Presi
dente. 

O Sr. Presidente - Ha sobre a mesa uma emen4a que vae ~et 
:tida; 

E' lida, apoiada · e posta, conjuntamente, tm discussão a se• 
.gllinre 
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F.ha::owA AO l'&O.JEC1'0 :>;;> 126, llr; ] 935 
( J• leglslalur<J) 

N. 3 

Art. 2", § 1 •, depois de cada Cõrte de Appellação diga~se
~após despacho do res~ectivo presi&~nte. serão annotadas as com
munic3ções determinadas. pelo presente artigo". 

Art. 2•, 
dia tament~" . 

2•, em vez de "compet-e dar", diga~se: "-dará imme-

Art. 2". § 3•, depo!s de "canceUando as annotaçõcs.", diga~se: · 
com recurso ex-officio para a Côrte plena". 

Art. 3", § 2•, depois de "isenta de sello", diga-se: "isenta de 
sellos, cu.;;ta,; e. emolumentos". 

Art. 3•, § 1", letra d), onde se di:~; "problemas", diga-se "pro-
dama·;". 

Art. 6", em vez de "setenta e duas horas" diga-se: "cinco dias", 
supprimindo-se .. ou· no mais curto -prazo" 

An. 13 . Supprima-se no n. I, letra a "e nos casos do § 3", do . 
art. 2•", em virtude da emenda acima proposta . 

Art. H. diga-se "noventa dias", em vez de "trinta dias". 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. - Edmundo Bar..do . 
Pinto. 

v Sr. Moraes Andrade- Pedi a palavra, Sr. PreGidente, para 
mandar â M-esa uma em~nda que tenho a honra de oEferecer ao· 
projecto em debate, emenda esta visando, -principalmente, ampliar a 
retroactividade dcs ~ffeitos civis do casamento religioso, que fôr 
registrado após os 60 dias de que fala a lei. 

Pela redacção do projecto. tal qual actualmente -e-stá, o c:asa
~nento. que fõr registrado dentro de 60 dias, terá o seu ef.feito retro~ 
trahido â data da sua celebração. Entretanto. o mesmo não succederã 
quanto ao casamento, que f6r registrado depois desses 60 dias. · 

Ora. Sr. Presidente, comprehendo, perfeitamente, justifico e 
louvo os intuitos da doute Commissão de ConstltuiçAo e Justiça, que· 
entendeu, desta maneira. negar a sancção civil á &!sidia, .ao despr~. 
ao menoscabo dos conjuges, que não fi:~:eram registro dentro do pt'aJ:O" 
legal. · · 

O Sr. Dirtiz funior - Ou á ig·norancia delles. 

O SR. MORAES ANDRADE - A mim me parece, entretanto. 
que· muito mais respeitavel do ·que :a intenção de punir o conjuge 
que despreze os preceitos legaes, é a legalização de todos os effeitos 
do casamento, desdé a data da sua celebração. · · · 

Ademais, Sr. Presidente, pode perfdtamente succeder qu~, não· 
registrado dentro dos 60 dias, um casamento, emquanto se fizer o· 
proces-so de legalização para o · regist.""O, nesse ·meio tettipó, nesse 
interim; falleça um dos conjuges. Qu.e acontecerá deante da redaccã<>-
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do projecto. tal qual se acha? Esse casamento não terá validade, não 
tera effeíto civü · 

O Sr. Xavier de 0/it~eirll - Como medico e perito do fõro. te· 
nho casos observados, que L'1cidem, justamente, nessa providencia 
que V. Ex., sab1amente, quer introduzir no proces:>o de casamento re
ligioso. Não como jurisconsulto que não sou, mas como medico, des
de logo, lhe dou meu apoio integral. 

O SR. MORAES ANDRADE - O seu aparte illustra per~ 
fo:itammte a minha these. 

Couio dizia. pode dar-se qut, emquanto se processa a autori
zação judicial para o registro, posterior aos 60 dias, falleça um dos 
conjuges . E, então, o casamento não terá effeito dvil, e es~ nul· 
lidade, essa inexistencia do effeito civii irá prejudicar, justamente, 
o outro conjug·e, affectarâ os interesses respeitabilisosimos de tercei· 
ros ... 

O Sr. Wanderley de Pinho - Da prole. 

O SR. MORAES DE ANDRADE- ... ligados a esse con
juge, dos iílhos., possivelmente sup&venientes. 

Ne·~~ condições, parece-me, data ver1ia, que a pena que a 
Ccm~J.o de Justiça impoz a essa 'falta de registro do casamento 
dentro do prazo de 60 dias, é por demais violenta, é barbarizante, 
recahindo, justamente, sobre cs menos culpados do facto que se 
vae punir. 

Foi para remediar esse mal que redigi as emendas que tenb.o 
a honra de remetter á V. Ex., afim de que sejiilll sujeitas ao dou-
to juizo da Commissão de }wtiça. 

V~m. á Mesa; é lida, apOiada e posta conjunctamente em dis
cussão, a s~guinte 

s:11u:xo.~ Ao l'ROJEc·ro x .o 126, DE 1935 

N. i 

Substitua-se oar l. 1.0 pelo ·seguinte; 

··A inscripção do casamento religioso attribue-lhe os :mesmos 
effeitos do casamento civU· desde o momento da sua celebração, 
ainda que haja fallecido um dos' conjuges antes da insaipção, sem 
prejuízo do direito· de terceiros: · · 

Paràgràpoo unico.. CàsO haja um 2.0 
. casamento religioso, va

krá para os effeitós civis o que fbr iriScipto em primemo !ugar, su
jeito o conjuge culpado ás pelià:$ do artigo 283 da Coruolidação das 
Leis Penaes" . · · 

Sa,la das SesséSes, 15 de. Julho de 1935. - Moraes Andrade. 

Vale a indicações .. 283", rel~ ào artigo_ da Consolidação 
das Leis Penae.s." S11ppra. &.â ut itappre. Morais Andrade. 
Jairo Franco. · · 

O Sr. Presidente ....;_ Tenf:o sobre a mesa mais dois requerimeXJ-
tOs · ~ vão ~r lid~. · ' · · · . · · 
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São, successivamente, lidos e. p~tos conjunctamente em discu.s-
são os seguintes. 

REQFfmiMf:NTOS .'t.O PR.OJECTO N.0 l2n, !li< 1935 

N. 2 

Requeiro destaque da emenda sob n. 2, offerecida ao projecto 
n. 126 de 1935, afim de constituir projecto em separado. 

Sala das< Sessões, 15 de Julho àe 1935. Edm~ Carvalho. 

N. 3 

R~queiro o destaque da emenda ao projecto n. 126 (pagina 37 
do avulso). 

Sala d~s Ses5ões, 15 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

. O Sr. Presidente ~Não havendo mais quem queira usar da 
palavra vou dedarat" encerrada a discussão. (P.aas,;z). 

Está encerrada . · 
Como haja varias emendas .apresentadas e1D 3.0 turno, convido 

o Sr. Presidenre da Commissao de Constituição e Justiça. que é o 
relator <io projecto, a dar parecer sobre a-s· mesmas. 

O Sr. Waldemar Ferreira - Sr. Presidente, ha, sem duvida, 
nesta Casa. muitos :apazes de, com maior competenda do que os 
membros da Conimissão de Justiça, tratar do delicado assumpto que 
]hes foi c:otnmettiào, a proposito do projec:to de lei destinado :a re-
gular o casamento religioso. para os clfeitos civis. Affinno, porém, 
á Camara que não existe quem pudesse trabalhar com mais affinco 
e maior dedicação. (Muito bem). 

A Commissão desempenhou-se de sua incutnbenda ardua e dif~ 
ficil, num labor intenso e extenuante, que se desenvolveu em varias 
sessões, nas quaes todos os pontos do projecto e das emendas offe~ 
recidas loram examinados á .Juz dos principias jurídicos que regem 
o in·stituto do casamenkl e dentro da orbita que a Constituição t:l".aoo 
çou para o religioso produ.<;ir os effeitos civis. 

No estudo de.sse problema, surgem, certamente. varios aspectos, 
que são dominantes na materia. O primeiro delles, innegavelmente, 
é o relativo á competenc:ia dos ministros religiosos para :a celebra.. 
Ção do casru_nento. Nem seria razoavel que a lei dé.sse validade a 
um casamento religioso, a que as proprias confissões negasstm qual
,quer effeito, mesmo de ordem reli~:iosa. (Muito bem). 
· Nessas condições, tratou a Commiss:lo de verificar qual serla o 
crtterio por que, em. dado moJJumto, .se !pUdesse saber se o ministro, 
indicado para celebrar o casamento, estava e[fectivamente, habili
tado para realizaJ.·o. 

· 'Dever«-1a, por isso, entrar no estudo da organização de caCla 
,confissão religiosa. para o effeito de concluir se. segundo os seus 

_ ··-. canones. tinha o indicado . competeneia para o acto a cclebrar. 
i ~ ~. ·Quando se fez, ba .pouco tempo, a concordata entre a Santa Sé, 

~·· . tado italiano, se estabeleceu principio mais ou menos nos ter~ 
.~': que .a no.ssa Constituição consagrou. . . · 
· ~' lo ar.L 34, da conoord~ta, de ·27· de Maio de 1929, o EstadQ 
~ 
~ 
'1'1 

§,.. 

~~~Mt~' 
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:italiano, querendo dar ao -instituto do casamento, que é- a base da 
familia, dignidade, conform·e com as tradições catholicas de seu po
vo, reconheceu ao sacramento do matrimonio, disciplinado pelo di· 
reito canonico, os effeitos civis. 

Ahi, está, portanto, di~posto que o direito canonico, disciplina 
· o casamento religioso. celebrado catholicamente. Tem-se, pois, a 
fon~.~ onde ir buscar o ensinamento pr.eciso para dizer se este ou 

· aquelle sacerdote tem, ou não, competencia para o celebrar. 

O Sr. Diniz Junior - Não improvisa os casadores. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Poder-se-ia mesmo di
zer, dl~te do reconhecimento da Santa Sé, como pessõa jurldica, 

· de direito publico, no que conceme, á religião catholica, que teria
D\OS a 'resolver o caso deante dos principies do Direito Internacional 
Privado . Não assim,. entretanto, no que diz respeito ás outras reli
giõe::. · 

Dahi a difficuldade que o assu.mpto apresenta . 
Varias suggestões appareceram: u:r.a - a que trazia o substi

. tutivo assignado pelo Sr. Oswaldo Lima e outros - permittindo que 
-os nubentes, elles proprios. indicassem ao juiz processante da habi
litação do casamento o ministro da confissão religiosa por que qui· 
:;;essem vel-o celebrado, surgindo, depois a controversia sobre se es-te 

· ministro religioso teria ou não competencia .para a celebração d~ 
acto: outra - consubstanciada na emenda do nosso em:nente colle• 
ga, Sr . Pedro Aleixo, suggerindo que no proprio processo da habi
litação do casamento jâ se fizesse a indicação do minio.tro religioso, 

··que o deveria effectt:ar, e que neste processo pudesse ser contestada 
a competencia do ministro. 

Abrir-se-ia, portanto, a controv~rsia sobre a competencia religio
sa do ministro celebrante no proprio juizo da habilitação do casa

. .mento. Pareceu-me que este debate no processo de habilitação iria 
offer~cer graves inconvenientes, que nem vale a pena aqui m.inuden

·-dar, porque são innumeros. 

O Sr. Pedro Aleixo - V. Ex. permitte um aparte? 

0 SR. WALDEMAR FERREIRA- Com todo o prazer . 

O Sr. .Pet:iro .~eixo - E' verdade que eu estabelecia, no juizo 
-·da habilitação, uma opportunidade para que fosse debatida a qua
lidade do ministro da confissão religiosa: ma_, é tambem verdade que 

-.eu propunha, no mesmo projecto, que uma vez julgada a questão, 
apreciada em instanda superior. pelo Tribunal Superior do Estado, 
não mais poderia a allegação !Ser repetida, de tal sorte, q~r no to
cante ao rito das conf.issõe.s religiosas. quer relativamente á quali-

··dade do ministro ~ coo.fissào religiosa. não iríamos ter os inconve
nientes das reiteradas. impugnaçOes a que V. Ex . alludiu. Foi a ra

: zao pela qual procurei evitar os inconvenientes lembrados pelo no
. bre orador. Ve:1cido dentro da Commissão, sirVo-me, neste momen

to, da gen-erosidade de V . -Ex . para salientar meu .ponto de vista e 
demonstrar que tambem vi esses iDconvenient~ e procurei evitai-os 
~ela maneira -por que acabei de expôr . 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - E ' verdad~ o que acaba 
-<!e dizer 9 eminente collega . Um outro substitutivo, apresentado á 
~onsideração da Commissao pelo Sr. Augusto Viegas, propunha fi-
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casse aquella verificação a cargo do Ministro da J~tstiça _ Foi dean- 
te de t-:>das essas drcu:n.stancias qu~ o substitutivo em d~bate pro
pendeu por que e;:;sa questão fosse ventilada na Cõrte de A:ppella
ção de cada um dos Est:ados, do Districto Federal· e do Territorio· 
do Acre e resolvida pelo Presidente de cada uma, cabendo, d.a de
cisão proferida, o recurso d~ aggravo para a propria Cõrte. 

A questão, portanto, estâ pelo sub~.titutivo, resolvida dessa ma
n;:ira. 

O substitutivo estabelece : 

.. As autoridades superiores das confi.ssóes religiosas de
verão c:;mmuníca1· ao p.r~sid~nte da Cõrte de Appellação. 
nos Estaco!. no Districto Federal e no Territorio do Acre,. 
a relação nominal dos SC\"1~ ministros competentes para ce
lebrarem ca~amcnto, designando-lhes os cargos e os substi
tutos evcntuaes, e bem as.sim, as atodificações supervenien
tes" . 

Uma das emendas 'propõe o seguinte: 

"Requeremos que sejam destacadas do art. 2.• do subõoti
tutivo apresentado pela Commissão de Constituição e 
Justiça a<J projecto n. í9-B, del935, as expressões - "a re
lação nominal dos seus ministros comp~tentes para celebra• 
rem casamento, design~ndo-lhes os cargos e os substitutos. 
eventuaes, e bem assim as modificações supervenientes", 
para serem sub:;tituidas pelas expressõe-s: "a relação dos seus 
ministros competentes para a celebração do casamento,, de- 
signado-lhes, quando de hierarchia universalmente reconhe• 
c!da e notoria, apenas os cargos e substitut013 eventuaes, os 
l...)mes, nos outros casos, b~ Wlim as modificações e substi- · 
tuições,d~vendo a exonerações e substituições ter a maib am· · 
pia publicidade e os ministros as :;uas provisões ou títulos. 
de nomeação". E. ~:m consequencia, na redacção, mudar-se 
a expres;ão "nom~ e investidura" por nome ou investidura", 
n<l art. s.· e seu paragrapho 4. o 

A proposição contida nesta emen:la soffrf>'l ser1o embat~ na 
propria Commissão de Justiça, e, como consta das actas do:; seus 
trabalhos, ella se dividiu no aJ)recial--a. Cinco opinaram por esta. 
redacção; seis pela que se encontra no substitutivo_ Já se vê, ·por
tanto, qu~ a materia ainda offerece curiosidade para o mesmissimo 
ifebate que ali se travou e que, pelo voto d? desempate, se resolveu. 
Por qualquer das duas maneiras que a Camara decidir, <leddirá 
bem. porque se, em verdade, como demonstrou da tribuna o nosso 
"minente companheiro, Sr. Dómin~os Vieira. o systema do substi~ 
rutivo resolve de vez qualquer controversia, porquant:> além da in
dicação dos cargos e investiduras.- se faz tambem a dos nomes dóS 
mii:iistros religiosos compet~ntes para a celebráçãQ do casamento. 
inenos vúda:ie tambem não é que ha religiões u..-,.iversalmente reco
nhecidas e notarias. em face de cuja estruc:tura se põde, desde logo, . 
o!Stabeíecer qual seja o ministro. coxnpeténte para celebrar o actG· 
m·atrimonial. 
· · · ·Para .outras religiõ~s, que não t~nham a universalização dessas •. 
;im. o sUbstitutivo níge a indicação doi n'omes dOs riilnist:rcS capa' 
:es de celebrarem o casamento. 
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A preponderancia da minha sympathia é, evidentemente. por 
·essa emenda, porque fui vencic\o na Com·mi~são: ella contêm Fd'e· 
·.Ccito por mim redigido. 

O Sr. F..duardo Duvivier -- P~;rmitta V. Ex. um aparte. 
·Quem faz a indicação dos ministros capazes de celebrar o casa· 
n1ento ? 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - As autoridades superio· 
res de cada religião. 

O Sr. Bduard.o Duvivicr ~ E quem os r~conhece? 

O SR. WALDEMAR FERREIRA ~ O Presidente da Cõrte 
.de Appellação. 

Aqui está Sr. Presidente, outra emenda : 

• Accrescente-se, onde' convier : 

Art. Durante o pra:z;o de um anno poderão ser re· 
gistrados, .para o5 effeitos e nos termos desta lei, os casa
mentos religiosos celebradc>.; em data a ella anterior, fican
do dispensados, para a feitura desse registro, os impedimen
tos dos collateraes de 3.0 grão (numero 4, art. 183, do Cod· 
.digo Civil), 9.uando tenha sobrevindo prole e subsista a 
conveniencia. 

Eis como -se justifica a emenda : 

"E' de estricta justiça reconhecer os effeitos civis ... 

A emenda apresenta dois pontos dignos de exame. O primeiro. 
·quando manda registrar, para os eHeitos da lei, os casam~ntos reli· 
giosos celebrados anteriormente a cujo projecto qu~ e>tamos dis
~utindo. 

Emenda identica, Sr. Presidente, foi apresentada no pl~nario. E' 
. a seguinte : 

"'Serão registrados, para todos os effeitos !egaes, os ca· 
sarnentos religiosos effectuados entre 17 de Julho de 1934 e 
a publicação da presente lei. desde que se possa provar que 
os nubentes, na occasião em que .foi levado a effeito o acto 
religioso. achavam-se livres e desimpedidos, na fórma do 
Codigo CiviL Qualquer interessado pod-erá requerer tal re· 
gistro." 

"Esta emenda, assim justificada, - di:z;ia eu no meu pa· 
recer - n~lo pôde ser acolhida, ~m razão da sua manifesta 
inconstituclonalidade. Como já ficou dito '? redilo neste pa
recer, o art. 146 da Constituição só confere e ffeitos do ca
l'.amento r~ligioso, "desde qu~. perante a autoridade civil. 
na habilitação dos nubentes. na verificação dos impedimen· 
tos e no processo da opposição, sejam observadas as dispo
sições da lei civil''. A emenda fere. d~ frente. esse preceito 
constitucional: pr~tende que sejam registrados casamentos 
religiosos, celebra:los des::le a data da Constituição, szm.que, 
perante a autoridade civil, se houverelll os conjuges se ha· 
bilitado de accordo com as disposições da lei civil. No ca· 
so invocado na justificação da -emenda, a justiça do Distri~ 
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cto Fecetal decidiu acertadamente : de modo algum podia~. 
ella man:l<2r inscrever, fundada na ~tit\lição, o casa~ 
menta cuja iriscripc;ão se lhe requereu. 

A emenda deve ser rejeitada. 
Em todo o caso, aqueiles que, desde 17 de Julho de . 

193-4, ou mesmo anteriormente, contr:ahiram casamento re~ 
ligioso, casados religiosamente estão. Desejando assegur~~ 
rem~se dos ef.feitos do casamento civil, poderão celebral--o, 
observadas as dísjX)Si<;ões da lei civil" . 

Por estas mesmas razões, entendo que a primeira parte <la.· 
emenda não deverá ser app:ovada ·pela Camara. Deverá ser. en
tretanto, approvada a segunda ? Parece~me tambem que não. 

Não ê este o momento para entr-..r nesta questão, que já .foi, na-. 
Camara. tantas vezes debatida, isto é, a de revogação dos ialpedi
me:ntos constantes no n . 4 do art. 1 &3 do Codigo O vil. que pro
hibe o casamento de irmãos legítimos ou illegifunos, gennanos ou 
não, e os c-ollateraes legitimo.> ou illegitimos até o ten::eiro grão~ 
i."lclusive . 

O Sr . .Arthur Santos - Muito bem . 

O WALDEMAR FERREIRA -. Parece~me, repito, não ser 
este o momento azado para rerolver o assumpto ... 

O Sr. Arthur Santos - E de tanta magnitude como este. 

O SR. WALCEMAR FERREIRA - ... e de tanta magni
tude. como muito bem lembra o eminente collega. sem que se cogi
te de uma nova revisão dessa mat.eria do Codigo Civil. Pódz -ser · 
que, do ponto de vista jurídico. a these seja defensavel. mas consi
derando-a sob o aspecto ~ugenetico, todas as condemnaçõe.s recáem . 
sobre ella. 

Não julgo, portanto. conveniente aceitar esta emenda. (Muite> · 
bem.) 

Ha outra-; emendas aprese:J tadas pdo Sr. Barreto Pinto . 
Propõe S . Ex. que ao artigo 2." § 1.". depois de "cada Cõrte·· 

de Appd!ação", se accrescente: 
"Após despanc:ho do respectivo Pres idente, serão annotadas as . 

communicações det~rminadas pelo presente artigo". 
Não supponho conve?niente mo:lificar a redacção, porque as ao

notações ·:!:omente poderão ser- communicadas depois da resoluçãO-· 
do Presidente. Antes nada ha a communicar. 

Ao artigo 2:0 • § 2." : 

"A's Secretarias das Cõrtcs <.e Appeilação compde dar · 
ampla publicidade á-'5 C·::ll!lmtmicações annotadas, quer pela 
imprensa. official ou não, quer m..--diante circulares aos Jui~ 
zes de Direito. que estes transmittirão aos demais juizes .. 
competentes e aos officiaes do Registro Civil". 

À emei!da propõe que S!: accrescente .o adverbio ·immediata;
m.ent~". 

Em verdack, nada ha ··a oppâr, mas não é de crer 'que essas: 
COtDilll%nicaç6es não se façam immediatamente, dada a natureza e. 
.importancia da mat~ria legislada . 
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Esta questão de serem as comunic:ações feitas immediatamen
te, fica ~empre condicionada ã premcncia de drcumstancia do .ser-
viço da Secretaria . _ 

A outra emenda manda accrescentar. depois de ·• cancellando 
~ annotações": "c;om recurso ex-officio para a Cõrte plena" . 

E' o rec.urso ex-officio do acto do Presidente do Tribunal para 
a Cõrte plena, ao passo que a lei estabelece o recurso voluritario. 
As partes que se sentirem offendidas em· seu d1reito recorrerão do 
despacho presidencial . Se fosse necessario estabelecer sempre o 
recm-so e:r-offido por parte do Pre-sident~, seria melhor de.ferir logo 
a decisão da materia ã Côrte plena. Jsso, porém. iria tra:ter maio
res diflicukiades. 

O Sr-. Barreto Pinto - A explicação dada pelo Professor Wal
demar Ferre1ra servirá de elemento para a interpretação da lei. Estou 
.satisfeito . 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - Outra emenda é ao art. 
3.", § 2.• : 

"Essa certidão, !:senta de .s:llo, será entregue, pelo of
ficia-1, mediante recibo nos autos respectivos, a um dos nu
bentes, ou ã pessôa por elles de~ignada ~ p~tição". 

O que aqui se propõe é que se diga: 

~. . . isenta de sello, custas e emolumentos ..... 

O Sr. Barreto Pinto - Para evitar abusos muito communs e 
vergonhosos. Basta que o casamento não se faça em cartorio para 
~e elles se verifiquem. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - A lei eVita abusos neste 
assumpto. A fraude é sempre mais esperta do que a lei ... 

O Sr:-. Barreto Pinto - Desde que a lei declare que será gra
tuito, não haverã campo para a fraude. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA por i~o mesmo que 
é clandestina e abusiva. · 

Não se pó:ie argumentar desta maneira. 
O argumento por via do qual a Commi~>>ão não acceitou esta 

emenda· e modificou outra que estabel:cia que o custo da c:ertidão 
de habilitação seria de 5$000 ... 

O Sr. Arthu:r Santos - Aliás, contra meu voto. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - . . . contra o voto do 
nobre Deputado. foi o de que era ma~rla da alçada dos Estados .•. 

O Sr. Barreto Pinto -·Com. excepção do Distric:to FederaL 

O SR. W AIDBl\IIAR FERRETRA - ..• e de que não· se deve 
invadir seára alheia. offendendo dispositivo constitucí<:>nal. 

. Art. 3."' § l.", letra d. - onde se diz "problemas" - diga...se : 
~proclamas-. O erro, é evidenteDmte, de composição typograpbka.: 
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O art. 6.• estabelece o seguinte : 

"O Ministro. que celebrar o casamento, entregará logo 
aos nubentes. a um delles, ou á pessoa que designarem, me~ 
diante recibo, o termo avulso, e fará communicação do oc~ 
corri-do ao ofHcial do Registro Civil processante da habili~ 
tação, d~ntro em ·setenta e duas horas, se o cartorio estiver 
situado na mesma localidade, ou no mais. curto pra;o;o, até 
trinta dias depois da celebração do casamento, nos demais 
casos. 

A emenda propõe que, em vez de .. setmta e duas horas-· . se 
êiga: dnco dias", supprimindo .... ~e a expressão "no mais curto 
prazo". -

Se o casamento é celebrado na mesma localidade em que se 
acha situado o cartorio do Registro Civil, o prazo de 72 horas é 
o mais razoavel possível. 

Alongou-se, entretanto, esse mesm<'l prazo para 30 dias atten~ 
dendo a situações geographicas do Pai:t - No caso de casamentos 
celebrados em lagares afastados da costa ou de difficil communi• 
cação, o ministro celebrante encontraria di.fficuldades para fazer a 
comm!.lnicação dentro desse prazo . 

Ainda neste .ponto a nossa lei não se divorcia muito· 
da concordata de 27 de Maio de 1929, entre o E:tado lta~ 
líano e a Santa Sé. Logo depois da celebração, explicará 
o parocho aos conjuges os effeitos civis do matrirnonío. len
do os artigos do Codigo Civil acerca dos direitos e deveres 
dos canjuges e redigirá o acto do casamento, do qual. den~ 
tro de cinco dias, tra.a.smittirá cópia integral ao commum, 
af!m de ser tran.scripto nos registros do estado civil. Eis o 
que preceitua o art . 34. da concordata . 

E' de tanta import3ncia esse prazo que a Sacra Congregação 
cios Sacrameot::s. em 1 de Junho de 1929. fez rigorosa advertencia 
aos .parochos a proposito da responsabilidade que assumiam, pelos 
damnos eventtta~s que pudessem causar aos ~pesos, dilatando ·por 
m.ais de cinco dias a transcrlpção do neto. E' o que :>e póde ler 
na monographia - i1 Matrimcnic,- Leg,qe della Chiesn c Legg-::: nd(o 
Stato. de Renato Saviano, a pag . 155, n. 80. 

Por ahi se vê que esse pra::.o não é tão apertado c. que os Mi
nistros das confissões religiosas dentro d elle. poderão cumpr•r o seu 
dever. mesmo porque poderão servir~se de fôrmulas imprensas, para 
maior facilidade da execução dessa medida_ 

Está prejudicada a emenda ao art. 13 . 
Ha outra emenda assim rid~gida~ "Diga-s~ 90 dias erc ve:r; de 

30 dias no art. H" . 

O art _ H está concebido: 

"Entrará esta lei em execução. em todo o tcrntorio na· 
cional. 30 <iias depois de sua publicação no Diado OftÚ:ial da 
liniãv". 

·o prazo em que antes .se havia fixado a comml.ssão era de 100 
dias. Objectou~.se; <entretanto, ser .longo demais este prazo. qué' ia.· 
retardar, sobremodo, a execução da lei, pois dentro delle não seria 
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·-possível, por não estar em execução a lei, que as autoridades supe-: 
riores das religiões fizess:m as communicações aos presi-dentes das 
Córte.s de Appel!ação , sobre quaes os seus Min~;trcs em ccndições 
-de celebrar casamentos. 

O prazo de 30 dias, portanto, é para conhecimento da lei . 

O Sr. Barreto Pinto - Para entrar em vigor a lei_ 

O SR. WALDEMAR FERREIRA -·E·, portanto. um prazo 
para se conhecer a lei. 

O Sr. Barreto. Pinto - E ;tou perante um mestre, mas. entrando 
· t'm vigor a lei, haverá obrigatoriedade das suas disposições. 

O Sr. Arthar S antos - As disposições da lei são quas! todas 
facultativas. 

O Sr. Pedro A /eixo - São todas facultativas; ca.,ar-,;~-á no re
ligioso quem quizer. 

O SR . WALDEMAR FERREIRA - Ahi e.;tão. Sr . Presi
cil':Jte. as observações ás emendas do Sr. Barreto P into. 

Aqui tenho agora uma emenda do nosso eminente: collega Sr . M o· . 
r aes Andrade: 

.. Substilui'l-se o art. 10. 

A inscripção do casamento reHgio;o dentro do prazo de 
60 dias, constante do art. 9•, attrtbue-lhe os mesmos effeitos 
do ca.<samento civil, desde o momento de sua celebração ··. 

E' desnecessario, Sr . Presidente, encarecer a importancia desse . 
-<!~positivo. O substitutivo em debat~ creou uma série de medidas, 
.afim de fazer~se com presteza a inscripção do casamento celebrado 
religiosam~nte no registro civil, e impoz ao Ministro celebrante a 
-obrigação ~ fazer, dentro dl) prazo de 72 horas, uma commu.nicação 
. <~o· official do r~gistro civil de haver c:elebrado o casamento. 

Um termo avulso do casamento é entregue aos nubentes e estes, 
centro do prazo que o suh;titutivo estabelece, são obrigados. sob 
graves penalidades, a promover imm:diataente, dentro do mais curto 
pr azo, a inscripção do casamento co registro civil. Receiando, po· 
rém, que por essa fórma ainda não se effectuas.;e a inscripção do 
-casamento, que é o ponto essencial da medi-da, pois, ao · Paiz· :.n
teressam mais os casamentos validos do que casamento~ não valido>. 
se impoz ao official do registro civil a obrigação de, findo o prazo 
de 60 dias. officiar ao Ministro celebra ote, sol~cltando a rem:ssa de 

.cópia authentica do acto do casamento para .:;e proceder ao registro, 
.de accõrdo com as formalidades estatuídas no substitutivo. 

J1. ma teria foi examinada com o maximo cuidado. 

O Sr. Moraes Andrade - Faço justiça á Commissão . 

O SR. WALDEMAR FERREIRA- E com a preoccupação 
..de ·estabelecer a validade do casamento, o substi-tutivo propõe cjue 
esse registro. effectuado dentro daquelle prazo, retroaja a · data da 

'elebração do casamento. 
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Isto é da tec:hnica de nosso direito. quando .estabelece os regis--
tros, quer em Direito CommerciaJ, .que~ em Direito Civil. 

Re~ditou-se o mesmo principio. Agora surge a emenda de Tl~SO
erninentl' c:ol~gõ, propondo o -~eguinte: 

"A inscripção do ca·~amento religioro attribue-lhe os mes
mos cffeitos do casamento civil, d•sd~ o movimento da sua 
celebração, ainda que haj,a fallecido um dos conjuges antes da 
ínscripção, sem prejuízo dos direit::>s de terceiros. 

Paragrapho unico. Caso haja um segu-ndo casame.nto re~
iigio>o. valerá .para os effeitos civis o qt:e fôr inscri.pto em 
primPiro lugar, sujeitando-se c conjug<> culpado ás penas do. 
art. 283 da Consolidação das Leh Penaes". 

Propõe a emenda, portanto, alargar aquelle pra:z;o para ,permitti.r 
que o registro do casamento. seja feito quando fõr, opere os seus. 
effeitos de·:de a data da celebração, !! suggere, ainda, qué isto acon
teça mesmo· que um dos conjuges haja fallec:ido. 

Esta segunda questão re<"onheço ser de extr!:ma delicadeza, tra-
tando da mscripção de uma casamento já dissolvido pela morte de
um dos conjuges. 

Esboça.,;;e, assim, uma nova e i!lteressantissima thz.s; juridica _ 
E' possível dar essa-validade- áquelle casamento, já dissolvido? 

O Sr. Moraes Andrade - Re;ponderei brevemente á difficuldade 
proposta p:Jr V. Ex. sob esta forma de n:>va these juridíca. Não 
pretendi dar exístencia civil e jur~dica a um facto ou a um ino>tituto · 
que já está dissolvido; mas, apc!las dar effeito jurídico ás con.se
quencias produzidas por esse instituto, emc;uanto substjtiU. 

O SR. WALDElMAR FERREIRA - Ant~s da dissolução. 

O Se. Moraes Andrade - Evidente. V. Ex. comprehende per
feitamente que quero d-efender os interesses do conjuge supersistente, 
.da próle e das pes:;õas que tenham, por ventura, conv~ncionado com. 
o casal. Não quero dar valor juridico a um int'tituto já morto, mas, 
aos seus effeitos, emquanto elte exktia. 

O SR. WALDE.MAR FERREIRA - Nesssa condições, posta. 
a questão como se acha, não creio que o registro possa dar es.se 
effeitc. 

O $t. Moraes Ardrade - Mas e o registro que dá os effeitas: 
civis. Sem o registro não existe o casamento. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - No ca·:o do casamento-· 
di&Sf;!l vido, <>ntro em duvida . 

O Sr. Mora~:; Andrade - E os filhos? 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - Os filhos correrão a. 
mesma sorte dos outros que · .se enconúam em condições identicas. 

O Sr. Mora~ Andrade - Não ha condiçõo:; identicas, porque
os filhos são considerados légitimos quando o ca5am~nto nullo foi=' 
realizado sem conhecimento das partes das razões da nullidade. 
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O SR. WALDEMAR FERREIRA Ahi, al~m de haver uma-
disposição do di-reito que isso eGtabelece. ha a citcumstanda, a· de
qu~ o .::mamrnto se torna perfeito e acabado, no mesmo acto da 
sua ~elebraçãa; ao pasSQ qu~ agora. para que o casamento se torne 
perfe1t_o e acabado, é indispensavel o registro, e este ~e reali1:a 
p<»tenormente ã celebraçã::~ do casam~nto. 

O Sr. lvloraes A.Nirade ---' V. Ex. não achá que o interesse do!; 
filhos. no tocante, por exemplo, 20 regime hereditario, é l"espeitaJ 
bilissimo? 

O SR 
simo ..• 

WALDEMAR FERREIRA - Ach.:;..c respeitabi.lis-

D Sr. Mor.;u:.s Anár<Jàe - A1ém das intere'Sses mor"aes. 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - ... ma.3 não é o caso. 

Encontram-se no Direito Civil innumeras .disposições dessa na~ 
tureza, e, todos os dias. se debate sobre o direito <'los filhos dos 
conjuges desquitados. 

O Sr. Barreto Pinto - V. Elt. poderã se valer c.lo praw de 
24 hora:; para dar o -parecer. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Já desisti de qualquer 
pra;z;o; prefiro dar o parec~r verbal, e é o que estou fazendo. 

O Sr. Wanderley de Pillllo - V. Ex. lembrou,· agora, m~smo 
a hypot:hese <jue foi figurada em uma das sugg·estões que apresentei 
á Gommlssão. O casamento r-eligioso só tem validade, depois de 
registrado. e medeia entre a celebraç.ão ~ o registro, pra:~;o que 
põde ir até 60 dias. Doi;;, tres ou 60 dias decorridos: faliEce um dos 
cvnjuges; di-Ssolve-se o casamento; não Se pode fazer o registro. 
Apresentei então uma emenda, para que o registro fosse simultaneo. 
O official do registro compareceria obrlgatoriam~nte ao casamento~ 
o casamento civil e o religia.s.o seriam celebrados ao me.smo tempo. 
A Co.m.znis.s!lo, porém, entendeu que não devia aoroveitar a minha 
idéa, mas disse os motivos porqu~ repeUia a minha emenda. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - :Respom:l~rei a V. Ex .. 
porque ~iií~ concordei com o seu .ponto de mta. Constam do avulso 
os motivos porque divergi. O que a Commi:ll;ão fez: foi reconhecer 
os effeitos do .:a.saxnenco reh~ioso celt:brado de acco.rào com as leis 
de cada confis~ ão religiosa . E se. fo:ssem<:IS tornar obtig ataria a 
presença do offici.a1 do registro civil <1 es-~e casamento teríamos 
apenas mudado de autondade. Em ve;~; ào juiz .:1:.-a pa2", o casamento 
seria cekbrado pela autoridade religiosa. 

O Sr. Wanderley de Finho - Que inconvenieate havia? 

O SR. WALDEMAR .FERREIRA - Não foi isso, evidente· 
ment~. o que a Constituição quiz, porque, então, seriam dois casa
ment<:IS c:onccmitantes: o ca.~amento reliÇJíoso r~alizado juntamente 
<:om o casamento civil, um e outro presididos pdo ministro da con
fissão religiosa . 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:29 + Pág ina 76 de 86 

-110-

O Sr. Hl'anderley de Pinho - Agora tambem não é um só o 
çelebrante? Não é um officiai do registro civil que funcciona? 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - V. Ex., revestido de 
grande nobreza d~ sentimentos, ... 

O Sr. Wanderley de Pinho- Muito obrigado a V. Ex. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - ... e <!e grande pre~ 
cccupação pela valida=e do casamento,. reclama, entretanto, uma pro
videncia .:JU~ não condiz com a natureza do casamento religioso.-

0 Sr. Wanderley de Pinho -Como não condiz? V. Ex. aifrr
ma qne ha uma introml-~são da lei civil no acto. Ma.' o proprio 
substitutivo apresentado por V. Ex. offerece uma porção de intro
missões no acto da celebração. 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - Sem duvida. Têm de 
haver. 

O Sr. Wanderley de Pinho - O projecto exige 011 nãa um 
certo numero de testemunhas? Não é uma intromissão da lei dvil 
no rito religiQso? 

O SR. W .1\LDEMAR FERREIRA - O que a lei qui:: foi 
exactam~nte evitar os casamentos clandestinos. 

O Sr. Moraes Andrade - Tendo de haver urna rn.iscellanea de 
duas autoridades differentes no acto d<i casamento. devemos evitar 
o mais possivel novas razões de mistura e de intromissão de uma 
autoridade na orbita de competenda da outra. (Muito bem). 

O Sr. Wanderley de Pinho- Mas não vejo inc-onveniente nessa 
mistur<.. 

O SR. WALDEM/t..R FERREIRA - Ne:.:as condições, Se
nhor Presidente, não me convend da conv::niencia d3 acceitação da 
emenda do mett eminente collega. 

Penso, ainda, que o dispositivo invocado no substitutivo mr.rece 
o nosso apoio, jus.tament~ ,por tornar obrigatoria n inscripção do 
casamento e-ffectuado religiosamente. 

Se formos alargando as tolerancias, em ve:z; de garantirmos os 
interessados, tirar-lhe.>--cmos um regime de inseguranças. 

O Sr. Moraes Andr:ade: - s~ V. Ex. me permttisse, apresen
taria ainda uma objccção. E' a seguinte: V. Ex. estabelece o pra:z;o 
de 60 dias para o registro com eHeito retroativo. Estes 6::l dias 
terminam quando linda o prazo que o.s nub~ntt-s tecm para, espon
taneamente, requererem o seu registro . 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - São 30 dias para cele
bração do cO\samento e outro:; 30 dias para drectuação do regis.tro. 

O Sr. M~Bes Andrack - E' o registro en;;ontaneo .para os 
conj11ges. V. Ex. ha de concordar commigo qu~. se a lei d-epo;., 
de terminados estes segundos 30 dias, que vão completar os 60. 
manda que o offidal do registro civil officie ã autoridade religiosa 
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para que lh: remetta copia authentica do acto, afim de .fazer-se o 
registro ..• 

O SR. W ALDEMAR FERREIRA - Depois d~ ordenado pelo 
juiz. 

O ,)'r. Moraes Andt"ade - ... V. Ex. ha de concordar com
migo que é um .poul'.o extravagante a lei ma·ndar fazer essa requi
sição P., após esse! requisiçoo, se negue ao registro o mesmo valor 
retroactivo que é dado ao registro feito espontaneamente. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA- Ha dois regimes. 

O Sr. Moraes Andz-.:ul~ - A lei reconhece qu~ o conjuqe pode 
requerer espontaneamente; se não requer, o offieial é obtigado a re~ 
quisítar a copia do acto. Deveria dar, ao menos a esse registro, feito 
ex--otfi;:;iQ pein officlal após a requisição, os mesmos effeitos retro
activos. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - O modo de ver de V. 
Ex. é certamente· respeitavel, mas, deailt~ do systema de substitu
tivo, que elaborei ainda não me convenci. Quer me parecer que 
dev'(mos ;<;e:- ini!eJCiveis ne:.;a materia., afim de que a lei seja cum
prida rigorosamente. 

O Sr. Mot"aes Andra:de - Se V. Ex. propuzesse uma pena 
grave, tremenda, para os nubent~.s que não requeressem, para os 
mimstros que não communic:assem e para os officiaes que não re
qui;itassem a copia da celebração do acto, ·eu estaria de accordo . 

O SR. W ALDBMAR FERREIRA - As penas existem. Não 
são tr~r.tendas, mas sio daquellas que se applicam. 

O Sr. Moraes Andrade - Approvo todas ~s !)enas. Não quero 
a nuUidade do casamento; apenas propugno o dfeito retroativo. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA- Ahi tem, Sr. Presidente, 
V. Ex·. e a Caamara, dentro do .tt~eu proprio pensame-nto, o que 
julgo ser o modo de sentir dCG meus companheiros da Commissão 
de Constituição e Justiça, pela intima c:ommunhão de idéas e pro
positos com que trabalhamos neste projec:to e dado o alto de.sinte· 
resse c:om que cada um de nós defendeu os seus pontos de vista e 
acatou os d~ adversarios. 

O Sr. Moraes AnJrade - E nós. fazemos justiça á Comiilissão. 
(ApoiS'los). 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Agradeço a VV. EEx. 
Quer me parecer, ainda, que o sub:5-titutivo atte.nde~t convenien; 

temente ás diffículdades do problema qu~ a Commissão se apresenrou. 
E se, obra huma::~a que é, tem suas imperfeiçoo~, o tempo e a pro
pria Camara as corrigirão, e para isso aqui estamos. (Paim&. O 
orsdor ê ·cumprimentado) . 

O Sr. Pooro Aleix:o - Sr. Presidente, peço a palavra, na 
qualidade de membro d"'l 0>mmisSáo dê Constituição e Justiça, CUiO 
p<Irece;;- acabu de :s~>r emittido aqui, verbalmente, pelo eminente Re-
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Ja'tor c Presidente da referida Commissão, Sr. Deputado Waldemar 
Ferreira, isto porque me .s~nto no dever de fa%et minha declaração 
d.: voto. relativam~nte a uma das emendas. · 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr . Deputado Pedro 
Aleixo. 

O Sr. Pedro Aleixo (Para encaminhar a votação) - Senhor 
Presidente, o nobre relator, Sr. D~putado Wa!demar Ferreira, emittiu 
..o parecer da Coml!lÍssão de Constituição e Justiça, e poude fazel-o; 
nos rapid05 momentos que lhe foram reservados. com o brilhantismo 
e a profich:nc·ia que já c impunham á consideração de seus '))ares, 
muito aatf!\3 de h~ ver S. Ex.. conquistado, definitivemente, Jogar de 
relevante saliencia dentre- daquella Cor:-. .nlissão . 

O Sr. W aldemar Fert'lrira - Obrigado a V. Ex. 

O SR . PEDRO ALEIXO - ·Disse S. Ex . • muito bem, que, 
-dada a commiL'lhão de vistas e a !ntimidade com qu~ estudamos e 
.debatemos o projecto cuja votação ora se encaminha, estava habi
litado a faiar e[Il nome de todos os membros da Commissão. 

Nós aqui estamo.:; para ap.plaudir . S. Ex ., no ju.sto parecer que 
acabou de ~mittir. ·Entretanto, cumpro o dever de vir perante a Ca
mara, afim de manifestar razões de divergencia com S. Ex., relati~ 
vamenre a uma das emendas cuja importancia, S. Ex. mesmo des
tacou, no final de seu parecer . 

Trata~se da emenda do nobre representante de S. Paulo, Se
nhor Deputado Moraes Andrade. 

O Sr. Waldemar Ferreira preferiu ficar· com o substitutivo ven~ 
-<edor dentro da Commissão. Foi esse, effectj.vaente, o ponto de 
vl.sta triumpbante, foi ~:;se, realmente, o ponto· d e vista vencedor no 
.:;eio da Commissão de Constituição e Justiça: os casamentos religi~ 
samente celebrados, somente valerão desde a data da celebração se 
l'egistrados dentro do prazo que o proj.ecto marca, dentro de 60 dia, 
.da data da celebração. Fõra dah.i os effeitos <:la validade do ca.3a~ 
.mento celebrado retrotraem ã data da annotaação do pedido de re, 
·.gistro, não ma:.S á data da celebracãa. · 

Depois de em.J.ttioo o meu voto dentro da Commissão, contrario 
ao ponto de vista da maioria da mesma, tive ensejo de exatninar 
novamente o assumpto e sobre o mesmo <:letidamente meditar, p elo 
.que trago ao conhecimento dil Cunard as razões da minha divergencia 
com o nobre relator Sr. Deputado Waldemar Ferreira, muitas c!ellas 
decorrente.:> do rapido estudo sinceramente por mJm feito, da rapida 
analyse a que prattdi .sobre tão relevante e destacada mõteria . 
· Começo invocando e:J[actamente o texto da Concordata realizada 
~ntre a Igreja e o Britado italiano, para dizer que na lel derivada 
do art, 31 da referida Concordata impõe~se aos sacerdotes, aos mi~ 
:l;llstros das confissões religiosas. o dever de rem~tter, dentro de cinco 
dias, ao offidal da co:nmuna, a communicação da celebração do 
.ca.s'amento religioso, e ao meSm-o teJ:npo se estabdece· _que o registro 
feito .fór'a do prazo regular. retrotrae á data da celebração do casa
mento religioso, desde que fiquem resalvados os direitos de terceiros. 
Preceitos dessa natureza n§o contrariam o disposto em nossa Consti-
-tuição. · . 

Diz o art . H6 desta que' o registro .serã gratuito e obrlgato:fio. 
·Não podeni'os entender que a obrigatoriedade se r efira ao escrivão. 
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..ao dever, por parte desse funccionario, de realizar o registrtl. r-l«o 
j)Odemos entender assim a obrigatori~dade constitucional, ainda mais 

· __ porque .ao official do Reg:Stro Civil cumpre o dever de examinar 
se foram ou não satisfeitas a:; exigeacias ·legaes, -pelo que a ~1Ie é 
permlttido recusar o registro se essas exigencias não tiverem sido 

·cumpridas. A obrigatoriedade do registro é para todos os casa· 
. mentes reliQioO-ioS celebrados, semp~:e que precedida a celebração da 
ob:.;~rvi:mda das disposições da lei civil. • 

O Sr. Hugo Napoleão - Não se esqueça V. Ex. de que · a 
-Concordata italiana representa um contracto entre as partes, emquanto· 
que a regulamentação do casamento religioso ~ntre nós é ·faculdade 

-que se esrã estabelecendo para as oommunidad~ religiosas, podendo 
-o legislad<>r, por isso, tirmar as regras neces.saria.' á validade e con· 
trarias aos ex.cessos e á fraude. 

O SR. PEDRO Al.EIXO - Agradeço a V. Ex . o aparte com 
.. que m~ llonra e que me é muito proveitoso. 

kealmente, a Concordata italiana é ·tratado realizado entre doi;s 
Estados, entr~ duas pessoas de direito pUDlico internacional, entre a 
San.ta Sé e o Estado italiano, emqu.an.to o artigo 1 i6 é apenas lei 

. nacional, :passível de revo{lação por uma Assembléa Nacional. 
.(Muito /:>em) . . 

ua concordata entre a Santa Sé e o Estado italiano tirei somente 
argumento, -que decorre da propria brilhante expoui.çào feita no seu 
lucJ.do parecer pelo nobre Deputado w ·aldemar Ferreira, argumento 
pelo q~al ~emonstro que onde, como na ltalia, a COIXIunicação do 
.Ministro <:elebrante á communa é obrigatoria e base do registro, ainda 
. ani o registro fora do prazo reg;.zlar faz retrotrablr a validade da 
celebra~ão do casamento religioso ã data da sua propria celebraçito, 

. ~empre resalvados direitos de terceiros. 
Entendo, Sr. Pre.stdente, que o legislador brasUeiro não póde 

· l.m_põr ao Ministro de -c:onfis3ão religiosa que não celebre casamento 
.sem que previamente se faça perante as autoridades civis a verificação 
.dos documentos, a habilitação dos nubentes o pt()(:esso de opposição, 
nos termo.s da legislação vigente. 

As.;im entendo, porque, .se e verdade que o art . 146 da Consti.
. tuiçãc Federal pôde dar logar á interpretação contraria, tami:Jent é 
verdade que affirmámos ·em outro preceito constitucional, de maneira 
peremptoria, decidida, a separação entre a igre)a e o Estado, entre 

. qualquer culto ~ o Estado, e proclamamos, reconhecemos como lidtos 
todos aquelles ac:tos de fé religiosa, que não cootrarie.m a ordem 
pu:blica e os bons costU!Iles . 

O Sr. Hugo Napoleão -V. Ex. sabe que ex; Min!.stros religio
sos ao cel~:brarem o casamento ~ulado por lei civil, pois que o 

·<asamtnto continúa a ser c:ivil, exercem munus publico, e não podeJU 
. 4Ubtrahir~se aos deveres que o .Estado Jhe i.Dipõe. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Esta é respeitavel opinião, que 
· V. Ex. sustenta. e defeDde com o brilho e o dfllodo de sua notavel 
. intelligençia. Entretanto swtento eu que o Ministro de qualquer 

· .-confissão religiosa, q~ cclebte o c.asamento, é, no momento de c:ele• 
.bral-o, .não um representante da autorn!ade publiça, mas, sim, um 
..;sacerdote, um. ministro religiQso apenas. 

· O Sr. Hugo NapoleAo - V. E.x. vae ver que, na ·declaração 
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de "VOto que v.oc fazer. vou citar Huc c E ·:me!n, segundo os quaes: 
a autoridade religiosa que tem de celebrar o casam:•:'ltO, onde é con
tracto civil por excellencia, sabe que está ap?nas perfeccionando acto-. 
dvil e não realizando sacram~nto . 

O Sr. Barreto Pinto - Tanto que é. pelo projecto, equiparado·· 
ao func.:ionario publico. 

O SR . PEDRO ALEI XO - Para os effeitos da leí penal. O 
que mais lamento, aqui, é antes divergir da o='iniãq do n:>bre collega. 
pelo Piauhy, do qu~ das grandes autoridades que S . Ex. acaba de 
citar. S. Ex . está examinando. com a capacidade que todos lhe 
reconhecemos texto de lei constí:ucio~.al .brasileira, : mquanto .aquel
la~ aut'Oridad.!s fizeram afHrmação id?ntica t: nda em vista, leis Giver
sa.:; e doutrinas decorrentes da 1-:.gislaçãd de outros paizes. Quando 
o poder civil quii regular, cem exclusão da pcder da Igreja, o· 
casamen~o. não podendo contestar qu~ se tratava de ceremonia de 
caracter mixto - natural, religioso e civil - procurou transformar · 
os sacerdotes: em funccionarios civis. Foi por i·;so que, em pa:.z:es. 
como a França, o sacerdote era mesmo forçado a celebrar o casa~· 
mento religioso entre individuo.~ pertenc:·::ttes a cre-nças differentes .... . 

O Sr. Hugo Napoleão - Não me referi a isso. 

O SR. PEDRO ALEIXO . . . agindo antes em caracter de auto
ridade publica do que na qualidade de Ministro d: urna confissão 
religiosa . 

No Brasil mesmo para demons trar que se untendeu de~r preva'
val=cia ao caracter civil sobre o religioso, Sr. Presidente, poderemas 
recordar o dispositivo do .oCdigo. Penai promulgado em 1890, .;eQundo 
o qual ao sacerdot!! .de qualquer religião sómente era licito celebrar 
o casamento religioso, depois que os nubentes houvessem exhibido 
a prova dz que estavam civilmente casados. E' verdade que esse dis~ 
positivo não teve applicação. vi.; to como os Tribu'!laés acabaram por 
decidir que, sendo a Igreja separada do Estado, não era facultado · 
ao legisaldor, sem grave attentado á liberdade de creno;:a as~gurada 
na Const. de 91, im;XIr aos sacerdotes de confissões religiosas pena~ 
!idades parn o:: ca-<os em qa~ elles praticassem, como sacramento. 
acto! . . . 

O Sr. Hugo Napoleão - Como sacramento ou como acto civil? 

O SR. PEDRO ALEIXO - . .. cnmo sacramento, actos de sua 
fé. independentemente da prevta realização de actos cle nalure:z:a 
civil. 

Ora, Sr . Presidente, .sob a violencia da Const . de 1934, não
vejo como julqar i-nsubsist~nte a these que negou applicaç~o ao dis~ 
positivo · do Codigo Penal ora lembra-de;>. e não vejo preci.samente 
porque n:lo cr-ti:z: a a::tua! Lei Bas!.ca !m~;ikira. l)elo seu art. H6, 
obrigar o ministro de qualquer ·confissão religios.;t a celebrar um casa:. 
mento seQundo os -rito.s da lei civil, mas tão sómente offerecer a esse 
ministrô ~nsejo_ . para celeb~ casamento .z:eHgi.oso dvilmente valido. 

O Sr. Hugo Nspolelio . - ~anb.ã:o. quando um ministro .de· 
qualquer confi.;são religiosa tiver de celebrar 11m ca,s.amento.. estarã. 
el!e. ministrando. um sacramento, ou· celehrandb .um contracto civil? 
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Vsrios Srs. Deputados - Estará miiii.strando um sacramento. 

O Sr. Hugo Nap:;kão - Não apoiado. Estará celebrando um 
contract() civil. 

O SR . PEDRO ALEIXO - E' um sacramento a que a lei em· 
prestará effeitos dvis, se tiver sido precedido da satisfação de deter· 
minados requesitos e se fõr seguido do registro que é gratuito e obri~ 
gatorio. 

Nem se compreheode, Srs. Deputados, quo;: a multidão catholica 
do Brasil. vier;se bater ás portas da Constituição, afim de pedir que o 

. legislador inscreves:;e, .oa lei que elaborava, um preceito, com ca-
racter obrigatorio. que viesse a ser transformado num instrumento de 
oppressão de CO!lSciencia, antes mesmo de- ser o reconhecimento ... 

O Sr. Hugo Napoleão - Não é obrigatorio. E' ?.penas a fa· 
culdade. 

O SR . PEDRO ALEIXO - _ .. d a validade civ il de actos de 
fé, que c=nforme ã ordem publica c aos bons costumes o Estado 
não enco:;~ra·:a razõe; para confu:luar desconhecendo. · 

Emb:·ra não seja o sacerdote ou ministro ·de qualquer confissão 
religiosa, um representante do poder publico, entendo qu~. uma vez 
que os ::ubentes ma.oihstaram a sua vontade, mediante requerimento 
á autoridad ~ civil, (juíz de paz, pretM, presidente, emfim, da ceri
monia civü do casamen:o) de casar~s~ religiosamente, perante minis· 
tro de qualquer conf~;~o. que não contrarie a ordem publica e os 
bons costumes; ca .preferencia p-;lo ce:lebrante religia:;o não se póde 
encontrar uma eJtcusa para o registro do casamento, isto é, o registro 
do çasamento celebrado por ministra religi:oso em substituição ã aut~ 
ridad e civil, não é facultativo, mas sim obrigatorio. 

V ou explicar, re3umidamente . 

O Sr. Hugo N éipole6o - Estou de accordo com V . Ex . A~as 
o motivo é diHerente . 

O SR . PEDRO ALEIXO - E' com viva satisfaçao que re
g istro estar V. · Ex., ao mo:nos nas cunclusõ~s. <le accordo com• 
migo. 

O Sr. Hugo Napoleão - Meu aparte foi, exactam~nte, para 
corroborar seu ponto de vista. 

O SR . PEDRO ALEIXO - Applaudi logo o aparte de V . Ex .• 
mas não quiz que, no appla~ que dava ao mesmo, ficasse oparecendo 
que eu me bavia distauciado de minbz tJ:te.;.e primitiva: separada a 
Egreja do Estado. dl.st!nc:to o ca~amen.to civil do religioso, o casa· 
mente religioso não póde ter sua celebraç~o normada pela lei civil, 
mas esta ld d~veni i.lldicar os requisitos que os nubentes devem 
prehe11cher para que tenha effd~o civil o casam.eato reUglosamente 
celebrado. 

Pois bem, Sr . PreJI.dente: repetindo e reaéfirmando minha di~ 
vergenda com o Sr. Waidemar Ferreira a proposito da emenda 
Moraes Andrade, resumidamente enuncio a minha opinião: desde q\.te 
oi nubentes, que 5e habilitaram peraDte a autoridade civil, . reque~ 
re.ram ao juiz que presidiu a habilitação, licença para que fosse reli· 
giósa..mente celebrado seu casamento, e desde que se possa fazer a 
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pro.,a plena, cabal ·e irrebativel de qu.z ,reaiin:!>nte, de po:;se: da é:er~ 
t1dão de habilitação que 1hes .fõra entregue, compareceram perante o 
.sacerdote religioso; d-~:"ste receberam, segundo o ritual da respectiva 
religião, as bençãos ou a approvação da união conjugal e a decla
ra<;ão de que estavam casados, - desde que provada e cumprida· 
mente .provada a celebração d:sse casament:~, não vejo por que motivo 
r:ão se deva dar, unta vez feito o registro e resalvado o interrose de 
terc~iros, pleno dfeito, effeito integral ao casamento assim celebrado, 
.a partir da data de sua celebração. (Muito bem). 

Figuremos, Sr. Presidente, que um dos nubentes, recem-casados 
·religiosame;~tc:, ma.> previamente habilitados perante a autoridade civil. 
1alleça de maneira repentina. Que interesse, nâo <ligo juridit:o, mas 
mesmo de ordem moral, em negar--se valor ao cas~ento que acaba 
<!.e ser cd~brad~ com a maior pompa, perant~ innumeras testemunhas, 
sômente porque antes do registro, falleceu um <los nubentes? Não 
ba interesse algum na recusa de validade a esse casamento, antes 
ttdo recoromenda que o mesmo seja reconhecido e prodamado va~ 
lide. 

De outro lado. Sr. Presidente, ha uma c:onsidcração que me 
parece de grande (! singul?r ilnportancia: pas:~ados fiG dia!> cia data 
Ja celebraç~o de um casamento, requereu.-se o ::egiscro do mesmo; 
o registro, que é gratuito e obrigatorio, é feito; resalvam~se os in~ 
teresses de terceiros. Pergunto, qual o inconverue:nte - já q1.1e se 
proces.;ãra perante autoridade civil a habilitação, e e.cn tudo mais 
se observaram as exigencias da lei dvil -qual o inconveniente moral, 
jt.::ridico ou .de qualqu-er outra natureza, em faur~se retrotrahir a va• 
!idade do casamento ã data de sua c:elebração? 

O Sr. Barreto Pinto- V. Ex., então, e.>tã de accordo com a 
emenda do Sr. Moraes Andrade? 

O SR. PEDRO ALEI XO - Aliás, desde o inicio de meu di.s-
.curso que me declarei favoravel a ~a emeoda. 

Essas as razões, Sr. Presidente, que ~u tinha a produzir pe
rante a Camara afim de .!I!Ostrar os motivos que me levam a coccor• 
dar com a emenda ~ nobre ~ iUustre collega, Sr. Moraes Andrade, 
motivru qlll" sã(). sobretudo. de ordem constitucional, porque quando 
a Constituição diz que o registro do casamento é obrigatorio, concluo 
que, precedido das -formalidades da lei civil. nenhum casamento reli
giDso celebrado pude ser sonegado ao devido registro.. pelo que este 
deve retrotrahir sempre á data da celebração . 

O casamento ·não pertence aos nubentes; não é cerimonia :par
ticular e -privada, se foi precedido da satisfação da.s .formalidades 
da lei civil e se ap.enas se substituiu, para ceiebral-o, a autoridade 
publica pelo sacerdote. Interessa. oobr.e.modo, ã -sociedade, ã ordelll 
publica. CoJJvém, ·por isso, que não sejam creados impeciJhos á .sua 
validadr:, am<la mais quando esses impecilhos miO encontram aCQihida 
lranca nos preceitos constitucionaes. 

- Fol requerido pelo Sr. Edmar Carvalho ·o destaque da ·e!llenda. 
n. 2, oHe:edda ao projecto n. 126, de: 1935. afahn de constituir pro
jecto em separado; 

Acabo de ·receber do eminente Presidente da CoDJmi,ssão de 
~nsUtuiÇão e Justiça a ini:UDlbencia de odar parecer sopre essa 
-emenda. · 

Pela mesma x:azão que acabo de add~. não ~e a Ccmmis
.s:lo de Coostitui,çao e. Justiça - e aQora tOda -Commissão - .<:ODQ0r
.:Jar com o destaque des,sa .emenda, que é aquella .qye visa .. emprestei:" 
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··valor juridico aoc casamentos religiosos celebrados antes da .promul~ 
• gação da lei ora em elaboração, casamentos estes que não foram 

precedidos das formalidades exigidas pela le~ civil e, por canse
. guinte, não podem ser seguidos dos efft!itos da validade que se lhes 

procura attribuir. \ 
Outro destaque foi requerido pelo Sr. Deputado Barreto Pinto, 

relativo á determinação óo q!Uintum das certidõe:; a serem dadas 
pelos officiaes do registro dvil. 

Teve opportunidade a Commissão de d~bater longamente o as
sumpto. Ficou vencedora a preliminar de que não podi.a a Camara 

· dos Deputados, Poder Legislativo Federal, estabe1ecer o preceito pro
posto pelo nobre Deputado, Sr. Battero Pinto, porque a competencia 

. :Para legislar sobre eustas e emolumentos é <lo Poder Legislativo _Es.. 
· tad:1al e nã!) do Federal. 

O· Sr. Barreto Pinfo - Com excepçã<> do Districto Federal. 

o' Sf<. PEDRO ALEIXO - Lembra-me. entretanto, o nobre 
· Deputado signatario da emenda e requerente do destaque, qU'!, para 
· o Districto F .?dexa1, a mesma razão não procede. 

O Sr. Oswaldo Lima _:_ Parece~me que não procede para Estado 
• a1gum. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Apesar de respeitaveis como ,:;i\o 
as op~niões ha pouco manifestadas, mantenho-me, no ponto <!e vista 
vencedor dó\ Commissão de Constituição e Justiça. 

O Sr. Oswaldo Lima - V. Ex. acha que Regimento de Custas 
'é lei de organização judiclaria? E' preciso que a Commissão diga 
. ilS::IO. Terá ella coragem de dizel-o7 

O SR. PEDRO ALEIXO - A Commissão não precisa, abso~ 
"lutamente de ser aHrontada para responder. Tem sempre coragem, 
~mesmo para errar. 

O Sr. Oswaldo Lima - Trata-$e ahi. de coragem intellectual. 

O SR. PEDRO ALEIXO - Saiba V. Ex. que não se cogita 
-~c lei de organização judiciaria e, sim, de Regimento de custas de 
..actos a serem praticados por funccionarios estadoaes, aos quaes,. pela 
]egis.lação federal.. sao commettidas determinadas attribuições, aliás, 

·<:om -applicação -pr.:cisa e fiel do proprio te:xt.o constitucional. 

O Sr. Oswaldt.. Lima - V. Ex. foge á interpellação. 

O SR.. PEDRO ALEIXO - Fujo, c;:erto de que me encontrarei 
·-com V. Ex . em outta occasião, uma ve:r. que a hora está a ter~ 
minar. 

O Sr. Barrete Pillto (Pela ordem) - Sr. Presidente, requeiro 
.a V. Ex. proroga~ d~ ses~ }'O!' lO ntinutos, afim de que o 
-o obre orador possa concluir \!lUas coosidel'ações. 

O s~ . . ~ - A ~a .~caba .de -ouvir o requerime.ato 
~o :$r. i~~~to .I?.mt(). Os ·SJs. _que o appro~ ~eir-am 
-conservar-se :sentados. (P.s,z.sa). 
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Approvado . 

Con.tinúa com a, p-alavra o Sr. Pedro AI eixo. 

O SR. PEDRO ALEIXO (Continuando) -Sr. Presidente não· 
preciso dos 10 minutos que m'! acabam de ser concedidos por ~i· . 
dativa generosa do nobre collega Sr. Barreto Pmto. 

Vou dizer apenas porqu= esta emenda não pôde, ab:;olutame.1te •. 
:s.er approvada, não só em relação aos Estados, como tambem em 
relação ao Districto Federal. 

Não ha. Sr. Présidente, ma!vr desigualdade do que aquella gue 
empreGta tratamento igual a <:asas deslguaes ou a entidades des- ·· 
iguaes. Procura se estabelecer um maximo, e neste maximo o niv.e· 
léimento de todos os processos de habilitação de casamento, mesmo 
para o Districto Federal. 

V<'rifique V. Ex. a diversidade no preparo desses proces;os e
verificará tambem a injustiça, senão a iníquidade, da emenda des
tacada. 

Realmente, emquanto num caso o preparo se faz pela simples 
juntada da certidão de idade dos c:onjuges, em outros casas cumpre 
ao offidal do registro civil extrahir tambem. es.:;as certidões e jun
tai-as.; emquanto num caso não haverá diligencias e.xtraordinarias, em 
outro diligencias extraordinarias hão de r·:alizar·se; emquanto num. 
caso os edita ?s não .serão publicados, porque foi dispensada a 'Publi~ 
cação delle.s, ã vista da urgencia requerida pelos intere.3Sados, em 
outro se fará a publicação dos editaes e só com essa diligencia absor~ · 
ver·se-ã de muito a· verba marcada como maxima pela emenda Bar· 
reto Pinto. 

São ~stas, Sr. Pre.sidente, as ra:zões pelas quaes, mantendo o
seu ponto d~ vio>ta anterior, a Commissão de Constituição e Justiça. 
não concorda com o destaque requerido. Não se conforma, e, contra 
elle, mais uma vez se manifesta, pedindo .para a emenda rejeição· 
da Camara . (Muito bem. Palmas. O . or-ador é cumprirroZ!.ntaáo). 

O Sr. Barreto Pinto -(Pela ordem) - Sr_ Presidente. est:ã · 
devidamente comprovado o erro· da urgenda que Joi concedida, par3 
o projecto n. 126, de 1935, regulando o casamento religioso para os. 
effeitos civis. 

As diversas emendas apresentada.:;, de um sõ foleÇJo. foram ful- · 
minadas pelo Presidente da Çammissão de Constituição e Justiça, 
Sr. D~putado Waldemar Ferreira. 

Com excepção da q_ue foi apresentada pelo Sr. Raul Fernandes, 
ilhtstre ""leader"" da maioria, que.: propoz modificar um dispositivo 
que. aliás, a Comrnissão, depoi., de meditado exame já havia re
cusado·. 

Seria, portanto, prderivel que a Commi!;Sao solicitasse um prazo. 
para r e lata r· as emendas, com mais cuidado e mesmo em consideração · 
ao Sr. Levi Carneiro' que ,;e tomou o relat~r do substitutivo. que- · 
hoje, _por- motivo justo, não compareceu á Camara. 

O Se:. Dom{ngos Vieira - V. Ex. ·não tem razão, O Sr. Levy 
Carneiro foi sempre considerado por todos nós. 

O SR. BARRETO PINTO - Não foi ouvido, entretanto. nas 
~mendas apresentadas ·hoje, de fôrma que não sabemos quaes . esc 
:seus pontos de vista. Tambem, não ·lhe •foi pel'l1littido defender o.
voto em separado, porque a di.-;cussão vae se~ encerrada . 
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Estfo comprovado, repito, Sr. Presidente. o erro da urgencla 
. -approvada .. . 

O Sr. Dominqos Vieira - O Sr. Levy Carneiro esteve au• 
;:c;ente. Em nome· de S. Ex. estou autorizado a declarar que o 

· orador não está se.ndo exacto. 

O SR. BARRETO PINTO -Eu me conformo, por que estou 
vencido . As minhas palavras encerram, ·porém, Sr . Pr-esidente. um 
protesto isol~do e de desolação pela maneira como estão legislando 
ne.sta Casa. 

O Sr. Presidente - E sgotado o tempo <la pror09ação. vou 
levantar a Scssao. designando para a de depois de amanhã, 17 do 
-corrent~. a s~gu!nte 

OllDEll I)!) J:1U. 

Votação do projecto n. 126, de 1935 (la legislatura), regulando 
· o casamento religioso para· os effeitos civis; tendo parecer da Com~ 
. roiss:lo de Justiça com substitutivo ao projecto e â:; · emendas offe~ 
recldas em 3• :!lscussão (em virtude de urgencia) (3• discussão); 

Votaç:io do projecto n. 69-A, de 1935 (1" legislatura). modi
ficando algumas disposições do Codigo Eleitoral; com parecer con
trar!o da Con1mlssao de Ju:;tiça (I• discussão); 

Votaçlio do parecer n. 4. de 1935 (l"' legislatura) . opinando 
. ~la nao approvaç:ío da Convenção creando a União Internacional 
· de Soccorros: com parecer da Commissão de Finanças, concordando 

com o da de Diplomacia (discussão uni c a); 

Votaçlo do requerimento n . 69, d(! 1935 ( ]• legislatura), do 
Sr. Rupp Junior c ootros, d e informações sobre trabalhos executados 

: pelo Departamento Nacional de Producção Minera-l para pesquisa do 
petroleo ( diiiCWIIlfo unica); 

2' dlscU!II:lO do projecto n. 39-A.,_ de 1935 (1" legislatura) , auto4 

rizando a 1\bertura do credito de 200:000$000, como auxilio ã Missão 
Sale&lana (catech~ dos ind.ios Chavantes), com .substitutivo da Com
mlssao de Pinanças e Orçame.'l.to e voto em separado do Sr. Gra
.tuliano de Brito: 

2• di.scurtsao do projecto n . 138, de 1935 (t• legislatura), dis
pondo sobre o prazo para o registro dos chimicos: 

Dlsc1m:!o unica do projecto n. 34~A. de 1935 (la legislatura) . 
autorizando a abrir o cr.:dito especial de 5. 000:000$000. para obras 
nas linhas ferreas e telegraphicas no Estado da Bahia, com parecer 

. da Commlssao de Finanças e O rçamento. sobre as emendas de 3•, e 
voto em separado do Sr . Henriq~re Dodsworth; 

Está sobre a mesa, durante dez dias uteiS, afim de receber emen
-<las de 2~ d!scu.'ls:l.o o projecto n. 101 , de 1935 ( 1• legislatura), 
--orçando a R~celta Geral da Repub!ica e fixando a despesa, para o 
~xercicio de 1936 .(9- dia) . 

Levanta-se a Sei.sao á.s 18 horas e 15 minutos. 
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62 ... SESSAO, EM 17 DE JULHO DE 1935 

PRESIDENCIA DO SR. ANTONIO CARLOS, ?RESIDENTE. 

A 's 14 horas, comparecem os Sr.:;.: 

Antonio Carlos, Pereira Lira, Agenor Rabello. Edmar Carvalho. 
Claro de Godoy, Lauro Lopes. Cafe Filho. Pedro Aleixo, Ahguar 
Bastos Genaro Ponte, Gerson Marques, Henrique Couto Carlos Reis, 
Eliezer Moreira, Godofredo Viaanna, Agenór Monte, Hugo Napo
leão, Addmar Rocha, Freire de Andrade, Plin:.O Pompeu, Democrito 
·Rocha, Fernandes Tavora, Humberto d: Andrade. !osé de Borba. 
Martins Veras, Jose Gomes, Mathias Freire, Botto de Menezes, Sou
za Leão. Rego Barro:;, Adolpho Celso, Antinio de Góes Domingos 
Vieira. Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, Simõ:s Barbosa, Emi!io de 
Maya, Valente de Lima, Fernandes Lima, Sampaio Costa, Deodato 
Maia, Melch;sedek Monte, Armando Fontes, Prisco Paraíso, Pinto 
Dantas. Al'oold Silva, Francisco Rocha, Octavio Mangah!!ira, Leoncio 
Galrão. Raphaei Cincurá, Homero Pires, Jair Tovar. Nogu~ira Pe
nido, Pereira Carneiro. Henrique Dodsworth, Amaral Peixoto, Sam
paio Corrêa, Acurclo Torrt:s, Prado Kelly, Lontra Costa, Cardillo 
Fiiho, Bandeira Vauqhan, Bias Portes, Pinheiro ChaÇJas, Martins 
Soares, Clemente Medrado, José Braz, Levindo Coelho, O.ristino Ma~ 
chado, ·Macario de Ahtleida, José Bernardino. Bueno Brandão, Theo
tonio Monteiro de Barros, Barros P~oteado, Bias Bueno. Alves Palma. 
Jorge Guedes, Gomes Ferraz, Justo d~ Moraes, Horado Lafer, Jairo 
F ranco, Domingos Vellasco, Vicente Miguel, Arthur Jorge, Ãrthur 
Santos, Octavio da Silveira. :Paula Soares, Francisco Pere:.ra, Rupp 
Junior, José Muller, Diniz Junior, Borges de Medeiros, V-:spuc:-io de 
Abreu, Demetrio Xavier, Toão Simplicio, Frederico Wolfenbut-tel, 
Barros Cassa!, Adalherto Correa, Fanfa Ribas, Nioolau Vergueiro, 
Aniz Badra, Sebastião Domingu~s. Abel dos Santos. Francisco di 
Fiori, AU.stro de Oliveira, Silva Costa, Francisco Moura, Alberto 
Surek, José do Patrocinio, Ricardino Prado, Martinho Prado, Ricardo 
Machado, Moacyr Barbosa, Abelardo Marinho e Salgado Filho . (I I 5) 

O :Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci~ 
menta ele 115 Srs. Deputados·. 

O Sr. Pedro Aleixo (Servindc de ~ SecretBrioj procede á 
leitura da Acta da· Sessão antecedM~te; a qual é, sem observações. 
approvada . 

O Sr. Presidente-·- Passa-se· á l~itura do Expediente. 

O Sr. Agenor Rahello (2 Secretario, servindo ck 1 ) procede 
á leitura· do seguinte-
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EXPEDIENTE 

Do Mioisterio da Educação e Saude Publica, de 15 do corrente, 
rem<:ttendo a s seguintes 

Mínisterio da Educação e Saude Publica - Rio de Janeiro, 
15 de Julho de 1935 - Senhor 1° Secretario - Em resposta ao 
~u officio n. 805, de 26 de Junho de 1935. tenho a honra de, .por 
seu intermedio, prestar á Camara as seguintes informações sobre 
o Theatro Escola c suas relações com (Ste M inisterio: 

. O escriptor R~nato Via.nna solicitou, ha tem;>o:;. o auxil:o dos 
poder<!s publicas para um emprehendimento que se propunha a re· 
alizar e que tinha como objectivo o desenvolvimento da arte drama· 
tica no Brasil e a educaçã-o artistica do Povo . 
. Justificava~se a assitencia official a uma iniciativa dessa natu

reza. por S'!r funcção do Governo suscitar e amparar a.; manifes· 
t ações artísticas que visem ao akvan·tamento das condições -:spirituaes 
do povo . Por isso, foi assegurada ãqu~lle escriptor a a~•istencia 
official que pleiteava, dand~se~lhe sciencia d:: que, dessa maneira. · 
pretendia o Governo .estimular auto~ e interpretes, enriquecer a nossa 
tradição scmica e influir ·na educação popular por um dos v ehiculos 
de cultura. 

Assim, juntamente com o Governo municipal, que tambem pro
curou estimular o Theatro Escola ,offerecend~lhe in.stallações ma· 
t ?.riaes, o Governo Fed!ral amparou~ financeiramente. utilizando o 
saldo das rendas. do antigo Departamento Nacional do Ensino . As 
importaoci<J!'l entregues perfazem um total de I 8'?:500$000, em tre.s 
preutações iguaes. 

A principio, as obrigações do Governo '- ao Theatro foram as~ 
.sentadas em officios e despachos constantes do r~spectivo processo 
existentez na s~cretaria de Estado. Posteriormente, julgou e-;te M;... 
nisterio s~r nccessario a lavratura de um contracto. onde melhor se 
d efinissem as respollSabilidades. 
. O contracto assignado. de que junto cópia, estipula o .pagamento 

de mais uma quóta t~e 62:500$000 e estabelece condições de fiscali~ 
zação que permittem ajuizar, em tempo opportuno. do cumprimento 
das obrigações estatuídas. 

Apresento a V. Ex ., neste ellSejo, a segurança de minha subida 
estima e consideração . - Gu.stava Capanema. 

Ao Exmo . Sr. Deputado José Pereira Lira. 1 • Secretario da 
Camara dos Deputados. 

lli:"UTA l>E ÇONTMCTO 

Primeira - O escriptor Renato Vianna manterá, durante o pe~ 
riodo de um aDDo, prazo deste contracto. uma companhia d.ramatica 
:>ob a denominação de "Theatro Escola", ob~decendo ao programma 
formulado nas dausu!as. constantes do presente c:ontracto. 

S!gunda - O "Theatro Escola" , dura.'lte o periodo deste con~ 
tracto, promoverã a repre:;entação de 12 peças. no mínimo. entre 
.nacionae~ e estrangeiras, de autores diversos. 

Terceira - O "Thea.tro Escofa", realizará, no período deste. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:3 1 +Página 3 de 42 

-153-

-<:ontra:::t.J, doz:e ( 12) recitas gratcitas, com o Theatro franqueado. 
por meio de convites,_ ás escolas e associações de clas:e. nucleos 
cperarios e religiosos, orphanatos, asyl::ls de educação e assistencia 
.social, etc., etc. 

Quarta - O "Titeatro Escola" obriga-se a manter um preço 
inhmo de localidade em suas recitas orón3.ri:.s. o <]'.1al 11ão poderá 
~xceder de cinco mi-l réis (5$000) opor p.ss.:.a. 

Quinta - O "Theatro Escola" realizará, no p-eriodo deste con
.tracto, seis (6) recitas em· beneficio de inslituições sociaes ou de 
car:.dade - por indicação do juiz de Mecore-;. Para essas recitas 
esçcci:lcs se:-á entregue a lotação do theatro aos responsaveis :Pela 
ins:ituição bendiciada e não pr<valecerá a tabella de preço da clau
sula guarta; mas a instituição beneficiada se obrigará ao pagamento 
.da folha diaria do "Thealro E~cola". 

Sexta - O Governo obriga-se a •CC·:Jceder ao Theatro Escola 
a subvenção de duzentos e cincozn·ra contos de réi; (250:000$000) 

-em quatro (-4) prestações trimestra(!S, cujo pagamento ficará depen
dendo do par~cer de um fi-scal d:. Ministerio da Educação e Saude 
Publica, designado pelo Ministro, ao qual ~,erá paga a gratificação 
mensal de quinhentos mil réis, por con~a da referida subvenção. 

S~tima - O Ministerio da Educação e Saude Publica nenhum 
-compromis~ assume perante os artistas que forem contractados, de~ 
vendo todas as relações juridicas ne~se 5entido ficar, de accordo com 
a legislação vigente, affectas ao Ministerio do Trabalho. 

Oitava - O pra:w deste contracto abrange o p~riodo de 29 
de Outubro de 1934: a 29 de Outubro de 1935. 

Nona - Além dos seus ordenados, tqgos os arti-;<a$ e operarioo 
do "Theatro Escola" terão direito a uma percentagem dos ~us lucros, 
comprebendídos estes nos saldos porventura existente.~ no balanço 
do ultimo trimestre. Ordenados e percentagens constarão do con
tracto de cada artista ou trabalhador do "Theatro Escola". 

Decima - Todo o materi.al adquirido pelo "Theatro Escola", 
durante a vigenda deste contracto será inalienavel. devendo a di
r.:-cção do "Theatro Escola" prestar conta;. mensaes de todo o dinheiro 
-ern?regado ·~ saldos. inclusive as receitas da bilheteria, que reverterão 
-em beneficio do "Theatro B:ocla" e constituirão um credito especial 
em seu favor . 

Decima primeira - Alem do balancete mensal a direcção do 
"Theatro Escola" apresentará um memorandum das obrigações con
tractuaes executadas. Esse memor-andum será authenticado pelo .fiscal 
do Governo, que o v'..sará. Ao h;cai competirá, outrosim, visar os 
borderaux. dos espectaculos, para o fim 'da prestação d-e contas das 

·receitas da bilheteria. 
Decima segunda - Estando pagas a primeira e a segunda 

prestações. será a terceira paga no acto da assignatura deste con
tracto, e a ultima em 10 de S·etembro de.3te anno. 

Decim.a terceira - Com a menor infracção das clausulas deste 
-<:ontracto por parte do "Theatro Escola", o Governo poclerã an
·nullal-o summariamente, apoderando-se de todo o ma~::.rial existente 
.no Theatro e apurando civilmen-te a.s responsabilidades. 

Mas o Governo só resolverá sobre as denundas do fi.;cal depois 
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de ouvir, por -escripto, as allegações do director do "Theatro Es- · 
cola". 

Rio de Janeiro. 11 de Junho d~ 1935. - Renato Vianm~. -
Hilario Luiz Leitão. - Oscar Mé:ira. - Antonio Argemira Swe:nson. 

A ql.ietn f~z a requisição . 
Do Ministerio da Guerra, de 15 do corrente, r:mettE'ndo dois: 

ào~ autographos da r~solução lcgdati·11a, disp:mdo sobre graduação 
de officiaes do Exercito e Armada no posto immediato, á qual o· 
Sr. Pr~s:dente negou sancção. 

O objectivo da pr~sente rE'50lução legislativa é restabelecer a 
sraduação no posto immediatamente superior, nos limites do res
pectivo quadro, logo que o officíal attinja o numero entre os offi.ciaes . 
de ::;eu posto, por ordem de antiguidade. 

Não consulta os interesses do Exercito tal medida. Além disso, 
dará logar em c~rtos casos a anomalia de general graduado conJ.-· 
mandar batalhão d~ Caçadores, de um coronE'l ficar em funcção de· 
tenente-coronel, etc. Ainda mais: adaptada a medida seria augm-entar
o quadro de officiacs g~neraes; um combatente e dois dos ser-· 
viços. 

Estes inconvenientes al!iaados a outros particularmente ã orga~ 
nização das reservas cc·ncorrem para qt~e a lei n . 5 . 631, de
.H de Dez~mbro de 1928, regulamentada pelo decreto n. 18.712, 
áe '25 d~ Abril de 1929, aboli.5se a graduação do offidal em posto 
superior. · 

Manndos que foram os beneficios decorrentes da graduação, em· 
a nova lei, relativamente ao meio .soldo e monte.plc, não se ju.:;tifka 
o retorno a situações proscriptas. 

Não ha, pois, vantagem ou interesse para o Exercito no esta~· 
beledmento proposto. 

Nestas condições, '!!eQo sancção á medida, no uso da attribuição.· 
que me confere o art. 45 da Constituição . 

Rio de Janei.ro, 12 de Julho de 1935. -Getulio Vargas. 

A' Commt;são de Segurança Nacional. 

Do t• Secretario da Assembléa Legislativa, de S . Paulo. de 1! 
do corrente, nos seguintes termos: 

"Tenho a honra ·de con:rmunicar a V. Ex. que. em data de 10' 
do corrente, foi eleita e empossada a mesa que deverá dirigir os 
trabalhos da Assem.bléa Legisl~tiva, a qual ficou assim constltui.da:. 

Pre.;idente - Dr. Lae'rte Teixeir:a d~ Assumpção; 
1° Vice-Presidente - Dr. Benedicto M~ntenegro; 
2• Vice-Presidnet~ - Dr. Alarico Franco .Caiuby; 
J• Secretario - Dr. José Auçmsto de Souza e Silva. 
2• Secretario - Dr. R•êmlto Bueno Netto . 

Sirvo--me da opportunidade para apresentar a Vossa Ex.:::el!enci.a 
os protestos de minha alta estima e consideração. - José Augusto de
.Souza e Silva, 1• Secretario"'. 

-Inteirada. 
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Requerimento: 

De José Assis Bra;il, general de bdgada, reformado, pa~a que' 
seja concedido um credito para a publicação do livro "O cavallo que 
a Nação precisa para a d.:!fesa e para todos os usos". 

-A's Commissões de Agr;cultura, lnd\lstria e Commerdo c de 
Finanças e Orçamento'. 

TelegrammaJ: 

De Buer:.os Aires, 15 de Julho - Presidente Camara D~putados' 
<lei Brasil·- Rio. 

E:t nombre de la Camara de Deputados de la Nacinn Arpentina 
me honro en agradecer d homenaje de la Camara de Deplltados de 
la gran Nacion hermana con motivo aniversario de la dedaracion de 
nuestra independenda, Saludo atentamente ai senor Presidente Ma· 
nuel A. Fresco, Presid~nte de Ia Camara de Deputados de la Nadon 
Argentina. - Carlos S. Gor1zalez Zaballa Carbo. Secretar; o. 

- Inteirada . 

De Victoria, 16 de Julho - Presidente Camara Deputados -
Rio. 

Congratulo-me com V. Ex. pela pa.;sagem 1 • anniversario pro
mulgação Constituição Fzderal. Cordiaes saudações. - João Bley. 
Governador. 

- Inteirada . 

De São Paulo -· Presidente Camara D~putados - Rio. 

Syndicato Opera~os ·Fiação Tecdagem São Paulo ccmmunka 
Vossenc:ia motivo ausencia Camara Deputados classistas Arthur AI· 
hino Rocha. Austro ldeart Oliveira exigenç:ias d~corrente:; gréve te· 
celões ca.pi.tal confiaram ambos m~iação assumpto junto patrão GoJ 
vernador Estado. Saudações .- Presidente, !.1ar-io Roffa. 

- Inteirada. 

De Florianopo!is, 16 d~ Julho - Presidente Camara DepuJ 
tados - Rio. 

Tenho subida honra levar alto ccnh~cimento Vcssmcia Assem· 
bléa Constituinte votou, h~ie, unanimemente. proposta Deputada 
Antonietta d.- B;:~rros, secundada Deputado MOJrcos Kcnd;r. sentido 
apresentar Vossencia congratulações tramscurso primeiro anniversario 
promulgação Constituic;l'ío Federal. Respeitosas saudaçõe.;. - Alta
miro Guimariics, Presidenre Assemblea ConstituiÍHe. 

Inteirada. 

De Goyaz - Presidente Camara Deputados - Rio. 

Nome oHiciaes Policia Milita-r Goya:r;, pedimos encarecidam·::nt~ 
Vossencia urgenda projecto Arruda Cama-ra s:ja acceito. E:;se sub· 
sê.tutivo resume gJario mi!limo.. aspiração geral polidas militares bra· 
sileiras r~tardado mais seis mez:!:>. Estamos certos Vo·sencia atteoJ 
de rã esse a P.?= !lo fazemos encaraando pensamento 73 . OCO soldadcs 
pol:cia ·Brasil esquecidos até agcra -podere..~ hderaes ape~.ar tantos 
serviços abnega<ios sacrifícios terem dedic::ado governos horas mais 
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diffic:e~; nosso Paiz. Com muita gratidão, cordeaes saudações. - Te-
nente~corond Salomão Faria. 7 Major Arnaldo Sar:mento, comte. 
int. P. M. - Capitão Lirdolpho E. dos Passos - Capitão Hermilio 
C. f?odd.gues. - 1• tenente Walfredo Campos. - Tenen:e G-tu.lin.o 
Artíg<?. - Tenente Gentil Cure1do. - Tenente Mau.rindo de Bastos. 
- Tenente Adherbal Oliveira. - Capitão Silva Albuquerque. 

- A· Commissão de Finanças e Orçamento. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do El!.pedicnte. 

O Sr. Lauro Lopes - Sr. Presidente. Srs. Deputado-:;! O 
eminente Sr. Odilon Braga nos fornec~u. nos ultim-os dias. nocicias 
alviçareira;:; referentes á acção do Minlsterio a seu cargo. 

. Autorizado pelo honrado Sr. Presidente da Republica - dizem 
aqu~lles informes - o Ministro da Agricultura iniciou demarches 
com os governos dos Estados e está articulando os trabalhos pre,· 
paratorios de uma grande reunião a ser realizada nesta Capital em 
Setembro do corrente anno, com a ·presença de todos os res;pon
saveís pelo 'fomento da producção vegetal da industria animal ·: ex
tractiva do Paiz, para um esforço em commum no sentido ce ser 
imprimido um caracter planificado nos processos de producção e de 
distribuição, de accordo com os modernos princípios de ~:conomia di
rigida. 
· Essa acção coordenada, depoi-3 de balanceadas as possibilidades 

do consumo ic'!.temo e da exportação, nos trará sem duvida inestt
maveis resultados, alem da certeza confortadora que já nos dá de 
que á fr<>nte do Ministerio da Agrlcu1tura está um patric:a ilh:.stre 
e bem intencionado, disposto a trabalhar sem desfa!ledmentos para 
que, do> explendores do Rio magnífico, se enxergue o Brasil, porque 
é preciso enxergal'Ú - como diz~a ha pouco o nobre De-putado 
montanhez Sr. Matta Machado - "na sua grandeza· disbrmc e' na 
solidão de .was paragens. embora murchem alegrias e se dissipem 
illusões". Tudo e:stã a exigir essa acção coordenada que vamos 
iillciar, pois é inquietador e é lamentavel o que resulta de uma con, 
sulta aos nossos registros estatísticos - c em materla de estati.stic:a 
podemos já nos orgulhar da organi:~:açiio dirigida no Ministerio da 
Agricultura pela capacidade realizadora do Dr. Raphaei Xavier. 
Caem. impressionantemente, a.; nossas exportações, como, para exem,.. 
pio, se póde verificar com os productos que dl:tem rcspc!-to ao meu 
Estado: a mattc c a madeira, exduido o cafê que deixou de ser 
problema de qualquer Estado para ser dos maiorts da nacionalidade. 

No anno de 1927 o Estado do Paraná exportava 81. 317.045 
kilos d-e herva matte, no valor <;{e 98.225500$000. Em 1933, já a 
nossa ex.portação foi ele apenas 39.350.065 ki!os, no valor de réi-; 
35.675:800$000. Nesse curto período de seis annos, a exportação da 
herva matte veio decrescendo, como se vê, de um modo alarmante. 
acarretando prof7undo golpe na economia paranaense, que soHreu 
uma reducção superior a 60 mil contos annua·~s. só nes~e producto 
de s:ua exportação. 

E o dec:restimo prosegue: 

No 1• trimestre do anno em curso a exportação brasileira de 
herva foi de 16.801 toneladas. no valor de 18.409:000$000. ou sejam 
menos i .069 tonealdas e menos 2.600 contos do .total da nol!-;a ex~ 
portação em eg-ual periodo de 1934, quando a exportação já. foi 
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· grandem~nt~ inf~rior aos limit:s normaes de venda, pois o decre~cimo 
se acc.!ntua, como frizei. desde 1927. 

E tudo isso que representa? - E ' apenas o resultado de uma 
politica patriotica da Republica Argentina na de.fesa de .sua pro
ducção hervateira e no amparo dos productos das MD;sões . 

E' sabido que o governo da grande republica irmã ao conceder 
lotes para a agricultura, nas Missões, impunha como condição o 
plantio da herva. - obrigatoriedade não mais exist:nte. mas que ~ra 
imposta a par de todas a.J facilidades qu o poder public<l proporcio
nava aos plantadores mis;;ionarios aos quaes o Banco da Nação 
facilitava credito ao juro de 2 '% ao anno e pelo longo praz;o de 15 
annos~ 

O resultado estamos vendo: - Emquanto - em nossa ~.terna 
ingenuidade, maravilhados com os esplendore., de no55a natureza. 
deitados e ternamente no berço espl :ndido d os arrebatamentos cívicos. 
cont!nuavamos a descrêr da producção dos hervaes argentinos. -
os nossos irmãos do Prata iam, ao• poucos. se emancipando do nosso 
producto, que hoje estertóra, procurando fazer com qu-::, em sua ago
nia, aprendamos algo que nos valha para o futuro . 

Mas o positivo é que a exportação decresceu de modo impres
sionante e na zona hervateira do m:u Estado onde o matte era dispu
tado a 15$ e 16$000 a arroba. dando um pouco de conforto aos 
nos;os .patricios do interior, esse preço cah:.u 10 vezes. cotando-se, 
ali. hoje, até a 1$500 á arroba . E o consumo na Argentina n.ão 
diminuiu. Augmenta sempre; mas s~ orça hoje pelos 110 milhões 
de kilos, os hervaes missioneiros concorrem já com a producção de 
50 milhões, ficando a differer:ça entre a producçao e o consumo para 
os outros productoi':s que são os E :;tados do Paraná, S anta Catharina, 
Rio Grande do Sul -c Matto Grosso e a Republica. do Paraguay . 

Sejamos justos. reconhece:ndo, e louvando e agradecendo as opa
tr'..otlcàs providencias que o eminente Sr. Getulio Vargas vem de 
tomar na defesa desse producto e concretizadas no tratado commer
dal recentemente firmado entre a Argentina e o Brasil por occaslão 
da visita do honr~do Sr. Presidente da Republica ao Prata. 

Por esse tratado foi derrogado o imposto addidonal de 10% 
nos direitos d e ~ntrada do matte na Argentina, como foram s uppri
midas exigen~:as rigorosas de ordem sanitaria e as3entadas provi
dencias limitadoras de l!lovos plantios nas M iss<ns . 

Essas medidas trarãc innegavelmente cor.,;ideravd melhora para 
as condições da herva brasileira , até então lamentavel e inexplicavel
mente abandonada . 

Com referenda á madeira que era uma das columnas principaes 
da economia paranaen~e. não são · menos ünpre~lonente~ os aloa
rismo:; . No anno de 1927 o Paraná exportava madeiras no valor 
officíal de 14 . 800:000$000. Surge uma primeira quêda de expor
tacão em 1928, e nunca mais cessou·. ,frazendo dias amargos para a 
industria paranaense que viu alarmada a exportação de madeira em 
1933 reduzida a 6 mil contos! 

Era a Argentina o nosso pri.ncipal mercado, mas embora pareça 
pilheria vimo.s ~ndo a li vencidos p ela concurrencia da Rus:;ia. da 
America do Norte e c!os Paizes &andínavos, muito antes do .recente 
augmento de 30'o/0 nos frétes maritimos. augmento que segundo pa-

. rece n~o objectivava m~lhorar a sinta~ ... 
Voz amiga já nos advertia ha tempos que "aoesar da proximi

dade argenti.no-'brasüeira, a Rus:;la. a 1\meri.:a do Norte e os Pa;zes 
Scandinavos de anno para a:nno solapam nossa posição e acabarão 
por deslocar-nos do mercado s: medidas efficien.tes de defesa não 
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·íorem tomadas a tempo. No que diz respeito ao pinho, a começar 
pela sua extracção. tudo deixa a desejar; mas, -o principal é que nos 
.colloca em situaçã-o de inferioridade, é o qm se refere ã preparação, 
fundamental. aliás, no bom producto". 

Vamos, assim, perdendo os nossos principaes mercados e os 
perderemos de todo, se de .parte do poder publico tardar a acção 
decisiva e patnotka que no; anouncia o eminente titular da Pasta 
-da Agricul~ur, "la defesa dos nossos productos. 

Vejamos que doloroso contraste - e é sempre tão triste para 
·nós estabelecer confrontos - entri! o ~ observamos na Argenti· 
na com referenda ao matte e o que vemos no Brasil com re-lação 
ao trigo. ~ 

Com os seus S 1 /2 milhões de kilometros quadrados, dispondo 
de todof. os climas. gosando de inegualavel privileg io. da Natureza, 

'fadado a ser o cdeiro do Mundo, o Brasil v~ve sem intern.JI:• 
c;ãt> na dependencia do trig-o estrangeiro . 

Tentou-s~ o fabrico do pão mixto, mas passadas os primeiros dias 
é() a rdor patrio~icc, as nossas populações continuaram adstrictas ao 
pão de trigo, re;;u!tando canalizarmos todos os a=os para o exte• 
rior vultosas somma.; que mais depauperam o nosso organismo. t:m• 
Quanto nossas terras inegualavc!-s continuam sem cultivo e, salvo o 
Paraná, d:minue cada dia a producção -c, em todo o territorio na~ 
cional, augmenta o consumo de trigo. 

E m 1925 o Estado do Rio Grande do Sul. oue é. no Brasil. 
o maior productor de trigo, apresentou a producç:io de 14 milhões 
cle kilos. O 2.< lagar era occupado pOI' Santa Catharinha, com 2 
milhõe:s de kilos, seguindo-se o Paraná com 1.500.000 k:.los e a 
Bahia com 11 mil kHos. D e 1925 para cá a producção diminue, 
menos em Santa Catharina que de 2 milhões em 1925 está com 5 
milhõe-~ em 1933 e 193-4 e o Paraná que de 1 .500.000 kilos viu a 
sua producção elevar~se a 26 milhões de kilos, a comprovar que 
um esforço apenas, mas patriotlco, sincero, persistente, mudaria por 
-completo o aspecto do problema, com excepdonaes vantagens opara 
a economia nacional. 

No meu Estado, !!lo Paraná sempre e5quecido, mas sempre vol· 
tado pelo patriotismo e actividade de seus filhos para os altos ' in• 
teres.ses nacionaes, está a prova de que depende apenas do nosso 

. querer o produzinnos o trigo necessario ao consumo do Brasil. 
No anno de 1925, como ficou dito, o Paraná produzia apenas 

1.500 .000 ki1os . Essa producção foi augmentando em pequena es
cala, a-lcançando em 1928 a 3.6 16 .790 kilos. Foi quando o gover
no paranaense entregou a direcção d a .agricultura co Estado â ope• 
rosidade e ao patriotismo de Romario Martins - nome que o; pa· 
ranaensc pronunciaram . .sempre com grande respeito, e que a Naç&o 
precisa conhecer, por que muito lhe deve . 

O Sr. Diniz Jur~icr - Isto prova que os sonhadores são sempre 
necessarios á obra dos governos. 

C" SR . LAURO -LOPES - Perfeitamente . 

.Nom~ado em 1928 para dirigir o Depar;tameoto da Agricultura .. 
esse illustre brasileiro nos diz como ~controu "as classes ruraes 
intei~e~te desilludi®,s do úoteres~ .do .Poder .publico pcios pro
~ma.s . econo~cos que . ellas . iam agiot;aod<;~. c.om ·,a escassez dos ·seus 
~.Pdos çolllt~9Jnen~ e ~· 

"Na& c:O!onias .agrícolas. Qnde .se .processa com algum ~~· 
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"'tllento o trabalho de formação de nossa evolução agraria. ainda 
·mesmo ahi nenhuma orientação e nenhuma forma de auxílios offi
ciaes animavam a producção. Por sua v:z. em muitos dos !nossos 

·nucleos de profissionaes ·agrícolas, lavrava. além do desanimo. a di.s
. cordia. E' conhecida pelos seus effeitos, a rivalidade .. entre ruthe
nos e polon~z~s. Apenas 11 sociedades de agricultura existiam nu
ma população disoersa de 200 _ 000 lavradores. O qttadro da no•sa 

· Jaboriosidade rural. por isso tudo. não era .possível de crear ani• 
madores proçmosticos e uma reforma radical se impunha nos usos e 
costumes proifissi<:ma~.:;. que se iam a pouco e pouco degradando por 
falta de es~imulo c orientação. Certas produc.ções que iam surgindo 
com excessos exportaveis, como a da batata e a da ma~a d e -to
mate, acabavam por d~sapparecer, ~la má qualidade do producto 
c pelos imposto:; que as comprimiam~. 

Deante desse quadro, .francamente desanimador, como àgiu Ro
. mariCI Martins ? 

- E' elle quem nos descr-=ve. num trabalho que foi obrigado a 
·publicar .em defesa de seu nome. numa hora de confusões. quando, 
·ao invéS da gratidão dos s~us patricios, -1urqiram apõdos e injurias. 
propl"ios do triste costume muito nosso e que cumpr:: ir modificando. 

·de só julgarmos com justiça os nossos hom~n; pub1icos da beira da 
:sepultura em diante: 

. "O Departamento de Agricultura d~ante de--se quadro 
~ desakntador começou por procurar levantar o nív el mo
ral das nossas populações de profis3icmaes da· iavoura e da 
criação ·por meio de uma propaganda intensa, pertinaz e 
Çleneralizada. de incitamento ao augmento e mi.:lhoramento 
das culturas. 

Vis-a;vis áos seus e:::forços ~stimulou a fundação da 
União Rural Paranaen:;e, entidade coordenadora das act~vi; 
dades -profissionaes dos nucl~os regionaes de agricultura e 
dos seus interesses ecoroomicos e até mesmo sociaes. 

Fez percorrerem diver11as zonas do Estado tres compo
:s:ições d;: "comboio do trigo~ com material completo para 
realizar mecanicamente Searas modelo e preparo do sólo 
para demonstra<;ão e para cooperação . _ 

Desses incentivos não se fizeram -esperar os resultados. 
Um novo animo ergueu as classes profissionaes agricolas. 
As Sociedades Regionaes de· Agricultura, filiadas ã União 
R ural. se multiplicaram por todas as prindpaes regiões agra
rias do Estado e dessas organizações resultaram a emulação 
a ordem e a prosperidade . Apenas ~ 1 Sociedades <le Agri~ 
cultura existiam em 1927 em todo o Estado. Em J 928 já 
existiam 68, em 1929 se elevavam a 115. e em 1930. a' 145. 
Nada ·mais deveria exigir, pan3 fazer justiça ao meu esforço, 
á philosophia da incredulidade. 

A demon:stração do trabalho m~canico e a sua propa; 
·qanda fizeram com que essas sociedades e lavradores isola
dos adquirissem muito maior numero de machinario em 
1928 do qtre no anno anterior e em 1929 e 1930 o dobro e 
mais do dobro, respectivamente, das acquisições feitas em 
1928. Com os adubos chlmicos, cuja vantagem economica o 
~cambio agrícola" praticamente demonstrou. se deu o mes; 
mo que com as machinas. 

A Cruzada do Trigo fez, por sua vez. o preciso am• 
-btente para os exitos felizes que lhe coroaram os esforço~ 
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em tres annos cons~cutivo~. dur·ant~ os quaes deveu a pro
ducção desse cerea! de 3.616.90 .kilos, que foi a safra do· 
anno agricola d~ 1927 ~28. a 25.018. 050 k!los que foi a de 
1930~1931. Duvido que por muitos annos ainda, com . os . 
mesmos elementos de que dispoz e com as difficuldadz..; que 
tive que vencer, se repita um successo como disse. 

Simultaneamente com ta·~s esf<>rços foram creados os· 
.serviços éxperimentaes indispensav ei.s â elevação e me1h~ 
~ramento da producção agrícola, para o que se fllndaram no
planalto tres estaçõe3 com esse objectivo e duas na baixa~ 
da littonmea: - a Granja do Canguiry, de agrostol~gia e 
zootechnia; o Campo d: Selecção de Sementes, de Tindique· 
ra; o Horto do Palmital, de silvicultura, fructicultuià, hor· · 
ticultura e floricultura: e a~ Estações Agrícolas do Cary e 
do Marumby, destinadas a acclimação e multiplicação de· 
plantas tropicaes e á serkul:ura . 

Foi fundado o Servi.ç<:· de D efesa Sanitaria do C:af~. 
com 5 posto~ de vigilancia c expurgo, no norte do Estad.-, . 
e um Posto d.e Ex•purgo de Saccaria Vasia, em Paranagu.i. 
Decreto n. 330. de Julho de 1929, prohibiu a entrada ::m 
ter.itorio do Estado de sem:antes, mudas, r.~mos e grãos de 
café, procedentes <lo E:;tado de São Paulo. onde os cafcei-· 
ros fronteidços estavam sendo atacados pela bróca. 

Foi installado o Deposito Central de Sem?ntPs. em 
Curityba, apparelhado do preciso machinario ~ dos dl~posi· 
tivos para o expurgo e a immunização d~ sementes para a 
reproducção e bem as lim para conservação qe !docks cnm· 
merciaes de cerea.es. 

Um Laboratorio de A:nalyses e Pesquisas. biol~h:<:s.. 
com indispensaveis elementos, foi igualmente insta!!ado, em 
pavilhão proprio, na séde do Departamento, .:ono h2.~,. in~ 
di.spensavel á acção que a aqricultura official se propunh·a 
desenvolver. e, annexo, ao Deposito Central dt! St'me,,_tes, 
um Museu Agrícola com amostras de productos agrícola~ 
dive11;os, de adubos chimicos e de inse·cticidas e exposição 
permanente de machinas e apparelho; para expurgo e im• · 
mun!zação de sementes. 

Um serviço de Informações e PubliC:dade f~i orgao:iza~· 
do e desenvolveu a ma!s cerrada e mu1tiforrn~ propag?.nd,1 
até hoje 1eita officialmente no Paraná a pró do fomento 
agricola e das possibilidades naturaes do Estado. Levautou 
estatísticas, organizou graphicos, affixou cartazc..>, distribu~u. 
sellos de propaganda. exhibiu "films" da lavoura e da pe~ 
cu a ria do Estado. distribuiu folh~tos e photographias, pu~ · 
blicou a revista mensal "Semeia, Semeador ! " 

Duas exposições foram realizadas .pela União Rural 
paraerue, sob os a~tspicios do Departamento : a Ext>OSição 
de Amostras e Produêtos de Trigo, parte principal da F<:~ 
ta do Pão, com que foi commemorada .a safra agrícola de· 
1929~30. e a Exposição apioola, a primeira . realizada no Es~ 

-tado . 

OSr. Artlwr Santos - V. Ex . devia repartir essas glorias com 
o benemerito paranaénse Sr . Affonso de Camargo, então Presidente 
do Paraná, e que foi o inspirador da campanha do trigo em meu . 
Estado·. 
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O SR. LAURO LOPES - O ilhntre collega deve estar no
tando que faço apologia do homem do Paraná. 

O Sr. Arthur Sarrtos - Perfeitamente. 

O SR. LAURO LOPES - E devemos tão sômente ao idea
lismo <:!e R o mario Martins, o que, nesse -terreno, se fez no Paraná. 

O Se. Arhut SanX>s - Não apoiado. V. Ex. sabe perfeita
mente ...• 

O SR. LAURO LOPES - E, na hora em que elle foi obri-
gado a fazer a defesa do seu nom~. encontrouJse sózinho .para di
zer que ti::1ha procurado trabalhar pelo Estado. 

O Sr. Arthur Santos - V. Ex. não pôde praticar es>a in
justiça ao Sr. 'Affonso de Camargo, porquanto sabe que era pontl> 
do seu programma a campanha do trigo. S. Ex. entregou, então. 
a Romaria Martins o DepartamenLo da Agricultura para e.;sE; desiJ· 
deratum. O Paraná inteiro sabe disso. 

O St'. Amando Fontes - Perfeitamente. Dou o meu testemu
nho. 

O SR. LAURO LOPES - Quando Romaria Martins, em ho
ra de confusão, ::;e viu obrigado a jusUfic·ar a sua obra e de1ender 
o seu :nome ..• 

O Sr. Arthur Santos - Aliás, elle nada pooena fazer se não 
contasse com o prestigio do então Presidente do Estado, Sr. Af!on
so Camargo. 

O SR. LAURO ·LOPES não appareceu ninguem que 
quizesse assumir as respomabilidades do trabalho que elle executou. 
Elle as assumiu e defendeu-se brilhantemente. 

A obra de Romaria Martins ... 

O Sr. Arthur Santos - A obra <lo Sr. Affonso Camargo, 

O SR. LAURO LOPES - . . . á frente do Departamento da 
Agricultura do Paraná, mereceu de Mello Pupo esta apreciação con-
fortadora ; · 

"Este pla:no, -p~la sua vastidão, pelo .:;eu espírito pratico e 
mesmo pela ousadia, não encontra símile dentro do Paiz, a~ 
semelhand<>-Se a trabalho ··do colosso do Norte. Entretanto, 
para honra -de nóssa ten-a, ê. paranaense. ·· 

Posteriormente a t 930, continuou o· poder publico no Paraná, nas 
administrações honestas e operosas de Mario Tourinho e Manoel Ri· 
bas, a olhar com carinho para o problema, proseguindo, como pro;>e
gue, a propagand:1 e fomento -da trigocultura, permittindo-nos apre
sentar uma proáucção qne ·j~·sobe a 30 milhões de kilos annuaes, -
poi:3 no 1." :trimestre de 1935 fá .Se elevou a 9 .milhões de kilos, -
-quando o consumo da farinha de trigo em todo o Estado é de 25 mi· 
lhões de kilos .por anno. 

Nesse attestaclo de exhuberancia 4as nossas terras e do trabalho 
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productivo e patriotico do paranaense. occupam os primêiros Jogares 
os Munidpio; de União da Victoria, Marechal M:allet. São José dos 
Pinhaes. Guarapuava, Iraty, Araucaria, Lapa, Prudentopolis e Pal· 
meira. 

E assim, põde-se b!m apresentar ao Brasil o Estado do Paraná 
como llm exemplo vivo de que nos é possível resolver este gr;;tnde 
problema nacional, problema cada dia mais grave se attentannos para 
o excpcional cre;cimmto vegetativo de nossa população e para o 
volume sempre maio• de ouro que temos de rcmetter ·annualmente para 
<l exterior, afim de attem!er ás n::cessidades de importação do precio
so cereal. 

L~mbremc-n0s qu~ a importação do trigo queera em 1925 de 
90D r.~il to!lrladas. sob? já, em 1931, a 1.100.000 tonehdas; pzmemos 
um in~tante que isso impor.!a na evasão annual de. 30J mil conto;. ou 
com mai.s elcquencía. na evasão de !.000 contos de ré:is por dh. -
e não nos injuriemos a nós mesmos. e não nos confess.:mos ind:,gno:; 
cia vastidão· e da fertilidade de nossas terras, comprando~ com tanto 
ouro. aqui!lo que ellas nos offcrecem, gencrosaJ, c-om algum trab<!lho. 

Am;;aro:ndo ~e~; plantadcr~s. a Argentina foi se emancipando, a 
passos largos, da nossa herva matte, que é o producto basico da eco
ncmk dos Estaçios do Paraná e Santa Catharina. Foi ,,e emancipando 
a tal ponto que. segundo um co=unicado da nossa Directoria de &
U'Iti~tica rr.!gistra, c eco:lom:sta platina A. E. Bunge, rec~nt~mente< ptl
blicado na "Revista Economica Argentina", calcul·ando, de accordo 
com a idade dos hervaes, a safra de 1936. em 1'28 . OCJ toneladas, 
acima, portanto, das ncces-Jídades do consumo int<'mo, csdarecia: 

"Devemos notificar lealmente e desde jã ao Brasil que 
d~ntro de dois annos não poderemos admittir a importação 
d~ um só kilo de herva matte desse paiz ... 

Que lindo e patriotico exemplo para nôs, sempre solicites em imi
t;:r os mão:; ... 

Senhores: ahi está ~ Estado do Paraná a demonstrar que pode• 
mos produzir tod0 o trigo de que necessitamos. 

E' urna questão de querer. 
Que o Sr. Odilon Braga posS3., com os altos propositos de que 

cmi animado, -na reunião que promove·para o proximo rne:z: de Se
tembro, iniciar um largo movimento nacional em favor da cultura do 
trigo. cuja area de dispersão e maior do que a da outra ·planta culti
vada ... pois semeia-se d~ba~xo dos tropicos e perto do polo"; inicie o 
Sr. Ministro da Agricultura este grande combate pelo Brasil, indo o 
poder publico ao encontro do lavrador, com seus conselhos, com seu 
cstunulo, com a certeza do seu amparo e da sua assistencia nas horas 
amargas, horas que tanto podem ser as das longas e~tiagens, annul· 
!ando trabalhos estafantes; como tambem, - e _principalmente estas-
as da colheitas· abundant-'..5, na occasião em que o interesse estrangei
ro nunca !latisfeito procurar matar estimulas e provocar desillusões,
garaJo.tindo, nesse caso, o Estad::~, um preço minimo fixo para a co• 
lheita do .lavrador, ~ ministrando-lhe lições, fornecendo-lhe s~
te; e inSt!'Uillentos agrarios, facilitando--lhe credito, amparand<J."O de 
todos os modos, e, priricipalm.eote, fazz.ndo com que. o semeador com• 
prehenda. ao lançar a semente, que está coii.Struindó UIJÍa nadoDàli
dade. 

Preste o Sr . Odi.lon Br'aga, esse alto sêrviço ao Brâsil. 
de ~vci~ <it7~~ ~ih~ ~=~~ji ~e t~é%arq~rnot:m:~:: 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2810112015 1231- Pâgina 13 de 42 

-163-

porque afinal r::omprehendemos, com Frederico 11. da Prussia, qu~ "é 
mais util á Humanidade, que todos os diplomatas do Mundo. aque!le 
que faz crescer duas espig&~ d~ trigo. o n::!e, antes apenas crescia 
uma". (Palmas.j 

O Sr. Pedro Aleixo - Sr. Pre•idente. ausente do recinto 
quando o nobre repr~sentante de Santa Catharina. o Sr . Czput.:~do 
Dorv<~l Melchiades, a.-:1alysou ·amargamente, criticou acerbamente o 
parecer da Comm:.ss~ de Constituição· e Justiça r e !ativo . ao proje
cto de modificações do Codigo Eleitoral. sirvo-me agora dos ra
pidos momentos que «ind;~ rest<.~m na hora do E xpedient;. para. re
fvrçando os 'fundamentos do parecer emittido, offt!recer rc-'p~ta a 
aigumas das censuras amargas feitas pelo autor do projec!o · a 
quantos manifestam opinião div::rgente da respeitavel autoridade de 
S . Ex. 

Não :;e trata, no caso, de uma reforma do Codigo Eleitoral. O 
que se .procura fazer, na proposição que recebeu o n. 69, e Lntrodu
zir ligeiras modif:caçõe-3 na legislação que regula as ekic;ões da 
Republica . 

Ent~nde a Comm~ão de Constituição e Justiça -::. r-o r assim 
::ntender, aconselhou a rejeição do proj~cto n. 69. per nã:> mere
cerem apoio as iniciativas e os movimentos de reformas e revisões 
<!a legislação vigorante, quando e~sas r.~formas e revL~ces corres.
pondem apenas ao interesse de pequeninas corrigendas, ligeiras re
dificações, simples emendas de lapsos. 

O projecto de autoria do nobre Deputado Sr. Dorval M elchia
des. nos mais <iefensavei.:; de seus dispos~tivos. tem sómente o alcan
ce de desfaz~r duvidas, propor medidas, impor providencias. que an
tes constituem materia da competcncia da Justiça E leitoral do que 

· çbjecto de proposiçõe~ legislativas. C abe ao Tribunal Superi<>r e:x:
pedir lnstrucc;;ões necessarias. ã applicação da, leis eleitoraes e a 
realização de eleições . E' portanto, ao Tribunal Superior. e não á 
Caroara dos Deputados. que compete recommendar ás mesas rea

· ptoras ou juntas apurador-as o que nos artigos S.•. 6.• e H .• do pr:>-
jecto impugnado vem disposto. 

O art. 5.• prohibe qu" as sobrecartar; sejam nu111eradas com 
clgé:!rL~mos romanos . 

O art. 6. • dispõe : 

"Antes da distribuição das sobrecartas, o Pre~id~nte da 
Mesa Receptora contará o numero dellas .! as eo'lmaçará em 
numero de cincoenta, afun de .facilitar, â pro:ror.;ão da vo
tação, a· conferencia com o .numero de assigoatttras. " 

O íittt. H ordena ao membro da Junta Apurador3 qu~. lida a 
c:eôula, passe a mesma ao fiscal que se encontrar a seu lado. 

São. St. Presidente, conforme os artigos ora des~acados reve, 
Iam, . providencias quel devem ser contida~ nas in~trucções do Tribu~ 
na! Eeleitoral e jamais· materia a constituir objecto de d~liberac;fio da 
Camara. Tambem não cogitou o autor do .projecto .ie tornar obri~ 

·9a•ori() o . cumprimento cios preceitos íiu:iovadcires ora exami.riados. 
. .Realmente; êommigo veja ~ a Casa o que contém no art. 5.0

• As 
:...OOrecartas deverão ser numeradas com algarisrilo.s ar3b;cos; mas. se 
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nã·o for adoptàda a ~rovidmcia, se o Pr~id~te da Mesa numeral-a-. 
r.cm algaril:mos romanos. qual a sancção do legislador ? 

"Quan::!o assim não .proceder. qualquer fiscal poderá chamar a : 
att<nção da Me:a." 

Positivamente. é repetir imperfeitament~ o disp:~sítivo de lei em 
.vigor, segundo o qual as observações de fiscaes e del~gados sobre 
as votações serão registradas em formulas especiaes. é'.ssig:J>-ias por 
t'iJ~ pelo Presid·ente da Mesa e seus Secretarios. 

Os o!Jlros dispositivos tambem não ce recomm~"ld3m á appro
vação da Camara. O art. 1 ,0 do projecto reduz a 250 o numero de 
eleitore'> de cada sessão el~itoral. Sabemos que o Co)dig > Eleitoral, 
em cuja vigencia se realizaram as eleições de 1933 e 193~. Dlandava- . 
fosse a distribuição feita, por ,:;ecçõ:s, aos grupos :I~ 'f0:-t eleitores . 
Na reforma do Cod:.go, exactame:1te porque dos sector?.s -ruracs vi-
Ilhz.m reclamações quanto á demora do processo de votaç.:i::l, enten
deu a Camara que devia reduzir de 400 para 300 o numero de vo
tantes. co todas as sessõe::;, salvo nas das capi taes, onde foi mal:--
tiào o numero de -400. · 

O signatario do projecto propõe nova reducção, já agora parrt- . 
250. antes, mesmo. de haver a execução do dispositivo, rte~:ntementE: 
introduzido no Cooigo Eleitoral, demonstrado que ainda o numero d:! 
treze:1tos ê elevado de mais. 

Quer o Sr. Dorval Melchiades qu~ n a constituição das mes<!s 
receptoras tenham preferencia reformados e aposentados . 

Ora, Sr. Presideote, dizemos nós. os da Commissão, que os 
maiores de 60 annos são, pelo Codigo Ebitoral. k;entos da obrigação 
do alistamento e do ~oto. E' natural que a maioria de aposentados-: 
~ reformadas seja constituída de homens maiore& de 60 annos, e, as~ 
sim, sendo, entendemos inão ,;er justo impôr onus mais grave a quem ' 
já goza de justa iser.ção no cumprimento de dever mais supportavei. 

Accre.~ce, poré:n. a circumstancia. capital para quam tão acer
ba e amargamente critica o parecer da Commissão . de qu: o nobre 
Deputado. reform-ado. que é se esquece de que, como con.tribuinte 
do imposto directo, contribuinte do imposto ~bre a renda, por Ger · 
funccionario publico, o reformado ou apooentado, jâ tem prderencia 
legal para participar das mesas receptoras . 

O Sr. &rrto Pinto - Perfd~amente. 

O SR. PEDRO ALEIXO - O art . 3.0 do projecto determilla: 
que se marque sempre, immediatamente, a data para_ a realização de 
novas eleições, se não .tiver havido reunião da maioria das m-esas re
ceptora~ de um Município. 

Em nosso parecer ditemos: só permittimos que o Presidente do 
Tribunal Eleitoral :narque logo a data das e-leições, quando n:ão se · 
reunirem todas as mesas de dete!minado Município, porque póde 
succeder que a mesa que se não reunir -•eja a da minoria do deitora~ 
do, de sorte que a maioria livremente, sem coacção ou fraude de 
qualqu~r c1;pede, manifeste seus votos, suftrague os candidatas de· 
sua pr~ferencia, em secções inccil:e;tavelrnente validas. 

O Sr. Barreto Pin!o - Seria prejudicial. porque 03 fiscaes se
riam os primc~ros a marcar as sobrecartas . 

OSR . PeDRO AELEIXO - Sr . Pres!dente. o art. 7. • manda. 
que se substitua o teõr <lo artigo 116·' do Codigo Eeleitoral vigente
assim concebido - u p~rante as mesas receptoras cada partido póde.· 
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· nomear um fiscal. a.:;sistindo igual direito aos demais candidatos··, 
. por este outro : 

"Perante as mesas receptoras cada partido ou cand:.da~ 
to avulso (registrado} po:lerã nomear um fiscal, ou dele
gado, assistindo igual direito acs candidatos de partido ou 
de alliança de partidos, quando. por occasião da imtalla~· 
ção da mesa ou mesmo depois del!a, não tenha se apresen~ 
do o fiscal designado". 

Como se vê, o dispositivo constitue um impecilho ã >fiscali:z:açáo 
· rigorosa dos pleito:; eleitoraes, uma vez que subordina essa mesma 
fiscalização â drcumstancia de estar ou não -presente, na inaugura· 
ção dos trabalhos da mesa receptora, um delegado de pa rtido ou o 
representante de um candidato . Depois, Sr . Presidente, pretende S . 
Ex ., o -nobre representante d '" Santa Catharina, que se volte ao re~ · 
gíme antigo das chabadas ncm:nac; cie ·:leitores nas secções: e isto 
faz. pelas razões ez:;unciadas no seu discurso, isto ê, porque, duran-

·:te longas horas, ficou, no .pleito de 14 de Outubro, á espera de que 
fosse chamado para o acto de votar . .. 

Não me resta tempo para continuar a analyse de cinco outro:; 
dispositivos contidos neste pro jecto. mas, pe-los que acabo de i~dicar 
<fi Casa, parece·me que não foi leviana ? Commi~.;fto de Constitui· 

· ção e Justiça, quando aconselhou á Camara dos D~putado-; a rejei
ção do projecto n. 69. Ouvimos, no discurso que sobre a ma teria 
proferiu, o nobre Deputado Sr. Dorval Melchiades, affirmar que 

· dev~riamos nõs, em legar de manter-nos em attitude contemplativa 
ante o Codigo Eleitoral, procurar re-formai--o para supprimir as de

. longas ào processo de apuração perante 03 Tribunaes Regionaes, 
delongas que se evitariam com a apuração pelas mesas receptoras. 

Ora, Sr. Presidente, acceito o alvitre, iríamos voltar ao ve-lho, 
ao antigo regime das actas falsas, regime es:;e bem conhecido do 
proprio signatario do ·projecto, tanto que é S. Ex. quem espontanea
mente nos informa, por ter sido fiscal nas eleições des Srs. Wa
shington Luiz e Mello Vaina no Districto Fe~ral. que "a~ ·prece~ 

· der..,;;e á contagem das c~dulas, e, accusaodo esta 189, p . ex ., o che
fe -politico local. cujo filho era secretario da mesa, disse não era 
necessario apura!~as. contanto 189 votos para o Sr. Washington 
Luis e outro tanto para o Sr . Mello Vianna" . 

Quem, Srs . Deputados. traz elementos desta natureza para o 
·esclarecimento do debate. não tem o direito de propor que a Cama
ra modifiqu-e o sy..;tema eleitoral em vigor, para voltar ao systema 
an.tigo. tão justamente condemnado . 

Ao concluir as suas considerações, o nobre Deputado Sr. Dor~ 
val Melchiades referiu-se a uma entrevista concedida a diario deS{a 
Gapital e na qual o e:n.trevistado, Sr . Pr:sidente, declara qt1e com
bate a democracia ljberal e que o Congresso nunca valeu nada e 
nada :tignificou para a vida do P aiz . 

Teme o illustre Sr . Dorval ;Melchiade~ que, com a rejeição da 
· seu projecto, a Camara dos D eputados venha robustecer a opinião 
do illustre entrevistado, que é tambem a opinião de muitos outros 
ini.IniçtOS da democracia liberal . 

A proposito, lembro-me de um incidente politico da vida de 
Bismar<:k. Quando o eot.- joven imperador Guilherme II qmría 

· demonstrar aos aulico:; f' cor te.aos de st u palacio o desvalimento 
· <lo grande Bismarck. 4eterminou ao Chanceller a restauração de 
-certa ordenança, restauração que importava a diminuição e a perda · 
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de prer09ativas e funcções até então attribuidas ao Primeiro Minis-· 
tro da Prus.~. A resístencia passiva de Bi>marck exacerbou o es
pírito i!'!19etuolO do junger da ea~.a de Hobenzoiiern. Em pala
vras acerbas e acrimonicsas, Guilherme II, verber(!u e cer.·surou o 
procedimento de Bismarck. Este, ouvida a c~n;ura acrimoniosa. não 
proferiu pzlavra de defesa; limitOU-!Se a entregar ao joven e impe
tuoso imperador um despacho telegraphico que acabara de receber 
e no qual se dava :noticia d~ um conc:eit() desprimoroso emittido so, 
bre o Rei da Pru.ssia pelo sagaz e arguto Imperador da Russia. 

Foi, Sr. Pre:idente, certamente, o m::smo. o processo adop;ado 
pelo repre!entante de Santa Catharina. Não quiz S. Ex. díz.?r qu~ 
a Cam.ara nada vale e que a Carnara nada significa r:a vida do 
Paiz. Mas leu para a Camara e. p~r seu intermedio inscreveram
se nos Annae-s expressões d~sprlmorosas opara quantos. participando 
da vida publica do Pai:z:, vêm servir á R.epublka ccmo m~mbr:.: de 
seu Poder Legislativo. 

Para contra::líctar a opinião divulgada pelo nobre De;Jutado Sr. 
Dorval Melchiades, não ê preciso encarecer os eroprehzndimentú.S 
do legislador brasileiro. O Sr. Dorval M~!chiades vae, em breve 
pessoalmente, verificar que a Camara dos Deputados vale alguma · 
coisa e alguma coi.:la significa para a vida do Pai.::. A Camara dos 
Deputados. acc:eitando o parecer da Commis·~ão de Constitui';'ã? e 
Justiça, rejeitará o pmjecto que o sr. Dorval Melchiades offer·eceu, 
isto ê. a Camara dos Deputados impedirá Que se conv~rta em ld um 
projecto inowortuno e inutil. (Muito bem. Muito bem) 

O Sr. Presidente · · Tenho sobre a Mesa. e vcu subm: : t~r a 
voto.s o .seguinte 

Requeremos a inserção na Acta dos nossos trabalhos de hoje, 
de um voto de pesar, pelo falbdmento, em There:z:ina. do mag'stra
do piauhyense Da'liel Paz, Procurador ~r'!l <lo Esta<lo. 

Saiu. d:ts Sessées, 17 de Julho d? 1935. - Freire de Andrade. 
A.qen::~r Mente. - Pires Goyoso. - Addmar Rocha. - Eliezer 

Menir~. 

Approvado. 

O Sr. President~ -· Ha sobre a Mesa, e vou ouvir a Ca~a a 
respeite, o seguinte 

Requeiro qu~ se insira ~m acta um voto de prcfundo pesar pelo 
fallecimento, occorrido ante-hontem em São Paulo. do Dr. Carlos 
Augusto de Freitas Villatva. que foi republicano historico, dnploma
ta, Secretario de Estado, Deputado em varias legislatu!'as, Minbtro 
do Tribunal de Contas e gr.ande srevidor d() Estado e da Nação. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 193$. - Gomes Ferraz. 

O Sr. Gomes Ferraz - (Pela ord;:m) - Sr. Presidente. a ho
menagem de pesar que ro!icito á CamaJ:a. em virtLlde do pa.samenea. 
em S. Paulo, do in·:;igne varão Dr. Carlos Auausto d~ Fre!tas V:l-
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ialva, justífica~se plename:nte, não só pelos excepci()naes mcr~cimen
tos .do ülustre extincto, que foi uma das individualidade·; mai3 com~ 
pletas do nosso tempo, como tambem peles inestimaveis .sei"Viços 
prestados ã causa publica. na long·a ·trajectoria de sua existencia 
quasi cer:tznaria. 

Sr. Presidente, ha muito que aprender, bastante que elogiar, e 
muitissimo que admirar noo exemplos, na~ obras, nos ensinamentos 
e nas luzes da carreira publica, fecunda e hc~rosa, do morto de 
hoje. 

Não devia occupar a attenção <ia Camara. com assumpt::J; es~ 
tranhos á tarefa legislativa. Cumpre salientar, entretanto, que .o Dr. 
Carlos Augusto de Freitas Villalva foi um •politico -::minenie que 
alçou os mai3 elevados postos de eleição e de admiração, mercê do 
merito P.roprio e do prestigio grangeado por s~u nome imm.acúlo,. 
impond~se â admiração e respeito do povo paulista. 

Foi, tambem, republicano hi.storico que vem dos aureos tempos 
da propaganda, tendo batalhado ao lado de Campos Salles. de Fra!l 
cisco Glycerio, de Rangel Pestana. de Bernardino d~ Cam?OS, e de 
tantos outro;. :r.a implantação do regime victorioso de 1889. 

Abolicionista sincero, tudo deu e tudo fez em prol do ex.terminio 
da ndanda se!"Vidão. 

Era diplomata de escol com larga folha de serviço no estran~ 
geiro, e tamb~m jurista emerito. acatado na cla!:.Se dcs advogados 
e respeitado na magistratura. 

Deixou o seu nome ligado ã famc.:;a revi ;ta de direito "São 
Paulo Judiciari·:)", da qual foi fundador e red.actor, além de innu~ 
mer:JS trabalhos avulsos de Dir~ito de grand~ valor . 

A biographia do Dr. Carlos Villalva, Sr. Presidente, é ampla 
demai; ;:-ara a estreiteza de um eloçtio pcsthtimo. Reoetindo o que 
foi escripto e dito pela imprensa de São Paulo, fica a Ca:nara scien~ 
tificada de que o Dr. Carlos Villalva foi autoridade policial em São
Paulo, no tempo do Imperio. Proclamada a Republica, da qual foi 
= dos propagandistas, como já dis:::e. foi nomeado c,:,nsul g~ral do. 
Brasn na Bolivia, e, em seguida. 1 o secretario .de legação em Por~ 
tugal. No Governo do Dr. Americo Brasiliense, foi ccnvidado para 
exercer o cargo de S.!cretario Geral do Est~do, pr~:.~ando relevantes 
serviços a São Paulo. Com a quéda do Governo do Dr . Ame rico. 
Bra~iliense, Carlos Villa!va passou a advogar em Batucatú, sendo 
eleito Deputado em 1895, pela opposição. Re~cl:ito em tres legisla~ 
turas. deixou a política em virtude do dissidio chefiado p::lo emi~ 
nente jornalista Dr. Julio de Me;quita, do qual er:1 c'"m;:::anh?iro. 

Em 1907, foi nomeado consultor jurídico da Secretaria do In
terior e, mais tarde, Director da Secretaria da Justiça e da Segu
rança Publica . 

No Governo do benemeri-to Sr. Carlos de Cam?OS. foi nomeado 
Ministro do Tribunal de Contas e, na Inte!"Ventoria do illu.•>tre ma~ 
glstrado Sr. Laudo de Camargo o cargo de Director Geral da Se~ 
c•etaria de Justiça, onde se aposentou em virtude da compulsoria 
estabelecida pela Constituição Federal. 

Sr. Pre;iden.t~. tem a morte o raro ccndão de !11C~tral' d~snu~ 
damente as Virtudes e a.s qualidades de suas presas. assim ccmo o 
v-<~lor e o merecimento de suas victimas. E e em regra robre o mar· 
more sepulcral que, na phrase elegante de Silva Ribeiro, ",flammeja 
mai.G desa.ffrontado o luzeiro da historia e s~ exaram authenticos os 
ditames da posteridade. 

Pois bem. Sr. Presidente, propondo o vot<J de homenagem e ap-
prova:ndo-<> a Camaz:a. tenho a ce~ de que os posteros, aquelles. 
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.que hão de vir, lendo os An.naes desta Casa, louvarão este nosso acto 
<le justiça . (Mui to bem . Palmas). 

Em seguida. ê approvado o requerimen'to do Sr. Go-
mes Ferr2.z. 

O Sr. Presidente -Vou ouvir a Camara sobre o .seguUt~ 

~IEQl:ERIMF.NTO 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados. 

Requeremos a inserção, na acta dos trabalhos de hoje, da Ca
mara dos Deputados, de um voto de congratulações com o Estado 
de Sergipe, pela promulgação <la .sua nova Constituição, realizada 
nontem, com as so!ennidades protocolares . 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Me:lchisede:ck Monte. 
Armando Fontes. 

O Sr. Melchisedeck Monte - (Pela ordem} - Sr. Presidente, 
-devo dizer, de inicio, que me sinto immensame:lte satisfeito e hon• 
rado com esta opportunidade, que agora .se me depara, de, ao falar 
pela primeira vez nesta Casa, poder fazel-o em nome da unidade 
do povo sergipano. que hoj~. sem dist:ncções de d2sses, ~- ra a dif
ferendação nas cores partidarias, que revestem sua face politica, exul• 
trx do mai3 intenso jubilo civico, pela promulgação de sua Consti~ 
tuição, que teve lugar hontem, na sua bella, pittoresca e encantadora 
Capital. 

Devo declarar a V. Ex. , Sr . Presidente, e -posso affirmal-o â 
Camara. o que vale dizer ao Paiz, que a Constituição de Sergipe 
-não representa uma obra de grande vuho no domínio das letras ju· 
ridic.as nacionaes; se não é uma obra referta de originalidade, no 
vasto ca..-npo do Direi-to Publico, é toclavia uma demonstração elo
quenti.ssima. um atte•tado irrecusavel de capacidade e de esf()rço. de 
intelligencia e de patriotismo dos constituintes de minha terra, que, 
-como Os dos demais Estados da Federação. tiveram e tem a sua acção 
limitada, circumscripta .::o .progranuna traçado pela Constituição Fe
deral que nos vem regendo desde 16 de Julho de 1934. 

Po3SO affirmar ainda a V. Ex. que Sergipe tem assim uma 
Comtituição á altura de seus destinos, uma Carta PoHtica que veio, 
precisamente, ao e:ncontro das aspirações de um povo tradicionalmente 
educado na escola do respeito ás liberdades publicas, na escoai do 
devotamento ao trabalho e do culto á familia. 

E;ta realização que envolve serviços de inestimavel vabr, de· 
ve-a Sergipe á collaboração de todas .as actividades sociaes do Es~ 
tado e, de modo especial. á acção conjuncta dos partidos Soc'ai De
mocratico e União Republicana de Sergipe, duas grandes forças de 
consideravels proporções, cuja organização e cuja disciplina muito 
honram ao pequenino E; ta do do Nordeste. 

Sr. Presidente, a esta acção conjuncta, á conjugação dessas for
ças e dessas vontades é que se deve. em Sergipe, o advento da nova 
ordem de coisas; successoras do periodo interventorial. 

Graças a essa nova ordem de coisas temos. em Sergipe, um Go
verno que vem imprimindo á administração publica a mais sadia orien
ta~. a mais patriotica directriz. Sergipe - devo dizer - hoje 
atravessa uma pbase de bonança. e não se =ceia das tempestades 
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·que, por acaso, lhe venham pda prõa, tão cer-to estã do que ba de 
-attingir o porto de seu destino dentro da ordem e da pa:z:. 

E' esta a s ituação politica em que Sergipe hontem promulgou 
sua Carta Constitucional. 

Mas, Sr. Presidente, julgo não seria necessaria minha presença 
na tribuna desta Ca>a para justifica: o requerimento que se acha 
sobre a mesa. Ao meu vêr, a sua justif:~ação e:.tã implícita nos ob~ 
jec.t:ivos declarados no mesmo requerimento, uma vc:z: q1.1e a Camara 
tem adotpado como praxe inserir 111a ada dos seus trabalhos um voto 
cie congratulações · 5empre que qualquer dos Estados promulga a sua 
~nstituição. 

A minha presença nesta tribuna justifica-se, Sr. Presidente, an• 
tes pelo dever que julguei assistir-me de trazer a esta Casa, em nome 
da bancada do meu Estado, o testemunho da nossa solidariedade com 

-as nossas congratulações com o seu governe por tão auspicioso acon· 
tecimento. E o faÇo gosto:sament~. sciente de que Sergipe, integrado 
no regime da· ord!.'m e da lei. ha de seguir mais de perto, .;eus des· 

·tinos, para a propria felicidade e a graode:za da Patria. (Palmas.) 

Em seguida, é approvado o requerimento do Sr. Mel· 
chisedeck Monte e outro. 

O Sr. Presidente · - Tenho sobre a m2sa requ~rimentos que 
-,;ão ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apoiados e po;ros em dis· 
cussão os seguinte,:; 

!tEQ1'ERJ:11ENTOB 

N. 70- 1935 

{ P legislatura) 

Exmo. Sr. Presidente da Camara dos Deputados : 

Requeremos que por intermedio do Sr. Ministro da Ju>tiça, in
forme o Governo á Camara, afim de que sejam sufficientemeote es~ 
darecidas as clísposições do Sr. Presidente da Republica quanto ao 
decreto de fechamento da A!líança Nacional Libertadora, se a Secção 
lntegralista e considerada legal em face da Lei de Segurança Na· 
ctoaal, e se aos .funccionario:; civis que publicamente se declaram 
seus adeptos não cabem os dispositivos do artigo 32 da referida Lei 
de Segurança Nacional, visto tratar-se de manifestações do "facis
mo", regime que attenta constitucionalmente contra a liberal demo
cracia. 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. - Abguar Bastos. -
· -Ddavio da Silucira. 

Encerrada a discussão e adiada a votação . 

N. 71 - 1935 

n. le~islatura} 

Requeremos que s~;am prestadas, pelo Ministerio da Justiça e 
.Negocies Interiores, as seguintes informações : 
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Primeira : Se em relação ao Diario Portuguez, que c;e edita: 
nest3 Capital, está sendo cumprido o artigo 131 da Coostituição da· 
Republica, o qual detnmina d~ rn::>do imperativo: "E' vedada a pro
priedade de empresas jornaHstica·; politicas ou noticiosas, . a socieda
des anonymas por acções ao portador e a estrangeiro;. Estes e as 
pessoas juridicas não podem ser accionistas das sociedades anonymas. 
proprietarias de .tae-3 empresas. A responsabilidade principal e de 
orientação intellectual ou adminitrativa da imprem:.a política ou no
ticiosa só por brasileiros natos pode ser exercida". 

Segunda: Em caso a'ffirmativo, que sejam enviados á Camara 
dos Deputados copia dos documentos respectivo>, bem como do re• 
gis tro e demais: actos complementares. 

Terceira: Em caso negativo, quaes os motivos da não applica
ção do artigo constitucional acima transcripto. 

Sala das Sessões, 1 de Julho de 1935. - Laudelino Gomes. 
Edm<o•' Carvalho. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

N. 72- 1935 

(I• legisla tu r a) 

.:.xrntJ. Sr. Presidente da Camara dos Deputados : 
Requeremos ao Governo que informe á Camara por intermedio 

do Sr. Ministro d<~ Justiça os motivos e as precauções ]egaes toma
das para o fechamento da Uniã:> Feminina do Bra;il, socied-ade ju· 
ridícamente r~gistrada e legalmente a!)ta a fu:tcdonar- nc Brasil. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Oct.avio da Siloeira. 
-- Abguar Ba.<tos. - Botto de Mene;:es. 

Encerrada a discus.Gão e adiada a votação. 

N. 73- 1935 

(1" legislatura} 

·Requeiro a volta do projecto n. 91, 1" legislatura. á Commissão 
de Marinha Mercante. devendo .Jer remettido em seguida, ás Com
mi.SS.::~s de Justiça e de Finanças, ~ara que se pronunciem a res~ 
peito. 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. - Edmuru:Io Barreto· 
Pinto. 

Encerrada a dtscu:;são e adiao a a votação. 

O Sr. Presidcn:e ·- Esta finda a hora destinad<J ao Expe
diente. 

Vae..,>e passar á Ordem do dia. (Pausa.) 

Compar-ecçm mais, os Srs.: 

Euvaldo Lodi. Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Ribeiro· 
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Junior. Mario Chcrmont, Acylino de Leã:>. Fenc!o:1 P :r.:!ig5::>, c~~ 
ruentino Lisbca, Lino Machad::>, Magalhãz.s de Almeida, Pir~s de 
Gayoso, Pedro Firmeza, Monte Arraes, Figueiredo Rcdrigues. Xavier 
de Oliveira. José Augusto, Alber~o Roselli, Ricardo Barreto, Gra
tuliano Brito. Merectiano Zeaaicie, Adon Bez~rra. Ruy Carneiro, João 
Cleophas, Ozorio Borba, Barbosa Lima Sobrinho, Alde Sampaio, 
Teixeira Leite, Oswaldo Lima, Humberto Moura . Mott:~ Lima. Or
lando Araujo, Altamirando Requião, Manoel Novae-;, Clemente Ma
riani, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira, Arlindo L~oni, Maga~ 
lhães Netto, Wanderley Pinto, Pedro Calmon, Arthur Neiva, Ra
phael Cincurá. Edgard Sanches:, Attila Amaral. Home-ro Pires, Ubal
do Ramalhete, Juíio d~ Novaes, Candido Pes.~õa. Henrique Lage, 
SaJias Filho, João Guimarães, Raul Fernandes, Levy Carneiro, Eduar~ 

·do Duvivier, Bento Costa, Cesar Tinoco. Alipio Costallat, Nilo Al
vareng'3, Lemgruber Filho, Bandeira V aughan, Ar:hur Bernardes, 
Carlos Luz, Noraldino Lima, Theodomiro Santiago; João Beraldo, 
Arthur Bcrnardes Filho, Vieira Marques, Negrão de Lima. Jo;é AI~ 
kmim. Celso Machado, Matta Machado. Simão da Cunha. Anthero 
Botelho. Delphim Moreira, Thectonio Monte:ro de Barros. Walde
rnar Ferreira, Santos Filho, Oscar Stcvenson, Carlota de Queiroz, 
Moraes Andrade. Vergueiro C esar. Cardoso d: Mello Netto. Cin
dnato Braga, Castro Prado, W..ãcedo Bittencourt, Laerte Sctubal, Au
reliano Leite, Fabio Aranha, Laudelino Gomes. Tril')o c!c Loureiro. 
Correa da Costa, Plínio Tourinho. Ab~lar:!o Luz, Dcrval Melchia
d~s. Cados Gomes de Oliveira. }o5o Carlo~ Baptista Lusardo, Re
nato Barbosa. Annes Dias, P!Xiro Vergara, Victor Ru~somano, Raul 
13ittcncourt. Ascanio Tuhino, João Neves. Oscar Font-oura. Eurico 
Ribeiro. Ermando Gomes, Pedro Jorge. Abilio ele Assis, Antonõo Car
valhal. Arthur Rocha, Camas Ortiz, Vi~i ra Mac:do. Ferreira Lima. 
Oliveira Coutinho, Paulo À;sumpç2io. Pedrc Ra che, GPstfi:l d~ Brito. 
Roberto Simonsen, Vicente Galliez, Leoncio Ar?~o. Ga!'tão Vidigal. 
França Filho. Arlindo Pinto, Augusto Cor5ino, Baeta Neves, Sylvio 
Leitão, Paulo Martins, Mo~ac:; P<1iva, B2;·reto Pi::to, Tohmpson 
Flores ( I 28.) 

Deixam de comparecer. os Srs.: 

Arruda Camara, Deodoro de Mendonça, José Pingarilho, Agos
tinho Monteiro, Olavo Oliveira, Jehovah M.c·tta, Samucl Duarte, Ar
naldo B:tsto;, Mario Domingue:: . Stverino M ariz, Mdlo Machado, 
Lauro Passos. Pedro Lago. J. J. S?abra, Alfredo Mascar<>nhus .. ~ 
drubal Soares, Francisco Gonçalves Hermete Silva, Adelic Maciel. 
Augusto Viegas. Washir.gto:-. Pires, Ju.scel:no Kttbit•.:bek. Polycazpo 
Viotti, Furtado de M~ncze1, Dnniel de Carvalho. Carneiro d~ Re~ 
zende, João Penid<>, Rezende Tostes; João Henrique, Jacques Mon
tandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira. P<reira Lima. Gnma Cerquei
ra, Jo3quim Sampaio Vida!, Hyppolito do Rego, Teixeira Pinto, Felix 
Ribas, .Roberto Moreira. Meira Junior, Mi:-::mda Junbr, Jo!:~ Cassio, 
Dario Crespo, Martins e Silva , Adalberto Camargo, Chrysostomo de 
Oliveira Alberto A.lvares, Lima Teixeira, Card~so Ayres. Vicente 
Gouveia (49.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Gc-!r.es Ferr::.z - ( P la c r:lcm J - Sr. Presidente, n~ 
Ordem do Dia da penultuna sc-:;s:.io desta Camara, isto é. no dia 13. 
de Julhc·, sabba:lo, foi incluid:> ·o projecto r::umero 115', da Commissão 
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·de Finanças e Orçamento, estendendo ·aos Fieis das Deleg<:das Fis
caes, dos Correios e Telegraphos, das Alfandega:>. do Thesouro, da 
Caixa de Amortização e da Casa .da Moeda, as vantagens assegu
radas pelo Decreto numero -4, de 23 de Janeiro deste anno, aos fitis 
da.s Recebedorias da Di.:<tricto Federal e de S. Paulo. 

Como é do conhecimento de V. Ex.. Sr. Presidente, a sessão 
de sabbado foi suspensa, a requerimento do .nobre Deputado Sr. Ce.sar 
Tinoco, em hC'menagem a Saturn.ino de Britto, o grande sanitarista 
patri-:io que. na elcquencia dos brilhantes oradores que lhe f:zeram o 
panegyrico posthumo, compendiou todos os primores do genio, da 
honradez e do patriotismo, devando, pdo seu saber e peal sua cul
tura, o nome do Brasil no estrangeiro. 

Era natural e justo que esse projecto, que não foi discutido na
·quella sessão pelo motivo exposto, ficasse incluído na .~cssào ~e
guinte, isto é, na de segunda-feira. 

E assim =<lo, sem querer de fôrma alguma reclamar ccntra o 
procedimento sempre corr. c!o e acatado da M,esa, pediria a V. Ex., 
Sr. Presidente, .d~ cuja bondade e justiça estamos acostumado a re
ceber mercê, se dignasse incluir, na Ordem do Dia da proxima sessão, 
o referido projecto. visto tratar-se de proposição que já vem da Ca
mara e que consubstancia as justas a.>pirações de uma classe de func
cionarios por todos os titulas merecedora de nosso apoio e de nossa 
solidariedade . 

O Sr-. Presidente - Vae ser attendido o deaejo do nobre De
putado. 

O SR. GOMES FERRAZ - Agradecido a V. Ex. 

O Sr. Presidente - Communico aos Srs. Deputados que ter
mina amanhã o prazo dos de: d~as uteis para o recebimento de 
emendas: de 2" discus'são ao projecto n. 101. de 1935, (1• legislatura), 
que orça a Receita Geral da Republica t:: fixa a Despesa para c 
exercido de 1936. 

A lista de- pre;ença accusa o comparecimento de 143 Srs. De
putados. 

Vae-se proceder á votação da materia constame da Orcem do 
Dia. 

Votação do pr>Oiccto n. 126, de 1935 (1• Legislatura), 
regu!anào o casamento religioso ,para os effeito5 civis; ren
do parecer da Commzssão de Justiça, com substitutivo ao 
projecto e ás emendas offerecidas em 3" discus~úo (em vir
tude de urgZ'flCia) (3• discru;5ão). 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos, em primeiro legar, 
as em~ndas. 

O Sr. Moraes Andrade -·(Pela ordem) - Sr. Presidente, 
na sessão de segunda~feira, em virtude de urgencia votada pela Ca
mara. este projecto foi posto em Odem do Dia, independente de pa
recer escripto da Commissão de Constituição e Justiça ac~rca das 
emendas apresentadas em terceira discussão. 

A uma dess:as emendas, entretanto ·- - áquella, justamente, que 
tive a honra de offerec:er - o nobre relator da Co=issão. meu 
prezadô amigo, companheiro de bancada e mestre, Sr. Waidemar 
Ferre.ira, deu parecer contrario. Logo deJ):Ois. o nobre Deputado por 
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Mina3 Geraes, o Sr. Pedro Aleixo, peàiu a palavra para ex pender· 
seu voto favoravel ã mesma emenda . Outros Deputados. membros 
da Coi:nmissão de Constituição e Justiça, não chegaram a· emittir .suas 
opiniões. Por outro lado, se ê certo que o :parecer do nobre relator 
vale pelo voto da Comrnissão, não é menos certo, entretanto, que 
a Commi:;são não se reuniu, para apreciar a minha emenda. 

Nestas condições, rendendo, embora, a maior homenagem ao meu 
·prezado amigo e mestre, Sr. Waldemar Ferreira, relator. queria pe• 
c!ir que a votação do projecto e das ~mendas apresentadas ficasse 
suspensa até que a Commissão d~ Cono;tituição ·e Justiça, por todos os 
seus membros. se pronunciasse a respeito. 

Dessa mane:ra, creio que seriü melhor cumprido o Regimento 
da Ca:;a, o qual. se é ver.:iade que põe nos pareceres das commis
sões valor, <!igamos, simplesmente consultivo, do conselho. ãs deci
sões da maioria. dã~lhes no entanto, ta:1to valor que. mesmo ao dis
põr sobre os effeitos da urgencia, diz, textualmente, que ella dbspensa 
todas as dt:mais ·formalidades regirnentaes. menos a do parecer da Com
missão. que deverá ser dado verbalmente e incontinente. 

A esse respeito, tem-se e3tabeleddo a té, nesta Casa, •praxe que 
rt1Juto _enormemente salutar . Concedida a urgencia, costumam as. 
commissées pedir a suspensão da votação, por wn quarto de- hora · 
ou meia hora, afim de que, reunidos os seu3 membros. offereçam o 
respectivo parecer. 

Pediria, pois. a V. Ex., Sr. Presidente. - e é esta minha ques
tão de ordem - que. em obediencia ao Regimento, suspendesse por 
um quarto de hora ou meia hora a votação do projecto, afim de 
que a Commissão de Constituição e Justiça, pela totalidade ou p ela. 
maioria de "'eus membros. apresente pélrecer favoravel ou contrario 
á minha emenda ... 

O Sr. B8n'eto Pinto - O mesmo deve ser requerido, com re~
lação ás emendas qu~ offereci, nas mesmas condições . 

O SR. MORAES ANDRADE - V. Ex. tem razão . 

Dado este parecer, Sr . Presidente, o plenario poderá votar per
feitamente esclarecido. 

E' o que requeiro. sob ·a fórma de qucs.tão de Ol'dem. 

O Sr. Presidente - Realmente, o R.egimento reclama que, em· 
caso de urgencia , o parecer seja verbal, e da Commis:;ão respectiva. 
Se ê certo que a Commissão não deu parecer sobre essas emendas, 
por não .-;e haver reunido, tendo o parecer sido dado pelo seu P~si. 
dente. não posso deixar de devolver o p:-ojt.>cto ã Commi:>são, para· 
que verb<3lm~mte opine sobre as emendas em apreço. 

As..<tim, vou fazer a devolução. 
Havendo sido solicitado o prazo de UIXl quarto dz hera ou meia 

hora, estimaria saber, do Presidente da Commissao e Relator, qual 
o prazo que julga necessario, para o que lhe concedo a palavra. 
pela ordem. 

O Sr. V7aldmar F~rrein - (Pela ordem) - Sr. Pre.:;ídmte. 
já que V . Ex . acaba de . tomar essa dedsão ,eu por mim não posso 
pre~isar o prazo, porquanto. pedido o parecer verbal da Commissão, 
esta o emittiu pelo seu relator, po!s os membros da Commissã:> que 
se. achavam pre;ntes e não ~ manifestaram sobre o assumpto - com·. 
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-excepção. apenas, do Sr. Deputado Pedro Aleixo - provavelmente 
concordaram com c parecer. 

A resolução adaptado por V. Ex. - que não quero diScutir, 
porque é da Mesa, - vem torna~ inutil o artigo do nosso Regi
m2'!lto, que estabei? c e os pareceres verbaes ... 

O Sr. Presidente - Da Commissão. 

O SR.. W ALDEMAR FERR~IRA - . . . da Comm:.S~.ão por
que. de accordo com o qu.e acaba de ser deferido, até parece que 
úeviamos inaugurar outra praxz ' .a de não se dar parea·r, sendo de
pcis da reunião das Commissões. 

Em todo o caso, não peço pr11zo. Amanhã ha reunião da Com· 
missão e •3Ubmetterei o assumpto á sua apreciação, 

O Sr. Presid~nfc - O projedo, .então, para os fins da vatação. 
será incluído na <Jd~m do dia de amanhã. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Sr. Presdiente, a Com· 
missão deve se reunir amanhã ã tarde. Peço, pois, a V. Ex. se 
.Cigne marcar a votação para de;x>is da reunião da Commissão. 

O Sr. Presi:knte - O projecto será induido. então, na Ordem 
do Did de depcis de amanhã. 

O Sr. Barreto Pinto - (Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra, pela ord~m. exclusivamente par-a me congratular com a 
decisão Eb~ral. digna, merecedora de todos os applausos, que V. Ex. 
acaba de tomar. 

Seria o primeiro a enviar á Mesa minha declaração contraria, 
:r~ !POrventura. outra fosse a sua attitude. Decidindo como o fe:z;, 
V. Ex. veio evitar a maneira atabalhoada com que seria votado o 
projecto relativo ao casamento religiooo. Aliãs, devo accentuar que 
a unica voz que se l!!Vantou, ao ser concedida a urgenda. foi a do 
humilde Deputado que ora occupa a t;iburia. 

Era o que tinha a dizer. 

Votação do projecto n. 69-A. de 193? ( J• legislatura), 
modificando algumas dúsposições daCodigo Eleitoral; com 
parecer contrario da Comm.issão de Jwitiça ( Ja discussão); 

Rejeitado. 

O Sr. Presidente - O projecto vae .para o Archivo 

Votação do parecer n. 4, de 1935 (la legislatura.), 
opinando pela não a.pprovação da Conrlenção creando a 
União l ntemacional de Socc<XrOS; com pare~:u da Com
missão d-:! F~as. corteordando c;om o da de Diplomacia 
(discussão u:nica); 

Approvado. 

Vctaçã() ~. requerimento n. 69, de 1935 (1• oogisla
tura), do Sr. Rupp TuniDf' e outros, de ~f=ações. sobre 
trabalhos e:recutsdos r)eio Dez)Srt:amei1to N,aCional de Prc.:
dru:çãO Mineral para pesquisa ao pétri:iteo (diScu.ssá.o Única): 

Approvado. 
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O Sr. Presidente - Pa.<;.sa,.:;c ;(i materia em discussão. 

211 discussã~ do projecto n. J9,A_ de 1935 ( 1" legis, 
fatura), autorizando a abertura do credito de 200:()(){)$000. 
como auxilio ã Missáo S &tesiana ( catechese dos índios 
Chavantes}, com substitutivo da Commlssão d~ Finan~as e 
Orçamento e voto em separado do Sr. Gratuliano de Brito. 

Encerrada a discussão dos arts. [• a 3" e annundada 
a votação . 

O Sr. Presid~nte - A este projecto a Commi.ssão offereccu o 

!' ao,J F.CTO·SVI!STTTUTIYO 

Art. 1.• F i!.:a o Poder Executico autorizado a cor.ce:ier â Missão 
S alesiana. dirigida peio Padre Hyppolito Chovelon. para a catechese 

·dos indio.s Chavantes, a quantia aonual de duzentos contos d~ réis. 

A rt. 2." A referida mi~são deverá annualtnente apresentar re• 
latorio dos trabalhos feitos e o comprovante das ckspesas realiza, 
das, ficando dependente da approvação do Governo a esses documen· 
tos a concessão da subvenção seguinte : 

Art . 3." No corrente ex·-:rcido. a LJubvenção será apenas de cem 
contos de ré:s, e a despesa cor-rerá por conta da sub-consignação 
27 da verba I" do art. 7• da lei n. 5, de' 12 de novembro de 
1934. 

Art. 4.• Revogam-se as disposições em contrario. 

Vou submetter a votos o substitutivo. 

Approvados, successivamente, os arts . 1• a 4• do pro
jecto substitutivo, ficando prejudiCado o primitivo. 

O Sr. Presidente - O projecto passa á 3" discussão. 

2• discussão do pc-ojecto n. 138) de 1935 ( Ja. legisla
tura), dispondo sobre o P}'azo para o registro dos chimicos. 

Encerrada a dt;cussão dos arts. J• e 2• e annuncia~ 
da a votaç:1o. 

App.rovados, successivam'!nte, os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 138- 1935 

{ t• legislatura) 

O ·POder Leglslàtivo &ereta : 

Art. 1.0 O prazo de um imno estabelecido no paragrapho se· 
-gundo do artigo prin:telro do Decreto n. 24.693, de 12 de Julho de 
1934. para . o registrO na repar'tição competente dos prolission;j.es a 

· ~ esse éfiS@tivo se . refere, S~@. contado da data, . . d~ ipUblicaçã<) 
.di> regwameíl.tô àpproWdb pelo .Decreto n. 57, de 20 de Fevereiro 

- .d~ 193$; tennmàndo àssim êm 23 ck Fevereiro de 1936. 
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Art. 2.• Revogam-se as disposições em contrario. 

O Sr. Presidente - O projccto passa á 3" discussão. 

O Sr. Vicente Galliez - (R.Za ordem) requer e obtem dispen- 
sa de interstici'l para o projecto n. 138, de 1935 o· legislatura). . 
figurar na Orcit>m do Dia da Se"-S.liO seguint~. 

Discussão unica do p:-oiccto n. 31~A. de 1935 ( 1• le
gislatura), autorizando a abrir o credito especial de ... 
5. 000 . :000$000. para obras nDS lin.has fcrreas e telegraph;. 
cas no Estado da. Bahiü, com parecer da Commissão de· 
Finanças e Orçamerlfo. sobre a< cm:mdas de J•, e voto em 
separado do Sr. Hen~íquc Dodsr.tKJrth. 

Encerrada a discu~são c annunciada a votação. 

O Sr. Presidente - Durar..~<: a Ja discussão deste projecto fo
ram oHerecidas as seguintes 

N. I 

Diga-~e : . . . O credito de 5 . 850:000$000, sendo 5 mil contos 
para linhas ferreas e telegraphicas na Bahia; 800 contos .para con-· 
dusão da ferrovia Limoeiro-Bom-J<:rdim em Pernambuco e 50 contos 
;>ara o pr-edio dos Correios e Teleqrapbos de Afogados de Inzareira 
(tambem em Pernambuco) de accordo com a planta e orçamento ap
provados pelo Min;sterio da V iação. 

Sala das Sessões, 21 de junho de 1935. - Arruda Camara. 

N. 2 

Emenda n. 2 ao projecto n. 31-, de I 935. ·autorizando a abrir 
o credito especial de 5.000:000$000 para obras nas linhas ferreas e · 
telegraphicas, no Estado da Bahia. 

Onde convier . 
O credit<l especial a que se refere o projecto será de s~ te mil 

contos de réiS (7. 000:000$000) , s~ndo réis 5 . 000:000$000 para os se
guintes serviços: ~mil contos deverão c-:r applicac!<l.s na con:>!rucção 
de uma ponte, ligando a ilha de Itamaracá ao continente, no ponto· 
mais estreito do canal, 200 contos na ponte sobre o Tracunhaem, na: 
estrada de rodagem Limoeiro~Umbuz.;iro. 300 co::tos no açud1: prc
jectado no município de Pedra e 200 contos .num açude no município 
de Afogados de Ingazeira, no Estado de Pernambuco. 

Sala das Sessões, 22 de J1.1Ilho de 1935. - Oswaldo Lima. 
lb·reira Lima. - Eurico Souza Lefio. - Leoncio G. Araujo. 
Simões Barbosa. - Barr~io Pinto. - Moacyr Barbo~ S oares. 

N. 3 

Art. 1.° Fica revigorado o saldo de 15.561:617$39-i {quinze mil" 
quinhentos e sessenta e um con-tes seiscentos e -deze.;ete mil tr.ezent:olt 
e _noventa e quatro réis) , do ~edito aberto pelo ~ereto n. 22.022 •. 
de 27 de Outubro de 1932, afim de que o Governo Federal .posSil. 
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cumprir o coafra.cto reali%ado c.om o Estado de Minas Geraes, rela
tivamente á Estrada de Ferro Paracatú. 

Sala das Se-Jsões, 22 de ]unho de 1935. - Cdso Machado. 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votoo as emendas, eiJl 

prim.;:iro lugar . 

Approvadas. successivamente, as emendas numeros 1, 
2 e 3. 

O Sr. Presidente - Vou :su.bmetter a votos o projecto. 

Approvado e enviado á Comm.issão de Redac::ção o ~e
gunitc-

N. 3i-A 1935 

O Poder Legislativo decreta : 

Art . I.'' E' o Presidente da Republicá autorizado a abrir, pelo 
Ministerb da Viação e Obras Publicas, um creclito especial de d nco 
mil contos {S.OOO:CXXJ$000) para obras m~S linhas ferreas e do Tele
grapho Nacional. hem como oos serviços a cargo do Departamento 
de Porte> e Navegação, no Estado da Bahia. nos termos da exposi
ção do Sr. M inistro da Viação e Obras Publicas, de 12 de maio 
deste anno, podendo para esse ,fim .fazer a necessaria operação de 
cu:dito. 

O Sr. Presidente - Esgotada a materia constante da Ordem 
do Di.!. dou a palavra, .para uma explicação pessoal, ao Sr . Abguar 
Bastos. 

O Sr. Abguar BastQs - (Para e;rplicaçáo pessoal) - Senhor 
Pre-Jidentc. bem avisado andava eu quando, ha cerca de trinta dias, 
requeria, .:om approvação desta Casa, que, por intermedio do Sr. 
Ministro da Justiça. fosse informada a Camara <las razões fnlciaes e 
providenciaes tomadas quanto aos lamentaveis acontecimentos de 

Petropolis . ·Como consequeocia de ta.."'S acontecimentos, perdeu a vida 
·um operario: foram feridas .diver.liaS pe5!IÕaS. e are .agora nada consta 
sobre medidas tomadas no tocante a esses incidentes . 

E o maias lamentavel ainda, Sr. Presidente, é que, decorridos . 
o:uasi trinta dias, o Sr . Miaistro da 'Justiça não apr.esentou nem uma 
informação, c:..'nforme o requel'imel4~ . ela Camar.a. Essa negativa de 
pr.estar esclarecimentos aos rej:lresentant..os do Povo ,mostra até que 
ponto er.am razoaver.S os item dO requerimento, vist9 .c~o a excusa 
vem demonstrar, cabalmente, .CJUe a Polida e o Governo estavam man• 
~ommunados com os attenta«ls . 

Já naqilella época. Sr. Presi~te_, . se processav~ os prepara ti• 
vos que c:ubn:í.naf'am ha poucos dias c:Om o . fechamento da Alliança 
Nacional Libertadora . 

Logo após o;; incidentes de Petropolis. era prohibldo o Con
gr esso da Juventude Prol~ . ~ fechadoS diversos S)'Dclicatos 
do_s Banc:ario&; p~as cida~~ .deilJ;m ch! s~e de Sl,las aggremiaçõe3. 
que eram legalizadas Jaridic:amtnte;o aatacafiados IlO'!I :z:adre:es ope
rarias indefesos, arrancados do recinto ~e .suas sédes pâcificas . 
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O Sr. Ribeiro }unicr - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. ABGUAR BASTOS - Pois, n~o. 

O Sr. Ribeiro Junior - V. Ex . .tenha a bondade de i-o..fonDar 
a este plmario onde estão os caroponezes do Brasii. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente, é para admirar 
que o nobre Deputado tanto esteja interessado por saber onde andam 
os ca:nponeze,; do Brasil, porquanto oe camponezes é qüe estão in· 
teressados em sab~r onde andam certos representantes do Povo, que, 
:r.o momento oppo~tuno, não sabem defender os interesses genuina,. 
mntc populares. 

O Sr. Ribeiro Junior -· Como V. Ex. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente, a Alliança Na· 
c1onal Libertadora. através de .seus reiterados programmas -e procla• 
mações sempre vinha affinnando nada ter a ver com a situação de 
quaesquer outros partidos, que, porventura. tivessem intuito de su~ 
verter o regime pelas armas. Assim, quando alguns jomaes ataca
ram a Alliança Nacional Libertadora, declarando que era connivente 
com o Partido Co=unista do Brasil. immediatament:e aquel!a asso
ciação publicou um manifesto, onde explicava de modo cabal a Sl!a 
exacta situação perante o Pai:z e as ela= que ella tão abnegada~ 
mente defendia . 

O SR. ABGUAR BASTOS - (Continuando): 

"O Directorio toma publico que se faz nos bastidores 
de certos meias suspeitos aos verdadeiros interesses do 
Brasil uma insidiosa campanha tendente a mostral·a como 
uma organização communista". 

Eis o que disse a Alliança Nacional Libertadora : 

O Sr. Ribeir-o Junior - E na realidade o é. 

"Provocado por essa m.anobra, onde evidentemente ap
parecem os .agentes do imperialismo disseminados, infeliz. 
mente, em todo organismo nacional, o Directorio Nacional 
Provisorio esclarece ao publico em geral que a Alliança 
Nacional Libertadora nada tem a ver c:om o Partido Com~ 
munista. 

O facto do p!09ramma da A. N. L. .ser visto com 
sympathia pelo Partido "Commuoista n~o esclarece ligação 
alguma com o mesmo. · 

E, a basear- se neste criterto a prova de quaesquer 
ligações partidarias, com o ·Partido Comm.unista, todos os 
partidos políticos do Brasil merec~riam igual accusação, a 
menos que fizessem declaração publica e explld-ta de que: 

u) apeiam o imperialismo; 
b) apoiam o latifundio, e 
c) . apoiam o asPh'fXl. _·am_ento .. das liberdades de:oiocr~· 

ticas··. · ·· - · 
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Sr. Presidente, para defender, portaiJto, as liberdades democra
·tkas é que se fazia ml:ltér uma organização nacional como a Alliança 
Nacional Libertadora, e fustamente ;para cumprir o programma de 

. salvação dessas liberdades é que a liberal democracia _não offereceu 
·e ainda não offerece plenas vantagens ãs . . populações brasileiras. 

O Sr. Ribeiro Junrwr - V. Ex. <lã licença para um aparte? 

O SR. ABGUAR BASTOS - Per.feitamente. 

O Sr. R,ibeiro Junior - V. Ex. tenha abondade de elucidar 
perante este plcnario quaes 03 pontos essenciaes de differença <lou
. trinaria entre a Alliança Nacicnal ·Libertadora e o communismo . 

'O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente, talvez não se 
'fizesse mistér . . . 

O S:. Ribeiro Junior - Eu desejaria, ao invés das reticencias. 
uma phrase incisiva. de catalogação dessa,:; differenças . 

O SR ABGUA:R BASTOS - Não desejava eu, Sr. -Presidente, 
ler da tribuna periodos do programma da Alliança Nacional Liber
tc.dora, que muito me admira não -estar no conhecimento do nobre 
Deputado que me aparteia. 

O Sr. Ribeiro Junic:- - Está p erfeitamente conhecido, e .tão co
nhecid<l que o combato. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Passo, porém. a ler alguns tre
:chos desse manifesto, com os quaes ficarã sufficíentemente esclarecido 
o assumpto ·que com tanta vibratilidade o nobre collega quer abordar. 

"O Brasil cada vez mais se vê escravizado aos .wagnatas 
estrangeiro!:" . 

O Sr. Ribeiro Junior - A phrase é muito velha: nem origínali
·dadc tem. 

O SR. ABGUAR BASTOS - " ... cada vez mais, a Indepen
·dencia Nacional é reduzida a uma .simples ficção legal". 

O SR. ABGUAR BASTOS-". · . . cadà vez mais, o nosso Pai.z 

O Sr. Ribeiro Junicr- Tambem é chavão . .. 

·e .o nosso Povo são exrplorados, até os ultimes limites pela voracidade 
1nsaciavel do imperalismow. · 

O SR.. ABGUAR BASTOS - " . .. De accordo com os dados 

O Sr. Ribeiro Junior - E ' phrase de prateleiral 

'1932, wlos "fundin.gs" lederaes. pelas dividas dos Estados, dos Mu
:.m,cipios; do Instituto do Café, pela coDSQ!idação do ~~díto (~. o 
-officiaes, publicados e111 Nova York, o Brasil yagou. no anno de 
·-desc~b.erto. do_ -eanco do. Brasil) .. • " · · , , 

O Sr. Ribeiro Junior - ISto é copladc:, ··de relatório. '. 
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O SR .. ABGUAR BASTOS - ..... pelas ''despesas adminis-· 
tratívas, no estrangeim. cobradas pelos nossos proprios credores. um 
tota! de 21.794.217 libras. 

Fóra isto, de acr:ordo, ainda com a~ informações offidaes, os 
lucros, os dividendos das r:ompanhias estrangziras aqui estabefecidas. 
e a remessa de dinheiro para o exterior ... " 

O Sr. Ribeiro Junior- Nada disso responde á pergunta que fir 
a V. Ex. 

O SR. ABGUAR BASTOS - ..... sob a; diveTsas formas. 
attingem a uma média annual de 20 milhões de libras. 

Assim, um total <le 40 milhões de libras, r~resentanJo, no · 
cambio actua1, mais de ;tres milhões de contos, são annualmente en~ 
trgues, como tributo da nossa eacrav.idão, .aos magnatas imperia
listas!" 

O Sr. Ri~ro JuniOr - Entre os quaes altos membros da Alliança 
Nacional Libertadora, argentarios, proprietarios. de arranha~céos. 

O SR. ABGUAR BASTOS: 

"Nos ultimas quatro annos, o valor annual da producção 
brasileira não ultrapa.:sou a 10 milhões de contos. E assim, 
se notarmos que grande parte desta quantia d~ve ser destinada 
á reproducção do capital, fundo de reserva, gastos com trans
porte, pagamento 'de div.idaas internas. etc., chegaremos a 
essa pavorosa conclu-são: os 45 milhões de brasileiros recebem. 
do seu trabalho, tanto quanto meia duzia de parasitas estran
geiros, que exoploram e escravizam o nosso Paiz" . 

Partindo desses conceitos, Sr. Presidente, a AlHança Nacional 
Libertadora começou a bater-ue pelo não paga!:!lento das dividas.. 
-externas .. . 

O Sr. Ri.beíro TJunior - Aliás, ~imo programma; programma 
d~ caloteiro. 

O SR. ABGUAR BASTOS - . :.e esse programma tem bases 
muito sinceras, porquanto mais do que os emprestimos nós Já .pá- · 
gámos em juroo aos estrangeiros. 

O Sr. Ribeiro /Wlior- Nós, não. V. Ex. não deve ter pago. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Não s.e trata apenas de ter 
pago os emprestimos, m~ de tel--os pago varias vezes, em úuv~. 

Queria tambem a Alliança Nacional Libertadora, romo pont~ 
f-Qndamental do seu. programma, a nacionalização. das empr~s q~ 
exploram ;;erviços pul;illcos. 

Pretendia tambeQ1 · · a diminuição dos impostos que pesam sobre· 
a população laborioSa . . . · 

... o s~ . . Ribeiro Jún.iar :-:-.. ~abe v. . -Ex. como é o DOII)É!: do-
.-esfumg·eiro que dirige a Centri!l do Brasil? 

O SR. ABGUAR BASTOS - ... e, com isso, hliâ:ix.;~ndo ~ 
custo da vida. desafogar. o. commercto. 
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Queria, mais, S.:. Presidente, que .se effectivas.sem ~ amplias.
;:sem todas ·as medidas de amparo e assistencia social aos trabalha· 
..dore.s. bem assim. que ~ d~envolyesse em enorme escala a i.nstru· 
.cçlio, protegend~se realmente a saude pubüca. 

Não sei onde está, -nestts itens. qualquer connívencia com o 
(;ommunismo. Não aei se nacionalizar empresas, negar· o ·pagamento 

·das cU\OOas externas, já tantas ve%es .pagas pelo juros, são · ídéas qué 
. digam de .perto com o communismo. · 

O Sr. R.ib...->iro Junior - O nobre orador ignora que muitas dessas 
idéas já comtam do texto constitucional. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Não sei. Sr . Pr~idente, se dis
~ aos operarios direitos que estão garantidos pela Constituição, 
mas não amparados por leis ordínarias .. . 

' 
O Sr. Ribeiro Junior - Precisamos mesmo de leis ordinarias .. . 

O SR. ABGUAR BASTOS - . . . não sei, Srs. Deputad<lS. se 
tudo isto seria fazer commun!smo, no Brasil.. Só m.esmo no cerebro 
de certas pessõas, que andam espantadas com a.s innovações ou com 
a sorte doo regimes no Brasil, poderiam caber taes conce.pçõe.3 . 

O Sr. Ribeiro ]un&n- - Quanto a mim, não tenho espan~ de.s• 
sas innovaÇõe.s. desse charlatanismo indecoroso. Suppõem que o 

·Brasil é uma grande colmeia de imbecis e pretendem illaquear a boa. 
"lé dos ln'genuos . A mim não espanta. T~nho .pena. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Lamento bastante . .. 

O Sr. Ribeiro ]uni~ - Deve lamentar--se . 

O SR. A.BqUAR BASTOS - ... que V . Ex., revoluciouaric> 
·:eJII 192~- . . 

O Sr. Ribeiro ]Utlior - Revolucionaria de differente -estirpe . 

Nunca fui charlatão. Graças ao bom Deus em minhas mães o:io se 
.'flleontra · o azinhavle da moeda. · 

:o SR. ABGUAR ·BASTOS - Muito me admira .. .. 

O Sr. Ribeiro }ruúor - Pode V. Ex . se admirar, ma.; tem o 
··dever, sobretudo, de respeitar-me·. · 

O SR. ABGUAR B..l\.STOS - . . . qtie V. Ex., tendo :sido re· 
volucionarlo de l924, e legalista, em 1930. esteja, neste momento, 
...qoerétldo atitãt o labéo de communista. : . · · · 

O Sr. Ribeiro Ju.niOI'- Não estou ~rendo . Atiro-o. 

O SR. ABGUAR BASTOS - . .. as massas trabalhadoras bra
sUertas, porque 4ÍO ellas que 'respondem a v . :Bx'. atiaws iu -

-mamfestações oollec:tivas de protesto. 

Sr. Presidente, já tJO proprio· progratdma da Alliança estava 
.~ado 'que · dia #ria I.1Dia · freo~ -uní~a de paftídait e de idéà&. 
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em torno de um programma: commum. Se ella acceitava no seu pro-· 
gramma a actuação de diversas correntes; .se acceitava a coadjuvação· 
do Partido Socialista: se admittia a cooperação do Partido Commu~ 
nista, dos Partidos Liberaes e dos elementos q1,1e. oão sendo nem · 
socialista nem liberaes. se classificam como democratas puros, se -ella 
acceitava o co~plexo de contribuição de Partidos e de idéas, por · 
que se Ih!?' ;:tirar a -pecha de communista, quanclo tambem della fa:z;eo.· 
parte socialistas, liberaes, democratas e, até, derigos?! 

O Sr. Laudelino Gome.s - Partido assim formado não é Par
tido . E' uma bagunça . . . (Riso). 

O SR. ABGUAR BASTOS - Devo observar que muito me 
merecem os ~partes do nobre Deputado. mas não me parece digna 
de conceito essa classlfJcnçao. 

Se a "Alliança Nacional Libertadora" tinha um programma, e· 
através delle as~ntava suas bases de actividade, ê daro que, accei
tando a caadjuvaçao d~ todos os brasileiros, fossem quaes fossem 
os Partidos a que !>e achnsaem sujeitos, estava dando uma demons-
tração ampla c cabal do .seu esplrlto genuinamente democratic:o. 

Partid\JS qu~ ~a~ dogmatlcos. partidos que não admittem outras 
opiniões nem outras ldéas que não as do seu chefe, partidos que
não admittem o choque das explanações dentro do estudo · de seu· 
programma. para .~omente admlttlr formas disc:recionarias de evolução, 
ess~s são os partidos que ~m tempo a-lgum serviram de padrão ãs 
liberae~ democracias. 

E já , senhore; ,nõl proprla carta do Sr. Capitão Luiz Carlos 
Prestes .. _ 

O Sr. Ribeiro Junior - Já está mumificado este senhor ..• 
(Riso)_ 

O SR. ABGUAR BASTOS . _.nós encontramos esse mesmo·· 
item, em que declara que ~ tambem cada vez mais evidente, eur. 
todo o Paiz, que 11rm u completa destruição do rrgime .feudal em que 
vivemo~. :;erá impoMivtl conclllar a victoria sobre o imperialismo-•. 

O Sr. Ribeiro Junior - Onde é que ha esse regime feudal? 

O SR. ABGUA R BASTOS - . Vou responder a V. Ex_ 

O Sr. Ribeiro Junior - V. Ex. não responde ao que pergunto;: 
já fiz. duas perguntM ~ V. Ex . n~ respondeu. 

O SR . ABGUAR BASTOS - Respondi . V. Ex_ foi que ~ 
calou e não qul:z: mqla ferir o assumpto. · 

O Sr. Ribeiro Junior - O Sr _ Luiz. Carlos Prestes oo pode 
falar en1 regime feudal depois que prestar ã Naç:lo contas· de um. 
certo ~:linheiro que recebeu do Rio . Gra~;~d~ . do Sul _para lazer a 
revolução. · 

O Sr. Domingos Velluco - Protesto! o Capitão .Luiz· Carlos:: 
Prestes é um dos brasileiro& maia digno:; que e:!(istem! (Palmas)-. •.. . . . .. . - . 
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O Sr. Ribeiro Junior - ·Eu tambem protesto quan_!o a essa affir~ 
mação! 

O Sr. DomPrlgos Vetlasco - V. Ex. não deve accusar de des~ 
·honesto um homem digno. 

O Sr. R.ibeiro Jumor - Um individuo que recebe dinheiro e 
não presta contas de-ssa quantia, não é probo! Mantenho a minha 
afflrmativat · 

O Sr. Domingos Vellasco - E' affirmativa calumniosa. 

O Sr. Amaral .Peixoto - O mesmo direito que assistia a n6s, 
liberaes, de empregar dinheiros publicos para fazer uma revolução 
liberal, assistia ao Sr. Luiz Carlo.s Prestes .para .faz~r uma revolução 
communista. (Trocam.~se apartes entre os Srs. I'"Jmingos Vellasco, 
R.ibeiro Junior, Octavio da Silveira e Barros Cassa!}. 

O Sr-. Presidente -Attenção! Está com a palavra o Senhor 
Abguar Bastos. 

O Sr. l?ibci-co Junior - Eu fui revolucionado; tive á minha 
di-~posição mil e quinhentos contos levantados na Delegacia Fiscal 
e no Banco do Brasil, e, <Jraças ao bom Deus. nunca tive opportu~ 
nidade de apresentar um documento com uma reticencia, justificando 
a fa:lta de prestação de contas . 

O Sr. Domingos Vellasco - Mias iS!Oo não dá a V. EJ~:. o di~ 
reito de c:alumniar a quem quer que seja. Traga as provas da sua 
affirmativa. 

O SR. ABGUAR ·BASTOS -V. Ex. não prova o que está 
aifirrnando. (Trocam~se rrumPro!IOs apartes). 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tympanos) - Attenção! 
Peço aos nobres ,Deputados ·permittalll ao orador continuar seu dis~ 
curso . Inscre~rei para falar a quem pedir a palavra. 

O SR. ABGUAR BASTOS - O Sr. Deputado .Ribe-iro Junior, 
que tão systematicamente quer defender o Governo da,s accusações 
que estão latentes no espirito publico e no seio desta propria Ca
mara ... 

O Sr. Ribeiro Junior -E o faço com consdencia. Não preciso 
pedir meças a ninguelll. 

O SR. ABGUAR BASTOS - ... atira esse lahéo ao honrado 
Sr. C~itão Luiz Carlos Prestes. sem se lembrar que talvez attinja 
ziiên<is ao heroico. m-ilitar do que ào proprio Exercito Nacional, que 
elle representa ... 

b Sr. Do.mingos Veltasco - E é sob esse aspecto que defenda 
o Sr. Luiz: Carlos Prestes a quem conheço desde a infáncia. Sei 
que elle. ê incapaz de desbonestidade. 

O SR. ABGUAR BASTOS· - .... como official brioso dD 
Exercito, .. < 
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O Sr. Domingos Ve:llasco _, O Sr. Ribeiro juniOT não trará 
provas de que Luiz Cados Prestes é de:shonesto. 

O SR. ABGUAR BASTOS - ... <:ODld um heroe nacional que 
elle ·foi, mais do que o Sr. Deputado Ribeiro Junior, que, ao appro-
ximarem-se a.3 forças legaes, entregou-se manietado, não tendo a 
coragem de defender, com a propria vida, a revolução que pregava 
nas ruas de •Manãos:. S. Ex. tem ~inda mais a accus3!'-lhe a con
sciencm, revolucionario que foi em 1924." o facto de haver tomado 
armas contra os de 1930, levando sua contribuição á legalidade, sem 
animo bastante para ir atê o fim. como devia, obediente a esse es
pírito revolucionaria qua tanto alardêa, a todo ~tante, nesta Casa. 

(Trocam-se aparles entre os &s. Ribeiro ]Wiior- e Octavio 
Silveira. O Sr. Presidenre, fazendo .soar ru; tympancs, reclama 
insrstP-ntemente Jttenção). 

O Sr. Ribciro /untior - Nesta Casa ha varios medicas. Eu 
me. proponho a ser examinado im.mediatamente. Se, na realidade, 
não baixei ao hospital para ser operado, pela terceira vez. de uma 
hernia inguinal direit<l, IJlrovenie!J:te de accidente em campanha, de
por~i o mandato que me foi corrfi.ado. 

(Ha no[)()s apartes). 

O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente, e da propria 
carta do Sr. Luiz Carlos Prestes, o trecho que vem explicar, me
lhor e mais siliceramente. a esplanação que vinha eu faz:~ndo, para 
mostrar que a .Alliança Nacional Libertadora era uma frente unica 
de idéau, que tendia COlllO já disse, para a consumação de um pro
gramma commum. 

Diz o illustre, honrado e heroico Sr. Capitão Luiz Carlos 
Prestes: 

··Para lutar, portanto, contra taes flagellcs. para con
seguir a libertação nacional, do Paiz e do seu povo. . . preci
samos reunir os esforços de todos. sem dl.stincções de ideologias ' 
e credos religiosos ou philosophicoo, de raças, etc . 

Esta a missão que se prop(le a Alliança; este o papel 
importante que lhe cabe .no. momento actual". 

Portanto, Sr. Presi~nte, sem distincções ideologicas ou de 
credos phisolophicos - e o -proprio Sr. Cap~tão LllU Carlos Prestl!s 
quem o proclama - tal deverá.. ser a linha de acção da. Alliança 
Nacional Libertadora. 

O Sr. Ribeiro ]urr:iot- - E qual ê o credo phi]osophico do Se
nhor -Luiz UM-los Prestes? 

O Sr. Barr~ Cassai - V. Ex. deve .saber. porque jã o acom
panhou. 

.(H a outros apartes entre os s~. Barros. Cassai e Ribeiro 
]IU!ior ). 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os t~) - Attenção! 
Peço aos nobres Deputados '!Ue ~ btttrrompàm o orador. Quando 
o tympanas tocam . suspende-se o serviço tacbygraphico. 
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O SR. ABGUAR BASTOS - Sr. Presidente. não nos inte
!'!s.sa ~r :;:.:a! c t:édo philosopl:lico do Sr. Luiz Carios Prestes . 
O que nos intenssa ,;aber, no momento, e a sinceridade com que a 
Alliança Nacional Libertadora vinha dando cumprimento ao seu pr~ 
gramma . 

Est~ esclarecido, portanto, que a Alliança Nacional Libertadora 
~ra uma frente unica ideologica, acceitzt~do no seu programma e 
para defesa d<.~ile iridividuos. partidQS, associações, nucleos ou outras 
quae;;qu.er entidades que vissem em um dos itens de seu .pl"'gramma. 
qualquer realidade qile lhes interessassem nacionalmente. na defesa 
dos postulaodos que julgassem sinceros para o caso de uma salvação 
nacional . 

Diz: ainda o Sr. capitão Luiz Carloo Prestes: 

"Mas a tarefa da Alliança consiste em reunir e mobilizar 
para a luta todos os que estejam de acccrdo com seu pro-
gramma e que por elle qu~raro r~:almente combater" . 

Logo. Sr. Presidente, não se fa1: mister novas explanações, para 
se chegar ã conclusão de. que a Alliança nada tem de communi.sta. 
~ connivencia alguma com esse Partido. a nã~ ser no ponto de 
vista do apoio q~~r eUe porventura qui% dar ao progr.imma da 
.Alliaoça, -porquanto verificamos que um de seus pontos fundamentaes 
-é defenda o gozo das mais amplas liberdades populares pelo povo 
brasileiro, "n-:lle incluidos os estrangeiros que aqui trabalham e sao 
explorados como nós proprios". 

~Estas liberdades foram conquistadas .pelo povo que nunca as 
gozou de facto em toda a sua plenitude e que hoje as reclama'" . 

O Sr. l?ibeiro Junior - Quem tem o pergaminho dessas liber~ 
-dades ~ a Alliança Nacioaal Libertadora .. . 

O SR. ABGUAR BASTOS - Defender essa.s liberdades. por
"tanto, Sr . Presidente. eis o ~ tem lll'.:recldo o apoio de partidos. 
associações. nucleos e mdividuos. formando essa massa forte. cohesa 
·e COI!lbativa que e a Alliança Nacional Libertadora . 

E a democracia, esta dernocrada tão .agitadamenk defendida 
por elementoo que, no momento opportuno, cpre t o momento do 
poder, della descuram, della descuidam; essa democracia já .vinha 
smdo, ha muitoll annos. objecto de uma série de estudos de Ulll 
<Jrande pbil06apbo nacional, o qual. atrav~ de uma de .suas paginas 
vigoro:;as, focalizou, ha 20 annos. o momento actual. de maneira 
prophetica. 

Dma Al_berto Torres, nessa occa..i::io: 

O Sr.. Ribeito Junior - ·E ' uma victlma. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Peço. a attenção da Camar;l, 
para r~ como as palaV!'3S ~ erudito e desse ldeal!sta cabem 
perfeitamente no momento actual de transição FIJcial do Bra.sil. 

Continua Alberto Torres: 

"Os descalabros desta terra vi':m da agitação dos SetJS 
politieos. ela predicação elos seus apostolos, ·dos preconceitos, 
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!llusõ~s e theorias. d<1S seus homens de letras. e da cobiça do · 
seu commercio; da csua índus.tria e da sua finança, collabora
dora, com o estrangeiro, da ruína do Paiz. Hoje, tudo isso· 
se a9íta em torno do gov~rno, qtle. não sendo nem uma insti
tuição nacional, nem um corpo de dirig·lm>tes aptos, é a unica 
força de facto. e tomou-se, materialmente, o eixo e~ torno
do qual s~ reunem todos os que não podem ou não querem 
agir, e. ar~ ao momento em que i.una agitação violenta con
·Jul::.iODar e:;ta sociedade, para lhe pôr' á frente uma for~.a 
artificial qualquer, surgida das trevas, ou, ao interesse eco
nomico das naçõe.:; estrangeiras ~ juntar um mteresse poli ti co, . 
que suggira aos ::;eus. gove:nos uma empreza de conquista, o 
no:;so P;:~i:;r; irá seguindo a marcha da sua precoce cachexia. 
ex~inguindo-se, p.e!o intedor, a flõr do seu Povo - porque é 
a gente q1.1e ainda ama- o trabalho - ·e a maioria da sua po
pulação. á espera de que um ;dia a secca e a fome venham 
bater ás portas do Rio. e accordar o interess~ do; que, deste 
~Jdo do Oceano. fazem o papel de parisienses na Anierica, 
ccpiando as modas. as idéas, as illusões . e os .sentimentalismos, . 
que lhes remettt>m os alfaiates do seu corpo e do seu espí
rito"·. 

Eis o moml!nco a c-tua!, Sr . Presidente. Vemos o Governo da 
Re:r;>ublica ~ntregando-'se ás mãos dos magnatas e imperialistas com· 
o pretexto de querer salvar a Constit'.Jição. quando, ao contrario. 
quer ma-tal-a atr,avés da pr':)ptia lei constitucional. (Muito bem). 

Continua a ler ao Sr. Alberto Torr<!IS. 

"Terra nova, o.~ precalças do clizna poderi.amos vencei-as 
com as suas proprias vantagens; gente nova, sem nenhuma · 
tradiç~. sem instituições -SQCÍa~s ou políticas, que impeçam as 
soluções naturaes dcs problemas. só por incapacidade dos 
que governam e :dos que dirigem se comprehende houvessem 
lançado raiz.es neste P ai% -fadado para realizar a liberdade. 
para fundar o regi~ da equidade social, nas leis, nos costumes. 
nas pos.sibilidades e Il!lS meios de acção, para enwncipar a vida 
pratica de DQrroas e de dogmatismos oppressivos, .para iniciar. 
em summa, na rotação àas civilizações, o cyclo que ao con· 
tínente americano compete promov-er, das reformas ~ hu:
manas e da organização da sociedade livre, pela política da 
representação social, da solução. racional dos probkmás, livres · 
df can·ones. livres de imperios . .. " . 

(Trocam...se apartes r:nire os. S enhores Ribeiro Junior e MBrio · 
Chermont). 

O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex. foi eleito com o apoio · 
do Governo. Inscreveu-se como candidato avulso duas vezes e · duas 
vMes foi drrrotado . Conseguiu eleger-se quando :recebeu o apoio · 
go"em<imental do Amazonas. · 

O Sr. Ribeiro Junior - V . Ex . t.stã di:t.wdo uma heresia : 

O SR . ABGUAR BASTOS - V. Ex. candidatou-se e nlio fai.: 
eleito . 

. · Af.fi!"'Ilavll Alberto· Torre>: · 
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.. ·.sem Rtis, com Deus, ou sem Deu~. mas, certamf>nte. 
·~em Pa!'as, para todas as cousas da vida terrena - se com
prehende que houvessem aqui lançado raizes os regime:Js de 
privilegies, de monopolio. de supremacia, de desigualdad~ ju
rídica e de desegualdade social. que instauram as oligarchias 
da politica, da economia e do espírito, sub3tituindo os privi
legias da nobreza pela superioridade do azar e da fortuna, 
e accumulando os favores da :;orte e as preferencias da seiecção
em grupos socia.es. tan.to mais pesado:., para a generalidade 
d2s massas, quanto mais numerosos, e tanto mais certos da 
victoria. quanto mais .surda e anonyma ê a pressão dos pro-
cessos postos em pratica··. 

Eis Sr. Presidente, o espelho vibrante do regime actual. As,. 
sistimo~ a isso tudo, n~s\c~ occasião: e é justamente para deff>nder 
essa liberdade, para pugnar pelos interes~es da liberal demo
çracia. que se levantou a Alliança Nacional Libertadora: e aquelles 
que a chamam de communista são menos patriotas qu<" toda a mas.sa 
de brasileiros que anseia pela realização de. um programma de honra 
e de liberdade. 

Ainda. Sr. Presidente, paril mc·~trar e responder ao nobre apar
tean~~ que a democracia no Bra>il tem sido apenas ~rt!fidosamente 
:Po.stil em prntica, porquanto el!a encerra mais um regime feudal do 
que um regime democratico. peço licença para terminar as palavras 
do grande philosopho brasileiro: 

"As democracias cc·ntemporanea~ - dizia ~11,.. ha :?.0 :!In
nos - se estão transformando em olig.o:.rchias, de um poder 
e de uma dominação tão positiva quanto o~ da soberanias 
feudae::". 

-Portanto. Sr. Pr~sidmte, quer~ndo a democracia implantar na 
Republica um regime de amplas liber:lades populares, até hoje não 
tem sido senão um phantasma para a propria nacionJ!idade. 

"· E tanto tem sido um phantasma .que, ainda hoje, o Governo, a·s 
classes e as instituições se assombram quando, nas trévas, se levan
tam vo:w.s que tentam dar a interpretação directa, deci;iva. patrlo
tica e civi:::a do verdadeiro significado da liberal-democracia. 

O Sr. Ribeiro Junior - E' natural. Toda vo:z: que vem das 
trévas é demoníaca. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Ella não pode emergir, Sr. Pre
sidente, porque, quando chega ã luz solar, é esmagada pelos dragões 
do Govemo. é reta~hada pelos golpes de espada, é atassalhada den· 
tro de sua; sédes -pacificas pelos beleguins governamentaes. Por" 
-isso, pr~dso estar na tréva; por isso, procura os suhterraneos. São 
os olygarchas. do poder que não permittem ·se levante e !la tal qual é: 
pura, magnanima, efficiente, representativa, ardorosa .:. r;incera da 
propri<>. ccmmunhão nacional. 

Sr. Presidentl'. para terminar de vez com os rumores de que
a Alliança é um partido communista, ou connivente com elle, ... 

-';.:' .O Se-. Ribeiro Junict· .- V. Ex·. ainda não provou <> contrario-
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O SR. ABGUAR BASTOS - ... essa associação lançou mais 
um de &eUs manifestos para .e-sclarecer ·a q uestão. 

E é pena que e.s.se reiterados manifestos, d istribuidos em -todo 
o Brasil, para compreherusão das massas populares, não tenham sido 
com pulsados pelos representantes do Povo que neste molilellto me . 
.:ontraditam. porque se tivessem sido lidas, ·meditados. raciocinados 
talvez SS. EEx ., neste instante, melhor conhecessem e interpret-assem 
os argumentos de minha esplanação. 

O Sr. Ribeirc Junior - Ha pouco fiz uma pergunta a V . Ex . e 
V .. Ex. não me respondeu. Conf~sso qu.e não penetrei no seu ra~ 
ciocinio . 

O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex . .precisa é provar a 
accusação que levantou contra Luiz Carlos Prestes. Não só o Po~o. 
mas o Exercito Brasileiro tambem, pedirão contas a V. Ex . da 
accusação infamante que fez. (Palmas nas galerias). 

O Sr. Ribeiro ]uniot - Quando V. Ex. quizer. Farei até por 
~3cripto a minha affinnativa. 

O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex . tambem prometteu ao 
Deputado Acylino de Leão uma carta em japonez, e até hoje não 
a trouxe a este recinto. (Riso) . 

O Sr. Ribeiiro Junior - V . Ex. da licença para interpellar o 
Sr . Deputado Ac:ylino de Leão? 

O SR. ABGUAR BASTOS 

"Com o fim de ~vitar as explorações feitas em .seu nome, 
por publicações apocryphas e por noti~ tendenciosas espa
lhadas por elementos a soldo das grandes companhias ~tra.n
geiras, a Alliança Nacional Libertadora, por lntermedio do seu 
Comit~ Provisorio de OrganizaçAo resolveu lançar immedi.ata· 
~nte o manifesto em que expõe ã Nação o seu programma 
e os seus princip!oo''. 

O Sr. Ribeiro ]IU'IIiOr - Dá um aparte. 

O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex . prometteu essa carta 
e até hoje nAo a trouxe. E o Deputado A cylino de Ldo aDda 
:serlament!! encabulado com V . Ex, Riso) . 

O Sr. Ribeiro Junior - O Dobr~ collega, Sr. Ac:ylino de Let~c>, 
viu a c:arta . VariO& outros Deputados tambem a viram. 

O SR. ~GUAR BASTOS- Sr. Presidente, pec;.o licença para 
cootinuar a ler o tnc:ho do manifesto alliandsta: 

"Profunda e sinceramente patrlotlca. a Alliança combate 
· os. "putchs" e os ''c:omplots", julgando« na obrigaç§o de 
c~ar a atteuç~o do Pai%. para esses golpes" que se annun
ciam, ~ fi.Dalidade alguma e .sem e::r.presslk> nadonaJ, denun-
ciando-se como DlêiDObras .sordidas de agentes provocador-es ou 
de mstrume.ntos i.nqualificaveb dos magnatas estrangeiros, se~ 
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quio;c.s por terminar .seu trabalho de escravização do Brasil. 
A Alliança, tl!.o .pouco, pretende crganizar-se nesse S)'3· 

te:na ele milícias ou ~egiões, destiaada.s a supprir o espírito ser• 
vil, reaccionario e anti•patriotico inexistente nas Força.s Na
cionae;. 

A Alliança combate a formação de .. exercitos .. c guardas 
pretorianas, ao lado .do Exercito e da Marinha do Brasil. 

A Allianc;a é a propria Consciencia ·Nacional; é a expres
são viva do grande movimento civico que se esboça no seio 
do Paiz pela defesa da Liberdade e da lndependeocia Nacional, 
pela e.::nancipaç:io da nossa Patria, do oos:;o Povo da mon3· 
truosa exploração imperialista e pela extincç:io do regime me· 
dieval em que viv.e a .massa laboriosa dos campos ... 

Eis ahi, Sr. Presidenw., como a Alliança respcondi3 e estnagava 
~eus detr~tores . 

O que fica ·patente e provado é que o fechamento da Alliança 
Naci~nal Libertadora não passou de ·um plano do Governo, para. 
de futuro, cheg;:,r ás suas ten~hrosas conclusões po!Lticas. -

Qu.mdo o Governo pediu á Camara a Lei de s~gurança tlfacio
nal. o fez contra quaes mysterios, contra qu<\es conspiraçõe-s? Existia. 
áquella época, a Alliaoça Nacional Libertadora? Não. Então, para 
que app~JI;:va o Governo. afim d\? lançar as gal1'as de semelhnte 
lei? Lc30, multo ant~; da fundação da Alliança Nacional Libertadora. 
o Governo sentia a sua impopularidade; notava que a opinião na
cional divergia de suas normas de acção. ansiando por nov03 rumos 
de li~dade. 

A pavorado por essa sub-consciencia do Povo, com .~:ssa fôrma 
de expansão das massas, o Governo immediatamente recorreu á lei 
de Segurança. Contra a Alliança? Não, porque ella não existia. 

Ch~amos á conclusão, portanto, de que o fechamento da A!
liança Nacional ·Libertadora e os factos que nestas ultimas 48 horas 
têm trazido em espectativa toda a populaç:io do Brasil. n:io ~ 
de um plano que está sendo efficientemente ..:Laborado pelo Gov-erno. 

O Sr. Ribeiro Junior - Ninguem está em expectativa coisa ai· 
guma . V . Ex . está fantasiando. 

O S·R. ABGUAR BASTOS - E ' do conbeci.m~to publico. 
Sr. ·Presidente. aquelle festim de Balthazar, onde se reuniram os 
representantes do Governo e os magnatas do imperialismo, p.ara, 
calma.meot.e, entre a frugalidade dos alimentos e o veneno dos vinhos. 
melhor planejar o golr. de Estado que ha muitos me:zes S!! encontra 
latente nc.s locubraç~s do Sr. Presidente da Republic:a . O que se 
plomeja ~o é, propriamente, esmagar ou trancar a ferros a Alliança 
Nacional Libertadora, mas trancar e l~var a ferros a proprla demo
cracia lib'!ral bra;ileira. O que se pretende é estrangular a voz dos 
re.presentantes independentes do Povo, d~ntro desta Casa. 

O Sr. Ribeiro Junior - Em geral. quem se diz independente. 
não o é. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Par :a. isso. o Gov.erno lança mão 
·deSsas .manobras. para com -('!las justificar seu; actos .fuhlro.s. 

· Todos nós sabemos que o fechamento da Alliança Nacional Li
betadora, não ê acto que venha traze'f ~ ou ordem aos e.spiritos. 
mas. ao contrario, constitue wna -provocaçãO. afim de. que as .mas
. ~s. façam seus protestos nas r.uas ~. então= o Governo possa apre~ 
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sentar provas physicas do golpe de E5tado que preparava nas 
~révas ... 

O Sr. João Carlos - V. Ex. permitte um aparte? 

O SR. ABGUAR BASTOS - Com o maximo prazer. 

O Sr. João Carlos - Este assumpto não deverá, evidentement-e, 
morrer :n~m ter conclusão nas medidas ora tomadas -pelo Governo. 
E' nece.ssario conducto logico - o procedimento do Governo será 
ainda examin?.:lo pelo poder mais alto <la Republka. o Juc:liciario. 
De maneira que, fazendo desde logo o protesto contra as affirmações 
que V . Ex. profere, de que o Governo está fantasiando coisas, o 
que seria profundamente disp~lr dos rcaC!s interc:;;es naclonaes, quero 
assigna]ar que ha ainda a aguardar a palavra <los juizes brasHeil"os, 
e estes dirão. clara e decisivamente. se o Governo tem ou não o 
dever de amparar a sociedade brasileira, de defer:<iel-a do chãos em 
que se procura lançal-a. de se bater pela garantia de todos, o que 
importa na defesa da vida e da propriedade dos cidadãos .. 

O Sr: Arthur Santos - O Poder Legislativo não é juiz incom'
petente para tomar conhecimento de a3sumpto dessa natur.eza. 

O St. João Carlo.s - Estou respondendo a uma affirmação do 
orador. Tenho o direito, e mesmo o dever de fazel.-o. 

O Sr. João Neves - E' assumpto essencialmente politico, antes 
·de ser judiciario. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Respondo a V. Ex. 

Examinando de prompto a questão, verificamo;; immecliatamente 
a parcialidade do Governo nas suas attítudes. V em os uma orga~ 
nização extremista., organização que em todos os cantos grita qu~ 
pretende mudar o regime, organização que di:z tomará o poder dentro 
de 40 dias. organização que fa:z ostentar nas lapellas dos proprios 
delegados policiaes o emblema de sua sociedade, no entanto orga• 
nização de.:;sa ordem o Governo não mand::: fechar. ord~nando, to-
·davia. o fechamento da Alliança Nacional Libertadora! Porque? 

O Sr. Ribeiro Junior 
Poder Executivo? 

V. Ex. quer se arvorar em juiz do 

O SR. ABGUA'R BASTOS - Responda V. Ex .• Sr. Depu
tado João Carl<>s Machado, por q~.te· razão não inanda o Governo 
fec~ a Acção lntegra!ista, mas dirige seus golpes contra a Allianç_a 
Nacional Libertadora . 

O Sr. Ribeiro ]urrior - São ·mysterios ... ·(Risos). 
O SR. ABGUAR BASTOS - V. Ex. só vé mysterios e .fan• 

ta.smas.l 

·Se o Governo manda 'fechar a Alliança· Naacionai Libertadora 
por )ulgal-a da extrema esquerda, por julgai-a subversiva do regime. 

·por · j)l]gal-a co.rispiradora contra a autoridade do Chefe da Nação. 
pergunto por que ainda consen.te ·em que. a Acção Integralista, a 

: maior mal;lifestação contra a democracia, que. o. · Governo ·declara 
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-~star defendendo, a todo o transe. - a maior garantia das olygar
·<hias ·e dictaduras de minoria - continue a fnnccionar ·protegida 
·vela propria polida governamental? 

O Sr. Ribeiro Junior - V. Ex. estã baralhando tudo. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Ora, de prompto verificamos 
.-que a attitude do Governo ê parcialis.;;ima, e, sendo assim, torna-s~ 
logico que aos reprt:.sentantes do povo sejam dadas, por algum tempo. 
minuc.ia~ bast:mtes .para esclarecer a questão. 

Se a attitud-;: do Governo fosse firme, sincera, ~lutamente 
.de accordo co• l aquillo que a liberal-democracia exlge dos gove~os 
inteiraamente integrados com ella, naturalmente não se levantariam 
·o.s protestos nem as considerações geraes das classes e de toda à 
população do Brasil. O que, no entan;to vemo3 em S. Paulo, no 
Rio de Janeiro. na Bahia, em Pernambuco, no Cearã, em toda a 
parte, são as massas se levantarem em protesto e serem abatidas 
yela policia do Governo, essa mesma polida que ostenta na lapella 
o emblema da sociedade privilegiada, a que o Governo dá mão para 
que, amanhã, desferindo seu golge de Estado, possa implantar uma 
dictadura fascista no Brasil. 

O Sr. R.ibeiro JW1ior - Não apoiado. 

O SR. ABGUAR BASTOS - Esta é a verdade a luz meri
diana dos factos. 

Sentir-m~-ia muito ·;atisfeito, Sr. Presídente, se o Sr. Vicente 
Ráo, Ministro da Justiça, viesse a esta Casa esclarecer convenien
temente a questão. mas tenho serias duvidas a T'espeito, pois ainda 
ha pouco S. Ex. não se dignou de responder o pedido de informa
ções da mema natureza. passando por cima da -propria dignidade da 

·Camara. 
Se, porém. S . Ex. viesse, na turahnente traria os documentos 

sophismados pelo Sr. Chefe de .Policia, d<X:umentos que não provam 
causa alguma, porquanto se referem ao Partido Communista e nada 

:tem que v.er com a Alliança Nacional Libertadora. 
Ora, como dizia, reunidos os. magnatas do imperialismo 

S. Ex . • o Sr. Presidente da Repub!ica. ha poucos dias elaborava 
-o plano que culminaria r.o fechamento da Alliança Nacional Liber
tadora. E não se diga que esse "complot" não fora immediata
mente denunciado ao povo. Todos os jornaes o divulgaram. E çon
forme os joma~s antcclpavai!l, nas suas edições .:success!vas, exactaJ 
mente tudo se deu. 

E por que a Alliança Nacional Libertadora é extremista? 
Considera-se extremista uma situação, jã creada. para lançar 

mão dos ultimas meios, das medidas "extremas'' na consummação de 
s~ fins. Que medidas extremas, que ultimo; meios foram esses ado
ptados peia Allianç;;~. Naac:ional Libertadora? 

Extr~mismo. Sr. Pre;idente, é manifestação de 1terrorismo. Para 
que a Alliança fosse dasslf!cada de extremista, :fõra .preciso que 
existissem provas contra -ella, ele que era !ncen~iarla, pretendia eli~ 
minar individues ou de.st"Uir esta e aquel!a manllestação phy.sica ou 
material da vida do povo. Mas nada se deu, até hoje. E para 
mostrar que se trata de um3 infamia levantada contra a sinceridade 
do pr09ram.ma allianc:ista, basta di::.er qu~ a All~ça ainda se en
teontrava na phase preparatoria. e seu dir~torio era ainda .provi~ 
:sorio. 
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Ora, como chamar de extremista uma sociedade que ainda está 
na phase preparatoria, uma sociedade que não lançou mão de qual~ 
quer desses meios extremos de violencia. de resistencia ou aggressão 
para alcançar o objectivo visado? 

O que se verifica, Sr. Presidente. i que extremista não é a 
Alliança Na!=i?nal Libertadora. Extremista é o proprio Governo. 
que fecha sociedade juridicamente legitimadas, que tranca a vo: do 
povo, que impede a manifestação dos cidadãos. E esse Governo. 
que deve defender a Liberal Democracia. elle proprio dá as mãos 
a um Tegime facista, para implantar, neste Brasil infeliz. uma dielta~ 
dura da minoria que o povo saberá repellir no momento opportuno. 

Desta tribuna, portanto, faço o meu protesto rx>r todos esses 
1actos. por todas essas medidas de violencia5. ·que o Governo, nas. 
ultimas 18 horas. tem tc·mado contra a Democracia ·-pura no Bra.>il. 
(Palmas.) 

O Sr. Presidente- Vou levantar a ~ão, designando para 
a de amanhã, a seguinte 

OllUEJ>l llO DIA 

J.o. discussão do projecto n. 138, de 1935 ( 1. • legisl<rtura) , dis~ 
pondo sobre o prazo para o registro dos chimicos; 

Discussão unica do projecto n. 115, de 1935 (1.• legislatura). 
estendendo aos fieis da Delegacia Fiscal de São Paulo e da Alfan
dega ck Santos os beneficios do decreto n. 4, de 1935, com parecer· 
da Commis.são de Finanças e Orçamento sobre as emendas de 3• ;; 

Discussão unica do proejcto n. 73, de 1935, (I. • legislatura}. 
approvando varias actos internadonaes assignados entre o Brasil e 
o Uruguay; 

Discussão unica do projecto n. 134, de 1935, (1. • kgi.slatura). 
abrindo o credito de 395 :6i7$098, para pagar diarias ao pessoal 
maritimo da Sa-ude do ·Porto do RIO de Janeiro, com substitutivo da 
Comrnzssão de Finanças e Orçamento;' 

Discu·:;.são especial do projecto n . 85, de 1935 { 1.• legislatura') 
{emenda approvada e destacada do projecto n. 32, de 1935, Primei~ 
ra ~gislatura), dispondo .sobre preenchimento das vagas de cirur~ 
giOes dentistas do Corpo de Saude do Exercito por ·sargentos di
plomados em odontologia; 

DiScuss~o unlco do parecer n. 6, de 1935, ( t.a kgisla.tura.J. 
ntandarido r-;:stituir ao Tribunal de Contas o processo de recusa de 
registro ao novo contracto celebrado entre o Governo Federal e a 
Pan-Aml'rican Alrways Inc.. para a construcç~o da Aeroporto do 
Rio de Janeiro; 

2.• discussão do projecto n. 9, de 1934, regulando o horario 
no..~ serviço~ publico.s; 

Está sobre a mesa, durante de:z: dias uteis, afim de receber emen~ 
das de 2." discu&:ao, o pro}ecto n. 101. de 1935, ( t.• legiSlatura}. 
orçando a Receita Geral da Republic:a e fixando a despesa, parà o.
ezercic!o de 19.36 ( L0 e ultimo dia). 

Levanta~se a Se:;sao á.5 16 horas e <tO minutos. 
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63." SESSÃO BM 18 DE fill.,HO DE 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS. PRESIDEN~ 

TE E EtNAIDO LODI. 2.• VICE..PRESlDENTE 

A's H horas, compareceram os Srs.: . 
Antonio Carlos, Pereira Lyra. Generoso Ponce, Edmar Carva~ 

lho. Caro de GC>doy. Hugo Napole:io, Vicente Miguel. Delfim M~ 
reira. Ribeiro Junior. Mario Chermont, Cb:nentino Lisbõa. Genaro 
Ponte, Li.::) Machado, Magalhães de Almeida, Gerson Marques, 
Henrique Couto, Carlos Reis. Goóofredo Vianna. Adelmar Rocha. 
Pires Gayo~o. Freire de Andrade. Plinio Pompeu, Martins Veras, 
Alberto Roselli, Odon Bezttra. Souza Leão, João· Cleopbas. Rego 
Barros. .l\:-naldo Bilstos, 1\dolpho Ce~.o. Antonio deGóes. Domingos 
Vieira, Arthur Cavaicant~. Hei.tor Maia. Oswaldo Lima, Simões 
Barbosa. Emilio Maya, Vaknte de Lima. Fernandes Lima. Deodato 
Mala. Altamirando Requião, Prisco Paraho, Pinto Dantas, Arnold 
Silva, F:-a:1cisco Rocha. Wanderley de Pinho, Leoncio Galrão, Ra, 
pbael Cincurã. Homero Pires, Jair To~'ar. Henrique Dodsworth, Sa:, 
.Jes Filho. Sampaio Corrêa, Lemgrube:r FU1Jo. Arthur Bern~rdes, 
Bias Fortes. Pinheiro Chagas. Pedro Aleixo, Augusto Viegas, Chris~ 
tiano Machado, ·M'.acario de Almeida, Vieira M~ques, Negrão de 
Lima, Barros Penteado, Cardoso de Mello Netto, Tei:v.ira ·Pinto. 
Jairo Franco, Corrêa da CAsta, Pli.n.io Tourinho, Octavio da Silvei
ra, Paula Soares. Francisco "Pereira·, Rupp Junior, José Muller. Dor, 
val' Melc-hiades, Carlos Gomes de Oliveira, Borges de Medeiros, 
Baptista LuSardo. Vespucio de Abreu, Demetrio Xavier, Frederico 
Wolffenbuttel. Victor Russomano, Ascanio Tubino, Adalberto Cor~ 
rêa, João N eve.s. Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Aniz Badra. Eu
rico Ribeiro, Ermando Gomes. Sebastião .Oomingues. Abel dos San
tos, Francísc-:> de Fiori, Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira, Fran
cisco de Moura, Adalberto Camar~o. José ~o Patrocillio, Ricardino 
Prado, Ferreira Lima, Ricardo Machado, Moacyr Barbosa, Baeta 
Neves, Abelardo Marinho, Salgado F.rlho, Barreto Pinto (lO&). 

O Sr. Presidente -1\. lista de pr~nça accusa o compareci~ 
mento de 1 08 Srs. Deputadas. · 

Está aberta a Sess~o. 
Convido. na falta dos Srs. 2.•. 3.• e ~.0 S ec.retatios ·e seus SUl', 

p}ente.s. os Srs. Hugo NaJl(lle1o, Vlc:e.ute Miguel e Delfim Moreira 
para tomarem Jogar á Mesa. servmdo de Secretario ad.-hoc. 

O Sr. Hugo Napoklo (SenliDtlo de 2." Secretar.o) procede á 
leitura da Acta da ~ antecedente. a qual é ·l'QSta em dLstussl!o, 

O Sr. Barrto Pinto (Sobre a Acts) - Sr. ·Presidente, pela ki,.. 
tur.a do DfaPo do Poder 'úgilltJJti~'O de hoje .ae verlSca que ba um 
~ano. f!gw-iM\@ COUIO teJido Udp appro.vadas as emeadaa . de ns. 
I~ 2 ~ l ao Pn?~c!Q n. · Ji..A.. e.IQt:D1bs esa. que, entretanto. fGram 
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rejeita3as. e não podiam deixar de sel-o, porque o parecer da Com~ ' 
missão de Finanças as declarou até inacceitaveis, por incostituci~ 
naes. 

E.:;s<n emendas mandavam abrir c:-edltos, respectivamente, de 50 
c<>nto~ para a E. F . Limoeiro a Bom Jardim, de 2.000 contos .pata 
a con.>trucção de uma ponte, no Estado de Pernambuco, revigoran~ 
do a ultima um credito de réis 15.561:617$39-4. 

Nilo teria eu a menor duvida em acompanhar o parecer d a Com~ 
missão de Finanças, se o msemo canclur..se favoravelmente. Mas, 
foi contrario, e. de accordo com o criterio estabelecido na Camara. 
a votação é sempre conforme o pronunciamento do orgão ~echnico. 

Tratando-se de quantias que attingem cerca de 22.000 contos 
de réis, não é possiv.el deixar passar sem rectificação o engano, se~ 
gundo o qual foram dadas como approvadas. quando, na verdade, 
foram rejeltadL!s . 

Foi· nesse sentido. Sr. Presidente, que .pedi a palavra. 

O Sr-. Presidente - Devo dizer ao .cobre Deputado que o 
equivoco e de S , Ex . Occupava eu a PreS:.denàa da Casa quando 
se -processou a votação. Annunàei como approvadas as tres emen~ 
das, não obstante o parecer da CoiZl.Il1issiio de Finanças. que não 
·foi, aliás. contrario ás mesmas, t.endo versado unicamente sobre ma• 
teria regimental. assumpto no qual a u1t:ima palavra cabe á Mesa 
dize:. 

Ann1lncianâo a approvação das ·em~ndas, fil-o, como sempre, com 
a maior clareza. utlizrndo~se drsse recurso importante que é o am~ 
pliador da vo:z: . 

Ao nobt'e Deputado cabia requerer verificação de votação, o 
que. porém não fez . .Portanto, trata-se de materia resolvida. 

O illustre Deputado tem mais alguma observação a fazer? 
. . . . . 

O Sr. Barreto Pinto - Tenho considerações a fazer, porém, de
pois, pela ordem. 

O SR. PRESIDENTE - O assumpto está dlcidido. Minha 
memoria sobre o que se passou é perfeita . Annunciei a approvação 
das emendas â vista da manifestação clara da Camara. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão antecedr!nte. 

·o. Sr. Presidente- Passa--se á leitura do Expedi~nte. 
O Sr. Pereira Lira (2. Secre~ario) pr<lCede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Ministerio da Educaç5o e ·saude Publica, de 12 do corrente, 

remettendo as seguú:ttes 

Senhor 1. • Secretari<l : 

· Respondendo ao officio dessa Canlara em que me são 8olicitadós · 
e.sclareci.maltOS · ~bre a situação doS medicas e enfel'Uieiros e:li:ib'ar" 
cados · nos navios da Marinha Mercante "Naclonal, teimo a hOnra de·· 
levar ao conhecimento de V. Ex. as seguintes informa~ões : 
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1.• Se os medic.0-5 que tl"abalha.m embarcados nos navios da 
·Marinha Mercante Nacional, sob a denominação de inspector e sub
ir.spector sanitario marítimo, designadOG pela Inspectoria Sanitaria 

, da Marinha Mercante da Directoria da Defesa Sanitaria Internacio
nal ·r: da Capital da Republica, são funccionarios publicas federaes. 

Sim, em face dos arts. 1 . 342, 1 . 343, 1 . 345, 1 . 349. 1 . 360, e seu 
'9 1.• e 1 .364 do Regulamento Sanitario em vigor. 

2.• Se os enfermeiros que trabalham nos navios da Marinha 
Mercante Nacional ISOb a denominação de guardas..,~nfermeiros, desi
gnado:> pela Inspectoria Sanitaria da Marinha Mercante da referida 
Directoria, são funccionarios publicas federaes. · 

Sim, em face dos arts. 1. 345, L 346, I . 349, 1. 360 e 1. 3<i4, do 
regulmento sanitario em vigor. · 

3.• Se os mesmos ÇlOsam por parte da Directoria acima men
cionada. ou por qualquer outra repartição della dependente, de fé
~ias, licenças e apo;en:tadorias, como c.cor..tece a todos os funcciona
rios publicas federaes. estaduaes e municipaes. 

Não, porque essE's funccionarios ganham pro-l;Wore, eroquanto 
d2stacados a bordo das embarcações (art. 1.355, do regulamento 
s<Jnitario em vigor) . 
· 4. Se consta do orçamento geral da Republica alguma 'l.''!rba 

para pag ammto dos mesmos, salarios, gratificações, abonos ou ven
Cimentos de qualquer espede. 

Não. 
5.• Se os mesmos recebem das Companhias proprietarias dos 

navios em que traba!bam vencimentos, salarios, gratifkações ou 
abonos de qualquer especie. 

Sim, vencimentos, de accordo com a tabella que acompanha o 
regulamento sanítario em vigor. · , 

6.0 Se a lnspectoria da Marinha Mercante organiz<J folhas de 
pagamento relativas aos mesmo.; e destinadas ás Companhias de Na~ 
vegação proprietarias de navios onde ellas servem; por ordem d~ 
quem e qual a lei. decreto ou regulamento que isso autoriza. 

Sim, por ordem do dircctor da Defesa Saoitada Marítima do 
. antigo Departamento Nacional de Saude Publica, desde o inicio do 
."Serviço, em 1923. 

7." Se a referida Inspedoria organiza alguma folha destinada 
ao pagamento dos mesmos no Thesouro Nacional. 

Não, porque a ordem acima referida, do director da Defesa Sa
nitaria Marítima, teve por filn justamente attender aos interesses das 
Cômpanhias, principalmente do Lloyd Brasileiro, Companhia quasi 
official. De outro modo. o deposito d·~ importancias do Thesouro: 
':_iria prejudicai' 05 medicoo que, al.ém da demora ·do 'recebimento 
quando se achassem em viagem. iriam perceber apenas 650$, ,men
·lioa-es e não 750$. q_uantia que, por ínterferenda da Inspcctoria junto 
ãs companhias de navegação, vem elles recebendo . · . . . . 

8.• Se os mesmos foram contemplados na "Tabeila Lyra"· .e na 
chamada "Gratificação da Fome" concedida aoo ·funcçionarios pu,., 
blico.s. 

Não, . porq~ p~o .. se trtava de pessoal tabellado . 
. 9. • Se os mesmos; f~ram . contemplados com o augm~to desti

nado aos maiitimos . cçnsequenté á greve marítima que terminou em 
· 8 ·'de Janeiro do corrente anno . . . . . . . , 

. . Não, por . tere~ . sido. exduidcs da classe dos. J;Datitimos, opela 
·Qirec:toria·_4a. M,at;iQhá ,Mercante. do Ministerio da Marmha, em ia~ 
·ce ~o · qrie · dispõe' t.U:ativarriente o. paragrapho, unicQ do a.rt. 8.• · ~ 
-decreto :n. 21.509, de 11 de Junho de.i932. · 
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10. Se a Inspectoria da Marinha Mercante propoz alguma ve:z::-; 
melhoria para essas duas classes, quaes, e junto a quem-

Sim . Propoz augmento de v::ncim~ntc; á Directoria da Defe
sa Sa:;itaria Internacional e da Capital da Republica, a quem a re
.terida lnspectoria é subordinada. 

11. Se tem sido -desembarcados medicos e enfermeiros a sim
ples pedido das Companhias de Navegação propri-~tarias dos na
vios, sem que houve·.;sc i:Jquerito promovido ·por essa Inspectoria. 

Não. mesmo nos casos -em que as solicitações são bastante do~ 
cumentadas. A lnspectoria t.~m procurado amparar os seu; s\,lbor
dinadc.s, resclvendo taes casos em harmonia com os interessados. 

12. Se a Inspectoria da Marinha Mercante já a~licou .algu
ma v~z o art. 1 . 337, do Regulamento approvado pelo D ecreto n. 
16.300, d~ 31 de Dezembro de 1923, para o Departamento N acio
r.al de Saude Publica .. 

Sim . 
13. Qual o estado hygien:Co do3 camarotes dos medicas e en

ft. rmeiros de bordo, assim como os dos demais tripulantes . 
Em geral é bom; por vezes. em eiPbarcaçõ~s a.'!tigas. não tan

toquanto seria para desejar . Mas, nes3es casos, frequentemente a· 
In!:pectoria tem alojado s eus funcciona r.íos .em camarotes destinados 
:a passageiros . 

H . Por que motivo navios de p<t~sagei.-os da . Companhia de 
Navegação Bahiana não tem medico embarcado sob a denominação
de "Inspector ou Sub--Inspector Sanitario ·Marítimo", contrariando 
assim as dispo.;ições taxativas do regula.-nento do Departament~ 
Nacional de Saude Publica tm vigor. 

Os vapores da &.-mpanhia Navegação Bahi=a tem medkos em
barcados com a denominação de inspector ou sub-inspector sGm·ita
rio m<~ritim.o . 

15. Por que motivo os medicas e enfermeiros. que trabalham a: 
bordo do.; navios que trafegam no Rio Amazonas, são desembarca
dos summariamente pelo inspcctor de saude do porto de Belém do 
Pará. mesmo qua'ldo essas embarcações demoram nesse porto num · 
prazo menor de 15 dias, quancio isso não acontece com os demaii 
túpulante.:; das cl:tadas embal'c:ações. 

O inspec:tor de saude do porto de Belém contesta formalmente· 
a imputação . 

16 . Por que motivo os navios da Ccmpanhia Carbonifera do· 
Graodens.~ não tem enfermeiros a bordo, contrariando o que dispõe-· 
o regulamento da Saude Publica. · 

Por não s-e enquadrarem os navios entre os previstos nas ias-· 
trucções que -expediu o director da Ddesa .Sanitarla Marítima . 

17. Se a Inspectoria da Marinha Mercante tem algum quadro
de lnsp~ctores ou sub-ins-pectores sanitarios marítimOs e de guardas
enfermeiros -e ~ os embarques obedecem rigirosamente ao c:ritedo 
da r:omeação e sla antiguidade . 

Ha um quadro provl,sorio organi~do, attendendo-se, para os· 
f!mbarques, ~o merecimento e, tanto quanto possivel, á .antiguidade
dor. funccionarios. 

18 . Se todo; "s navios de passageiros e de carga têm medi
camentos suf.fi.cientes para attende.r aco.s tripulailtes ~ passageiros. 
l!Wm· como o& lndlspensaveis instrumentos d~ cit'lli'gia de urgend~ 
~xlgidot; pelo r-:guliimento da . Saude Publica . . 

· Sim, todos os nnvio_, 4e passagerroo;- nos vapores cargue{.rajr •. 
em que SÓ0~mbarcam guarda--enferme~ros, ha pequ~~ amoulan.cl~ 
manejaveis por esse:.> funcCi911arios. · 
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19. Se o inspector sanitario da Marinha Mercane recebe, de. 
,·alguma Con:panhia ou Empreza de Navegação. ordenado, gratifica
ção. abono, ou ve-ncim-entos de qualquer especie, e no caso affil'IJla
tivo, se as func:ções por ventura por e11e exercidas não o incompa
tibilizam moralmente com o cargo publico que exerce, fiscali:.2ndo 

. e3sas Companhias. ou Empre2:as que têm relações comm~rciaes com 
·o Estado. 

Sim. O ínspcctor sc.nitari·o da Marinha Mercante, de accôrdo 
com o dispo.5to no o. I do al't. 1 .436 do Decreto numer.o- 16.300, 

-.de 31 de Dez~mbro de- 1923, foi, por acto de 5 de maio d-e 1934; do 
ultimo director •geral do o~.partamento Nacional de Saude Publica, 
designa-do para, chef~ do Serviço de Prophylaxia da Companhia de 
Navegação Lloyd Brasileiro e, de accordo com o que dispõe o n. 
11, do citado arti<Jo, ê pago por aquella Companhia. Trata-se. de 
serviço que escapa á jurisdicção da Inspectoria da Marinha M-er
cante e que, executado de .accôrdo com a3 norma·s estabelecidas pela 
Directoria da Ddcsa Sanitaria Internacional e da Capital da Repu

·nlica, é fiscalizado p~-lo inspector gera,! da saude do porto do Rio 
de Janeiro. 

Apresento a V_ Ex_, neste ensejo. o testemunho do meu alto 
·<~preço e subida consideração. - Gustauo Capanema. 

- A quem fez a requi<:lção. 
Do meSitlo Minbterio, de 15 do corrente, enviando dois dos 

autographos da resolução legislativa, sanccionada, revigorando o 
. artigo 2.0 do Decreto n. -4 _ 659-A. de 19 de Janeiro de I 923 _ 

- Ao Atchi-..,o. remettendo-se um -dos autographos ào Senado. 
Fica sobre a mesa um projecto do Sr. Salles Filho. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura do Expediente. 

O Sr. Bento d<J Costa - (Pela ordem) - Sr. Pre,;idente. com
munico que o nosso coU~~a Sr _ Hermete Silva não compareceu ás. 
-:>essões de 2." e -4." íeira, por motivo de força maior. 

O Sr. Presidente - A Casa fica inteirada. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Sr. Pre->idente, encen"an
. -do hoje o prazo pa-ra o recebimento de emendas ao projecto :n. 101. 
-'de 1935. orçando a receita geral <ia Republica e fixando a despesa 
no exercido de 1936, cumpro r;neu dever encaminhando á Mesa 72 
t:mendas. que apresento neste turno, relativamente á despesa, por-

. .oquanto aguardo que a Com missão envie .seu parecer em terceiro para 
pronunciar-se sobre a parte da receita. 

Fol9o em di:.er que, embora representando nesta Casa a dasse 
do funccionalismo publico, resisti a todes os pedidos que me foram 
1ei.to.s, tendo em vista a situação financeita. do Paiz. 

EnVW.ndo á Mesa estas emendas, qu~ não trazem qualquer au
gmento de despesa, chamo a attenc;;ão da Commissão para que seja 

·'Observado o preceito contido no artigo 8." da lei 51, que manda dis
criminar na ta!;>ella orçatnentaria o ~s.soal dirista, mensalista e con~ 
b'actado _ E. ao mesmo tempo, a<;~radeço a informação de V. Ex. , 
Sr _ Pr~sldente, com. a qual .fico confonnado, porque no momento 
11ão me encontrava na Casa, fiado, como estava, de que o parecer 
-<la Commissão ia ser accei.to no plenario. 

Assim approvada.s como se acham, as emendas, nada roais te~ 
-nho a fazer senão apresentar um voto de ~esar á Commisão de Fi· 
11anças que foi fragorosamente derrotada. 
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. O Sr. Ribeiro Junior (Pela o•dem} - Sr. Presidente, pedi a: 
palavra pf>la ordem para, como de costume, suscitar uma questão de 
ordem. 

E' a seguinte: o nosso Regimento prescreve, em ·seu artigo 202, 
GUe compete ã Mesa expungir os debates a serem publicados de to· 
das as expres~ões anti-regimentaes. Na especificação das attribui· · 
çõe2. do Pre:;idente se lé, na 19.~: 

Não permittir a publiC3ção de expressões e conceitos vedados 
pelo Regimento ... 

Ccnscante o espírito e a letra do Regimento, tenho uma duvida
Es-tá bem claro a quem compete expungir os nossos debates daquel· 

las expressões que sejam anti-regimf>nta·e.s. Parece~me, entretanto, 
que não está bem claro o modu::; faciemli dessa coisa. Dahi resulta 
dessa coisa. Dahi resulta que, -fr<:quentemente, o.s debates travados 
nesta Ccsa aparecem no "Diario do Poder Legislativo", direi bem, 
a mercê de varias cabeças. 

Dahi re~u!taro verdadeiros disparat~·s, corno -por exemplo, sur~ 
gir um aparte e não apparecer a oração ou aparte que o motivou, 
ou o cancellamento de expressões que não são anti~regimentaes por 
isso que não collidem com a letra expressa do Regimento. 

Nessas condições, -~-u pediria a V . Ex . a providencia que na 
sua alta sabedoria achar conveni~ote, em primeiro logar para que 
quando os nossos debate~ soffram a expuncção regimental da Mesa. 
isso conste dos Anna~~:s e ainda para que, nessa expuncção se não 
defira a qualquer deputado o direito de retirar do Diario do Pod;;r 
Legislslativo aquel!as expressões que aqui foram proferidas, por isso 
que, pelo -proprio Regimento, as 3ctas dos trabalhos nossos devem 
ser a reproducção de tudo quanto ahí se passou. 

Era o que tinha a dizer. 

O Sr. Presidente --T t:!Ti a p<:\lvra o Sr. João Neves. 

O Sr. João Ne~s (Pai: nas) - Sr. Pre-sidente o Governo Fe
deral decretou o fechamento da Alliança Nacional Libertadora, soh
o fundamento dt>: .•er ella \tm fóco d~ propaganda subversiva. pre
parando. atravcz de um plano organisado pela Terceira Internacio
nal. a implantação de communismo no Bras.U. Esse. o facto nas 
.sua; Jinha5 fundamentaes. Affirroou o Governo possuir indicias e 
documentos que o conduziram a essa grave resolução. 

Delegados das opposiçô.:s brasileiras, que reclamãmos nõs do 
Governo? ApenaG isso -- a presença do Sr. Ministr-o da Justiça ao 
plenario da Carnal'?., para que S. Ex. nos trouxesse as pro,·as da 
affirmação official. Nada mais. Não avançámos um julgomento, 
r.crn antecipémos um voto. Cumprimos serenamente o dever de fis
c~es vigilantes doJ actos governamentaes. como indiscutivelmente· 
!'.Os cum-pre. Dir-se-á que o as.sumpto escapa momentaneamente ao 
1:osso pronunciamento. A eva~íva não pôde ser mais pueril, pois 
ilo ca30 se trata de rnateria ·essencialmente política, diria cu atê 
mais politica do que outra cous.a, por issO que entende COm O COD· 
juncto de garantias asseguradas á livre :manifestação de todas a.> 
cpir;iões. de cujo jogo de-pende a perfeição ou a negação do regime 
instituído na carta de 16 de julho. 

P<:ra nó;, C:()mO para a opinião publica, a premissa offcial co
testa com o programma da Alliança. Este nao é communista . E iss,o 
mesmo reconhece a po1kia_. Sustenta. porêro, o governo que 'Cstamos.: 
cieante dum caso· d~ disfarce ou de despistarnento, na fonna da te-
chnica revolucionaria," porqlfe . a Alliança é uma orgar.ização de ex--
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trema c:;quercb, mas occulta os seus ·pendores verdadeirOs ~ob o 
verniz de idéas nacionalistas, respeitando a organização da família, 
o culto ela religião e da P.atria, e avançando apenas no terr~no das 
conquistas sociaes. H a, portanto, um conflicto entre a apparencia 
e a realidade. Como informamos a nossa ccmciencia para uma r e· 
cta apreciação do delicado problema, sznão requisitando do Gover· 
no o dossier, a que elle mesmo allude, compulsando os documentos, 
pesando as circumstancias, medindo milimetrícamente as re·sponsa· 
bilidades ? Dahi, o nosso requirimento, obra hoP-esta de homens que 
se collocam acima dos individues e das facções, para ficars:m apenas 
dentro doJ devere;; do seu mandato e dos interesses indistinctos da 
sociedade br.asHeira. s~ é o proprio Governo quem diz haver na 
hypothese em debate um sentido claro c outro occulto na .propagàn
da aliancist.a, os nossos proprios contradictores terão de reconhecer 
que o no>w pronundamen!P está subordinado ao exame dns pro
vas, ~ara ver:ficarmos onde termina a clande3tinidade dos intuitos 
~ onde começa a sinceridade dos progr;;~mmas. Ningucm nos arran• 
cara, a pr~texto de defe!:a do ordem social. uma sentenç:. condem
natorin base~ da nc ouvir di:z;er. Jui:zes políticos no grande sentido 
do termo, sõ decidiremos pelo cllegado e provado. · 

A' perfeita orthodoxia da no~a exigencia. sobnpõe-3e ainda a 
nossa e ::-. da Nação profunda descrença na palavra official. t;;;ntas 
vezes desm: ntida pe Tos fa.:tos . 

A Commissão, porém, acaba de lavrar um par~cer contrario ao 
nosso requerimento. Tanto vale di:zer que a Camara, pela sua maio· 
ria, o rejeita. Assigna.Ja es3e acto outra demonstração do despotis· 
mo do numero ao serviço das conveniendas do Governo. (Muito 
bem. Palmas. Nao a'poiaâos). 

O Sr. R.ad Ff>r"nandes - Não apoiado. 

O SR. JOÃO NEVES - Lavremos aqui contra sem~lhante e 
bde-fens.avel conducta o no;so v('hemente protesto. 

Dua·> razões fundamentaes o amparam. ao abrigo de quaesquer 
contradictas. Uma de ordem theorica, outra emanada dos aconteci· 
rnentos processados no Paiz durante os ultimes cinco annos. 

Pretende o Governo que o seu acto se destina a rcsguar:lar o 
regime democ:ratico. Mas, senhores, em prim~iro logar. o conceito 
actual de democracia não. se confunde mai~ com o de um dogma 
immutavel nem se aS.S!"IIlelba- a um systema de limites precisamente 
demarcados. As bandeiras da democracia não cobrem mais um ter• 
ritorio de confim visíveis, porque o mappa das r.eivindicaçõl!.s po• 
pulares e incessantemente renovado. O que ás vesperas da Revo
lução Franceza era =· utopia, não passa hoje de conquista de mu· 
seu. Como si um sopro de transformação varreo;se em cada de• 
<:ennio a taboa de valores sociaes e .políticos. os ideaes envelhecem 
ã medida que se tornam realidade. Os heroes da Communa e os car
bonarios de outr'ora não passariam hoje de tranquilbs burguezes 
em face das exigencias do tempo presente. Tenho a impressão de 
que, quanto mais as massas proletarias se incorporam á sociedade 
contemporanea, mais se alarga o conceito democratico . 

Pois não foi o proprio Nitti, cathedratico e panegyrista da 
democracia. quem disse no seu grande livro que "o ~ocialismo, á 
proporção que se desenvolve. tende a adoptar os principies da de· 
mocracla, ~ndo na maior parte dos paiZes um partido democratico, 
.sem carncter revolucionario?" 

A verdade é que. Gem esforço, a democracia começa na extrema 
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csqul!rda e acaba na extrema direita. sem ·~xduir o paradoxo de 
Wells que propõe se institua uma es~cie de fascio liberal .para a 
defeS<'. do systema . 

Mas dois acont~cimentos recentes da política franceza illustram 
singularment·~ a minha the>e. Não faz muito. scindiu-se o .partido 
socialista e a ala dissidente, chefiada por Marquet e Dé:at. pregava 
como um triptico os l~mmas de Ordem, Autoridade. Nação. 

O outro é de hon!em como o dissidio nas ·fileiras radicaes
socialistas. Contra o centrismo de Herriot, Daladier e Pierre Cot 
propugnavam a alliança com a extrema-e;querda. 

A verdade -é que na ltalia fascista s~ abrigam multiplas con• 
quistas do .socialismo e prevalece um regilne né:o-capitalista, ao passo 
que na Russia se accentúa o sentido nacionafuta da politica e da 
ecor~orr.ia. 

Sendo assim, como arrogar-~.c o governo a qualidade de inter
·prete da genuinidade do systema para. o fPurO arbritrio. traçar fron
~eiras qu-e a doutnna e a pratica não conseguem no cáas contempo
raneo delimitar com exactidão? 

Isso, .para nos termo~ tão só ao programma visivel da Alliança 
Libertadora. tal como a .propria pclitica o considera . 

Mas tudo isso é nada dcaote da r-ealidack dest~s ultimos e ator
me-ntados cinco anos da vida brasileira. Quem sEnão o honrado 
Sr. ~tulio Vargas d~}atou todas as forças ditas extremistas? 

Quem mais do qu~ S. Ex. Í!!Z a demag09ia de ciina? Qu~m mais 
excitou as paixões populares? 
Quem subverteu todas a.s noções de disciplina e hierarchia nas clas
~es armadas do que c ex-dktador do Brasil? 

O Sr. Octa~>io l/langabe:ira - Fazendo-se eleger successor ~ si 
mesmo, o Sr. Getulio Vargas deu o golpe mais .profundo que até 
hoje se vibrou contra a democracia no Brasil. (Palmas no necinto e 
rta.s galerias) . 

O Sr. Lemgruber Filho - A Ai3.setnbléa qu~ elegeu o Sr. Ge
tulio Vargas -era composta de Deputados tão dignos como V. Ex. 

O Sr. Octavio Mangabeira - Não contesto a dignidade dos 
Deputados, mas a Nação inteira sabe como foi eleita a Jl.ssembléa. 
O Sr. Getulio Vargas suspendeu os direito> pollticos de sew adver
.sarios, para u.stll'par o poder. (Palmas no r-ecinto e nas gaLerias). 

O Sr. Ribeiro Junior - E VV. EE~ . eram antiga::~ente -eleitos 
a bico de penna . 

(Trocam-<S4! outro:< apert(!$). 

O Sr. 1'-rc-sidentc - Attenç:io! &tã com a palavra o Sr. Depu· 
tado João Neves . . 

O .SR. JOÃO NEVES -- Contioúo. Sr. Presidente. a dirigir a 
Camara as minhas interrogações . 

Quem assistiu :sorridente ao lúnogeam~nto do general João Go
mes do commando da primeú~ Regl:lo por ter publicado em ~931 
a oelebre ordem do dia intitulada Prila ocdem e pela disciplina? Quem 
presidiu á derrubada do ·Ministro Laudo de Camargo da ioterven
!oria -pauJi>ta .pelo bilhete famoso do capitão João Alberto? QueJ!l 
atacou os partidos tradicionaes e instituiu legiões .fascistas? Quem 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 12:33 . Página 9 de 274 

- 201-

;..t~u no posto diffamatorio os hcmens publicas do seu Paiz. senão o 
Sr. Getulic Vargas? 

Quem nomeou o Commandante Cascard-:> interventor do Rio 
Grande do Norte e o coronel Moreira Lima. do Cearã1 

O Sr. Fr~ncisco P::reira - E quem applaudiu todos esses 
actos? V. Ex. 

O SR. JOÃO NEVES - Contra clles protestei. 
Esse:: dois militares são hoje doutrinariamente os mesmos bo-

. mens de hontem. Quem presidiu a sessão do Theatro -Municipal a 
5 de julho de 1931, terminada entre as acclamações delirantes a Luiz 
Carlos Prestes? 

Mas. se ca "factos falam por si mesmos. as palavras do dictador 
~tbi andam em volume, como um test~munho do seu .profundo desapreço 
aos canones da democracia, de que S. Ex . se faz agora guardião 
in-fatigavel. 

Pois não foi S. Ex. qu~m. falando ás classes armadas a 2 de 
Janeiro de I 931, no almc:;o da Fortaleza <i e São João. dis;e textual~ 
mente: "O programma da •Revolução reflecte o espírito, que a inspi
rou. e traça o caminho para o resurgimento do Brasil: modifica o 
regime r~presentatívo com a applicação de leis eleitoraes previdentes. 
extirpando as olygarchias política:; e estabelecendo a representação 
por cla~.~es em vez do velho systema .de re,:-res~ntaçáo individual. 
tão falho como expressão da vontade popular?" 

·Mas. senhor~s. substituir o voto individual e politico pelç suf~ 
fragio llyndical exclusivo não equiva lerá .a fascistizar wn paiz? 

O Sr. Abelardo Marinho -- Ent:ío não é communismo. Não é 
<'Xtremísmo <la e:;querda. 

O SR. JOAO NEVES Que differença o nobre Deputado 
faz entr'! as duas alas extrema:; em relação ao centro democratico? 

O Sr. A~! ardo Marinllo - V. Ex . estabeleceu as premissas: 
mas. dentro do ponto de vist>.~ em que se collocou, não se pódc 
deduzir, de;.;as palavras. qtre o Sr. Getulio Vargas houvesse 
como declarou V. Ex. ha pouco - incentivado o communismo. 

O SR. JOÃO NEVES - Disse que S. Ex . havia p rovocado 
os extremismos.; qu'! des"!tara todas a s forças extremistas no ·Brasil. 

{Trocam~se varios apartes). 

O Sr. l'resickrrte - Attenção! Peço aos nobres Deputados não 
interrompam com tanta frequencia o oraclor. Está com a palavra o 
Sr . João Neves. 

O SR. JOÃO NEVES - Quero, agora. ler á Camara o attes~ 
tado d e obito que o Sr. Getulio V arga.s passou. a 8 de Setembro 
do anno fin-do, na cidade de João Pessoa, ao regime democratlco. 
(Pa1mas) Disse, naquelle di:;eurso, o então dictador do Brasil: 

"Constitue -facto incontroverso - e os constituintes terão 
. de levar em ·conta - a decaclencia '1::01 que cahiu a concepção 
da democracia· liberal e individualista e a -preponderanda cios 
iJove::nos de autoridade, em coosequencia do natural alarga~ 
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mento da intervenção do Estado, imposto pela n~cessidade de· 
attender ma!or ,;omma de interesses collectivos''. 

O Sr. Cincinato Braqa - A conspiraçaão vinha de cima . 

O SR JOÃO NEVES - Ahi tendes, Srs . Deputados, as razões. 
de facto e de doutrina . que nos levaram a exigir as provas que a 
policia d!z possuir. O Governo subtrahc-se hoje ao juizo aa Ca
mara c dos seus advei'3arios. nessa grave questão, COIIlO bontem o 
fazia com as trwacções do Departamento Nacional do Café. 

O Sr. Ribr;:iro Junior - Foi a Camara que assim decidiu, por 
um dos seus org1íos competentes. (Trocam-se apartes). 

O SR. JÜÂ.O NEVES -- Ni:o foi a Camara, mél$ o voto fac
ciono da ma1ona . (Patmasj Não confundamos a Camara com a . 
disciplina .política. 

O Sr. Al>elardo Marinho ·- O nobre orador, affirmando que 
c voto da Camara foi facc;oso, mo~tra mais uma ve% o descredito 
c a impraticabilidade da democracia liberal entre nós. 

O SR. JOJ..O NEVES - Em nome da qual V. Ex. -está nesta 
CamaTa. Ha uma contradição entre a proposição do nobre collega 
e a sua posição de Deputado. 

O Sr. Abelardo Marinho - N.!io· se tratou de um acto faccioso. 
m<1s de um ac:to proprio do regime. que é o das maioria~. 

O SR. JOJ..O NEVES - Então, V. Ex. ê extreml·3ta. pois 
confessa que combate o regime. 

O Sr. Ab:Jardo .'.·h.rirdlv - · Pcrdiio ... 

O SR. JOÂ.O NEVES - Não será rindo que V . Ex . destruirá 
c qu~ digo. 

O Sr. Abelardo Marinho - Não sou communista ... 

O SR. JOÃO NEVES - Então, qual o regime preconizado 
por V . Ex.? 

O Sr. Abelar-do Marinho - A art~ de governar é tão di.ffidt 
que não pode ser entregue a um povo inculto. Quanto ao commu
nismo, economicamente pode ser acceit-avel; politicamente, é o regi
me das massas. E eu, que não sou democrata, porque entendo que 
esse regime não pode tSer exercido no nosso Paiz, tambem não pc>
ãeria ser communísta .. . 

Q SR. )0..\0 NEVES - Mas. poderia ser fascista ... 

O Sr. R,ibr:iro Junior - Não ha, absolutamente, ponto de seu1e•· 
}hança entre fascismo e communis.mo. (Risos). 

O SR. JOÃO NEVES - Permitta que responda ao nobre l;)epu
tado Sr. Abelardo Marinho. 
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Negou o nobre Deputado a democracia liberal; não vae, porém. 
para a 2Xtr.~m3 esquerda c ainda ni1o me disse se irâ para a direita. 

O Sr. Abelardo Marinho - Se reconhecesse que o fasdsmo 
poderia realizar a salvação do no.:;so Paiz, s<:ria fascista. Nisto, não· 
ha nada de mais. Quanto ao communis:no. tenho meu ponto de 
vista firmado. 

O Sr. Barros Cassai - Mas ~e V. Ex:. não é fascista, não é 
communista, ri'Crn é democrata ... 

O Sr. .Abelardo Marinho Se o nobre collega .se der ao 
· trabalho de ler nossos Artrraes. la encontrará mm pensamento suffi~ 

cientemc •.1tc da r c. 

O Sr. PresiclerWc. - Attenção. Ha um orador na tribuna. 

O SR. JOÃO NEVES- Vou continuar, Sr. Presidente. 
Regime persa de autoritarismo e clandestinidad2, pôde merecer 

os applall!;os daquelles que sempre bateram palmas a todos os des
ma:J::ks. dede que trouxessem a chancella palaciana. 

Na0 teril jámai:. o nosso, desd? qu~ .se furta ao r:ontrôle das nos
sas consciencias. 

Ejtão ~uito enganados os que pensam que nos vão intimidar 
cem a st1-Spei ta de conturb~rnio com as ala:; da extrema esquerda. 
Nem nos diminue a energia da critica a infamação de que aqui e~ 
tamos ao s2rviço da politicagem -:! do odio. Cada um de nós, quando 
penetrou nesta Cas3., &~bia bem que a estrada era as pera. Sornas o 
que ,3omos. não o que certo:; detractores queriam qu<: nó.s fossemos. 
Só á opinião brasileira prestamos contas dos nossos actos e essa não 
é formada apenas dos que vivem na abastança, mas sobretudo do3 
que soffrem e trabalham nas tristezas da miseria . (Palmas). 

Pedimos os famosos dossic:rs policiaes. Não vieram. Não virão. 
ou porqu~ não existem ou porque rec:iam o exame á luz do debate. 

A verdade. Senhores Deputados. é que jã agorJ a Nação terá 
de concluir que foi o Governo o alarmista. Lançou o panico na 
.população, ccmo se e~tivessemos ás portas da ioourrzição social e 
as bombas se achassem prestes a explodir. E tudo não passava de 
um plano organir,ado em Moscou em 1933, já prevendo o reajusta~ 
mente dos militares e a r;clamação dos bancarias, que só se verifi~ 
caram em 1935 !'! 

Veja a Camara a obra de mystificação. Bastou um decreto e a 
catastrophe abortou Ct)mo por encanto, aao toque dn v<-.ra magica. 
Não havia de ser seguramente muito profunda a infiltração i!Xtre~ 
mista. Emquanto assim o Governo supprime um orgão de p~ · 
paganda politica, mantém abertas aG sédes ào In·tegl'a!lsmo. permltte 
o seu congresso nesta Capital e tolera os seus jornaes. Justiça d!' 
O()Ís pesos f' duas medidas. (Palmas). 

M::~ o Governo está sendo kmnalmente conte~tado por varies 
dos seus melho!'es amigos. · 

Ha dias era o Governador Flo.res da Cunha quem declarava 
não ter receios de communismo. Hontem era o illustre Deputado 
Lino Machado quem depunha na commissão especial que essa ;>Janta 
não pedra nc MaranhãQ. 

O Sr. Lino Machado - V. Ex. per.:nittiré um aparte. Informo,.. 
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neste momento, perante o plenario, que o communismo no Mara
nhão ê uma pilheria apenas. (Palmas). 

O SR. JOÃO NEVES - Como é pilheria IY,) Brasil inteiro . 
Em quanto isso, o Sr. Mario Camara troçava no pseudo-conunu

nismo do Rio Grande do Norte. Tres depoimentos absoluta.tl!ente 
insuspeitos . 

Mas. mais eloquente era ain:!a o Prefeito da metro;x>le. que no 
Centro do; Chauffeurs claramE:1lte -estigmatizava o arbítrio presiden
cial . Dizia o Dr. Pedro Ernesto estas palavras qu~ deveriam ser o 
revide natural da Nação ao d ecreto de fechamen'to da Alliança Li· 
bertadora . 

O Sr. Julio Novaes - E disse muito bem o Dr . P~dro Ernesto. 
quando sustentou sua opinativa sobre · o panorama a que rende a . 
nacionalidade. quer queiram quer não queiram os retrogrados . 

O s.R. JOÃO NEVES - Vejo, Sr. Presidente. que vou en
contrando applau;os no seio da propria maioria, .para as theses de 
d6utrinas e para a exposição dos factos que venho fa:rendo. E' agora 
o nobre Deputado pelo Distri::to Fed2ral ... 

O Sr. So.u.:a Leão - Le.~:kl' da bancada cariot"a . 

O SR. JOÃO NEVES - .. : filiado ao Partido do Dr . Pedro 
Ernesto. quem a poia a s considerações do seu chefe, no Centro dos 
ChauHeurs. 

·Não quero, porêm, deixar de ler estas palavras. que vabm como 
a vi;o. Disse o Dr. Pedro Ernesto: 

"Nunca foi tão grave o momentó brasileiro. porque nunca esti· 
veram, como estão hoje, em p:rlgo as reivindicações populares ma.i3 
sing~las. aquellas que tivemOs no proprio Imperio e que foram man• 
tidas pela Republica. E ' o proprio direito de fazer um governo 'PO
pular, democratico -? humano que está em risco de cahir no Brasil". 
(Palmas). 

Resta agora accentuarmos clara e terminantemente que a minoria 
parlamentar tomou a unica pas:ção. que podia e devia tomar no 
<aso - a de exame dos factos e dos documentes para informar a 
sua consciencia e conduz.ir·se na logica dos sen' antecedemu e no
terias profio;sões de fê . 

O Sr. Pinheiro Chaga~ Afim de n~o collaborar no -escuro. 

O SR. JOÃO NEVES Se o Governo estivesse realmente a 
braçOs com uma pou.ssé COilllilun;:;ta no v.ntido marxista da ex.presãso. 
pondo em risco os sentimentos ancorados no fundo da consdenda 
brasileira, não n~» interessava saber se á sua fr~nte ;;e encontrava o 
Sr. Getulio Vargas. EstariamQS ao lado da ordem, sem vacillações 
nem r~servas, com tanto maior superioridade quanto de S . Ex . nada 
-exiglriamos em troca de .;emelhante attitude . (Muito bem). 

lã agora a condueta do Governo confirma que tomámos o ca· 
minho ~erto. o unic:o compativel com a nossa pasiçllo, intransigen· 
temente contrarios a todas as dozturpações do regime democ.ratic:o e 
inquebrantavelmente ao lado das ·franquias constitudonaes, que o 
Executivo supprime -por capricho, convenienda ou arbitrio 

Se o Sr. Pre~!dente da R:publica pen>ou com a :sua calva ma
nobr-1 arrastar-nos na c-auda cki sentido. errou o aJvo e aqui nos 
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tem na mesma trincheira, oncie nos collocou a imposição dos nossos 
concidadãos . 

Não se perca, porém, S. Ex. na liturgia policial. Olhe o Paiz; 
exhausto, o orçammto def.icitario. a economia arrazada e conclua. 
que não acalmará a.; agitaçõe; com decretos, nem restabelecerá a 
confiança publica por leis exc~pcíonaes . 

De ::J.ós S. Ex. terá tudo para o bem do Brasil. tudo quanto 
caiba no limite das nossas attribuições. Já somos nesta casa as 
foices que deceram na Commi•1são de Finanças os gastos superfluos. 
Cobriremos de emendas a proposta orç<:mentaria em busca do n~
cessario equihbrio. Só os indivíduos de má fé, que desconheçam 
a nossa pertinaci<:~ no cumprimento do dever, poderão apodar~nes de 
r:egativi~tas :;ystem~.ticos c.· -1estruidorc'~ -d-:lirantes. O que ninguem 
con~eguírã é atrelar-nos ao c<:.rro do incondicionalismo. que degrada 
-.l parlamento e ~xcita a vingança dos opprirnidos. (Palmas). 

Nem valeria. como excu~3 ao compaucimento do Ministro. a 
circumstanda de ~er necessario o segredo policial para garantia da 
pro,ria ordem ameaçada. Compreh~nde~e o sigillo ant~ do ser tor~ 
oada publica a conspiração para qu:: não se rompam as malhas da 
ccniara ou ni\" ('"SCaoem alauns cumplices. Mas desde que o proprio 
Chefe d<!' Policia já falou a-::>s jornaes e o Governo baixou o decreto 
de fecham-ento. eGSP. segredo só pode· ser o de Polichinello. 

Já agora. senhores. os campos estão nitidamente demarcados. O 
(' -..overno é c reaccionario confesso. Somos nós os defensores d;, 
pureza dernocratica. no ;:u alto e v;ardadeiro sentido. A luta e.stá 
travada. Não é difficil pro.;:>hetizar-lhe o d~decho. 

Se as novas e contaminadas gerações do Brasil, ás qua~ re
pugna o mesquinho conflicto das facções, querem escolher um cami
nho oara ;~ renovacão. v;nham bater-se ao nossc lado. Ainda somos 
no deo;er de homen~ e de- idéas. de que falava o Sr. Oswaldo Aranh<.:. 
aquelle centro de irradic:.ção banhado pelas luzes da esperança no 
dia de amanhã. 

Não nos P'~rturbam a limpidez do raciocínio as objurgatorias 
suspeitas. Ha muito conhecemos certos lobos que se c-obrem agora 
com a pelle de ovelhas assustadas. 

A gloria do homem politico está em marchar para a fi·entt', 
abrindo o caminho .sem cotejar as palmas interes:;eiras nem temer a 
crueldade dos diffamadores . 

A' commodidacle do silencio preferimos emprestar a nos;a pda
vr<~ para defender os direitos dvicos de uma organização, que n:io 
ê a nossa. Assim santificamos a tribuna parlamentar, transformada 
em refugio de perseguidos. 

Dir-vo•1-ei, paraphraseando Herriot: "'E' .preciso tr;;~balha.- pelos 
que soffrem e esperam, par aquelles que aguardam ha -tanto tempo 
a Epiphania da Ju:stiça. Se a.s opposições não o fizess~. teriam per~ 
dido a ~ua razão de existir". (Palmas prolongadas. O orador é· 
cumprimentado). 

O Sr. Presidente - Está ímmedíatamente inscripto, para falar 
-na hora do E:~::pedieo,te; o Sr. Deputado Raul Fernand-es, o qual, etl
tretanto, ::ó àis~ de 10 minutos. 

Tem a palavra o S1·. Raul Fernandes. 

O Sr. ·Raul Fernandes (Palmas) - Sr. Presidente, de; Jni
DIJtos, tempo que V. Ex. annlUlcia como o que me está teservado ... 

. - O St'. Pr-esidente - O Regimento annuncia. 
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O SR.. RAUL FERNAI'TDES -- ... nesta hora, ou LSão de mais 
ou são de menos .para o discurso que me cumpre fazer no momento. 
Creio, entretanto, que bastarão para a minha tarefa. 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Sul mais uma vez fez 
baixar, das alturas desta tribuna, a mais elevada do Brasi-l, os raios 
da :sua eloquencia vingadora contra o honrado Sr. Presidente . da 
Republica, accusado, contradictoriamente, de ter sido propugnador 
de avanços consideraveis na d2mocracia e de agora estar repri
mindo movimentos que S. Ex. qualificou como enquadrados deritro 
dEJ democracia. 

Poderia responder, contra a pecha de -faccioso dada ao voto ex
presso ante-hontem pela Commissão, da qual não participei, pre-;idida 
por V. Ex., Sr. .Presidente, e que negou a sessão secreta pedida 
pela minoria, que as razões que levaram aquella Commissão a agir 
nesse :-;entido :ram tão intuitivas, tão plausíveis, que, antes mesmo 
deJ.la se reunir, já insuspeitos orgãos da imprensa haviam indicado a 
e$ta Camara o caminho a seguir como o mais aconselhavel nas cir
cumstancias em que o ca•JO se apresentava. 

O Sr. Barros Cassa! - E' a primeira v-e-z que o Presidente da 
Republica segue a imprensa. 

O SR. RAUL FERNANDES - Não é o Presidente da Re
publica que delibera aqui: é a Camara e foi esta que, por sua Com
missão competente, negou a 5essão secreta (Palmas} . .. 

O Sr. Barros Cassai - A iniciativa foi do Presidente da Re~ 
publica. 

O SR. RAUL FERNANDES - ... com razõeJ tão justas, que, 
antes della, dois orgãos da opposição, "O Globo" ·e. a "Vanguarda", 
haviam opinado no mesmo sentido. E são dois jornaes que combatem 
intransigentemente o Governo. 

O Sr. João Neves - Que pena a Camara não seguir sempre 
a opinião desse•s orgãos, .. 

O SR. ,RAUL FERNANDES - Ambos, e o "Jornal do Com~ 
mercio" antes delles, haviam dito que as pt'<ivas com que o Govei'no 
·averbara de facciosa •e de illegitin:ia a actividade pratica da Alliança 
'Nacional Libertadora, em contradicção com. ci s(!u programma, estão 
destinadas, pela lei e não pela vontade só do Governo, á apreciàção 
do Poder Judiciario, e que não era admissiv-el cjue debate \Sem objeé::to 
.a respeito do merecimento desSias provas fosse àberto nesta Camara, 
sem outra consequencia senão a de prevenir irreg).llarmente à opinião 
do Poder competente. 

Se o Governo está na nece&sidade legal, e na nec-essidade moral, 
de submetter á justiça, na especie á Côrte Suprema, em ult!ma instan~ 
cia, as razões que o' levaram a agir contra a Alliança Libertadora; 
.sé essas provas, no seu merecimento, têm de ser )ÍéllSSadas conten~ 
ciosamente pelo crivo da justiça, a que titulo emperihar~se a Camara 
num debate sobl'e a realidade e sobre o valpr de taes provas?. 

Se o Governo se tivet3Se dirigido á Camara pedindo uma pro~ 
videncia qualquer de sua alçada, comprehendo que a nobre minoria, 
com toda à razão, não quizesse opinar sem C!ffip]as e cabaes infor~ 
n:íações. · · ·· · 

Mas o Governo nada pe-diu; nada precisou pedir ao Poder U:~ 
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gislativo. Agiu dentro da lei, usou de faculdade sua, submetti.da ao 
co controle do Poder Judidario. 

O Sr-. 'Abguar Bastos - Então, para que o Legislaativo possa 
examin3r os actos do Executivo, é necessario que o Presidente da 
Repuhlica peça ã Camara o cwuprimento desse dever? 

O SR . :RAUL FERNANDES - Perdõe~me V . Ex.. mas o 
aparte não é pertinente ao meu argumento. Evidentemente. os actos 
do Presidente da Republica estão sempr~ sujeitm á nossa apreciação. 
Digo. eu, .porém, quando o acto está sujeito ao Judiciario é indiscreto 
(jUe a Camara. que no caso não é o poder competente, comece um 
debate que nE ) póde ter outro effeito senão prevenir o espírito dos 
juizes. 

O S['. Abguar Bastos - A Camara é sempre competente quando 
-liC trata de factos políticos. 

I 

O SR . RAUL FERNANDES - O respeito que devemos tri~ 
butar ao Poder Judíci.ario nos induz. em casos taes, a aaguardar o 
seu pronuncia:nento. s(' elle fõr contra o Governo, o processo de 
responsabilidade está aberto e então somos o plenario competente. 

O nobre Deputado Sr. João Neve:; de certo modo justificou o 
voto da Commbsão. Eu não acredito que o comparecimento do 
Sr .. Ministro do Interior ã Camara para adduzir provas que são pu~ 
blicas, que estão ao alcance de qualquer um ... 

O Sr. Barros Cassal - Mais uma razão -para S . Ex. ·campa~ 
recer com a..; Provas. 

O SR. RAUL FERNANDES- ... pudesse, de qualquer modo, 
alterar o ponto de vista adaptado pela minoria e aqui declarado com 
tanta emphase e vehemencia .pelo seu illustre representante. 

O Sr. .Presidente da Republica, na especie, agiu deante de uma 
prova que é a m~lhor de todas - porque é a confissão. 

Foi J.ido desta Tribuna, na data de 5 de Julho. o manifesto do 
<:hefe da Alliança N acionai Libertadora. 

Er.;e mantfesto foi commeotado hontem pelo nosso illustre col~ 
lega, representante do Pará, mas S. Ex., habilmente, eliminou de 
~eu commentario o que ha de mais substancial: a proposição final 
daquelle documento, onde tudo se resume definindo--se neste lemma 
o programma daaquella sociedade de acção social: "Todo o pocler 
á Alliança Nacional Libertadora" . Quer isto dizer: o Poder Exe~ 
cutivo, o Poder Leg~:;lativo e o ·Poder Judiciario concentrados na 
Alliança. · 

Poor cio que uma dictadura : o de;.potismo asiatico . . 
E' possivel que, diante de um manifesto .publico, que termina 

definindo por esta maneira o programma pratico dessa organizaç~. 
seja. necessario ainda pedir ao Governo. que traga ao exame <ia Ca.
mara as provas, pelas quaes está convencido de que a actividade da 
Alliança é suhveruiva? 

Nao Insistirei. Sr. Presidente, porque cahiria em c:ontradicção 
com.migo me:~mo, se examinasse o a.ssumpto .sob esse prisma. O -Po

. der Judiciario é o competente e julgará. 

O Sr. Pi.rrlu:iro Chagas - ·Eu perguntaria ee . o .Qovemo .pr~ 
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t~nde tambem fechar o !ntegralisrno. impedir sua. acção. porque Í<\.Ul
bem elle tem essa finalidade, que V. Ex. declara. da Alliança Na
cional Libertadora; todo o poder ao lnte'dralismo. 

O SR. RAUL FERNANDES - Responderei a V. Ex. que 
isso já é obj~çto de um req\.LE!rimento apresentado á Camara. que terá 
meu voto favoravel. e será respondido pela autoridade competente. 

O Sr. Motta Li~1a - Desta vez a Camara l'Õcie manifestar--se? 

O SR. RAUL r"ERNA..."-mES - Póde rnanifeGtar-se sempre e 
sempre se manifesta. Aqui se pergunta C01!10 s~ encara a actividade 
do [ntegralismo. As autorid;;~des têm o dever de dLer se a consi· 
deram legitima ou i!IP.gitirna. 

O Sr. Barros Cilss<:~l - A campanha da Alliança Liberal teve 
como bandeira o ncme do Sr. Luiz Carlos Prestf!3. N~ste caso, a 
Revolução de 30 estaria tambem condemnada da mesma fórma. 

Um D<:;putado 
Prestes. 

A Alliança Liberal nunca falou em Carlos 

O Sr. BE~rros Cassai - Sempre falou, desde o Rio Grande. 
O Sr. Motta Lim<J - Perdão, ante.q de 1930, o major Carlo-s. 

Reis troux~ documentos c:omra a Alliança Liberal na.; mesmas con· 
cl:ções dos de hoje. 

O Sr. P,esidente - Attenção! Peço aos nobres Deputados que 
não intenompam .o orador. cujo tempo é escasso. 

O SR. RAUL FERNANDES -. Sr. Presidente, o tempo é 
curto. Devo resumir minhas consíderaçÇe>. O Sr. Deputado João 
Neves da Fontoura declarou ser inadmissível que o Governo se apre~ 
sentasse como defensor do regime democratico, como elle o entende, 
quando na theoria moderna do Direito Político o conceito de de· 
mocracia se alarga, cada vez ma.i.s soffre cambiante..; innumeras, de 
modo a poder ter um conteúdo que diversifica de paiz para paiz. 

Não comprehendo esta arguição, porque o Governo não está fa~ 
~n<io theoria de Direito Publico . O Governo não está compondo 
um tratado no qual fixe uma certa c~n(;epção d.a democracia. O 
Governo diz que lhe cumpre defender as instituições, taes como es-
t1io org<;Ulizadas. Na Cons~ituição, ellas !Se acham fixadas. Della:$. 
nao poderemos variar sen&l, dentro da Catta. Fundamemal. pekls 
methodo.s pacificos . · 

Toda vez que um partido politico, ou um partido que !:lão é 
politico - PCOf, ainda, de acção puramente social - se arvora em 
arauto de 1.1ma nova fôrma de demoqacia, que. no fundo, não é se~ 
não despOtis.ti!O, e quer promover o a,dvento desse regime per m~ 
não constinrcionaes, o Govemo cumpre sua elementar obriga~o. di4 

~do: sou forçado a reagir, porque este é o meu ·primeiro dever. 

O Sr. João Neves - Perguntaria a V. Ex. se o Govemo fran~ 
ce.z, dianre d~ uma Constituiçã<:> democratica parlamen~~. fal~ 
ao seu dever, .permittind.o â ~xtrStna. direita de Mauras e ao com
JDunio.3mo, qqe se préqa na Fra.nça, que ten~ depJ,J~Os no Par
lamente. Falta esse govemo então, ao seu dever? 
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O SR. RAUL FERNANDES- No Brasil, o co.mmunismo, como 
doutrina c-conomka· e philosophica, está accessivel á prégação de 
qualquer Ul!l . 

O Sr. Jo5o NeUiêS - Na França, como doutrina pohtica, tam~ 
bem . 

O SR. RAUL FERNANDES - Mas, toda vez - e ahi ê a 
Constituição que intervém e não a vontade do Governo - . , . 

O Sr. João Neves - A Constituição intervêm para evitat" a re
voll!çãc . 

O SR. RAUL FERNANDES - . . . toda vez que se prégar 
o advento de um novo l"!gime por prOce.:;sos violentos, ahi, taxando 
de subversiva a propagai:Jda, a ~stituição diz : - Não se-rá ro· 
lerado. 

O Sr-. Pinheiro Chagas - Por processos violentos .prêga o In· 
t~gralismo c o Govémo não interveio. 

O Sr. João Neves - E' adm.ittlda a prégac;ão em toda Eu
ropa . 

O SR . RAUL FERNANDES - Poder-se-á ensinar a philoso
phia ccmmunista, ou a economia · mar:d;ta, ma.;; não propugnar o seu 
advento por meios violentos. como o odio entre as classes ou as 
gréves políticas, meios irregulares de fazer vingar uma ideologia 
política. 

A nação constitucionalmente organizada traçou a si mesma a:; 
quadros dentro dos quaes todas as as refonnas podem ser buscadas 
e alcançadas . 

0 .:; partidos políticos têm os meias mais amplos de conquistar 
a opinilio e de realizar -pacificamente os seus ideaes . Mas é intole
ravel que o façam por meio da violencia e da oppress:io: a 1ei o pro~ 
hibe, e, acima da lei, a Constituição. 

Consequentemente. Sr. Presidnte, muito bem e acertadamente 
di5Se o Govemo que lhe cumpria defender as instituições. Elias não 
~ão fixadas pela doutrina e ao sabaor de cada u;..,, pois estão defini~ 
das na Carta fundamental, taes como a Nação as quiz estabelec:·er. 

N~sse terre!lo, ao Governo . cumpre defendeJ-as, e a Nação .po~ 
derá alteral-as por meios pacificm e politicos, que estão traçados na 
propria Carta Constltuci<mal. 

Dizer. porém: "todo o poder aOs Soviets", ou "todo o poder á 
Alliança Nacional Libertadora'", não por meios políticos, porque a 
Alliança não é um partido politiro. mas, sim, um partido de. · acçlio 
social. (: abertamente, inilludivelmente, prêgar a guerra civil, a re~ 
voluçáo. 

O Sr. Jo~o Neves. desta vez, creio, Sr. Presidente, equivocou~ 
se. S. Ex. é velho polit:ic:o, e -cu tambem o sou. h minhas :antenas 
nllo slio menos sensíveis do que as de S. Ex. Desta vez. creio, a 
opinil!o do Pai%,· a opinião ·conservadora e mesmo a opinião dos hu· 
mi~es, ~tâ contra . S. Ex. (Palmas.) 

O Sr. João Neves - Isso é que não Cl"i!io. Nunca, na minha 
vida, estive seguro de estar tão cuto. 
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O SR. RAUL FERNANDES - No dia em que S. Ex. ra.pre-
sentcu o requerimento. eu vinh;l de t!IIla festa d·e operarios ... 

O Sr. Barros Ca.~S<J[ - Integrali.sta ou communista? ... 

O SR. RAUL FERNANDES - .... de o;:~erarios syndicali~:advs. •. 
e .pude bem medir o grâo de apreço em que ell~s têm a obra me
ritoria de ju•;tiça soda] emprebendida ~elo Governo do Sr. Getulio 
Vargas. (Muito bem.) E ã testa dos movimentos -extremistas. não 
vejo :~perarios que soffram: vejo .J.:>urguezes (apoiados) evadidos do 
~eu regime ou .trahidores a clle. Não sâo os operarío~ protegidos 
pela legislação social. a mais adiantada do mundo. que é hoje a do 
Brasil, que se insurgem na praça publica contra as instituições. 

Creio, repito, q~H:, desta vez, o nobre a&"~igo errou o alvo. 

O Sr. Jcão ~'\leves - Tenho certeza de que não ·errei. 

O SR. RAUL FERNANDES - E:-rou o alvo. S; Ex. não 
tem com3igo a opinião publica da ·P.aiz:. (Palmas), que sustenta. 
neste passo. unanimemente, a Governo da Republica , na defesa das 
nossas -liberdades. (Muito bem; muito bem. Palmas. O orador i vi· 
vamr:nte cumprimentado.) 

O Sr. Presidente -Ha sobre a mesa, e vou sumbetter a vo
tos o st>guinte 

l!!;Q UE!l.I.M:ENTO 

A repre;entação do Piauhy requer seja inserido, na Acta doo 
trabalho' de hoje, um voto de regosijo pela promulgação, tambem 
hoje, da Cor.stituiçáo do referido Estado. 

Sala das Sessões, 18 cle Julho de 1935. - Agenor Monte:. -
Freire de Andrade. - Hugo Napoleão. - Adelm.ar Rocha. - Pires 
Gayo:;o. 

O Sr. Hugo Napoleão (Pela ordeJm) - Sr. Presidente, V. Ex. 
e a Camara jã têm conhecimento di:! que. acaba de ser promulgada 
hoje a Constituição do Estado do Piauhy. 

O facto tem grande sígnificação para o ,povo de minha 'terra. 
Povo amante da ordem e ds liberdade, e:;tá v~ndo <:om indizivel ·saJ 
ti!lf.ação o encerramento do hiato constitucional. o iniica de sua or
ganização juridka, a reimplantaçã9 de. sua .. autononúa. 

O Partido Progressista Piauhyense, do .qual. tenho a honra de 
. ser presidente, contribuiu.muito e mu,ito para que o meu Estado. fosse 

entregue aoa Governo. de si mesmo. Os Deputados ·que elie mandou.. 
ã Assembléa Constituinte - e é de justiça incluir tam.bem todos. 
aquelles enviados pelo Partido Socialista - trabalharam na elabo
ração da Constituição IC!o &taào -co~ os. mais-,elevados propooitos. 
sem preoccupações d~ ordem par-tidaria, e c.om·:O fiU> unico de d;y:. 
ar:; Es~ado um Estatuto . digl,)o .de .seu .. povo. tral>alhadot. e livre. 

E o que acaba .. de occon-er. Está. rest;aurada. a autoflomia do. 
Piauh_y. 

O facto .se constitue num bem para o Estado e para a Pede
ração. 

··Por esse motivo, !S.t. Presidente, espero . que.· a Camara dará 
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c~u apoio ao requerimento da representação piauhyênse, ha pouco 
!;do por V. Ex . (Muito br.m. Palmas. ) 

O Sr. A<lelmar Rocha (Para encaminhar a uotação) 

- Sr. Pr~s.!dente. rnal se extingue o éco das festividades 
com que o Paiz cornmemor.cu o primeiro anníversario de 
sua Carta fundamental, já outro :motivo se nos apresenta, 
digno dos me!Srnos applausos. 

.. Refiro-me ã promulgação da Constituição do Estado do Piauhy. 
Envolvido, Sr. Presidente, nos movim~ntos políticos e sociae.; que 

agitaram a Nação por u'.l1 decennio, encerrando seu cyclo revoludo
nario na jornada victoriosa de outubro. fui sempre, desde os seu.o> 
primeiros instantes. u:n sincero servidor da demccrac:a e das leis. 

As minhas attitudes po1iticar., hontem como hoje, as minhas acti
vidades militares, então como agora. as minhas esperanças e os meus 
2nseios patrioticos, no exili.o cumpr:mento integral. sincero e honesto 
c a Constituicão. 

Estas, a:tliadas ás que me conf~re o mandato popular, são as 
credendaes com que venho. em nome da bancada socialista piauhy~ 
ense. pedir á Carnara do; Srs. Deputados um voto de congratulações 
por acontecimento tão auspicioso nos annaes da histeria constitucional 
do Brasil. 

Imbuído; Sr. Presidente. de um forte espírito de brasilidade, não 
quiz o constituinte .piauhyense afastar-se de muito do: moldes da 
Constituição Federal. preferindo, num impulso natural do seu atavis
mo historico. nelles vasar a .sua lei magna. que é um simples re
flexo da movimentada civilização brasileira contemporanea, vindo ao 
encontro da·; nE-cessid?.des economicas, politicas e sodaes do Piauhy 
hodierno. 

Resultante do estudo e da critica de dois dos mais eminentes 
·espíritos jurídicos de minha t~rra - dEsembargadores Simplicio Men
des. e Ad-alberto Corrêa Lima. autores do ante-projecto que foi am
piamente discutidc. e emendado pelos DeputadoJ de todas as correntes 
politicas, sem distincção de partidos ou de <:rédos .pbilosophicos, ir
manados todos no alevantado proposito de elaborar um estatuto que 
positiva!>se as aspirações populares da hora que vive1I!OS - a nossa 
Constituição ahi está. digna de formar, sem desdoiro. ao lado das 
suas co-irmãs, no avanço das idéa.s, na perfectibilidade dos .princi

. pios, na garantia da ordem social. no equilíbrio da FN:leração. 
Ante.; de ~erminar. Sr. Presidente. estas ligeiras considerações ... 

O Sr: Negrão de Lima - Brilhantes. 

O SR. ADELMAR ROCHA - . . . permitta-rne a Camara sa
lientar que o Piauhy não reingres5a no regime cons.titucional <=om a 
soffrega. pr~cipitaç~o dos Hbertarios, porque, governado actualmente 
por um espírito de alta expressão cultUral e de ampla visão democra
tica, o Dr . Leonidas de Castro Mello a -e1!e chegou pelas mãm do 
Interventor Landry Salles, que deixou no Piauhy os traços incisivos 
de uma orlentaç!!.o político-administrativa invulgar. 

O Sr. Hago Napoleão - Neste particular,. ha di dar,m.e licença 
-para discordar integralissimamente do nobre collega . Tive o c:uida
.,jo exactamente. de.não '3bonial: a ·questão politic:a. .para reunir t:odo!l. 
-<>.; piauhyenses no- pedido que formulámos á Cainara, sem cogitar de 
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partidos. Estou em campo diametralmente oppost~ ao de V. Ex. JJO ·• 

tocant<: ao Governo _;1olítico do Interventor Landry Salles. 

O SR. ADELMAR ROCHA - V. Ex . não me fará a injus
tiça de julgõr despropositad<.t esta manifestação, quando se trata de · 
um digno offidal do Exercito, que não tem mais qualqu~r parcella 
de governo na minha terra . 

O Sr. Hugo Napoleão -- Estou fazendo minhas restricções, por- · 
que tambem •;ou signatario do requerimento. 

O SR. ALERMAR ROCHA- Paio pela bancada Socialista e· 
V . Ex. se ext.:rnou em nome da Progressista . 

O facto, Sr. Presidente, ê que o Sr. Landry Sal!es, como disse. 
é cixoa traços incisivos na administração do meu Estado, quer pela.· 
clisdplin.:! do seu caracter, quer pela justeza das suas intenções, qu~r. 
principalmente, pela wceral honestidade na applicação dos dinheiros· . 
publicas . 

O Sr. Freire d~ Andrade - O que ninguem contesta. 

O Sr. Hugo Napoleão - Continuo com as minhas reslricções . .. 
sob todos os asp~ctQ;. 

O SR . ADELMAR ROCHA - Requerendo, pois, um voto de· 
regosijo pela promulgação da Constituição do Piauhy, quero trazer
tambem os meus applausos ás suas ultimas admin~õtrações, em cuja 
orbita de acção liberal ~;e p:oc~ssou a organização da collenda A::.-· 
sembléa Constituinte ... 

O Sr. Hugo Napof.::lio - Onde um candidato da opposição foi:' 
a>pancado pela policia · interventorial. 

O SR. ADELMAR ROCHA- ... e tambem aos Deputados. 
piauhyeoscs pelo patriotismo, intelligencia e tacto politico demonstra
dos na urdidura desse Codigo que honrará .sempre as tradicções de 
cultura da terra gloriosa que foi o -berço deSSoeG dois eminentes ftlmi~ · 
nares do pensamento juridico :brasildro - Coelho Rodrigues e Any~· 
sio de Abreu. (Muito bem . Palmas.) 

Em seguida, é approvado o requerimento do Sr. Age
nor Monte. 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a Mesa um reque1'4ne~to que · 
vae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 

N. 74- 1935 

(1" legislatura) 

Requeremos pelo ú::itermedio da Me:;a, sejam solicitadas .ao Sr .. 
!'viinistro da Justiça, · com a possível urgencia, as seguiotes infor~-- · 
maçõ~ : . . 

a) quantas vagas se deram . no quadro de Delegados de 1 • e 2"' · 
~a,s5;e. Çomm~;sarios-Inspectores, Commissarios e escrivães, da Po- · 
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lida do Districto ·Federal. apãs entrar em execuç:io o Decreto n. 
22 .332, de 10 de Janeiro de 1933 até a presente data; 

b) quantos annos de cffectivo serviço policial, contavam os func
·~ionarios promovidos nas vagas verificadas; 

c:) se e;ses ftmccionarios, ingressaram no serviço policial no oar
·9<> inicial da carreira, mediante concurso; 

.. d) q\laes os serviços de natureza tec:hnica, constantes dos as
sentamentos dc.sses funccionaria3 para a apreciação de seus conhe

- cimentos e . espeda~izados; 
e) se consta da Secretaria da Policia, o registro dos titulo.s de 

bacharel em direito de qu~ devem ser portadores os referidos func
. donarios .. 

f) que as mesmas iiúormações :a que se refer~ as letras b, c; d e 
. e sejam tambem prestadas com referenda aos funcdonarios mails an
tigos que deixaram de ser promovidos nas respectivas vagas. 

Sala das Ses.sõ~. 18 de Julho de 1935. -- Paulo Martins. · 
·Nogueira Penido. - Henrique Dodsworth. 

Encerrada a discussão e adiada a votação. 

O Sr. P residente -F'.stá finda a hora destinada ao Expe
.. cliente . 

Vae-.;e· passar á Ordem do dia . (Pausa.} 

ComParecem mais os Sr<S. : 

Euvaldo I.odi. Lauro Lopes,· Café Filho, Acylino de -Leão, Ab~ 
·guar Bas:tos. · Fenelon P~rdtgão, -Eliezer Moreira, Agenor Monte, De~ 
mocrito Rocha, Fernandes T avora, Pedro Fitm:e:z:a, Humberto de An-

- drade, Mcmte . Amies. José de Borba, F~gueiredo Rodrigues, Xavier 
de Oliveira, José Augusto, Gr.atuliano ·Brito, José Gomes, Mathias 
-Freire, Herectiano Zenaide. Botto de Menezes, ·Ruy Carn~iro. Osorio 
Borba, Barbosa Lima Sch>rinho, Alde Sampaio. Teixeira ·Leite, Hum
berto Moura, Motta Lima, Sampaio Costa, Melchisedek Monte, Aman-

. do Fontes. Manoel Novaes. João Mangabeira, Arlindo Leoni, Octa
vio Mangabeira, Pedro Calmon, Arthur 'Neiva, Edgard Sanches, At
tila Amaral, Ubaldo Ramalhete, Nogueira Penido, Pereira Carneiro, 

. Amaral Peixoto. Jullo de Novaes. João Guimarães, Raul Fernandes. 
· Levi Carneiro, Eduardo Duvivier. Bento Costa, A!ipio Costa1Jat, Pra
.do Kelly, Lontra Costa, Nilo Alvarenga. ·Bandeira Vaughan, Cârioo 
Luz, Noraldino Lima, Clemente Medrado, Theodomiro Santiago, Joã o 
Beraldo, Arthur Bernardes Filho, José Alkmim, Celso Machado, Matta 

, Machado. Anthero Botelho, Bueno Brandão, Theotonio Monteiro de 
Barros, Waldemar Ferreira, Oscar Stevenson, . Carlota de Queiroz. 
Moraes Andrade. Cinc:inato Braga, Castro Prado, Macedo Bltteneourt. 
Laerte Setubal, Bias Bueno, Alves Palma, Jorge Guedes. Gomes Fer
raz. Aureliano Leite Justo de .M.orae·:;, Horacio ·Lafer. Fabio Aranha. 
Domingos Vellasco, Laudelino Gomes, Trigo de Loureiro, Arthur 
Jorge, Arthur Santos, Abelardo Luz, Dioiz Junior, João Carlos. Re
nato Barbosa, .Pedro V~rgara, João Simplicio, Raul Bittenc:ourt, Bar~ 
ros Cassai. O scar Fontoura, Pedro Jorge, Arthur da Rocha, Silva 
Costa, Aiberto Surek. Vieira Macedo, Martinho Prado, Oliveira Cou~ 
'tinho, Alberto :Alvares, Pauol Assumpção, Pedro Rache. Ga::;tão de 
Brito, Riberto Simonsen, Vicente. Galliez, Leoncio Araujo, Gastão 

.. Vidigal. França Filho, Arlindo Pinto, Augusto Corsino, Sylvio Leit:io. 
. Moraes Paiva, Thompsoo Flores (117) . 

Deixaram de comparecer os Srs. : 
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Arruda Camara, Agenor Rabello. Caldeira de Alvarenga, Deo-· 
doro de Mendonça, Agostinho Monteiro, · Josê .?ingarilho, Olavo O!i- · 
veira, Tehovah ·Motta, Ricardo Barreto, Samuel Duarte, Mario Do
mingues, Severino Mariz, O~lando Araujo, ·Mello Machado, Clemente 
Mariani, Lauro Pa...sos, ·Pedro Lago, J. J. · Seabra. Alfredo ·Masca"" 
renhas, Magalhães Netto, Asdrubal Soares. Francisco Gonçalves, 
Candido Pessõa. Henrique_ Lage. H~rmete Silva. Acurcio Torres, Ces;;~r 
Tinoco, Cardi!lo Filho. Martins Soares. Jose Braz, Clevindo Coelho, 
Adelio Madel. Wa·>hington Pires, JusceBno Kubitschek Polycarpo · 
Viotti, Furtado de Menez~s. Daniel Carvalho, . Carneiro de Rezende, 
João Penido, Tm.ê Bernardino. Rezende Tostes. João Henrique. Jacques 
Montandon, Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Santos Filho. Ver~ueiro 
Cesar. Garoa Cerqueira .. Joaquim Sampaio Vida!, Hypolito do Rego, 
Felix Ribas, Roberto Moreira, Meira Junior, Miranda Junior, Josê 
Cassio, Trigo de Loureiro. Dario Crespo. Abilio de As-;is, Martins 
e Silva, Damas Ortiz, Chrysostomo de Oliveira, Lima Tei:x~ira, Car
doso Ayres. Vicente Gouvéa, Paulo Martins (67). 

ORDEM DO DIA 

J• discussão d-, projecto n. 138, de 1935 ( J• legfsla
tura), disporrdo sobre o :prazo para o registro dos chimir:os. 

O Sr. Pr~sidente -Entra em discussão o projecto. 

O Sr. Barreto Pinto - Sr. Pre--;idente, o projecto numero 138. 
-tie 1935. dispõe sobre o prazo para registro dos chimicos. 

O De c~ to n . 24 . 693 estabeceleu, · no · seu art . 1" que sã pode
rão e"ercer a profissão d-? chimico os que ,possuírem diploma de-
chimico, chimico industrial agrícola, chimico industrial. engenheiro 
chimico, concedido pelar; escolas superiores officiaes ou offkiaJizadas. 

O § 2." C!o art. 1" estabeleceu o seguinte: 

"Como regime de adaptação. gozarão tambem dos fõ
ros de chimico · aquelles que, por occa;ião da publicação 
deste decreto, provart>m achar-se no exercido effectivo de 
funcção publica, OI! no de particular, para a qual Seja' exi
gida a qualidade de chimico. devendo dentro do ·prazo· de
um anno, a contar da data da referida publicação. effe
ctuar o seu registro na repartição competente· .. 

A Commissão de Legislação Social vem, agora, com o projedo· 
n. 138. declarando· que: 

.. O praz.o de um anno est.ahelecido no § 2• do artigo 
t• do decreto n. '24-.691 de 12 de Julho de 1934. para<o
regis'tro na repartição comp~tente dos profissionaes a que
esse dt:ipositivo se refere, será contado da data .da pUJ)ll-

·cação do ·regi1.1amento, approvado p~lo decreto n: 5.7, .de-· 
20 de Fevereiro de 1935,. terrninanáo. ass.im em '23 de Fe-
vereiro 'de mti. .. . . . . . 

Justificando esse projecto, que submette á approvação da Casa ... 
a Gm!missão -de ' Leg'i~laç:ío · .Soci.al ' d~i que a 

" ... reali:;ação desse registro não podia se: r feita sem que--
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o ; Poder 'Executivo ·baixasse o respectivo regulamento de
terminando ~·:; normas que o mesmo deveria obedecer ... 

·Ora, fo1 o decreto expedido em pleno regime discricionario. 
Nes;a · occasi~o. o Govemb ~Provisorio pelo decreto· numero 19 . 398, 
<'rtfeixava nas suas mãos os Poderes Legislativo e Executivo, de ma• 
r:elra que, desde logo. estabeleceu ·o prazo de um anno .para que o 
registro :;e fizesse. Quer dizer, pelo art. t • -determinou quaes as 
pessôas que poderiam exercer a ·profissão d~ chimico, c, pelo § 2•, 
pennittiu que .todos aquclles que já estivessem -exe.rcendo funcção .pu
blica ou particular para a qual fo;se exigida a profissão de chimico. 
teriam o direito ?.O registro. 

O Sr. Francisco Moura - ·s alvaguardando os direitos adqui· 
ridos. · 

O SR. BARRETO PINTO - Diz muito bem o nobre collega. 
Vem a Commi~são de Legislação Soda! e dlz que esse prazo 

scrâ contado da data da publicação do regulamento approvado pelo 
decreto n. 57, de 20 de Fevereiro de 1935. 

O Sr. FranciJco Moura - E' prorogação. 

O SR. BARRETO PINTO - Não é tal_ 
Tanto assim o entendeu o Governo da Republica que, no art . 

28 do decreto n . 57, que regulamentou o registro, dizia: 

"O; diplomados em chimica que, ao tempo da publi
cação do decreto n. 24.693, de 12 de Julho de 1934, se 
achavam no exerddó de sua profiss~o. em ·estabelecimento 
publico ou particular. deverão requerer, até 13 de Julho 
de 1935, o registro de que trata c- art. 2", d~ste regula
mento ." 

Como ;;e sabe, esse decreto foi de Ft':vereiro de I 935 . Respei
tou elle. como não poderia deixar de respeitar, o que o legislador 
do Governo discriccionario procurou fa:~::r. 

O que se quer, Sr. Presidente, é uma :prorogação. Não sou con~ 
trario. Mas, não póde ser dada como a deseja a Commissão de 
Legislação Social . C>·· que tem ·de· prevalecer é o seguinte : e·xrste 
decreto do Governo .Provisorio, a pprovado pela Coffitituinte. ~stabe
ieceOOo o prazo ·de tim anoo -para· o· registro. Se queremos pro
rogação, devemos concerlo;l~a· sobre o prazo estipulado pelo Governo 
discriccionario, e não· ·dh:t':r :rimpltsmente que esse prazo serâ cón
tado da- data da publtcação.'do- ·regulamento. 

Nessas cond~õe;, peço que· volte o .pro;ecto ã Cmnmissão, afim 
á e que se pronuncie sobre emenda que ora envio á Mesa. nóS · -.se~ 
gulntes termos : 

"Art. t.• Redija~se assim: "·Fica prorogado até 31 de 
Dezembro de · 1935· o prazo a que· se · r~er~ a ultim·a parte 
do § 2° do art. t• ·do· decreto·n. 24'.693, de 12 de JtrTho 
de 19~ ... 

O Sr. Fr::mcisco Moura - A finalidade é a mesma ; E' quest:!o 
apenas ·de redat:ção. 
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O SR. BARRETO PINTO - Eram es.>as, ST . Presidente, as 
considerac;ões que desejava fazer. 

Vem á Mesa é lida apoiada e envia da ãs · Commissõe1 
de Legislação Social e de Educação e Cultura, a seguinte 

Emenda ao pra_iecto n. 138, de 1935 (1• legislatura) 

( 3n discussão) 

R~dlja-,c. assim, o art. I 1 : 

"Fica prorogado atê 31 de De2embro de 1935, o prazo a que 
(A cmcndii\ foi justlfkada da tribuna.) 
se refere o <-rt. l " do decreto n. 24.693, de 12 de Julho de 1935." 

Sala das Sc~~õcc;, 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Em seguida. c encerrada a discussão do projecto n. 
138, de J 935 ( 1" legislatura). ;fivando adiada a votação até 
que as referidas Commissões .dêem parecer sobre a emenda. 

Discuss:io unica do projecto n. 115. de 1935 ( 1• le
gislatura). estendendo aos fieis da Delegacia Fiscal de Si!o 
Paulo c dt1 Alfandega de Santos os beneficios do decreto 
n, 4, de 1935. com parecer da Commissão de Finarzças e 
Orçamento sobre as ·emendas de 3•. 

O Sr. Presidente - 3 ntra em discussão o projecto . 

O Snr. Gomes Ferraz - Sr. Presidente. o projecto, em de· 
bate, n. t 15 destr. legislatura, confere garantias e outorga dircltos 
a uma dctl.'rmin::tda elas ·c d~ func:cionarios. direitos e garantias que 
estes j<imais Uvcram. nu que dla jámais tev~. 

Pdo decreto n . 4, de 23 de Janeiro de 1935. aos fieis das re
c:ebedoria do Dlstricto Federal e de São Paulo foram aGseguradas as 
seguintes vantagens : 11) ~~rem considerados ajudantes de thesourciro; 
b) ser.:m nomcndos pelo Pre~idente da Republica; c) serem manti· 
dos nos seu~ cargo~ independentemente de indicação e de nova no
mcaçlio. uma vez prc-:tada a fiança legal; finalmente, d) serem con
siderados func:clonarlos publicas para todos os effeitos de .direito. 

Pois bem, Sr. Presidente: todas essas vantageru; tomar·se-ão ex .. 
tensivas. igualmente. aos fiei;, elas delegacias fiscaes. das Alfande• 
gas, da C<1sa d:~. Moeda, da Caixa de :Estabilização, do Thesouro, 
dos Correios e Telegraphos, uma vez appr.ovado, nos termos em que 
se acha, o projecto em debate. 

A approvaçl!io desse projecto, que nenhuma despesa trarã para 
os cofres publlcos . . . 

O Sr. Thompson Floces - E grandes vantagens. 

O Sr. Barreto Pinto - Virá estabilizar os fieis de thesoureiro, 
que. vivem soHrendo continuas demissões. 

O SR. GOMES FERRAZ - Acceito a collaboração dos no
. bres collegas . 

. . . virá, além di&;o, reparar uma injuStiça, estabelecendo p~· 
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·feita igualdade de direitos c garantias para a mesma categoria de 
ftmccio.naria.!'·, igualdade que outra coisa não significa do que ~ 
perfeito reajustamento, . no senti-do technico do tenno. 

Tenho, .porém, alguma$ duvida,; sobre a extensão do projecto, 
duvidas que desejo vê;;- esclarecidas pelos seus autores ou pelos mem
'bros da Cornn:iissão de Finanças e Orçamento, independentemente do 
offerecimento, por minha parte., de emenda elucidativa. · mesmo porque 
não é meu intuito obstruir ou atrapalhar a marcha· do proje.cto. 

O s •. Barreto Pinto - V. Ex. o está defendendo com muito 
brilhantismo. 

O SR. GOMES FERRAZ - Primeira -duvida: se o projecto 
visa a estabilidade do funccion'ario, nenhuma disposição é mais 
acautelladora de~sa ~stabilídade do que a do artigo 6" do decreto 
n. 1, citado. e por onde se verifica que foram mantidos nos seus 
postos, independentemente de nova nomeação, os fie~> das recebe-
darias. · 

A honrada Commissão à e Finanças. acceitando a· emen·d; n. 2, 
da autoria do ex-Dep!Jta~o. Sr. Mozart Lago ... 

O Se BarN~fo. Pinto -:- 'Dam.bem já tive a mesma duvida que 
·neste momento assalta V. Ex. Parece-me que a acceitação desta 
<:menda virá tra:z;er certa .con-fusão na applicação da lei. 

O. SR. GOMES FERRAZ - ... fará subordinar a nomeação 
·dos actuae& fieis á indicação do thesoureíro ou do pagador ... 

O Sr. Barreto Pinto - .Tornando, portanto, cargo de confiança. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... e, por con>eguinte, 'inutilizando 
.a estabilidade porque deixa a nomeaç~o de novos funccionarios ao 
·arbítrio daquelles serventuarios. 

O Sr-. Barreto Pinto - Aliás, a jurisprude.ncia mansa e pacifica 
-do mais alto Tribunal foi sempre no sentido de assegurar e reconhecer 
os direitos daque!l~s que haviam sido exonerado.>, desde que tivesse 
.completado o prazo de 10 annos, applicando-se, assim, a lei numero 
2. 924. de 1915. que consolidou as disposições relativas á estabilidade 
.nos cargos publicas. Quem apreGentar emenda ao projecto. Em vista • 
. Porém, do exP=to por uma Commissão da Caixa de Amortização e 
de appellos insistentes de diversas pessoas para 9ue não . emendasse 
a proposição, deixei de fazel-o :por uma razão -simples: <!entro de 
pouço o thesoureiro- da Caixa de Amortização vae ser substituido e 
.será como que organizado um novo gabin~te. O novo ·thesoureiro já 
tem no bolso do col!ete os nomes dos fieis que pretende levar é Não 
emendei o projecto para ~vitar que esses pobres fieis, que vêm traba
lhando com abn-egação e competencia sejam -di.spensados. · 

O SR. GOMES FERRAZ - Secundando as brilhantes pende• 
rações do nobre Deputado Sr. Barreto Pinto, entendo que a e~igencia 
da emenda Mozart Lago, ·poderá ser applicada ás nomeações futuras. 
Quanto ·aos actuaes ·funccienal'iOs não deve ella ser applicada, mesJDo 
porque, de accõrdo com o art . 6•, os act\Iaes fic;am garanti~ as inde• 

.pendentemente de nova nomeação. Se o art. 1°, do projecto diz que 
.serão (:'Xtemivas aos fieis as vantagens do decreto n. 'Í, é justo, t~-
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bem, que elles tenham os. seus lugares garantidos, por ser exactamente:· 
esta a vantagem mais importante consignada no ref~-rido decreto. 

Os actuaes ·fieis. por conseguinte. devem ser mantidos em GeuS 
postos. independent~men.te de indicação do thesoureiro ou pagador e· 
de novas nomeações pelo presidente da Republica. 

Esse o meu . prüneiro reparo, a minha primeira duvida, aliás já 
esclarecida -~los aparte; dos nobres collegas. 

A segunda é quanto ã fiança . O decreto n. 1, estabelece a 
fiança de 5:000$000, para os fieis das Recebedorias. Ora. não ha 
parallelo entre a responsabilidad~. de um fiel -de ·Recebe<loria com 
a de um fiel das demais repartições federaes, como, por exemplo, um 
fiel do Correio Geral. A · responsabilidad~ do promeiro e muito ex~ 
te!7sa, muito importante: ê ju·;to que elle preste essa fiança de 5:000$; 
mais para um fiel de Correio, que tem .r:sponsabilidade limitada a um 
determinado quantum. em regr0 n':nca e:x:cede a 3:000$. a fiança ê 
por demais excessiva. Ademais, as fíança.s nunca correspondem ã 
effectiva responsabilidade do gestor. Haja vista por exemplo, o the~ 
scureiro -do Correio Geral de S. Paulo, com fiança arbitrada em 
36:000$. quando sua rf·~ponsabilidade ascende a milhares de contos. 

Neste caso será ~abia a dhoosição do art . 2", do projecto, .se 
for mantida. e que -;:stab?lece o~ limites minímo e maximo de 2 e 
5:000$0000. 

Entendo que o ,projecto satisfaria plenamente a finalidade a que 
~e propõe. ·>e prescreve as s~quintes disposições: 

"::) S5o appliçavei". aos fieis do Thesouro Nacional, e aos da 
Caixa de Amortização. da Casa da Moeda, .das Alfandegas. dos Cor~ 
reios e Tel~graphqs, ~- bem assim, ac·> fieis dos thesoureiros, thesou~ 
reiros-pagedores e pagadores das Delegacias Fiscaes do Thesvuro 
Nacional. as dispos.içõ~s de dec_reto n. 4, A de 23 de Janeiro de 1935. 

b) ficam mantidos no exerckio de seus cargos, independente
mente de indicaçées ,, de novas nomeações, os actuaes fiei•>, :desde 
que .prestem fiança em dinheiro ou ~m· apolices; 

c) o provimento dos cargos, que se vagarem, se .dará sempre 
por indicação escripta do respedivo thesoureire ou pagador; 

dj o director gr.-al da Fazenda PU:.lic<> fixará a importancia 
das fianças da; fieis a que se r~ere o art. 1 •, dentro dos limites de 
2:000$, a 5:000$ tendo em vista a fiança prestada pelo respon.saver 
a qu,e estiverem ~irectamente subordinados ... 

· Em ta'!s termos, Sr. Presidente, sou favoravel ao projecto. pela 
justiça e equidade que encerra. (Mui~ bem..) 

'Em S!!guida, é encerrada a discussão cio projecto numero 115, 
d,e )935, '(f• iegislai:tua), fican,l.o ad:ada a votação, na iorma do 
~egimentc. 

Di.scus.são unica do projecto n. 73, dç 1935 (la leg4-
1atur-'!), appr-OvEtndo uarios actos intemaciorLae~ a.ssignaáos 
e~n::'! o Bfasil e o Uruguay; 

O Sr. ·Presidente - Entr.,_ em di;cussão o projecto. 

O 'Sr. Barr~c Pinto - Sr. Presidente, em mensagem de dia 
7 de Maío o -si-~ 'Presid~te da Republica submetteu á consideração
da ''Càmara copias 'authimtica.s ·de varias tratad~ internacionaes, ce
l~b~do~. -~~tre <> Brasil e '\ republica Oriental do Uruguay. 

o :proj~cto está datado de 5 d~ Juiho ·de 19.35, e delle foi -re
iator o o<lol'e · DCl'Utado, uma das mais bn1han~es figuras desta Çasa~ 
Sr. Negrão de Lima. 
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Ma·· . S r. Pres! jentr. tmho duvidas sobre se a Cama ra pode· 
~preciar . eStes actos internadonaes~ pórque elles foram assigoàdos 

· ~entre ·o Governo do ·Brasil e o Governo do Uruguay em 20 de De~ 
zembro de Í933, quando nós encontravamo.s em pleno regime di~ 
cricionaric. 

O art. 18 das "D~posições Transitarias" da Constituição de~ 
claré'. c ·:eguintc : 

" Fic:~m approvados os actos do Governo Pr<!yisorio, 
jnterventores federaes nos Esredos e mais delegados .. do 
mesmo Governo. e . t'Xcluida qualquer apreciação judicial 
dos mesmos actos e dor> seus dfeitos". · 

Ora. Sr .. Pr~sidente, quero crêr que ~sses h·atados já se ad~~ 
ir.duidoo no artigo W das ''Disposições Transitorias" da Carta Ma
gna. ·de maneira que a amara' não terá' mais de se pronunciar sn~ 

. bre o~ rne~m.os, salvo em relação ao protoco!lo à·ddicional. · asslgna
' .do a 22· de Agosto de "1934. ,depois de promulga da a nossa Car~ 
. Magna . · 

As~im. Sr. J?resldente. entendo que o projecto deve voltar á 
. Commis.são., Pa:a _que isso .se verif:_quc, ~nvio ã Me~a uma -emenda, 
supprindo as disposições relativas convenios e tratados celebrados a 
ÍO .de "Dezembro d~ 1933. 
. . .O artigo .Jic~!'á redigidc da .seguinte maneira . 

-Era o .que ·tinha a dizer . 

Vept â Mesa é lida e apoiada e env iada á Commis~ 
são .. de· Dipk!macia e Tratados a seguinte 

. Eme:-!da ao proje~to . N . 73. de .1935 _( 1• LegUatura} 

(Discussão unica) 

Redija-se, assim: 
Artigo unioo. Fica approvado o Protocollo Adc1iciona1 ao Tra~ 

rado de Extradicção Brasileiro-Uruguayo, assi_gnado aos ·vinte e tres 
ôia's de Agosto "do· ~~no .de inil novecentos e trinta ' e quatro, na d

·nade ·do ' Río de ]àn~iro, revogadas as disposições em · contrario. 
Sala ··da:3 ·sessões. 18 ·de "Ju:h.. ·de ··1935. - 'E'.imríiú:Jo Barreto 

·Pinto. · · · 

Justificação 

-Re!)ort~me ao que declarei, hoje da tribuna . 
:-os act?~ !nte~êi9n~es' a que Se idere o.~tigo )• do projecto, 

com ~xtepção 'do .:Protoe<lllô 1\âdiêional, .formáin · as.signàdos n.o re
, gime : lllsc:rlH~n.lirio ~ N~s c;Çn9!Ções, ·. estao ton!pr~heo,dídos pelo ar~ 
tiqo 11h:!as ·"Disposições· Trarisitoriás ... àpprovádo p~là ·Constituinte 
~aciOna\. · · · · · 

.A :.Prevale-:er o.'-*O criterio .-tere_mas :de exan_rinar, em legisiatu!"a 
~.d.~ri,a, .. tr1_1t~os e . con~s .\que já :~ry;w app.r()vados pela l>s· 

.. ~I é a. q~:_e _.e]aJ?orou _.a lei _.or_g~ca do \ Paiz. 
S\:IP:m.-~~~r~.l;ll:e~i. .C.O.t;~~t-:; .. ao cque ,d~g4ir os ~e*'es. 
Sál_a -~~as .~SeS,\l~s. ,18 .,d.e ~I~~~o ~e .f-9.35. - Plf!IWJf.o Barreto

'l>tnto. 
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O Sr. Negrão de Lima - Sr.' Presidente, o Sr. Deputado 
Barreto Pinto. por .k;so ·mesmo que é o mais assíduo ·habitué da. ·nossa 
tribuna, ha de, por certo, durante sua vida parlamentar. assim ~

. perime:ntar derrotas. como colher muitos triumphos. De minha parte, 
. oonfesso. não desejo contribuir senão para estes ultimes. 

O Sr. Barreto Pinto - Agradecido a V .. Ex. 

O SR. NEGRÃO DE LIMA - E, juntando, desde logo, o 
pensamento á acção. declaro. na qualidade de .relato~ desta materia, 

· conoor<iar .em que o projecto numero 73 seja reconduzido á Com
. missão de Diplomada e Tratad~. afim da mesma. detendo-se tiO 

c::x:arne da emenda offerecida pelo nobre collega .. por sua ver .1~ 
minar a ma teria ora susdtada. 

Seía.-me, entretanto, licito adduzir algumas palavras que expli
quem os motivos, de extrema simplicidade, pelos quaes não occorre.u 

'á Corrunissão examinar o aspecto provxado pelo debat~ a que se 
·entregou o Hlustre collega. 

Tendo recebido do Poder Executivo a Mensagem d~ tratados 
a q11e se refere este projecto, a Commissão, depois de verificar que 
attendiam plenamente aos intere;ses reciprocas nel!es regulados, orien
tou-se no sentido da .sua approvação, considerando a ratificação pe
los repres-mtantes da Nação significado diplomatko do mais. alto apre
ço, nesta grande hora sul-americana. quando . os bons ventos da cor
dialidade continental sopram em todos os recantos do Novo Mundo. 
Levantada, porém, no plenario a hypothese · áa desnecessidade desta 
upprovação. uma ve:z; que os convenios em causa e;tão implicitamente 
tatHicados pelo artig<J 18 das "Disposições Transitarias" da Cons
tituição. cumpre naturalmente ã Commissão de Diplomacia e Tra· 
tados rever o assumpto, resolvendo com a sabedoria que o caso re· 
que;. 

Era a explicação que tinha a dar ã Ca:3a. (Muito bem.) 

Em seguida, é encerrada a discussão do projecto n. 
73, de 1935 (1" legislatura). ficando adiada a votação áté 
que a referida Commissão .dê parecer sobre a emenda of
l:eredàa. 

Discussão unica do projecto n. 134, de 1935 (1• legis
latura), abdndc o credito de 395:647$098. para pagar dia· 
rias BD _pessoal mar-itimo da Saude do Por-to do I?io de 
Janeiro·; com' substitutwo da Commissão de Finartças e Or· 
çamcnto. 

Encerrada a discussão, -ficando adiada a votação, na 
forma do Regimento. 

Discussão especial do pro;ec:to n. 85. de 1935 (1• le
gislatura) . (emenda approvada e destacada do projecto n. 
32, de 1935 •. 1" legislatura), dispondc sob;;e preet:chimento 
das vagas de cirorgiões-- dentistas do Corpo de Saude do 
B:v:ercito por sat'gentos diplomados em odontologia. 

Encerrada a discussão. ficando adiada a votação, na 
forma do Regimento . 

Discussiio unica do parecer n. 6, de 1935 (1• legis
altura), mandando restituir ao Tribunal de Contas o pro
cesso de recutsa de registro ao novo çonft'acto celebrado 
entt'e o G<,verno Federal e a Pan-Americana Airwags [ru:;., 
para a constt'ucção cio ,Aeroporto do Rio de Janeiro. 
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Encerrada a discussão, ficando adiada a votaçãó, na 
forma do Regimento. 

2& discussão do projecto n. 9. de 1934. regulando · o 
horario nos serviços publicos. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 
Ha sobre a Mesa emendas que vão ser lides. 

guinle~ 

São, Guccessivamente, lidas e enviadas ás Commis.sões 
de Legislação Social e de Finanças e Orçamentos as se~ 

Emendas ao projecto n . 9, de 1934: 

(24 discus~o) 

N. 1 

Sub')titua-se o § 4.• do art . 4•, pelo seguinte: 
""Para distribuição do horario, nos ·boodes e omnibus serão feitos' 

doi; turnos. com quatro horas de descanso, p~rfazendo, entretanto. 
os dois turnos oito horas, no minimo." 

Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Adalberto Cam.a:rgo. 
Silvio Leitão. - .Leoncio G. Araujo. - Ferreira Lima. - Pedro 

Jorge. - Ab,~J dcos Santos. - Osorio Borba. - Arthut: l?.ocha. -
Austro ldiart de Oliveira. 

A distribuição do serviço, nos bondes ou omnibus. num unico 
turno, de oito horas corridas sómeote prejuízos .sérios poderá trazer 
para o ~erviço e para a saude dos empregados. Porque, ninguem 
poderã contestar, em boa~fé, que a tarefa de dir.ecção de um vehiculo 
de transporte, como os acima .citados, é das mais extenuantes. Dahi. 
pois, a necessidade desse serviço ser .feito em dois turnos. 

Sala das Sessões,. 18 de. Julho de 1935. - Adalberio Camargo. 
S ilvio Leitão, - Leoncio G. Araujo. - Ferreira Lime. - Pedro 

Jorge. - Abel dos Santos. - Arthur J?.ocha. - A u.stro ldiart de 
Oliveira. 

N. 2 

Supprima-se o .§ 5• do art . .oi•, do projecto n . 9, de 1934:, tendo 
em vista a emenda que, n~ta data, apresentei ao § 1°, do citado 
art. .oi• . 

Sala das Ses;ões, 18 de J ulbo de 1935. - Adalberto Camargo. 

O Sr. Café Filho (Pela ordem) - Sr. Presidente, Senhores 
Deputados: o projecto em discussão pretende regular o trabalho nas 
empresas que exploram .s.erviços public:os, bem como o trabalho, quando 
directamente explorado. pela União·;. pelos Estadas e pelos Muni~ 
cipios. 

O projecto está subscripto por emin!ntes collegas, em quem re~ 
eonheço autoridade sufficiente para encarar esse problema. para mim 
ba.itante . complexo, por se tratar de legislação social no Bmsil, que
muitos· encaram como uma aveorura e outros como uma experiencia. 
:·· Por. isso : ~~sttio. Sr. ·Pre'Sid~rite·. entendo ·que devemos ter · a: 
maior cautela na elaboração dessas leis, evitand~se que, por inadver~ 
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tenda, ~~gg:·•··.-cmos o problema que procm·amos, de boa vontade, re~ 
.solve,·. 

Sou dos que pensam ser o melhor combate que .se pode o.ffer.ecer, 
no momento, aos e:.dremism::Js, qu<:r d?. direita, quer da esquerda, 
uma bõa legislação, reguladora das condições do trabalho no .drasil, 
reveladora da nossa sympat!-::a p~las clas~s humild.:.:;, esgotadas nas. 
suas energias pelo trabaiho ~em descanso e sem salario justo. 

E. Sr. Prcsidente. vejo no p.rojecto e:n discu.:;são - permittam~ 
me que o diga os seus autor::s - di.:;positivos. cuja applicação não 
sei como poderá ser feita , !;er.l trazer g;avcs consequencias ao tra~ 
balho e aos trabalhadores . Estudando ê:>; condições de trabalho das 
empresas que exploram serviços p ublicos 1:.0 Brasil. uão sei como 
possam ser cumpridas as determinações cont.:das na .proposíç&o. d~de 
que ellas se a-fastam das normas reguladoras dos serviços nas em~ 
pre,:;as particulares . 

O projec to pretende regular as condições do serviço, quando 
explorado. directamente pela União. pelos Estados ou pelos Muni~ 
cipios, extendendo-s e as mesmas disposições quando o trabalho e 
explorado .por empresas conceruionarias de serviços publicos. . Ficou 
assim no mesmo plano o trabalho que podemos chamar official e o 
trabalho de empresas que se amparam em favores do poder publico. 

E', ainda, de notar que no art. 2° do projecto. mar.da-se appli
car, integralmente. aos serviços .publicos as leis , decreto.; c regula~ 
mentes que regem as Caixas de Aposentadorias e Pensões, a Syndi
calização, o Trabalho de Muiheres e Menores ~ a Lei de Férias, sem 
trazer-se nenh\41lla innovação a e;sas leis. 

Dahi, Sr. Presidente, encontrar contradicção e disposições ch~ 
cantes com a legislação já existente. . 

Uma das leis mandadas cumprir pelo projecto em discussão, o 
decreto n. 20.165, de 1 de Outubro de 1931, que reformou a legis
lação das Caixas de Aposentadoria; e P ensões. com ·as a lterações 
do decreto n. 21 .081. de 24 de .Fevereiro de 1932. no seu texto já 
regula a aposentadoria dos operarios empregados em empresas con~ 
cessionarias de serviços .puhlicos e dos que empregam a sua activi~ 
.dade em aerviços directamente explorados pelo Estado. 

O decreto que citei no seu art. 1°, tem esta disposição: 

""Os serviços publicos de transporte, de luz, força, tele
graphos telephones, portoo, agua, esgotos ou outros que venhalli 
a ser considerados c:omo taes, quando explorados directamente 
pela União, pelos Estados, Münicipios ou por empresas, agru~ 
pamento de empresas ou particulares, terão obrigatoriamente 
para os empregados de dHferenteu cl&ses ou categorias. Caixas 
de Aposentadoria e Pensões, . com per.sonalídade jurldica, il:e
gidas .pelas disposições desta lei e directaJ:ncnte subordinadas ao 
Conselho Nacional do Trabalho··. 

O Sr. Francisco Moura - Assim, o caso não é de contradicção, 
porém de repetição . 

O SR. CAF2. -FILHO ·- Aqui mio ·é coatradicção. E ' como 
bem diz V. Ex., de repetição desneccssaria. Mostrarei tambem as 
contradicções. 

· Ni\o sei, Sr. Presidente. porque no -projecto . em. discu.ssao ~ 
n~ uma coisa- que já: ~x!Gte :-em· nossa Iegi:llação. sem que lhe 
façamO& nenhuma innovação.· O -decreto DUJDUO · 20.-465 dâ· P~. 
·c:isaml!nt.e normas ás condições . da aposentadoria dos empregado~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:33+ Pág ina 31 de 274 

-223-

nas em)Jr~sas conassionarías ó .s.!rviços publicO:; ou que trabalhem 
directamen.te pa<'a a Unlào, para o Estado e para os mu.ni.cipios. 
Assim, o projecto rnandallOO· applicar dispositivos de um decreto 
.que estâ em pleno vigor, sem trazer-lhe alteração de e~pecie alguma 
torna, .;.penas, confusa a matl'<ia. 

O Sr. Francisco Moura - Trata-se de uma nova lei. 

O SR. CAPE. FILHO - Parece-me uma redundancia ern ma· 
teria d~ legi5bção, desde que a nova lei manda applkar o qu~ já 
cstâ applicad\ . 

O Sr. T ei;ceira .:Jinto - V. Ex. me permitte um aparte? 

O, SR. CAFÉ FILHO - Com muito prazer. 

O Sr. Teixeira Pinto - Creio que o projecto abrange varias 
olltras series de trabalho que não eram atingidas p<:la legislação an
.~erio:. 

O SR. CAF.E: FILHO -- Chegarei a demonstrar a V. Ex. ou
tras faihas que observei no projecto. Estou chamando a attenção 
da Cam11ra para o !)rimeiro dispositivo da propositura e passo a 
examinar o a_rt. 4", que ~st2 assim r~digi<lo: 

"Quanto à duraçãc do trabalho cios empregados em em
presa•; conces~ionari~ de serviços publicas de qualquer natu.· 
reza, será de oito horas diarias ou 48 horas semanaes, corres.
ponckndo a cada seL~ <iias de trabalho um dia de descanso 
remunerado ... 

São 48 horas semanaes. , -.rrespondendo a cada seis dias de tra• 
bainc um dia de descaruzo obniJatorio. 

Repete-se, i)or conseguinte, nessa parte, disposição existente na 
lei que regula o trabalho de transporte nas empresat; particulares, 
que é o decreto n. 23.766, de 18 de Janeiro de 1931. 

Nota-se, porêm, que no <kcreto que regula o trabalho das em
presas particulares, distingue-se o trabalho normal em diurn• e 
noctumo. 

Assim dispõe- o art. 1" do decreto que citei: 

"A dw·ação 4lormal do trabalho diUl'rz.o ou nocturno dos 
empregados em empresas de transporte>J terrestres de qualquer 
naturesa, será de 8 horas diarlas, ou 4& horas sernanaes, cor· 
respondendo a cada 6 dlas de trabalho um dia de descanso 
obrigatorio" . 

No projecto em discussão, que vae regular o trabalho nas em~ 
prelSas concesslonarlas d~ serviços publicas ou dos que trabalham 
d!rectamente para o Estado, Unll!o ou Munlciplo, a disposição é 
diflerente. 

E' de bom alvitre repetir para maior darez:a do debate: 

"A duração nonnal do trabalho dos ~mpregados em em~ 
presa.; concessionaria.s de serviços publicos, etc.. etc. 

Vou mostrar aos illustres coll~gas que me honram em ouVir-me 
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a contradicção existent(! entre a legislação vigente e a materia qu~ 
:;e encontra consuhstanciada no projecto em debate. 

Nesta ni:io se esclarece se o trabalho normal é comprehendido
!)elo "lerviço diurno O'.l noctumo, como o f e:.; o decreto 23 .766. Mas. 
apesar disso, o projecto innova no § 2~. sem a especi:ficação que
existe nCJ. Jeqir.alção regulac!om do trabalho nas empresas particulares. 
no que se deve entend<'r por trabalho noctumo, declarando' qu·e este 
comeca á~ l8 horas.. Vr:-:,e que se pretende rc•.>tringir o tempo do 
trabalho diurno, limitado que .fica ás 18 horas, em contradicção com 
a regulame:lt:~ção do trabalho nas empresas particulares, que o es
t ende até ás 2 horas. 

·Convém não perder de vista que estamos legislandc-· para a g,ande 
e n-:lbre cla·)Se operaria, e não podem ficar em condições dilferentes 
trabalhadores da mesma ca\ ~gcria, sô porque uns sejam empregados 
de empresas particulares e outrcs d: em:Jn>!'as concessionarias de ser
viço~ publicao; . 

O Sr. Francisco M0ura - A lei que V. Ex. invoca é de ca
racter geral, ao passo que o projecto se diriÇie a caso espedal. de
empregados em _..~~viços publicas. E' natural que se empregue o 
term0 "particulm·" . 

O Sr. Eduardo Duvivier - Essa duração de trabalho diario está 
e;n franca contradic:ção. 

O SR. CAFÉ FILHO --· E' justamente o que procuro de~ 
r.tonstrar. A concl.w::ã() que deseio tirar é que se deixa em situação 
diver.•a os ooerarios de empresas particulare~.-

Vamos admittir, ~ara estudo. que as leis tenham sido feitas por
nós, por um só ]<!gisl~dor, pvis bem: e-sse legislador encontrou para 
trabalho diurno, ele emoresa!: particulares, um horario, e, para em~ 
pr~sas concPssionarias de serviços publicas, horario differente! 

O Sr. A lves Palma - E' incoherente. 

O Sr. Francisco Moura __, O decreto a que V. Ex . Ge reporta 
emanou do Governo Provisorio . Ha pouco, V. Ex. procurou ia
firmar o proj~ct:> em discussão declarando que contrariava disposições
de lei já existente. 

O SR . CAFÉ FILHO - Referia-me á Caixa de A posentadoria 
~ Pensões, dizendo que o projccto mandava applicar o que já estava 
applicado. 

O Sr. Francisco Moura - Agora, .por motivos con!trarios. 
V. Ex. opina de modo diverso. 

O SR . CAFS FILHO - Pelo contrario, e.stou chamando a 
ilttenção da Ca-mara para a contradlcc;:lo que se nota no projecto. 
Discuti a repetição e agora analyso a contradlcção. Reconheço, nãO· 
resta duvida. que SI:! trata de Uin trabalho de intelligencia e 003 VOn~ 
tade. mas isso não Impede que mostre o perigo em que incorremos · 
ao fazer leis desta natureza, regulando o trabalho de operarios que, 
convém frisar, nem sempre têm nem podem ter a noção p~rfeita da 
interpretação da lei, e na interpretação dos org:los competente:;, o 
~perario descobre má vontade na execuçlío do texto e muitas · vezes: 
às patrões aproveitam-se da sua obscuridade para nao cumpril-a. 
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O Sr:. Eduardo iJm>ir>ier - A"s vezes perseguiçilio. 

O SR. CAFÉ FILHO - E perseguição, diz muito bem S. Ex .• 
c:.os dir~itos dos proletarios quando a culpa está na elaboração 
da lei. 

E!:tá claro quz se legislarmos dessa maneira, o operaria que .tra~ 
balha em empresa particular não compr~he.nderã como e que, para 
elle, trabalho dbrno e ate ãs 22 horas, ao pa3so que, para o das 
empresas concessionaria:s: de serviços publicos, v.ae, apenas, até ás 
18 horas. 

Or:'!, Sr. Presidente, quero chamar a attenção da Camara jus-r
tament~ para esse ponto. porqu~. pela Iegldação vigente. em relação 
ás empresas particulares e pela que ora se elabora para as conces
sionarias de serviços publicos. o trabalho nocturno é pago em dobro. 

O Sr. Francisco Moura - Nada mais justo. 

O SR. CAffi FILHO - Nada mai5 justo, e dou pleno apoio ao 
projecto nesse ponto. 

Que:·~,, porém, mostrar o perigo qu~ resultará da di ver si da:!'! de 
!zgislaçã::: para um e ot~tro genero de empresas, que em;;regarão o;Je~ 
ra!ios da mesma categoria e que ·P<X' força de lei pagarão dif.fe~ 
rentemenic. 

O s •. F~am::isco Mot.!Ta · - Poderá V. Ex. apresentar projecto 
uniformisando a legislação. 

O SR. CA...FE. FILHO - Estou de accordo em que o trabalho 
diurno s.zja até ás 18 hora;. Não comprehendo, que como tal se 
considere o que se extenda até ás 22 horas. Noto, porém, o seguinte: 
vamos. d'aqui. a pouco, ter em vigor duas re:.,, uma regulando o tra~ 
balho nas empresas particulares de transporte, com trabalho diurno 
até 22 horas, e outra cuidando da:; =pre3as concessionarias de ser~ 
viços publicas. e estabelecendo o trabalho diurno até ás 18 horas. 

O Sr. Abelãrdo Marinho - Na opinião de V. Ex., qual das 
duas modalidades é mais equitativa? 

O SR. CA~ FILHO - E' á do projecto e já o disse no 
meu discurso . 

Acho, todavia, perigoso, se I!ão pudermoo modificar a legis· 
!ação existente, estabelecer normas differentes no projecto actual: 
Advogo um SÓ criterlo e nada mais. 

O Sr-. Atv~ Palma - íV. Ex. quer salientar a lncongi."Uencia 
do prtlj ~cto-.-

O SR. CAFE FILHO - Perfeitamente. E' pr~dso considerar. 
ainda, que, .se restringimos, no caso presente, o trabalho diurno até 
h'Ç horas, deixando em vigor a· lei· anterior ás duas· dispO&lções, oespe~ 
dalmen~e trataod~ de h:T .para o· operariado Ilacioual, teremos, 
com isso, aggravado· o profAema, sobretudo· no perlodo que atraves-
samos. em que as correntes e:rtrem:istas st: aproveitam de tudQ, .•• 

O Sr~ Per!r:o- R.Br:& - E ezploram tudo. 
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O SR. CAFB FILHO - ... e procuram tirar das falhas da 
lcgisbçâo social elementos de combate ... 

o s~. PeriTO Rache - &tabelecendo, de facto. o desequilibrio. 

O SR. CAFÉ FILHO- ... ao Governo e ao Parlame!lto, ·que 
agem de bôa fé, mas, ás vezes, sem os esclarecimentos necessarios 
das condições do trabalho. 

Os operarias que. pela legislação anterior, estão sujeitos a tra
balho diurno até 22 horaG, ficarão suppondo que as empresas parti
culares, com apoio do Governo, os estão esbu!hando de um direito 
liquido como seja o d;: considerar-se trabalho nocturno o que excede 
das I 8 horas . 

O Sr. Francisco [\,loura - Nessa ordem de idêas devo dizer 
a V. Ex. que os oper<srio~ do Centro dos Empregados da Light, 
no Rio de Janeiro, <:!eram exemplo brilhante, promovendo reivin
dicações dentro da ordem c evitando uma 9réve politica, reladonada 
ao_; ultirnos acontecimentos . 

I 

O SR. CAFB FILHO- V. Ex. ajuda a minha argumentação. 
lssv ~e d~u porque ha, justamente, bõa vontade e pai:riotismo 110 

seio do operadado. Nós, porém, é que não devem.~ crear os mo
tivos., deixando na propria legislação elementos que sirvam para ex
plorações. 

O s~. Abz·!ardo I!arinho - V. Ex. tinha dito ha pouco achar 
a modalidade contida no projecto em apreço mais razoavel. Não se 
poderia, no projecto em discussão, çorrigir o artigo de lei vigente? 

O Sr. Teixci~a Pinto - Basta accrescentar um artigo dizendo: 
ê diurno o trabalho exercido de taes a .taes horas. 

O SR. CAFÉ FILHO ~ Não tive o objectivc de apresentar 
emendas ao proj e<:to p.ela confiança que tenho no trabalho que em 
torno do assumpto realizará a Co=issão de Legislação Social. 

Acho o assumpto muito interessante e chocante com a legi.:;laçi!_o 
em vigor. Por isso desejo a volta do proj.::cto ao seio da Commissão 
que me referi . 

O St. Francisco lltloura - Elle voltará em consequencia de 
emendas. 

O SR. C.AFJ::. FILHO - Não tinha conhecim~nto das emendas, 
desde que foi annuncia<ia a 2" discussão do projecto sem emendas. 

O Sr. Francisco de Moura - Creio que a Commissão de Le
gislação Social já se adiantou ao pensamento de V. Ex. , porque 
está cogitando de consolidar as leis .sobre a materia, de forma a 
evitar incongruencias. 

O Sr .. Antonio Carvalha! - Aliás, cumpre considerar que, ape~ 
sar da legislação, o trabalho nas empresas particulares não avança 
além de seis horas, porque as leis municlpiaes para o transporte não 
pennirtem se ultrapasse esse limite. . 

O Sr. Francisca de Moura.-· & que ex.ploram. serviços publica& 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:33+ Pág ina 35 de 274 

- 22i'-

·trabalham noite e dia. Para e;;sas é que se tomava prt.>c;isn a regu~ 
-lamentação. -

O SR. CAFÉ FILHO -Estou chamando a attenção da Camara 
justamente para a contradicção que ha entrz o projecto e a legislação 
e:Jo:istente. E' um perigo legiSlar de maneira díf!Erente, quando t!sta~ 
belece condições do trabalho, porque vamos collocar nas mãos dos 
adversaric-s do regime elementos de combate, accentuadas injustiças 

-Gociaes. crcadas por nõs mesmo:>, quando podemos corrigil-as, e 
sana]~as. 

O Sr-. Abe/.::uáo Ma:-inho - V. Ex·. pod~rã formular em~nda 
nesse sentid<l . 

O SR. CAFÊ FrLHO - Estou dizendo que nàc trouxe emenda 
por que confio demasiadamz"te na cultura, na inteiligencia e na bôa 
vontade dos ~ollegas que int;gram a Comm>ssão de Legislação So~ 
da!. Por isso, preferi formular um requeriroe~.to de volta do .projecto 
.; e-;.se orgão technico da Casd, para a devida apreciação, mesmo por
que para emendar o orojecto o farei do principio ao Hm. Pxefim 
es.perar o substitutivo. 

Ainda tenho, Sr. Presidente, outras observações a f2.zer sohrc 
o proj~cto. 

Parece-me que, de todas as leis, 2. mais delicada ê justamente a 
que regula o trabalho nas empresas coocessioaa·rias de serviços pu
blicos e dos opewríos que estão na depend~nda directa da União, 
dos Estados e dos municioio.s. 

Vejo que, na pro!>O!õÚura. não se attent'.lu para esta circumstan~ 
J da e:-.:;p~cialissima. Nelle se permitt~ prorogação quando occorrerem 

fi!stejos populares ou outros motivos determinantes da j)rorogação do 
trabalho. Esqueceram-se, porém, de uma causa, para a qual desejo 
pedir a attenção da Commi:;.são de úgislação Social. afim de que 
esta encontre um meio d~ ~oludonar a que•1tão, cuja compleJCidade 
quero demonstrar, e este é o qu~ encara as normas do trabalho em 
caso de calamidade publica. 

Estamos legislando para operarias esclarecidos, como ~o os do 
lliJtrict{) Federal, de S. Paulo e das grandes capitaes e para opera• 
rios do alto .sertão sem a mesma desenvoltura de inteJligencia para 
,Qperarios do nordest<: - para os trabalhado!·es, em summa, de todas 
as partes do territorlo nacional. .Pergunto, agora: e no caso de c:a-
1amidade publica que o projecto não prevê, ·como se l'egula!'ão a '3 
condiçõe~ do trabalho? 

Tenho difficuldade em apres~ntar suggestõ~s. no momento, tão 
complexo considero o assumpto. Vou, entretanto, aprecial-o po!' 
um aspecto pratico: figuremos o caso das seccas no norde:;te. Ha
verá, forçosamente, o barateamento do brac;o. c o que se vê sempre 
o esgot?..mento das verbas uma serie de ·factores que alterarão pro
fundamente as condiçõeo:; do trabalho nas regiões assoladas . 

NesSP. momento a lei tem e:xecução ou suspender-se~ão os !Seus 
effeitos? 

Por que deixarmos que a forço das drcumstancias regule essa 
hypothese, quando, esmo por uma disposição da ·propria lei, podemos 
-accentuar que. em situações dessa natursza. cessam os seus e!feitos? 

O Sr. Aóc:laráo Marinho - Nt!s.se ponto estou em desaccordo 
-e vou dizer po:r que: nos casos de calamidade publlca, como Os das 

. :secca:;, não nos devemos preoccupar com o que estabelece a lei. E• 
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:mtigo rlogma - ~alus popui: suprema !ex. Haja ou não lei, far-se-ci: 
o qu~ fõr ~s:vcl. 

O SR. CAFf!. FILHO - Frizei justamer.te isso: ileucamos a s. 
J:·topria.:; circumstancias forçarem o de>3respeito á 16. quando podemos 
pr-~vê;·, nclla propria, a modificação das condições de trabalho. 
VV. EEx. autores do projecto accentuaram a força menor, como· 
seja a dP: diversões e esqu~'tram a força maior, que é o caso de· 
caiamidadc: publica. 

O Sr. Abcla:-do Marinho - Ahi é que entro com a minha dis
ccrdancia. E' absolutam~nte innocuo o que a lei estabelecer para 
caso; d~ssa natur~za, porqu~ o ca...;o é de força maior . Estabeleça 
a lei o que esta~Jec.;.>r, o cas.o ser<l attendido como as· circumstancias 
o permittirem. 

O SR. CAFÉ FILHO - · V. Ex. indicando as circumstandas 
imperiosas ajuda a minha argumentação. Outras àisposiç<Y-!3 existem 
llO yroject..> que exigem melhor estudo do orgão technico. 

P:~rcci! que justifiquei, plenamente, a necessidade da volta da.. 
prcject:> á Ccmmi~são de Legislação Social. E esse ê o meu desejo. 
no momento c ellc decorre, já agora, da apre-;entação das emendas 
que se encontram sobre a mesa. E' urgente a necessida<U! da regu
lamer:aação do trabalho nas empresas concessionarias de serviço pu
blico, b'm c.::ano dos operaríc·S que S<!rvem -chrectamente á União. ao 
E ;tado c ao Munici.pio. 

Não compri!hendo como o Estado, atê agora, reguiou o .trabalho· 
r.as empresas particulares, esquzcendo-se de regulai-o quanto a seus 
proprios empr.egados. Entendo, pór conseguint:, que se justifica. per
fdtam~nt<:, o projecto que vem prehencher seno~ivel lacuna na le- . 
gis.iação social. 

Chamo, entretanto, a att~nção da Camara para o facto de jã: 
possuirmos legislação dispersa, alterada aqui e ali para que não com
pliquemos cada vez mais a situação. Ao ser applicada, a lei, muitas.. 
vezes, em vez de amparar o direito do operaria, pr~Gta-se a lei pela 
sua obscuridade a explorações dos empregadores contra os empre
g.a;1c.;. 

O m~u desejo ê evitar que o conflicto tenha extensão, por essas. 
falhas, regulando-se com dhposic;ões clarissimas, as relações de tra
balho entr.e operarics e patrões. 

Repito o argumento do inicio de mmha oração; estamos legislando 
para operarias, assegurando-lhes o que elles têm direito e deve.ams 
ser, antes de tydo, explicito; para ~vitarmos. as más interpretações. 

Entre outros motivos de impugnação ao projec:to, tal como está 
r:edigido, exi5te o referente ás penalidades estabelecidas. 

Trdta-se, como ~stá dito. de uma lei reguladora do uabalho nas 
empresas conce;.sionariBS do serviço publico, que são as mais pode
rosas do Paiz. e estabelece..,e. nos casos de infracção, como pena~ 
a multa minima de 500$000· e a maxima de 5:000$000 que vale como
uma migalha para ellas. 

D::vo menGiooar um facto para illuattar o argumento; como ins
pector do Mioi.st~rio do Trabalho, no Dí3trkto Federal, receõi, certa· 
vez. dete.r.minaçao para fazer iDs~· num doo banCO!$ desta Ca~ 
pita!. Lá fui verificar se a denuncia levada p:lo Syndicato dos Ban-

. carios ao Ministerio era proeedeRtc. E como a lei na. m§o, com
muoiquei. ~o direc:tQr -do•estabelecimento qu~ ia· lavrar o termo contra. 
o Banco .. Elle pediu~me, apenas,. que lhe inlonnasse· quõl a multa a< 
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·.ser~lhe imposta. Ahril1.do a lei, dísse~lhe que a multa maxima era 
ele cinco contos de réis.. O banqueiro fez o calculo. e, ccmo de 
acccrdo com a exigencia da lei, o que dev~ria .pagar Ge elevava a 
quasi 20 contos, respondeu~me com um risO nos labias, que preferia 
pagar a multa do que cumprir as determinações legaes beneficiadoras 
dos stur. empregados. 

Entendo, Sr. Presidente, que ao regulam~ntarmo.:; o trabalho eín 
-empresas poderosissimas, corno as concessionarias de ~crviços publicas 
no Brasil. enpedalmente no D. Federal, em São Paulo e no Rio 
-Grande do Sul. em Minas Geraes, em Pernambuco e na Bahia não 

-devemos fixar a multa no m;nimo de 500$000 e no maximo .de 5:000$, 
porque. a~im procedendo, preparamos. desde jâ, a burla da lei. Acho 
que a multa d~ve estar em relação com a importancia da empresa 
cujo trabalho se regulamenta para poder compellil~a ao cumprimento 
da exigencia . 

O Sr. Abelardo Marinho -- Posso cizel-o, porque me foi com~ 
n'unicado por um membro do Conselho Nacional do Trabalho: a 
Ught. aqui, na Capital, preferia pagar as multa·:; de 10:000$000 a re
admittir op<.'rarios dispensados sem justa causa. Não creio - e nisto 
tenho cxperiencia, como autoridade sar.itaria que sou - que o quan• 
tltm da multa traga gra::~dl" influencia á solução de casos desta na· 
tureza. A:. multas :!xce~sivas têm effeito contraproducente, porque 
o pr-oprio agente que deve impôr a penalidade, julgando que o de~ 
licito é, muitas vezes, de someno> importancia, prefere não lavrar o 
auto. As multas excessivas têm esse effeito. Nõs .. pelo Regulamento 
Sanitc.rio. toda vez que encontramos uma caixa de descarga de appa
relho sanitario sem funccionar, d~vema:; applicar a mt:lta de 200$000. 
E devo dizer a V. Ex:. que essa multa nunca foi imposta, por ser 
iníqua . Precisamos ser cautelosos na fixação do quantum. 

O SR. CAFÉ FILHO- V. Ex. é .partidario. então, da multa 
::mínima para empresas poderosas? 

O Sr. Abelardo Marinho - Nem tanto ao mar, nem tanto á 
ter r c:. 

O SR. CAFt FILHO - Não temo> outro elemento para obri
gar cumprimenk> da lei, s:mão a penalidade estabelecida. Se 
esta e de 500$000 para a Light, estamos perdendo o tempo. 

Um outro ponto, Sr. Presiden-te, para o qual chamo a attenção 
dos autores do pr-'Jjecto .e da Commissão de Lefislação Sodal é o 
refereme ao § z• do art. 9' . Entendo que .p=issão de fiscali:tação 
deve ser autorizada ao> syndicatos dz classe devidamente organizados 
-por seus delegados acreditados junto <lOS orgãos competen'tes do M.i
nistel"io do Trabalho. 

O Sr. Francisco Moura -- Jã é cousa corrente. 

O SR. CAF~ FILHO - Não é cousa corrente.. Trata~se de 
uma questão agitada aqui no Districto Federal, e em outraa Inspecto~ 
rias, em virtude de disposição das. nossas leis. Se não regularmos as 
condições das fiscalizaçõeJ. todo operaria syndicalizado se entenderã. 
com justa razão, com o direito de penetrar nos estabelecimentos e de 
lhes rever· os livros. exercendo a fiscalização, autorizada ,na lei dada 

.a amplitude do texto. Pode riamos, entt>etanto, estahelec<;>r que 'a .fis.
-t:alização será exercida por delegador; dos syndicatos, reconhecidos 
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junto aoa orgão competente dq Ministerio do Trabalho, prestigiando
se ainda mais essas associações, porque de um acto de sua directoria 
decorrerâ a nomeação do fiscal de de.tenninada zona. Assim, atte~ 
nuaremoJ, em parte. os conflictos decorrentes da fiscalização ampla . 

São ;>ontos para os quaes chamo a attenção da CommissáQ de
Legislação Social, da qual - faço a justiça de accentuar - aguardo .. 
magnifíco trabalho. desde que estude, não as manhas apreciações, mas . 
tenha a col!aboração dos autores do projecto. E..:;pero e para isso 
dirijo-lhes um app::lla que seja rapido o trabalho da Commissão para 
que não fiquem sem regulamentação os nossos patrícios operarias. 
que emp:..:gam su?.. actividade nas empre>3aS coacessionarias do ser· 
viço publico ou directamoente ao Governo da Unillo , Estado e Muni
cípio . (Palmas. O or_ador é muito cumprimL"trfado). 

Durante o discurso do Sr. Café Filho. o Sr . Antonio 
Carlos, Presidente. deixa a cadeira da presidendaa, que é 
occu;pada pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2• Secretario. 

O Sr. Francisco -Moura - Meu intuito, Sr . Presidente, não 
é de fa.:er a justificação do projecto au~ .tive a honra da apresentar 
ã Camara. Reservar~me-eí para -c,c:·:~_·.:- opportunidade, depois que a· 
Comm~;são de Legislação Social, com a sabedoria que preside ás 
suas deliberações, tiver dado sobre elle o seu parecer. 

Quero, simplesmente, trazer a esta Casa o testemunho do inte~ 
resse vital que o projecto representa para as classes que beneficia. 
A;sim, passo a ler os seguintes telegrammas; 

D.: São Paul~. 24 - Syndicaato Operarias Tracção Força 
Luz S . Paulo solicita lidimos esforços approvação projecto re
gula oito hora$. - Alfcedo Godafredo, presidente. 

Da Bahia, 23 - Syndicato Tramway pede companheiros 
requ~::rer urgeuda votação Jej oito horas. Empre:z:as Transpor~ 
tes. Saudações. - Man<>~ Britto, ·presidente. 

~ De Estacio de Sã - Em nom~ Federação Transviaria 
do Brasil repre-.~entando sessenta mil -transviarias com apoio 
unanime ao companheirQ projecto sua autoria que regula oito 
horas serviços utilidade publica approvado unanimemente Com· 
missão Legislação Social f~z justiça . Autorizamos companheiro 
em nome de sessenta mil transviarias que por vosso intermedio 
e o apoio que tendeo .faça ouvir o plenario da Camara pedindo 
justiça. Saudações. - ]oiio Antonio Jacob. 

De Porto Alegre - Syodicato operarios empregados·· 
Tramways classes anoexas Porto Alegre solicita vossenda va
loroso apoio approva.ção projecto regula oito horas trabalho 
empregados serviços bondes, luz, força, telephone já approvado · 
Commissão Legislação Social discussão Camara Fed!:'ral ver 
conv~rtido lei mais justo anceio classe empregados tão gran· 
demente sacrificada excesso trabalho. Re;peitosas saudações. 
- Humberto Vida! Facchini, presidente . 

Em nome do Syndicato dos Operarias e Empregados na 
Fabricação do gáz de São Paulo, venho trazer ao conhecimento · 
do companheiro que enviamos, nesta data, dois officios, solici
tando o apoio ao projecto da autoria do companheiro, que. re
gula âs 8 horas nas Emprezas de Serviços Publico:; do Pair. 
respectivamente, aos DD. leaders da maioria e minoria da Ca
mara ·Federal . 

Os ga:z:istas de São Paulo esperam ver victorioso o pro- · 
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j~cto de sua autoria, assim como ficar~lhe devendo mai:; este 
beneficio do preclaro companheiro . 

São Paulo, 28 de Junho de 1935. - Luciano Ramalho 
Vieirs, presidente_ 

Vê V. Ex., Sr. Presidente, o interesse que manifestam as classes 
dos empregados em emprezas ::oncessionarias de serviços publicas 
pelo projecto que tive a honra de submetter ã deliberação da Casa. 

Esperando vel-o convertido, brevr.-mente, em lei, peço para elle 
a attenção da· Commi~são de Legislação Sodal, o que estou certo de 
n1erecer. ( Muifo bem). 

Em seguida. ê encerrada a discussão das artigo 1• a 
16, ficando adiada a votação até que as referidas Com~. 
missões ciê:em parecer sobre as emenda3 cfferecidas. 

O Sr. Presid"nte - Communico aos Srs. Deputados que ama
nhão haverá votação. 

Nada mais havendo a tratar, vou levantar a Ses-;ão, designando 
para a de amanhã a seguinte 

ORDEM 110 DIA 

VotõJçãü do projcct<l n. 126, de 1935 IJ' legislatura), regulando 
o casamento religioso para os e"ffeHos civis: tendo .parecer da Com~ 
missão de }us.tiça, com substitutivo ao projecto e ás emendas offe~ 
~ec:ida.-; em 3" discussão {em virtude de urgencia) (3" discussão); 

3" dis.cussão do projecto n. 39-A, de 1935 (1• legislatuta), au~ 
torizando a abertu~a do credito de 200:000$000, como auxilio á Missão 
Salesiana (catechese dos indíos Cbavarites); · 

Discussão unica do parecer n. 7, de 1935 ( 1• legislat"lra), a.ppr~ 
vando o acto do Tribunal de Contas que recuGou· registro ao contracto 
celebrado pda Commissão Central de Compras com Heitor Ribeiro 
f1 Comp. 

Levanta-se a Sessão ás 16 horas e 35 minutos. 

PRESIDENCIA DO SR. EUVALDO LODI. 2° VIGE-PRE
SlDENTE 

A:s H horas, comparecem os Srs.: 

Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Agenor Rabello. Generoso Ponce, 
Edmar Carvalho. Lauro Lopes. Ac:ylino de Leão, Abguar B<ll3tos, a~ 
·mentino Lishõa, Genaro Ponte, Lino Machado, Gerson Marques, 
Henrique Couto, Eli!!Zer Moreira, Godofredo Vianna, Hugo Napoleão, 
Plinio .Pompeu, Dcmocrito Rocha, Fernandes Tavora, Xavier de OIP 
veira, Martins Ver-as, José Augusto, Mathias Freire. Odon Be~erra, 
João C!eophas, Antonio de Góes, Domingos Vieira, Heitor Maia, 
Simões Barbosa. Emilio de Maya, Fernandes Lima, Deodato Maia, 
Amando Fonte,;. Altamirando Requião, Prisco Paraíso, Pinto Dantas, 
Ar-nold Silva, Octavio Mançaheira. Wanderley Pinho, Leoncio Gal~ 
rão. Atti1a Amaral. Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar, Henrique Oods-
Wol'th, Sampaio Corrêa, Acurdo Torres, Lemgruber Filho, Arthur 
Bemardes, Bias Fortes. Pinheiro Chagas, Martins Soares, Pedro 
Ãleixo, Arthur B:rnardes F"llbo, Christiano Machado, Macario de AI~ 
meida, Jose &mardino, Matta Machado, Simão da Cunha, Delpbim 
Moreira, Barros Penteado, Macedo Bittencourt, Alv'!s Palma, Jorge 
Guedes, Gomzs Ferraz. Roberto Moreira, Justo de Moraes. Jairo
Franco, Vic~nt~ Miguel. Artbur Santos. Octavio da Silveira. Paula 
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&:ares. Francisco Pereira, Jo.sé Mull~. Diniz Junior, Vespucio de 
Abreu. Renato· Barbosa. João SinlplidQ, Frederico Wolfenbuttel, Vi
ctor Russomano, Fanfa Ribas, Nicolau Vergueiro, Àniz Badra. Abel 
dos Santos, Francisco di Fiori, Austro de Oliveira, Arthur da Rocha, 
Silva Co.3ta, Francisco Moura, Alberto Surek, Ricardino Prado, Ri
cardino Machado, Pedro Rache, Leoncio Araujo, Abelardo Marinho 
e Barreto Pinto . ( 95) 

O Sr. Presiclen.te - A lista de presença accusa o compare"ío-
dmento de 95 .Srs. Deoutados. 

Est2 aberta a Sessão. 

O Sr. Ag~nor Rabello (2" Secretario), proce-de ã leitura da 
Acta da Sessão antecedente, a gual é :posta em discussão. 

O Sr. Abelardo Marinho (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
verifico pela leitura do Diario do Podec Legislativo, de: hoje, do 
àisct:rso h o r. tem proferido ne~ ta Casa pelo nobre Deputado Sr. João 
Neves. u!!la affirmativa dz S. Ex. affírmativa que DQ momento me 
escapou l'" que. p::lr i·;so. não examinei immediatamente. 

Disse S. Ex. qu~ estou na C3Illara em nome da democracia li
beral, e. portanto, ha con~rad1cção entre a proposição que anterioment~ 
eu avançâra e a minha posição de Deputado. 

Francamente. não entendo bem o sentido desse concóto do i!lu:s
tre Sr. João Neve->. Não sei parque, pelo facto de ter sido eleito 
Deputado na vigencia de um :systema democratico--Hberal, haja con
tradicção entre o comhate. a discordancia com esse system"' e a minha 
condição de Deputado. 

A ter razão o nobr~ collega nesse conceito, os republicanos ja
mais poderiam pleitear cadeiras :parlamentares em regime monarchico. 
Na Russia dos Czare.3, não seri;~ possível a todos os Partidos. inclusive 
o revolucionario e o socialista. tl!r assento na Duma do lmperio: e. 
:nesmo entre nós. não r:i como poderiam os socialistas e os commu
nistas. que .:;e abrig<1m á sombra. da democratia-Jiberal. -de que S. Ex. 
se diz .partidaria. como poderiam os legionarios desses credos parti
darias, participar do Poder Legislativo_ 

Mas. Sr. Presidente. e isso vae necessariamente por culpa da 
minha imígnificancia, (rtão apoiados), eu nem sequ~r t~nho assento 
uesta Casa por .força do suffragio popular. Acho-me aqui em nome 
de principio que, exactamente, :propugna a substituição desse suHragio 
promíscuo pelo selecionado, especializado. 

Ve~se. assi.Jn, como foi apressado o Sr. João Neves. ao avanç::n· 
tal conceito, naturalmente para me perturbar e colher vantagem no 
momento do debate. 

Era esta a rectificação que eu desejava contasse da Acta da 
Sessão de hoje. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se á leitura do Expediente. 

O Sr. Pereira Lira ( 2 Secrerario) procede ã leitura do se
guinte 

EXPEDIENTE 
Offidos 

Do Sr. Adalberto Camo:rgo, de 18 do corrente. communicando 
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·que deixou clc com\:l~rccer ãs :,;~:;sões de 15 e 17 do me:i: andante, 
p<il· motivo de doença. 

-· inteirada. 
Do ·Ministerio da Fa4enda, d~ 17 do corrente, reme~tendo as se

guinte:; 

Em resposta ao officio de V . Ex., n. 717, de 6 à e Junho 
ultimo, solicitando as necessariaas providencias no sentido de ser 
ouvido o Conselho Superior de Tarifa, ·sobre o Tratado de Com
mt>rcio asS.:gnado rm Washington, entre os Esta-:ios UnidOs e o 
Brasil, tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. o ínclu.w parecer 
àaque!l~ Conselho. m~diante o qual se demonstra que das 106 alineas., 
m<"ncicnadas na Tabclla n. I, annexa ao Tratado, em 10 alin~as não 
hc\tve alteração de direitos. para mais ou menos. porém a conser
vação do regime vigente; em 15 foram estabelecidos direitos infe
rior·es .:tos da tarifa vigente. mas superiores ao:; que vigoravam até 
31 de Agosto de 1931; em 17 alíneas s~ consignam direitos inferiores 
aos da tarifa em vigor, íguacs porém, aos vigentes em 31 de Agosto 
de 1934, em 34 aliüeas .;c consignam reà'Ucções quer quanto á actual 
.como á tarila ;:mt~rio1· . 

Sirvo-me ~c çnsejo para renovar a V. Ex. os protestos da mi· 
nha mais alta est!rna e distincta consideração. - A. de So=a Costa. 

A· quem fez a requisição . 
Do Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, de 15 do cor

rente. remettendo dois dos autographc·~ da r~solução l!~gislativa, eis
pondo sobre promoção de delegados districtaes, commissarios-inspe~ 
dores, commissarios, escrivães e escrevente;, ã qual o Sr. Pr<;sidente 
da Republi~ negou sancção. 

A resolução legislativa inclusa detennina que a promoção dos 
delegados districtaes, commissario>-inspectores, commissarios, escrivães 
c e!'.Creventes, obedeça á proporção de 2/3 por merecimento e 
l/3 por antiguidade. 

Reputo semelhante determinação prejudicial ao interesse publico 
r>do~ ~eguil:te~ mGtivos: 

a) as funcções policiae; são, por sua propria natureza, especia
iizadas. &igem, por is,>a, ·particulares condições de aptidão para o 
a.:::cesso. não basrondo sómente o requisito da antiguidade; 

b) accresce que estando im1níoente a apresentação. ao Legisla
tivo, do projecto de Codigo .s:Je Proces'o Criminal, é de toda a 
CQnveniencia aguardar-se a discussão e votação da materia ante.s d_e 
se .fixar qualquer novo e~tatuto para os funccionarios da Polícia. 

Convem, portanto, manter inalteradas as d~po~çõcs em vigor 
(ar. 28, do Regulamento approvado pelo decreto n. 24.531,. de 

2 de Julho de 1934), e, para este fim, resolvi uGar da attribuição que 
me confere o al"t. 45. da- Constituição da Republica. veta.ndo, como 
vêto, aquella Resolução Legislativa. 

Rio de Jant>iro, 15 de Julho de 1935 . - Getulio Vargas . 

.,..._. A· Commissão dt> Estatuto dos Funccionarios. 
Do M:n\sterio · d~ Guerra. de 17 do corrente. reett<?ndo as se

guinte:: 
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Senhore.s Membros do Poder Leg~>lativo . 
• 1\s construcçõzs de edifícios do typo denominado ''Arranha-céo" · 

nt~S proximidades das .praças de guerra muito concorrerão para a 
reducção do funcion.am!!nto de orgãos destas praças. Convindo re~ 
guiar taes construcções. Gubmetto á elevada deliberação desse Poder · 
a exposição que me apresentou o Ministro de E stado da Guerra. 
rderente ao assumpto, acompanhada de um antc-projecto de lei . 

R~o de Janeiro, 8 de Julho de 1935, I 11• da Independencia "· 
47" da Republica . 

Getulio Vargas. 
Exmo. Sr. Presidente da Republica. 

As necessidades das praças de gu~rra, quer se trate de fortes e·· 
forta lezas. quer de campos fortificados. são cada vez mais complexas 
r.:íativ<:~mcote ao:-: org:los de Hgação, :-egulação de tiro. commando e:· 
<.C::';.trclc. 

Por outro lado, o de!~·!wolvimento das coostrucçõe3 o rientado · 
para as edificaçõe.~ d~ vario:s pavimentos ha de, em breve. tornar 
pr~c:aria e mesmo difficil a utilização daquclles orgãos . J\ssim im
pedidos c interceptado; á obs·~rvação ~ a visibilidade es~cs orgãos só 
poderão attender ao fim a que se dcstina·m. em uma eventualidade. 
com o afastamento dos impecilios existent~s. E o meio nzturalmente 
inóict~do ser.i o arras<un~nto . 

Para evitar esse recurso o ante-projecto organizado pelo &tado · 
Maior do Exercito é o!'portuno e indispensavel . 

N('stas condições subm<?tto o assumpto á ele.vada consideração · 
de v : Ex. 

RJO de Janeiro 4 de Julho de 1935. ·- General João Gomes. 

J•RQJE1'1'0 I>E ].EJ 

Art. 1.0 As edificações nas proximidades daG praças de guerra . . 
em área delimitada pelo Mini.3ta.rio da Guerra, além dos demais requi
sitoS legae.:;. devem satisfazer as exigenciaS: de altura maxirna presc:ri
ptas para cada área. conforme as ne-ce-.;side~ães da Segurança N a· 
cional . 

§ 1.• As exlgencias deverão ser presentes pelo Minister!o da 
Guerra aos Estados, Municípios e· Territorios, para dispensar sua · 
annuen.cia no proces.3o relativo á licença de construcç:l!o. 

§ 2." Ca·bem ao Ministerio da Guerra. pelos orgãos competentes . 
~ dentro da legislação em vigor, as providencias para embargos <:te 
construcções ccn·c:edidas em desac:cordo com as exigencias por elle-· 
t:Stab~lecida.s . 

Art. 2.• Identica•.; exigencias s.erão applicadas aos locaes qu~. 
semelhantemente .,interessam á seguraDça nacional, situados em suas 
f·ronteíras, terrestres ou marítimas, e j á estudados ou re·conhecidos . 
pelo Ministerio da Guerra. 

Art. 3.0 Revogam-se a•> disposições em contrario. 
- A 's CommiSSôes de Constituição e Justiça e de Segurança 

Nacional. 
Da C amara Municipa l do Oistricto Federal, de 17 do corrente. 

accusando o recebimento do officio desta Camara sobre o reergul- . 
mento da Companhia de Navegação Lloyd Brasileiro. 

Telegra:mmas: 
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De Belém - 17 de Julho- Pr.-esidente Camara Deputaávs- Rio: 
Temos .subida honra <:o:rununicar Camara que Congresso D~le

gados Partido Popular Pará reunido hontem presença representantes 
rodos munic:ipios Estado • . ímmensa selecta as.sistencla constituindo no
tavel acontecimento vida ·politica paráense, elegeu seu dirigente e 
pre.>tou solidariedade Govemo Republica esta ndo sob enthusiasticas 
acclamações extensivas data anniversario Constituição. Cordeaes 
saudaçõ~s. - A gostinho Monfeil'O e Deodoro Mendonça. 

- inteirada . 
De Recife - 17 Julho - Presidente C<Jma~a Deputados 

Rio: 
Bar:ca~:ios Pernambuco app~llam p~estigio pe93oal vossenda sen

"tido favorecer proj~cto salario minirno virâ atrancar miseria maioria 
bancados br~ileiros suas 30.000 "famílias. Apoiados art . 121 Consti
tuição. contamos como certo apoio vossencia que favoravel tem ,:;ido 
causas trabalhadores brasileiros. Attenciosas saudações . - Wal
demar Peral.:.s, Presidente Syndicato ·Bancarios. 

- A' Commi93ão de Legislação Social . 
De )\racaj-ú - I í Julho - Presidente Camara Deputados 

Rio: 

T~nho elevada honra communicar V. Ex. que, hontem. em ses
são solen.,·l' Assi!mbléa Constituinte promulgou Constituição Sergipe. 
Attel'!dosas saudações. - Pedro Dini= Gonçelvc.s Filho. Preuidente 
Assembléa . 

-· lnteirada. 

De Campos - lS de Julho - Presidente Camara Deputados 
Rio: 

A?proximaudo-se da ta prommciam::nto augusta Camara respeito 
salario minimo bancarios aspiração maxima dasse vimos renovar 
appdb sentido l;erem attendidos justos anseios numerosa corporação 
que espera xeceber orgão legislativo Nação devida justiça relação 
medidas co;:tSuhstandadas projecto em discuss~. Saudações. -
Synáicato Ba.ncarios Campos . 

- A ' Collllllissão de Legislação Social . 
São, successi'vamente. lidos e v~ a imprimir os s~guintes 

l'!!OJEC'TOS 

( 1"" legislatura) 

N. 112-A- 1935 

Proroga até 10 de Jul~ de 1936, o prazo fixado no artigo 10, do 
decreto numero 24.642, de 193-/ (Codigo de MiruLS}; com par= 

. . . . da Ccmmissi1:> de Judiça contrario á emenda ~m 3 discussão 
e com substitutivo ao projecto. 

(Vide Indicação 2-A. 1• legislatura e Justiça 11. 1• leg:Slatura) 

A emer1da apresentada ·ao projecto numero 112. de 1935. que 
proroga o pra:ro do artigo 10 do d~creto n. 24 .642. de 10 de Julho 
de 1934 (Codigo de Minas} autorizando o Poder Executico a pro
rogar atê 20 de Julho · de 1936, o prazo ali estabelecido, ê inconsti~ 
tudonal. Essa autorização seria wna delegação de poderes p<Jr parte 
co Legisldativo, em favor do Executivo, pois o prazo para vigencia 
de uml! lei, inicio ou termino de qualquE'r e-xigencia legal. ê até um 
asp~cto essencial de ac::to legiSlativo . 
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Ü(a, diz o artigo 3" § t• dp. Constituição: "é vedado aos poderes 
-c:onstítudonaes delegar as suas fu·ncções'". 

Assim, entenc~ a Commissão de Justiça que deve ser rc;jeitada a 
emenda referida. 

À premencia de tempo. porém. não permittirá quz o .projecto 
prorogaado o prazo do decreto numero 24. 642, seja transformado em 
lei, ainda durante a vigencia daquelle decreto . Assim, não caberá. 
mais, no caso. uma prorogação de prazo. mas urna nova presç:ipção 
legislativa que estabeleça novo prazo . 

Dahi a conveniencia de uma emenda ~ubstrtutiva que a Commis
$íiO apr<'senta nc•> scg\lintes termos: 

t:.t F.:'Oll.\ 

Art. 1." As declarações a que se refere o artigo lO do decreto 
numero21 .612. de 10 de Julho de 1934. s~rão a;>res2ntadas até 20 de 
de Julho de 1936. com todos os effeit:>s que lhes reconhece o mesmo 
decrete. , 

Art. 2.• Revogam-se as disp::o~içõcs -em contrario. 
Sala das Sessões. 18 d e Julho de 1935. - Waldcmar Ferreira, 

Presiden te. - CM/Os Gomes de Oliveira. Relator. - Levy Cer~ 
ndrc. - Domingcs Vieira. - Ptdro Aleixo, - Godofredo Viana. 
·-- A·sc;~nio Tubino. - Art!w.r Sa'!fos. 

No arlig I~ onde s e diz "Fica pro:ogado até !O r!c Julho de 1936", 
áiga-~e " Fica o Poder Exccufit•o autorizado a prorogar .até 20 de Julho 
de 1936". 

J usti!icaçiio 

A prjnclp!o entendi que b<l';t~va uma prorogação de seis mezes. 
Melhor -entr~tanto, conceder~se a autorização ao Executivo que, con• 
forme julgar mais conveniente, poderá conceder prorogações de tres 
a seis meus até o maximo de um anno, evitando~se novo pronuncia
mento do Legislativo. 

Reporto-me a.o que declarei em plena rio. O prazo a que se 
re.fere o artigo 10 do decreto numero 24.642 passou a ser contado 
do dia 20 de Julho. quaodo foi publicado o Codigo d'? Minas. E. 
deste modo. a prorcÇjação d'! mais um anno terminará em 20 de 
Tulho de 1936. O decreto numero 24.642 foi <~>'signado em 10 de 
Julho de 1934 e não !O de 1unho. como está no of..ginal do pro
jecto e foi publicado . 

Sala das Sessões. 11 de Julho de 1935 . - Edmundo Bsrrf!to 
Pinto. 

O Poder' Legislaath•o decreta: 
Art. 1.° Fica prorogado até 10 de rutho de 1936 o prazo fi~ 

xado no art. 10 &! decreto n. 24 .642. de 10 de Ju1ho de 1934 . 
Art . 2.0 Revogam-se as disposições em contrario . 
Sala <ia Commissão de Constituição e Justiça, 4 de Julho de 

'1935. We1demar · FelT'eira. - Ascanio Tubino: - Carlos GomEs 
de Oli~~ra. - Pedro Aleixo. - Domingos Vieira. - A. Alvares. 
Godofredo Vianna. - Lcr•y C arneif?. 
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r.F.c t!<r.Ac:-Ao CI'l'-" llA 

E' o seguinte o art. !(] do decreto de 10 de Julho de 1934, 
·a que fali referenda o projecto: 

Art. 10. Os pr.oprietarios da.> jazidas conhecidas e os inte
ressados na pesquisa e lavra ddla.3 por qualquer titulo valido em 
direito serão obrigados a manifEstai-as centro do prazo de um anno 
contado na dat? da .publicação deste Codigc e na seguinte forma: 

I, terão que produzir. cada qual por si, uma justificação no 
iuizo do fõro .~.~ situação da jazida, com as.;i~tenda do orgão do 
Minis.terio Publico, consistindo dita justificação, para uns e outros. 
na prova da ;:xistencia, natureza e condições da jazida por teste
munhas diana·; d~ fé. e da e:.:istencia. natureza e c:Ktensão do; seus 
direitos sobre a jazida :ror docum~ntos com e-fficiencia probatoria. 
devendo entregar-~~ á p;ut~ o- autos 1ndependentemente de tras-. 
Jade: 

IL terão que apresentar ao Governo Federal a justificação ju· 
dicial de que trata o n. 1, c mais os dado; sobr'! existencia, na
tureza c condições da jazida de que se occupam os numeres se-
guintes: 

r.) rst<~do. comarc'3, munid;:>ío, districto e denominação das ter
ra.s em que está situada a nlina; 

b) breve hlstorico da mina, desde o i'licio da exploração, ou. 
nel<' meno~. n~~ ultimas annos; 
· c) breve descripção das installaçêes e obras de art: subterra
neas e superficiacs, destinadas á extracção e ao tratamento do mi
nerio: 

d) quantidade e valor dos mineraes ou do> metaes extrahido.ll 
e vendidos ::nnualmente, desde o inicio da exploração, ou, pelo me· 
nos, noR ultimos annos: 

e) nome da empre~a que a explora e a que titulo; 
f) nome ou nomes dos proprietarios do sacio; 
IV, em se tratando de jazida: 
a) estado, comarca, município, districto e denominação das ter 

ras em que está .situada a ja:tida; 
b) natureza da jazida, descripta em condições de poder ser 

esta dassifi:;ada de acc:ordo c:om o artigo 2"; 
c) provas da existencb da jazida, a saber : um caixote com 

amostras do minerio (em garrafa. se se tratar de substancias liqui· 
das ou gazoza:s), planta da jazida (embora tosca, mas de preferencia 
em escala metrica) e. sendo possivel relatorios, pareceres, photogra~ 
phias e mais esclarecimentos sob~e a existencia da jazida; 

d) modo de occorrencia da jazida, isto é, descripção {quanto 
rnais minuciosa, melhor) da jazida e seus arredore::;, e a área, em· 
bóra approximada. em metros quadrados, occupada. pela jazida.' os 
seus aff!oramentos, oode quer que o minerio seja notado á simples 
ou por ~xcavações superficiaes; 

e) situação topographic:a da ja:dda. isto é, distancia e obsta· 
culo.s de communic:ação a vencer entre a jazida e o caminho mais 
proximo, natU'I'e%8 desse caminho e sua distancia até encontrar o 

. ponto mais accessive1 seT'Vido por estrada de ,ferro ou de rodagem 

. 01:1 por porte de embarque em rio ou mar, e, sendo possivel, uma 
. planta (embora tosca, de JXclerencia em escala metrica) que repre-

seafe o que acaba de ser dito; 
f) nome ou nomes do~ proprietariõ& do Sólo e dos interessados 

. na i<~zida a outro titclo· que ~ o de propriedade e a que titulo 
o liGo. 
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L:ilf ' .•.(':\0 2, m; 1935, 1" U:Glt;LA'l'U"A, A QO~: i>E R<:FE&E O 

p :\ R~:C:F.I\ 

Pede ser ouvta~ a Commissão de Constituição e Justiça ~bre 
a vigencia do Codigo de Minas. 

Considerando que a Constituição de 16 de Julho de 1934. sub
stituiu, quanto á propriedade dos deposites naturaes de riquezas mi
neraes, o !'.ystema .de accessão pelo de res nullius; 

Considerando que o art. 119 dessa Carta Politica faz depender 
de concessão o aproveitamento industrial das minas e jazidas ainda 
que de propriedade particular; 

Considerando que o ~ 6~. desse me:smo artigo dispensou de 
mncessi!-o a exploração das minas em lavra ainda que provisoria
mente: s•Jspensa; 

Considerando que o art. 12 da:; Disposições Transitarias. po
rém. sujeita os particulares ou empresas que já exploravam a in
dustria mineral. á regulamentação da mesma lei, podencio ser revisto 
os secs contr.acéos; 

Considerando, que o Governo Provisorio baixou com o Decreto 
n. 24 .642, de 10 de Julho de 1934, sob a designação de Codigo de 
Minas, uma regulamentação completa de a ;sumpto; 

E' que :~essa lei (arts. 3'. § e 1 O) exigiu. para que fosse res-
peitado o direito de propriedade do dono da jazida ou mina, a ma
nifest:.~ção dr.~ mesma dentro do prazo de um anno prestes a findar-se; 

Considerando a ncccs~id6:lc da p rorogação desse p:<~zo, em vista 
da pouca pttblicidadc dada ao Codigo e das grande; cxigencias es
tab~lcddas pelo mesmo para a inscripção das jazidas; 

Considc;ando a duvida que p~sa sobre a vigencia desse decreto 
do Governo Provisorio, porqtr-, embora da tado de 10 de Julho, só 
foi publicado no Diario Offi~!al de 20 daquelle mez, isto é, quatro 
dias após a promulgação d él Constituição, .não sendo, portanto, co
nhecido pelos Con:;tituintes, que approvaram, pelo art. 18, das Dis-
posições Transitarias os actos do Governo Provisorio: 

Indico que seja ouv;da " Commissão de Constituição e Justiça, 
se o decreto n _ 24.642, de 1 O de Julho de 1934, deve ser incluído 
entre os actos do Governo Provisorio approvados pelo art. 18 da.s 
Disposições Transitarias e, portanto, deve ser considerado em pleno 
vigo~-

Sala das Sessões. 15 de Maio de 1935. - Furtado de Menezes. 

N. 113-A - 1935 

~uspendc a concessão de inspecção prévia a universidade e irr.sti~ 
tos de en.sino est.uiuaes c liDres e approDação de seus estatutos.' 
ernquanto não fõr approuado o Plano Nacional de Educação: 
tC•ldo parecer com emenda da Commissão de Educação. 

(Educação 38 - 1" legislatura) 

O projecto n. 113, da autoria do illustre Deputado Henrique 
Dodsworth, ora sujeito á at>reciação desta. CommiGsão, tem por fim 
evitar que, nas proximidades de ser elaborado e promulqado o Plan~ 
Nacional de Educação, sejam equiparadas ás Universidades Federaes. 
Universidades. e Institt.ttos mantidos pelos Poderes Pub1ico.:; Estaduaes. 
ou pela iniciativa particular. 

Julga o eminente signatario do projecto que a equiparação e 
c:onsequente . fiscalização de qualquer estabelecimento que venha· a 
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:-cr ago•·a cr--cada pdas Podues dos Estados, ou, por particulares 
. aos que :3aa mantidos pela União. lacauetaria, !nconvenientes inevi~ 
taveis.. dada a mudança de directrizes que. presumidamente, estabe~ 
~ccer~. no domin<o do Ensino. o Plano Nacional de Educação. 

Realmente. a art. 150, letra a. da Constituição Federal, dis
pondo que o Piano Nacional áe Educação deve ser comprehensivo 
do ~n~inc. em todos os grãos e ramos, communs e esp~cializados. 
autoriz~ a presuropção de qu: não pequena:; serão as modificações 
:.: serem introduzidas no nos.:.o futuro systema educativo. 

E' possivel que muitas desta~ modi-ficações digam respeito ao 
regime de cq' iparação. e que se formulem novas exigencias para 
-concessão d~ •ai medida. 

A;sim, c.::mccd~r actualmcnte no•.ras equiparaçõc.s seria crear dif~ 
ficuldades futuras.. que e de bom aviso evitar, já no interesse pu
blico, jâ no partícula;· . 

Se estamos ãs vespera.> da promulgação de urna lei basica en
V<Jlvendo sob multiplos a.spedos, todo o conjuncto da educação sys- -
tematica do Paiz, e alvitre que se concilia com as bôas normas da 
prudenda, o de njo <:ccumular situações que se possam chocar com 
os princípios e normas que v~nham a preponderar naquellc plano 
de acçiío fundamental. 

A suspen.~ão da insr~cção prévia, determinada pelo proj(:cto, 
não acarrct::trã qu<1lquer offmsa a direitos adquiridos, por se re~ 
ferir a estabelecimento; ainda não organizados, ou que, embora o 
estejam, não revelaram qualqu~r intuito de se beneficiar com os pr\~ 
vilegio~ d2. equiparação. 

Outrosim, não implicará em desigualdade de tratamento, dado 
que a le: c:n qu.~ se converterá o projccto, terá caracter absoluta
r.1ente tr:m;;itol'io, clcsapparecendo com o advento do Plano Nacional 
de Educaçãc. 

Além do mais, a concessão de equiparação. por meio de in.~~ 
pccção prévia, de qualquer estabclecirnl!nto. ac·~ da União, repre~ 
senta, não o reconhecimento de um direito, cujo acatamento se im• 
ponha como obrigato!"io, mas, apenas. a liberalização de um favor 
que o Poder FedPral concede, a alvedri<:l seu, no~ limites justifica
dos pela moralidade e- pdo interesse co!Jectívo. 

Assim ~endo, a conveniencia da adopção, ou não, do projecto, 
cabendo na livre apreciação do Poder Legislativo, deve resultar, 
apenas, da sua opportunidade e do seu accõrdo com os interesses 
~;upedores da instrucção nacional. 

E' evidente que, em principio, o interesse geral esta em que, 
dado o regime de cooperação, entre nós vigorante. da iniciativa 
particular com a publica, surjam estabelecimentos que levem o Povo 
a maiores probabilidades de augmento dos seus conhecimentos em 
todos os ramos c.;colares. 

Não obstante, e :;se criterio não póde ser acceito senão em sen• 
tido relativo, desde que se tenha em conta que, o que interessa á. 
Nação não é, apen>ls, a multiplicação dos estabelecimentos edu· 

cativos, mas, tambem. e sobretudo, a efficienda de organização dos 
seus objectivos didacticos. 

Todos sabem que as falhas da legislação vigente não permit~ 
tem uma pedeita fiscalização, por parte <los Poderes Federaes, nos 
estabel~cimentos equiparados. E' certo, tambem, que, quanto ás Uni
versidades e Institutos Superiores, abundam, no Paiz;, estabeleci~ 

· mentos, pelo menos em certm ramos, que excedem as suas proprias 
necessidades reaes. Por que, pois, não sobrepôr o criteno da me~ 
lher qualidade ao da simples quantidade? 
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Ora, c Plano Nad;mal de Educação constituirá üma lei que
terã de- conciliar, forçosamente, a necessidade do desenvolvlinento 
gradativo d<l instrucção. com as vantagens. talvez: maiores. do .seu 
ccnstantc aperfeiçoamento. 

Se o seu fim não é, assim, tão S<5mente o de augmentar o nu
mero de estabeledme!!tos, e sim, tambem, o de elevar-lhes o nível 
didactico, :1ão seria obra de sabedoria politica attender, isolada

mente, aos imperativos da prim~ira finalidade, desprezando 03 da 
segunda, indubitavelmente mais relevantes. 

Privilegiar com os favores decorrentes da equiparação a novas. 
Universidades ou Institutos Superiores, nos ultimas momentos das 
lei:> expirantes, Universidades e Institutos que bem p~em offerec:er 
graves falha~ e deficiencia5 de orientação didactica e administrati
va, que Os tornem ir.compativeis com <> novo regime a ser cstabe
ieddo, de maior rigor pedagogico, seria inquinar de suspeições de
sairosas os nossos p:ropc,itos de dignificação e elevação do ensino 
nacional. 

Em face do exposto, somos de parecer que o projecto, em apre
ço, se impõe ã approvação desta Commíss~o e do p1enario, com as 
~eguiotes emendas : 

Ao art. t•: 

Supprimir a•· phra.;es iniciadas pelas expressões "e bem as-
sim.'" 

A ccrescentar : 

Paraqrapho unico. Exceptuam-se das disposiçõ~s desse artigo 
os estabelecimentos de ensino superior creados pelos governos es
taduac; e do DUricto Federal, até 30 de Junho de 1935. 

Sala das Commissõe~. 18 de Julho de 1935. - L. Baeta NeW:s, 
Presidente. -Monte Arrae.s. Relator. -Luiz Vianna. - Th. Mon· 
reiro de Barros Filho. - A. Lcntra Costa. - Raul Bittencourt. 

Considerando que ;: organização universitaría brasileira ê re
gulada pelo decr~to Federal n. 19.851. de 11 de Abril de 1931, ema
nada do Govcrn~ Provisorio, cujos actos foram approvados pelo 
art. 18 das Disposições Tramitorias da Constituição Federal de 
16 de Julho de 1935; 

Considerando que o citado decreto : 

a) fixa taxativamente as exigencias que deverão ser satisfei
tas para a constituição de uma universidade brasileira, nomeadamente 
quantl> aos imtltutos componentes da universida.<fe (art. 5•); 

b) prevê que a organização administrativa e didactica de qual
quer univer.;;ldade "será lnstituida em estatutos approvados pelo Mi~ 
nisrerlo da Educ:aç:ío e Saude Publica" (art. 7"); 

c) estipula que "as universidades esta,duaes ou livr~ po_de.J.:ão 
ser equiparadas ás universidades ,federaes para os efteitos de con~ 
cessl!.o de 'titulos, dignidades e. o.utroo privllegios uniyersitarios, me
diante illSpecçao previa p_elo .QeP<\rt.amento ~ciQJlal de. Ensino· e 
ouvido o Conselho Nacional de Educação'' (art. 12)'; 
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d; preceitua que: -as universidades eStaduaes e livres equipa
radas fic.?.rão su}~itas á fiscalização do Gov~rno Federal. por in.
termedio do Depar::am:.;::•c N;:;.cional de Ensino, que verificarã a fiel 
oburvancia de todos o::; preceitos legaes e estatutarios que regem 
a organização e funccionamento da universidade e dos institutos que 
a compuzcrem, solidarios e estric:tamente responsaveis pela efficien
cia do ensino ne11es administrado" (art. 13); 

e) d~clara expressamente, no intuito patente de impedir a oon~ 
stituição de universidades que não .;e amoldem aos preceitos da le
gislação federal vigente qu~ "a denominação de Universidade em 
documentos offid<~es só .poderá ser usada pelas universidades fede-
raes ou equiparadas. __ ~ {art. 113) _ _ 

Con.;iderando que a Cons.tituição Federal no art. 150 attrihue 
çompetencia ~- União para : . 

a) fixar o plano nadonal de educação. comprehensivo do en
:;ino de tcdos o:. graus e ramos. communs e especializados e coor
denar e fiscalizar a sua execução em todo o tcrritcrio do Paiz; 

b) cielermina..r as condições de reconhecimento official dos es
tabelecimentos de ensino .secundaria e complementar- d~stc c dos ins
tituto~ d~ ensino superior, exercendo sobre elles a necessaria fisca• 

lizaçâo; 
Co.:1~dcrando que, :;egundo tambem dispõe a Constituição Fe

deral n{> art. 152 "compete precipuamente ao Co::tsdho Nacional 
d'! Edu~ação. organizado na fõrma da lei, elaborar o plano na
cional de educação para .ser approvado pelo Poder Legislativo._." 

ü::nsiderando que, consoante o art. 39 da Constituição Federal 
"compete privativamente ao Poder Legislativo, com a sancção do 
F·esidente da Republica (n. 8). l~islar sobre: a) todas as materias 
de com.petencia da União constante do art. 5• ou dependentes da lei 
federal por força da Constituição"; 

Considerando que, entre as competencias privativas da União se 
inclue a de ''traça-r as directrize:s da. educação nacional" (art. s· 
n. XIV) e mais no n. XX, a de "legislar sobre (letra h) condições 
de capacidade para o exercido de profissões liberaes e technico-scien
tificas. assim como de jornalismo"; 

Considerando qne é da com~tencia privativa dos Estados {art. 7•, 
n. IV) "exercer em ~eral todo e qua1quer poder ou direito que lhes 
não for negado explicita ou implicitamente por clausula expr=a dessa 
CoP.~tituição", s :ndo-lhcs, em consequencia, vedado usurpar funcções 
j,)rivativas ao Pod~r Legis1ativo Federal, caso que se verificaria, in
dubitavelmente, se lhes fosse reconhecido o direito de estabelecer, 
para os seus sy:;;temas educacionaes, principies incompatíveis com os 
que encontrarem consagração no plano nacional de educação, e de 
fbcar para elles directrizes contrarias ãs que vierem a ser traçadas 
pela União em materia de educação nacional; 

Considerando que a Constituição Federal tendo legislado sobre 
a elaboração e approviição legislativa do plano nacional de ~du.-
caçãc, de modo revelador da importanda excepcional attrihuida ao 
assumpto, considerado problema nacional por excelle:ncia, e havendo-<:> 
cercado de e::;pecíaes garantias de execução ao dispor que elle "sõ 
se poderá renovar em j)ra.zos determinados", inadmissível seria s~ 
tentar que os Estados e o Distrkto Federal gozam da mais ampla li~ 
herdade para organizar e manter systemas educativos nos respectivos 
territorioo, .sem serem adstrictos á observanda do plano nacional de 
educação; 

. Considerando que o proprio art. 152 da Constituição Federal 
ao declal:'ar =mpetir "aos. Estados e ao Dis.tricto Federal organizar 
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c manter systemas educativos nos territorios respectiv-os~ l~o em 
seguida declara re.>peitadas as directri:z;es cstabelecida3 pela União'', 
.subordinando assim, neste par.ticular. a faculdade d:: legislação reco-
nhecida aos Estados e ao Districto Federal ã opservancia dos .pre~ 
ceito~ federaes na materia; 

Considerando que. ~;e permittido fosse aos Estados abstrair do 
plano nacional d~ edu~ação, ficaria este privado de toda a effidencia, 
~ annullado ficaria o direito da União de coordenar e fiScalizar em 
todo o territorio do ·Paiz a execuçoo do mesmo plano, ex~ví do 
..irt. 150. letra a, ín fine; 

Considerando que. assim. a legislação dos Estados e do Di<:;tricto 
Federal, quanto á organiz.ação dos seus systemas educacionaes só 
põde ·;er de natur~za suppletiva ou complementar (Constituição Fe• 
dera!. art. 151. in fine. art. 7", n. III) o que e confirmado. no § 3G 
do art. 5" da mc.sma Constituição, ao estabelecer as bases àa har~ 
monia entre a legislaç~o fundamental da União e a legislação sub
sidi ar i a ;!os Estados . (As lei.3 estadoaes nestes caso•. poderão, atten~ 
clendo ás pec.uliaridad!'.s locaes, supprir as lacunas ou deficiencías da 
~~~islat;ão federal .,em dispensar as exig.encias desta). 

Considerando que o Governo Federal se acha empenhado em 
elaborar o plano nacional de educação, de on-de hão de s.urgir as 
novas directrizes da educação nacional e que é da ma:x:i.Ina conve• 
uienda, emquanto esse plano nã6 for approvado pelo Legislativo Fe
deral. suspender a concessão a universidades, da inspecção prévia 
a que s<: refere o art. 12, paragrapho unico do decreto federal 
19. 851 . de ll de Abr'l de 19 31 e bem assim a apProvação de seus 
Estatutos pelo Ministro da Educação e Saude Publica, em confor
midade com o art. 7• do citado decreto visto achar;.se em linminenda 
de reforma. possivdm~nte profunda, a legislação federal vigente; 

Considerando qu~ a fundação de universidades com inobservancia 
dos preceitos legaes nwhum valor legal pode ter e pode induzir em 
erro os candidatos ã matctcula, determinando-lhes .prejuizos irrepara• 
vds que convêm dcde já prevenir; 

Considerando que, por maioria de razão. não póde ser admittida. 
embora emanada do poder publico, a creação de universidades ini
cialmente compostas de institutos de nature-..a diversa das mantidas 
pelo Gov~rno Federal, para a qual se reivindiquem condições de exis~ 
tencia -e funccionamento fóra da intervenção legitima e obrigatoria da 
autoridade federal; 

Considerando que. competindo privativamente á União legislar 
sobre as condições de capacidade para o exercido de profu-sões }i.. 
beraes e technico-scientificas (Constituição Federal.. art. 5°, .n . 8, 
letra h). quaes advocacia, medicina. engenharia, professorado secun
daria. etc., implicitamente se contém nas suas attribuições privativas 
a competenda para regular os planos de ensino que confi!'3lii as ha~ 
bilitações indispensaveis ao -ex~rcicio das mencionadas :profissões; 

Considerando que se impõe, portanto, a intervenção legislativa, 
suggerimos a adopção do seguinte ~rojecto, que não affecta as pre
rogativas já legalmente concedidas aos estabelecimentos de ensino 
nelle. mencionados'. 

l'ROJ'EC70 

· Slispenr:k a conce$$ão de inspecção pdlria .a Universidades e institutos 
de ensino esúJdoaes ou livres e approvação dos seus estatUtos 
é"mquarrto não· fõr: BpPtova.do o· PIEmo -Nacional de Educação. 
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Ju"t. 1.• ·Emq~nto não fõr approvado pelo Poder Legislativo 
. ,F.edeJa1 ex~vi de sua competenda privativa, o Plano Nacional de 
- -~uc.a.ção (Çpnstituição Federal, art . . 39, .n. 8, letra e e ainda 

;~.· i52), .fica suspen,Sa a concessão de inspecção pr~•.ria a univer# 
sidades e iMtitutos de .ensino estadoaes ou .livres a que se refere .o 
.art. 12, paragr~pho unico do decreto federal n. 19.851. de 11 de 
Abril de 1931 ·e bem assim a approvação dos seus estatutos ~elo ~ 
~tro da Educ<tção e Saude . Publica, em conformidade com o artigo 
7• .do citado decreto . 

. kt. 2.• As un!versidades que se houverem creado ou se crea~ 
.. Jem ~m ~servancia dos .preceitos da legblaÇão federal vigent~ não 
poderão Junccionar validamente, szndo destituidos de qualquer valor 
as provas e exames de qualquer natureza a que se submetterem os 
sCltS alumnos e bem assim os diplom3:3 e titules que expedirem. 

Art. 3." . Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala das Sessões, 2 de Julho de 1935. - Henrique Dodsworlh. 

LECIST,.o\(' ÂO ClT.-\DA 

Decreto n. 19.851, de 11 de Abril.dc 1931 

. ~rt. 12, paragrapho unico . O Ministro da Educação e Saude 
· Pu,blica . fixa rã em insi:rucções e.speciaes o processo de inspecção 
· prév:ia e quaes os elem~ntos mir~os de ordem material e financeira 
necessarios ã equiparação . 

Art. 7.0 A organização administrativa e clid'actica de qualquer 
Universidade será institllida em estatutos approvados pelo Ministro 
'dà Educação e Saude Publica e que só poderão ser m·odificadoo .por 
proposta do Conselho Universitario ao mesmo Ministro, devendo ser 
ouvido o Conselho Nacional de Educação. 

Constituição Federal - artigo 39, n. 8, letra "e" 

Compete privativament~ ao .Poder Legislativo, com a sancção do 
·.Presidente da Republica: 

Jegisla.t sobre: 

- todas as materias de competencia da União comtantes do 
. art. .5• ou dependen~es de Jei .federal, .,por .força . da . Constituição. 
· 'Art. 152: . Compete pJ:ecipuamente .ao ~elbo Nacional de 

·Educação, organizado l;la . forma da. :lei, .. elaborar o Plano Nadooal. 
. ·de .. Eduçaç,ao para ser approvado pelo ,Poder Legislativo e suggerir 
·'ao ,G9"'éq10 a.S me4J.<:las ,.que julg.ar neces~rias pa ra a melhor .soluçlio 
· .'Pos P,i;Oblt;tn_as ec;iuc.ativos. bem cQmo a . distribulção adequada . dos 
.Jun.dps espeçjaes. 

N. 146 - 1935 
( 1" legislatura) 

Revigora o ultimo concurso p«a pretores no Districto Federal; com 
f?.B~er cortfF.ar.io d!i Comm.isS,ão . de,,Jüstiça 

, .,(.Vide P!ojec!O .~·.[\., de .J935 -:. Jl.;Stiça ·18, .1• leg~_atura.) 
.O :=d~to n . . 23~21 .de 17 . de O:utu.bro de 1933. estabéleoeu o 
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prazo de UJIJ anno para a validade dos concurso:; de~tinados ás no-
meações na Justiça do Districto Federal, dispondo ''recahirem dias· 
..,- para os cargos existenres ou as que occorrerem dura.nte esse pe
rioào - em um dos tres primeirOs candidatos classificados pela com-
mis!.ão ~speéal. entre os ainda não aproveitados". 

Nestas condições - o prazo de vigencia dessa lei· se extinguru,. 
pelo s-eu decurso no temp<>, em 17 de Outubro de 1931 . 

O senhor Deputado J. Ferreira de Souza offereceu â -c:on:side~ 
ração da Camara um projecto de lei - "revigorando pelo -prazo de· 
dois annos o ultimo concurso para o provimento do cargo de pretor · 
na Justiça local do Oistricto F~deral , realizado na vigencia do decreto 
n. 23.221 de 17 de Outubro de 1933, só se procedendo a novo · 
concurso se, nesse .prazo, ficar reduzida a menos de tres nomes a 
lista dos candidatos não aproveitados ... 

E;sc projecto teve parecer favoravel da douta então Commissão· 
de Constituição e Justiça, em 28 de Março deste anno. 

Quando o projccto, que tomou o numero 8~A iie 1935. era 
apreciado pelo plenado, o Sr. Deputado Barreto Pinto requereu e-· 
obteve a volta do mesmo ao seio desta Commissão. sob a allegação· 
- "de conter ma teria inco!l.Stitucional" . 

De facto - o artigo 1 04 letra (a) da Constituição Federal· 
prescreve que a inv~tidura nes primeiros grãos de cargos judicia
rios, sõ ~ fará mediante concurso. organizado pela Corte de Appe!
laçaão, procedendo-se a dassificação. sempre que po.ssive], em Hsta 
triplícc . 

Nestes termos, as vagas de cargos judidarios só serão provi~ 
das. depoi.; de concu·rso organizado pela Corte de A.ppeTiação res
pectiva, e da classificação de candidates. 

Nem importari~ para. o caso a existencia de candidatos habilitados. 
e cla.ssiiicades na vigencia de lei anterior, eis que as kis constitu-
cionaes i! as que regulam o exercido ou a condição de aptidões· para . 
os cargo-; publicos, retroagem e se applicam immediatamente aos. 
factos actuaes, embora iniciados .sob o domínio da lei anterior. 

Na especíe, nem mesmo direitos adouiridos poderiam ser invo
cados porque o decreto .n. 23.221, d: 17 de Outubro de f933, cuj~ 
vigencia era de um anno. se extinguiu pelo decurso do prazo deter
minado de sua existeocia. 

Assim sendo - A Gmmis;;ão de Constituição e Justiça é de 
parecer que o decreto n. 23 . 221 de 17 de Outubro de 1933 já ca~ 
ducott. não sendo, por is.so, aconselhavel a approvação .Co projecto 
n. 83-A. de 1935 que pretente revigora! -o, até· mesmo por ser in~ 
constitucional a · materia que visa regular, em face do ·disposto õo-
artlgo 104 letra (a) da CoDStitulção Federal . . 

Sala da Com.missão, em 17 de Julho de 1935. - W aldemB:" · 
Ferreira, Presidente. - Arthur Santos, Relator. - Levy Carneiro. 
Carlos Gomes de Oliveira. - Ascanio Tubino, pela occurre.nda de 
uma circumstanda superveniente: a caducidade do concurso que se
pretendia revigorar . - Pedro Aleixo. - DoiniTJ{/08 Vieira. - Go-
êofredo Vianna. 

project<- a que se refere o parecer 

M. I. • Pica revigorado pelo prazo de dois annos, o ultlmo
c~nc~so para o provimento do cargo de prztor na Justiça local do 
Distncllo Federal. realizado na vigencia do decreto n. 23 .221, de 

17 de Outubro de .1933, Só se procedendo a novo concurso se, nesse.-
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-prazo, ficar reduzida a menos de tres .nome:; a lista oos candidatos 
não aproveitados. 

Art. 2. • Revogam,sc as disposições em contrario. 
. Sala da.s Sessões. 28 de Janeiro d e 1935 . - J. F~reira de 

.Sou.u;. 

legislação citada 

Decreto n . 23 . 221. de 17 de O utubro de 1933 
'Estabele.::e o :prazo de um anno para a validade dos concursos des~ 

tinados á nomeações na Ju:>tic;a do Oistricto Federal e dá outr~ 
proviàencias. 

O Chefe do Governo •Prvvisorio da Republlca dos Estados Unidos 
~o Brasil: · ; 

Considerando que. sendo a Commissão · de Promoções e Nomea-
. ções constituída dos I!lembros do Comelho de Justiça da Côrte de 
Ap.pellação. do procurador geral do Distircto Federal. do consultor 
·geral da Repuhlica, do presidente da Ordem doo Advogados, do 
directo.r da Faculdade de Direito, - a actividade destes .deve ser 
preferentemente occupada com as multiplas funcções dos respectivos 

.. cargos; 
Considerando que a occurrencia frequente de vagas iniciaes, :na 

Justiça do Distticto Federal, obriga aqu~lla Commissão a repetidas 
reuniões para a observancia das normas e formalidades dos concursos 

-destinados ao prehenchimento das referidas vagas; 
Considerando, :pai::;, que, sem p.rejuizo dos concursos, será de 

·-melhores resultados praticos o aproveitamento do trabalho da mesma 
com~rjssão. estabelecendo a efficacia dos concursos pelo .prazo de 
-um anno; 

Decreta: 
Art~ j,o A classificação nos concursos para as nomeações na 

)u:3tiça local do Districto Federal, realizadas de ora em dean!'~, vi• 
-gorará pelo prazo de um anno, recaindo ellas - .para as ·, ~1gas já 

· -ieXIstentes ou as que occorrerem durante esse periodo - em tun 
dos tres primeiros candidatos classificados pela commlssão especial. 
entre os ainda não aproveitados. 

Paragrapho uni.co . Effectuar...se~á novo concurso, antes de de
··corrido o prazo acima fixado, desde que seja inferior a cinco · o 
-numero dos candidatos classificados no concurso anterior. 

Art. 2.0 Para o prehencr.imento das vagas ora existentes, p~ 
. ceder-se~á na conformidade deste &.>ereto, reabrindo-se por mais ck 
·•quinze dias, a inscripção dos candidatos ao concurso para o cargo 
·-de pretor. 

. Art. . J. • Para o effeito das promoções, continua em vigor o 
·:decreto n. 22.946. de 15 de •Julho de 1933. 

Art. 3. • Revogam~e as disposições em contrario. 
São, successivameote. lidas e vão a imprimir a.s seguintes 

IU:DACÇÁO 

N. 6l~A - 1935 
(t• legislatura) 

-'Jledacção final do projecto · n. 61, ck 1935 (1• legl.sllltura), que 
disp6e sobr.: a infemspç~ c contagem de tempo a /tiitcdonario:s 
publico.s. 
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(Projecoo 230; de 1935 - E.St. 15 - t• legisla~) 
O Poder Legíslativo decreta: 
Art 1." Para os effeitos <la lei n. 42, de 15 de Abril de 1935 •. 

qiie regula a concessão de· licença es~ciaes aos funcdonatios .pu• 
blicos, civis ou militares, considerar-se-ão consecutivos os serviços· 
de qualquer serventuario publico qu~. obrigado a <:essal-os por acto· 
ou omissão do segundo GOverno ·Provisorio da Republica, já tenha 
voltado ao exercido de funcções publicas ou venha a fazel-o, pro- · 
seguindo-->e na· contagém do temPo, a partir da· volta, como se os 
serviços jâmais tivessem cessado_ . 

Art. 2.• Revogàm-se as disposições em contrario. 
Sala da Comm.issão, 18 de Julho de 1935. - Valente de Lima~ 

Presid-ente. - Heitor ·Maia. - Corrêa da Costa. - Vicente Miguel. 

N. 121-A - 1935 
(Primeira legislatura) 

R~dacção final do prójedo n. 121. de 19J5 (1• legisléltur[j), que 
aptova· a· Convenção lrrternacional denóminada "Pacto Roerich",. 
assrgnacla em Washington, aos 15 de A1ml di: 1955; 

(D:ip. 14. 1935 - 1' leg.) 

O .Poder Legislativo decreta: . 
Art. 1.° Fica approvada a Convenção IntemadoÍ1ai· deoonli.: · 

nada ""Pacto Roerich", asslg'nadá em Washington ao.S 15 dé Abril 
de 1935, que ·adopta uma bandeira para protecção aos imm6vcis qite' 
constituem pátrinionio cultural dos .povos. 

Art. 2." Revogam·se as di-:;posições em contrario. 
Sala da Commissão, 1 & de Julho de 1935 _ - V alente: de' Lima. 

Presidente·. - Heitót Maiii. - Corrêa dã-. Costa. - Vicente Miguet. 

N. 128-A - 1935 
('Priméira legiSlatUra) 

Redacção final do projecto n. 128, de 1935· {1"- le"gisCatimi)~ qtze aw-
. toriza o Póâer Exei::iltii.>o' a · entrar- em eriien.âlmeTifo cOirr o 

lrisfi.!:tit:o di! Pí-Obci:ção e As5isteru:ia á lrtfancia do· Rio á~ Janeiio~ 
para coodusao "di:)' HóSpitiJ ltifantit . 

. (Fín. li5, de !935- I• Ieg.) 

O Poder Legislativo decreta: 
Art. t;o Fica o POder Executivo· autôrizadõ'" a en'tfcu· erii- en--

tendimento com o lnstitut6" de Proté.éção e A:ssistertô~ ã ·· lnfàttci.á dó'· 
Rio de J~neiro, para- condll9ão ~c> Hospital Infantil dessa· insti!fftção •. 
di~Speildendo; deSde' jã, afê a importanda de 200:{)00$0000- (~tos 
contos de réis) . . · 

·Art. 2.• Os recursos necessariO'.> ao financia!llento do encargo-
ora creado ao Thesouro Nacional correrão por conta do saldo da: 
extinc~ C3ixa de SubvenÇõi!s. · . . .. . .. · 

Ar-t. 3.• Revogam-se a5" diS'pOsiÇões em çontrario. 
Sala da Commissão, 18 de Julho de 1935. - Valente de Lima~ 

Ptesidbrte. - Heit& M~ - CoiTêw"d.9 Cost:t- Víi:ente ".mjji:iéf 
E' · mta e ertvi~a á Cô~isslio- de COnstituiç~o e. Jttsrl~a \i se

guinte 
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lNUICAÇ.~O 

N. 6 - 1935 
(t~ legislatura) 

lnqui~c "obre a Constitr.rcionalidade de alguns .ponto5 do projecto 
n. 101, ]• legislatura 

(Justiça 107, t• legislatura) 
Nos termos do art.. 173 do Regimento e seus paragraphos, irt~ 

dico e suggiro que a Co!Jl:nissáo· de Constltuiço e Ju>tiça se manifeste . 
.sobre a constitucionalidade 'do projecto n . 101, de 1935 (1" legis:. ... 
latura), nos seguintes pontoS: 

I. Obedienda ao disposto no final do art. 15 da Constituição 
Federal, ob~ervado que a .faculdade de tributar e o encargo de des~ 
pesa;; não podem furtar-se ás 1·egras constitucionaes, tanto mais 
quanto. nesses termos, a ConstituiçãO não prohibe, antes faculta o 
entendimento entre o poder federal e o.s poderes locaes p.ara a e~~ 
cução ·do . serviço publico. 

li. Constitucionalidade da verba 15, se.cção VII (Diversas Ren
das) da :Proposta da· Receita Geral para 1935, observado: 

a) qu~ tal receita funda-se no § t• do art. 6• do decrebo nu
mero 23-.553, de 5 de deiembro de 1933, que in&tituíu urna taxa de· 
.. mil ·r éis ( 1 $000} por .sacca· 'de café exportado"; · 

b) · que a faculdadê de' ·tributa:r a exportação de mercadorias 
de· sua produci;ão · "é assêg1Jradá privativam~nte" aos Estados pela 
letra· f <lo art. 8• da Cóns'tituiç:io Federal; 

c) que decretos do poder discricionario, · ainda quando approva• 
dos pela Assernbléa ' Coostit:Oirite, sóinerite vivem e vigoram, depois de 
promulgaC.a a Constituição, dentro dos limites -traçados por esta. 

Solicito ainda <1 attenção da cOmmi&ião Executiva, antes ou· de-
pois de· oo~vida a de JuStiça, para o disposto no § 4" do art. 116 do 
Regjm~nto ·da Camara, pertnitt:indo--me notar que, estando a parte 
coritída· no· tOdo, nadá iJDpede de· apP.licar-s'e a qualquer pai'te de um 
projecto o ,q?e, a t~o el_lê;. serl.~. licitó appllcarMse. 

Sala das Sessões 18 de Julho · de 1935. - Oliveira Coutinho. -
Martinho Prado ... - Bandeira Vaughan. 

O : Sr. Presidente' - Está finda a leitura do Expediente. 
T~ a pala'"a o Sr . TeixeU:à' Leite.' (P.iusa); Não está pito 

smk: 
Te111 a palavra o Sr. cà.stro . Prado. (Pausa). Está ausente . 
Tein a palavra o Sr. 'Jair· ·ToVàt: 

o · Sr: Jair Tovar '- Si. PreSidente, · o Povo Brasileiro vem 
feste)~; c:om. i ustific:ado· . juliiJé1:· . o pnmeiro 'anniversario da. promill
gaçãci".da ,' nossâ' Lei ~g.na;·' votada' ~~ éonseqaéricia <lo movimentO 
rêYóliic!ooârio; c:joo" 'abalo\1, . 'de': extremo'· a extremO; as forçaS Vivas 
d~: n~c:ionali4ade, numa actua~. synergtar· 1: and0s8.~· em· bu$Ca <!e· 
melhoré~ dír&trize5 · p~-·o ·~a pollticó-·entre n~ vigente . · 

. Tod~. nós sal)eriios •. Sr. P~~t~: que vana;.( callSas concor.-· 
ren~s .:forroé!lôp. ·P~.: que · se: ... OP.eJàS.Se. essa. ever54<> do regime· irn"' 
plantado no Bra>il ·sob' o$· sigíiós â'éiÍiàl:ratií::os de 89. 
. E entre· ella.s . . re~ •. ~tar. · .. ~la repercussão in•<!risa · em:: 

todos.:O!!. 'iedu~toi:···qà,jiUbliÇlaa,Qê)o rclt~r.ádo'· meoospiizo e o d~ 
profundo pela obecfieiicla"·dé' prÍiJéiplo.s·· constitüí::iona:és avisados: e 
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toobres. que viviam como enkistados d1mtro da Carta votada, -sem 
que se lh~s desse execução, ou p~estasse o nce.ssa~io respeito. 

O sys.ter,,a de Constituição .. rígida, cau.forme a. nomenclatura de 
Dicey c de Bryce, que adoptámos' haurido direc:tamente da Carta 
institucional americana de 1787, com o seu effeito natural, de -salva
guardar ''dos embates ~ da mobilidade da opinião, inherente.s ao nosso 
regime democratic:o, a obra de formulação das linhas geraes, de es
tructuração estatal... no dizer do Sr. · Pontes de Miranda. um dos 
nossos mais illustres publiciGtas, esse systema compelliaJnos, impe
riosamente, a que obedecidas fossem as suas regras no seu tempo 
e na sua esphera .de acção, para que· integral :se coosummasse a von
tade dos Estados federados, ex.pre.ssada por seus representante!; . 

Qua'renta anos foram decorridos. e até disposições que tinham 
o caracter de transitarias, não obstante deslocadas do seu meio por 
um defeito de technica, nem sequer para ella.s se havia satiSfeito a 
vontade nacional.· expressada no 1" Congresso Constituinte Repu· 
blicano. 

Neste vicio, que gerou a ~crença pelas instituições dominanJ 
tes, de~mor~li:z:ando-lhes o conceito, certo com a liçaio dos factos 
não devemos nelle incidir. o q1.1e faremos .praticando um sy.s:tematico 
cumprimento dos principio; e.:stabekcidos como basilares do actual 
regime político, com o u.'iO de medidas defensivas dos ataques, que 
surgirão contra elles, e d;mdo-lhes uma vibração no seu tempo oppor• 
tuno e na medida rec~mmendada pelas contingendas naõon·aeS<. 

Ante que <l<:lS :nt;:ressemos .pelo debate e creação de leis extra
vagantes, sem relações·. de intimidade ou consequenciã. com qualquer 
principio oriundo da Constituição, pareceJme curial: Sr:-. Presidente, 
que as determinações estabelecidas .pelo legislador constituint~ mere
çam vista pr<:ferendal, no sentido de serem regulados e providos os 
varias institutos, serviços e. direitos, por elle assignalados em linhas 
gerae.s, na Lei -Fundamental. 
. Uma leitura r3pida do texto C:essa Lei, prin~ipalmente dos titulas 

refereates á declaração de direitos e aos inte!'esses sodaes, com
pelleJno:; á realidade de ,;;e achar ella inçadu de mandamentos para 
qu.e a lei ordinaria fbtz, em suas facetas distinctas, obediente ás -con
dições imprescindíveis do tempo e do espaço, os diversos aspectos dos 
problemas, de cujas ~tructuras o legislador magno fi:xou simplesmente 
os perfis. 

Creio r.u. Sr. Presidenk, insistindo na objectivação do meu ponto 
de vista. que os incisos con.stituciona~ de tal estofo, devem merecer 
uma solução tanto immediata quanto possivel, com a preferenda ra
donal decorrente de sua imperativa proemiDencia. para que se dê ao 
Paiz uma ordem Con:;titucional perfeita . 

O professor mexicano Rodolpho Reyes, de tão justo renome. 
concretiza as idéas, que vimos procurando plasmar, quando aff.ú:llla 
na sua interessanre e alentada roonograpbia sobre a defesa da ConstiJ 
tuição, que. se existe uma Carta CoD$titucio.oal, é m1ster cuidar-se 
de ;;ua efficacia e respeito. antes de se cuidar de outras leis. pois qUe 
a defesa deve estar na mesma proporção da importancia e caracter 
essencial da ·norma -e defender. -

E' fõra de contestação, Sr. •Presk!ente, que os .principias do 
direito publico aç:tual offereceriJ .perspectivas, que permittem, ao -estu
dioso dos seus as~ctos; o asserto · de ter havido uma transformação 
chocante de muitos institutos erectos até bem. pouco insubstituiveis e 
inalteraveis. · 

Resultante do catacly.smo, que en.sangueotou o mundo entre 191-t 
-e 1918, poderiamos, dizet como o -emfrimte es.radista Vittorio Orlando. 
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·t>m advertencia a traducção por elle feita á obra fundamental de Jorge 
Jellinek, sobre a doutrina do Estado, que depois da guerra a primtira 
consideração. que se tem, no domínio das idéas, é a de se comparar 
Q aspecto do seu campo ãquellc que offer~.ciam as cidades após 

· raladas na linha de f~o de wna:s da.~ tcrrlveis batalhas. 

O S r. Diniz Junior - E :sabe V . Ex. de uma cousa? Ha muiJ 
tos .paizes que, mesmo -tendo entrado nessa gue.rra. até hoje -a!nda não 
deram por ella, o nosoo incl\l.Slve, di! certo modo . 

. O SR . JAIR TOVAR - Pode haver. Em direito positivo tem 
·havido profunda transformação . 

O Sr. Diniz JU11ior - Ha povos que nlnda não sentiram a rc
SÇ>Dancia dessa guerra. 

O SR . JAIR TOVAR ·- Grande pu r te da.~ construcções !deaes 
apparecc d~moronada: 9randc pnrtl! ptrlc:lltunte, emquanto a picareta 
4emolidora n~o repute melhor abi'lt~r tudo, para que mais facil, mais 
larga e mais completa se faça :s recon!ltruc:çâo .~egundo um novo 
systema. 

O assumpto constitucional, 110tudamente. tem sido objecto de 
sensiveis vatii;!ntes. que perm!ttlram .a um dos seus mais estudiosos 

. .artifices contemporaneos, o ln!lgne Carl Schmitt. affirmar com sua 
inconfundível autoridade que, na maioria dos Estados da terra, a 
Constituição se converteu num problema nÕvo. 

E na realidad-e, Sr. Presldc.nte, o conceito do eminente const!J 
rucionalista se pode estender att! nós, pois a Ca rta· cujc;, primeiro 
-~nniversario viemos de commemorar, offerece campo- vasto para wna 
singular doutrina. do nosso direito publico positivo, inclusive no attiJ 
ne.nte ã sua defesa e protecçllo. 
. Bem sabem os illustres par~ de~ta A~embléa, que aos normas 

-ca racterísticas das leis constituc:lon .1e~ contemporancas não vão ali-
mentar suas raize•; na éra, qua~l pnr11 flnK lltterarios, em que Ly

-.curgo legislava para S.parta: milll lllm'Qii'JL'Im~nte ainda nos chegam 
nitidas, através dos esc:ripto.~ c:oevo11. notlrla11 de que já então havia. 
entre as instituições publica~. um "~phornto", composto de cinco 
magistrados, encarregados de funcçô~K pertinentes á -defesa da ordem 
publica e social, coincidindo etn ultlmn nnhlyMe com a guerda dos prinJ 
-dpio:; democraticos dominantes . 

E dabi para hoje, o:; povo• v~m uttrlbulndo succ!:ssivamente, ora 
aqui, ora ali: func:ções prlvat1va.11 l' ~lmlllii'C.'I, a magistrados e imlti
tuições com differenti:l nomes, tau oM trll:lunos, cósmos, syndico.s ou 
censores, que se enfileiram no primeiro grupo. e Senados, Côrtes, 

'·Conselhos ou Tribunaes. que formam no ugundo. 
Entre os problemas. que silo 01bordocloa e resolvidos pelas novas 

'Constituições, o thema re~ferente ó Jefu~. guarda e cumprimento dellas, 
~em merecido do legislador um trato capeclallzado. 
- Para certos Estados. e»a ~ uma llttribui~o-<lever. deferida a 
todo .individuo. a quem se confere um lmplldto direito de iniciativa 
·.em tal sentido. 

Assim a Constituição de Dantzlg que ae expressa. num <ios seu.S 
=tig~XJ: "é dever de todo cldadao delrnder n Constituição'' . 

E não menos Jncisiva é essa faculdftde, Do estatuto politico grego: 
"a guarda da CÓnstituiç.:lo está cheflllda ao patriotismo dos he], 

- ~e:noc;". 

Outras k~ funda!Jlentae:; Já modlflcar4 use aspecto, . chegam a 
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conferil~a de modo· expresS!O ao Chefe do EXeçativo, como suc:c::ede
ao vigente· r~g'tme allemão. sendo entret'anto, hoj'é, a m.ais generaJizadil' 
solução, destinar es~a defesa ao PoC.er Judiciario. 

A elle compete primacial!nente essa funcção do · controle co:O:Sti~· 
tuciom:l, um dos phenomenos~a rac:ionalízação do :poder, segunâ<) 
Mirkine-Guet:z:évitch. através do qual a supremacia do :Pensamento·· 
constituinte tem uma expressão concreta. 

Um simples lance. de olho; no texto integral da· Carta de I 6 .de,. 
Julho pennitte verificar que· sua protecção reSa.lta; explicitq. ou im~ 
p1icita. de varios dos seus incisos. repartida pelos differentes orgãos 
do no5So systema politico, como acontece no· art. 10, n. l. ·detu:cii~· 
nando competencia de um modo gera!- ã União e ao Esta-do, pa'ra · 
vdarem concorrentemente pela guarda da Constituição; como acott~ 
tece no art. 45, onde ao Pr~:;:dente <la Republica se reconhece a 
faculdade de veto aos projectos incon.stítucionaes; como .succede nos
artigos 88, 91. n. IV, e 96. em virtude dos quaes collaboram tambem 
na defesa do· estatuto basico o Poder Judidarlo,. o · Minist:crio Puolito· 
c <• Senado. 

Forçoso é, porem, reconhecer, que, ainda pelo .systema da vf. 
gen.te (ÀiJ.stituição. a Suprema Côrte, como aoontecta ao Sup.remo
Tribuo.al Ftderal com o estatuto de 91. é a sua atalaia mais vigilan~ 
contra as incursões molestantes dos ind;os constitucionacs. 

Esta attribuição de apr~ciar o.s acto.S 'e leis d() poder publico 
defer.ida ao Poder Ju.diciario. é. segundO a liçaó de· Ke1sen ... 

O Se. Di·niz Junior - E~Be homem; apesar do nom~. já esre· 
ficando meio velho. 

O SR. JAIR TOVAR ~ Elle foi; pode~se dizer. o constructor' 
da Constituição da Ailstria, que, aliás, é tida como modd.ar. 

O Sr. Bias Fortes - Na opinião de nosso collega, está velho 
porquê ao fazermos ?. nossa eo~1St!tuic;ão dtarnos muito Kefseat. 

O SR. JAIR TOV AR - As idéas. delle é que estão servindo de
paradigma para as constituições modet-nas. 

O Sr. Diriiz [imwr - Quanáo VV. EE. qu!zerem verificar sf 
um autor é actual; inusitado ou . velho, devem reparar. naqUelles espt:
rítos que a elle se affeiçoam. Basta ver essá geraçãO que na Con:sti
tu'iDté · tant.o in~u K~·tS>en para notar qne ele} estã vefuo: 

O Sr. Bisi Fones - O orador está· com as melhores· doutrinas. 

O SR. JAIR TOV AR - Esta afuibuição de apreciar os actos 
e · leis'- . d6 p&ier ;pi.tblicó d~ferida ao Poder Júdiclàrici · ....:.. dizia· ~u - é. 
segundo a lição de · KeJ.ren, uma virtude· das constituições democrat1c6: 
rep~!>Hs~anas, . virtúd~ de· qne sé· n.ão· resente ' a nosSa, pois que- à 
Su.J):renm: · Cõrte; "voz da Con:stituíção", no di.Zet dos· c:onstituciona~ 
liliii~.' assisté o p'reÜ'puo dever de. fulinínar de iria'pplitabíl_idaáe ~-le.iS; 
a<:to~: deliberações c regulamentos ofrensivos dos díctames cóilstt~ 
tci:CI'àd'álbl. ·para q&e o· Sériadô lhei · su~_nda ·a· exe~uçãO: 

Dir~se~á; St; Presidimte; ein-· fai:e · desses·· dHf~iltes · disposrtivog. 
coiifú1r:liib: a.' tJui:rrds ·e '~ defeSa dà'Constitm~· ao Presid~ni dã Re~ 
j:iUhlica; â Cõfte · Supteiita, ao· ·sêna<iô~ e, ~iri ~Uilima, á União ·e aos 
Estados. que o nosso Pacto fundamental se enc:ontra plenamente .. di:.. 
f~ndii:lo; · seni qúe neée~ario se torne uma introriússã6 da Camari dos 
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De]>utados na investigação e apreciação do assumpto, senão por mero· 
academismo sem resonancias _praticas. (Muito bem). 

Entrct3nto essas a.ttribuições defensivas. disper.;as pelos podere:> 
cio Estado para uma actividade equilibrada e sympathica. tem uma 
fÜncção. méramenfe' remedíativa, S(! assim podemos chamar, -em re]açao 
aôs' g"oipeS d"esfétidOi contra a lel rigida, sem que uma funcção . espe
cifica tenha ::;ido'' reconheCida a taes poderes para for_çarem a eltecuo;;ão 
normaL no tem~ opportuno, dos actos e leis, que têm de completar 
a vida organizada do Esta·do. 

Realm~!ltte·, Si-. Presid'én'ie. merece no mom~nto um estudo m<lis 
a~tento désta Casa· es.te assum~to, que incluo ~ntre os relativos á · 
dcle:a da Constituição, pois importa num control~ para a obediencia: 
reg'ular, r10 temp<;> e. ao ambiente . determinados, de mandamentos· ei
pre.;sos· no· Corpo da· nossa Lei Súprema. 

O Sr. Diniz Junior - V. Ex. está chamando a attencão da' 
cailiara para um ponú) importantíssimo, neste rnoiii~nto. O Con~ 
gresso. que ·é o primeiro que se installa depois da Cor..stitu:nte. já 
divíà. por seuS". orgãos. tedmioo:s, que· sã.o suas Commissõe;, ter or~ 
qanizado o proiecto de regulamentação de varios dispositivos da· 
Constituição da Republica. 

O SR'; JAIR TOVA'R- Rt>almente. não é outra . a minha in~ 
tençãc. 

O Sr:· Diiiii J<inior - Chamo a attenção da Camara para a im~ 
portarida das consideraçõés dé. V. EX. : e eu volto ao que aftfifmél 
ha dia:. e não foi regiStrado. Eu; quando m~ proiecto em certa or~ 
&in. d~' comideràçõe.S, nos apartes; desejo que se fixem meus pOntos 
ü vista. 

A imP<>rtancia destes ass'umptOs deveria domin.ar a aitencão g~ral 
da·Caffiara. que, entretanto está indiffereote. V. Ex. está abordando· 
um. do$ pontos hind'amenfaes das nossas inStituiçÕes e aqui estão 
apéna5 a1garu Srs'. D'eP\:ciidó's. Se se tratasse de assumpto precario 
dê'' poJ{tfcaih'a, o enthúsiàsmo estaria deflagrado em torno da tribmià, 
ainda que não fosse a inte!Hgenc:ia do seu porte que a occupasse . 

O SR. JAIR TOVAR - Agradecido a V. Ex. Aliás, tenho 
oóeserv~dó qÚ:e a · Camâra se intereS:sa mais pélos assumptos que

. dii:én:i ré; peitO á politic'a." no sentido pejorativo da palavra. 

O Sr. Diniz ]umoi-- Lamentavelmente. São vicias que ficaram .. 
E' o ranço. 

Ó SR; JÁTR TOVAR- E' a verdade dóloros3., mas é a ver
dade. 

O Sr-: Bfàs Podes - O discurso de V. Ex. vae ser liélc' peJa· 
Cànlat:à. · quanifo püb~!é:ádo . nO· Duifio · dO PoCier Li:grst«ivo. . Ellé' 
éón'stitu~ · uma inkii!tlva ·· nota.vel; :o<irqt:ie estmiularà os deputados ·.a· 
r<iril'arem as p'rovídéncúis stiggérid.:s per V. Ex-; Faço seri1p~ jttsW;or 
õ Camara, .apesar de ser opposi<:ionista _c ve~ifi.car- que, múj.~as ~ 
rri'u'itá:s' vez.es, ella · ê · que mais ·vio1à a · ConstttLil~ão da RepubtíCâ . 

O S~: Dmi:t Jumcir - Qúizérani qúe todos· tiveS5~m essa: mésll\'8 
attenç~6 'de' V~ Ex., ~tqú~. as!ttn~ ~atlamos a k!timf·d~ 
<~inânf:iã' dô Diiirio ·dó Pbàet Dgi.stlitivo; ou· s6' a farlrunos- pa:ra re~ 
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.élfHrmar qualquer ponto que porventura houvess.,- ·ficado um tanto 
·ou quanto suspenso na hora do debate. 

O SR. JAIR TOV AR - Agradeço a V. Ex. 

. O s~. Dinlz Junior - Quando V. Ex. começou a falar, logo 
me dirigi para aqui, porque sabia que V. Ex. não iria gastar o seu 
<spirito em bysantinic~s. ern questões de lana caprina. 

O SR. JAIR TOV AR - A funcção desse contrôle. com um 
fundo de caracter indiscutivelmente defensivo, o legislador consti· 
'tuinte, abstr<1hindo·se de outorgar .de modo privativo e expresso a 
qualquer dos orgão:s da soberania nacional, parece implicitamente 
tel~a reservado á diligencia do proprio Poder Le~islativo, que em 
nosso regime representa o povo e a vigilancia dos seus anseios, 

Assim entendendo, Sr. Presidente, não me: afasto da ordem de 
considerações, que vim estabelecendo ã guisa de premissas, ao .a:s.se~ 
gurar que no·. compete, em ·defesa da Comtituir;:ão. urna activídade 
preferencial, no sentido de regulamentannos os institutos e dkeitos 
delineados estructuralmente pela Carta de 16 de Julho, e cujos ac::a
bamentm foram deixados para as leis ordinarias. 

Emquanto não forem votad~ e vigorarem taes leis, e obvio que 
·~esses institutos e di:reitos con!>titucionaes têm .a sua vibração incom
pleta e imperfeita, ~ dahi qu.ir;:ã p~rturbando a ordem estabelecida para 
a vida organica do Estado. 

Onde mais imperiosa es.<;a actividade se me . afigura, relativa
mente ao cumprimento da lei pre-dominante, está no que C()Dceme ás 
·materias desse supplemento constitucional, que ·se inteiriça com uma 
articulação a parte, sob o titulo de Dispos.içõe..~ Transitarias. 

Referindo--se a essa verdadeira excrescencia, destinada a vida 
r.phemera -e permanecer inerte e inexpressiva, após cumpridos os seus 
precei\ns, appensa ao corpo vi,vo da lei permanente, e que varias 
Constituições modernas têm habilmente evitado, como acontece â .da 
Austria, - o nosso eminente Barhalho, nos seus d.iffundidos com
~ntarios á Constituição de 1891, encontra justificar;:ão d!: sua exig. 
tenda. ora para dar execução a certos dictames cocstituclon.aes, ora 
para resalvar certos direitos de ordem administrativa, que sem ~!la 
se entendedam suppressos, e finalmente para operar o prehenchimento 
-~~ inve:3tiduras politicas. 

Um exame do texto constitucional de 16 de Julho de 1934. deixa 
vêr que o novo constituinte foi mais além, e ao em vez de restringir 
o numero dessas disposições transítorias. dilatou~1M o amhito que 
-contem disposições representativas de quasi ·toda; as provindas do 
direito. 

Resulta, porem, desse exame, que essas disposições effuctivamente 
participam do caracter transitorio, em cuja comprehens§o capitulou·as 
o legislador. . 

São preceitos e detenninar;:ões. que ou têm a sua época de vibra
-ção delimitada ou preestabelecida, quasi sempre com proxilno :advento: 
ou de ~ediata applicação, passando a ter vigencia automaticameJJte 
ope legis; ou cuja execução mediada o legislador debtou ao arbitrlo 
.ou do executivo ou do legislativo or.dlnarlo · .a trave: de suas act:ivi• 
daades. 

Entram no rol do primeiro qrupo as determinações -dos artigos 
3°, 6° e 13°, referente5 ás Assembléas Constituintes estadoaes, á v1• 
~encia da discriminação de rendas e á so1uçao das questões de limites, 
todos com os seus termos de execução previstos. no proprlo texto. 

Formam no segundo grupo os artigos 2", 9" ·e 19~. determinantes 
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da trandormação da Assembléa Constituinte em ordinaria, da consti~ 
tulção do Supremo Tribunal Federal em Côrt!! Suprema e da con~ 
cessão da amnistia ampla em consequencia de crimes. poli ti c os. 

Exemplificaram, finalmente. o terceiro grupo, as disposições dos 
artigos 4.•, paragrapho unico do lô.•, e 16.•, d~ixando á diügencia de 
determinados orgãos da soberania as attribuições attinentes á mudança 
àa Capital da :Republica, á organização de commiss.ões especiaes 
para a apreciação da conveniencta d"e recondução de funccionarie§. 
e á elaboração do Plano de reconstrucção economica nacional. 

Como nlio ign~ramos, Sr . President~. ha até determinações 
contidas no primeiro grupo, com tempo prefixado para a obedien
cia. cujos praZQ> se esgotam, sem que cumpridas tenham sido as 
prescripçõe:: constitucion:aes. 

E' o c.aso do art. 1 I e seus paragraphos, onde se presta.bele
ceu um l~mitc . aliás diminuto, rmra a elaboração de projectos, que 
àemandam longo e meditado estudo, como sejam os referentes aos 
Cc:l!gos- do Proós..<;<> Penal ~ do Processo C ivil e Commercial. 

Já por ahi começamos a incidir, sem clamores maiores, nos 
mes mos erros , qu<' in'felicitaram e perderam o regime da primeira 
Repul:olica. 

-Mas. Sr. Pr:sidrnte, onde eu vejo nessas disposições transito
rias uma afflictiva ncce:;sidade d~ cump7imcnto, tão prompt:> quan
to o; s-ws termos cat-egoricos exigem, é no mandamento constante 
do artigo 16, em qu~ o legiscl<ldor- constituinte. premldo por UID3" 

já angustio~a "'= asphyxiante actualidade da nossa economia, deter
mioott sem rodeios nem reservas, que fô;se imm~iat<Jmente elabora
do um plano de reconstrucção economi<:a na.c:onal. (Muito bem.) 

O Sr. Dini.: Jurnoz· - Sé esqueceu uma coisa . . . 

O Sr. Bias Fortes - Com esse plano. bem organizado, bem 
executado, desappareccria o pavor que a maioria tem, do commu~ 
nismo, do fascismo, de todos os e:xtremisma:;. 

O Sr. Diniz Junior - E" irnjXlssivd restring ir a questão ao sim· 
pies terreno de maioria e minoria . V. E". diria melhor, affirmando 
que é possível que o retardaml'nto da fixação desse plano esteja de~ 
n1andando a formação de uma mentalidade capaz; de envolver o con
juncto de noo;os problemas. 

O Sr. Bia.s Fortes - V. Ex.. assim, confessa a incapacidade 
do governo. que já devia ter organizado planos sobre a questão . 
E como o nobre Deputado faz parte da maioria, sou obrigado a ac· 
ceitar ess.e. attestado que passa ao governo. 

O Sr. Diniz Junior - Já affirmei a V . Ex. que não pôde res
tringir o problema a uma simple;. comparação de maioria c mino
ria . 

O Sr. Ubaldo .Ramalhete - N~o levemos o debate para o ter~ 
rc.r.o politico. ' 

OSr. Bias Fortes - Não existe terreno superior ao politico. 

O SR. JAIR TOVAR - ... esta :situação angustiosa de nossa 
economia transformou-se num verdadeiro estado de necessidade . 

De todos Q 1 cantOs do Paiz. de ha muito· uma grita entre sola..-
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.çaote c w;Jerançosa conclaJJia, para que se transforme a nirvanica 

.attitude dos poderes nacionaes ~ actividade e tniciativa, no s~· 
tido de uin atàque e soluÇão do . pr~blema. 

E e.lllquan.to a nossa · ·moeda · 5e áe'g.rada ·numa . desvalorizaç~c> 
~ca.brunhaôoni. ~ os · nossos titules e Jlroductos perdem. cotação e 

_mer'càdo, pouco ou quasi nada S<! consegue adeantar, -para que menos 
agrilhoante .s~:ja o nosso regime defidtario, e po&-amos conduzir 

. melho;· OS DOSSO$ ameiOs de alforria economica. 
T who para mim. ·sr. Presidente, que cumprida a Constituí~;ão 

neste passo, com · o s y.stemati:Lado aproveitamento recomroendavel 
das possibmdades extensas do P.aiz, em cotejo com os pe:;ados pro
blemas economicos a resolver, tenho para mim, insisto, que uma nova 
_era surgirá para a::; nossas finanças combalidas, dado que teremos 
uma norma a seguir deliberadamente, uma directriz estudada para 
ser cumpri:la. c dês que assim o façamos com serena energta e de~ 
pdida ·vontade de satisfazer os grandes destinos, d e cuja rota n9$ 
~ntlmo:; de;viados . 

O Sr. [)iniz Junior - Não se queira enquadrar er:n formulas 
.dassicas a solução de problemas precipitados pelo após...guerra . 

O Sr. Bia:: Fortes - O qu~ falta ao Paíz -são e-stadistas . Te~ 
r.1os a pena:; politicos improv1sados occup<:ondo o poder . 

O Sr. Dini: Junior - O que está fa ltar.do é sinceridade de at~ 
titudes. 

O Sr. Bias Fortes - A:nda bem que é ur:n Deputado da m<oi~ 
ria que declara faltar, aos d::!tentores do poder. sinceridade. 

OSr. Diniz Junior - Generalizo . Falta até sinceridade intelle~ 
<"tuzl . 

O Sr. Bias Fortes - Estou d~ accordo . cor:n .V . .Ex . Falta ~ 
cericlade, especialmente aos homens que p regam o equilibri.O" orÇa
_mentario e mandam á .Ca.mara um orçam.:nto que accusa um deficit 
de 200 mil contoo de i-eis . . E ' pura insinceri<{ade. 

O Sr. Diniz Junior - Se Deu.~ não mandar o contrario offere
cerei emendas afim de redu:.ir o defiéit. E ~ef. de ver a ~ ~ie'" 
jeitando as minha~ -emendas, para manter o · desiquilibrio orÇBJrien~ 
tario ... 

O Sr. Dirriz Tu.nior - Só peço que V . ,Ex . . ~o $~pPfiula . ~# 
ba.s para trilhos e outras . _q\le .fol:!lentam . o 4~~v~v,~en~ . da .~~ 
nomia nacio~al. 

QSr. Bia.s Fo.rtcs - V~os ver se San~ ~tbarlna não ~ 
tambem. suas pretensões, acerca das mina;, de carvão. 

O SR. J.!UR TOVAR - _A .~rQAAização , df:.l!Ses_,pl~ ~e so
lu~o dos problemas nacionaes, e'stá póréin· éOOFiá<h agora:: . .bê~, -~~ 
por força do -art. 91 n. V da Constitui~ão Federal. ao 'Senado com 
a .. . collabo~ão . ~os . Çon.s!!lhos . TecQn~cos, ~:lo .Pil<~~eP.Ci'? . du:V~cla que 
e.Sse "egregio coTiegío . do . nosso . 13ireito publléo'. pÓSitivo, em - breve 

. ~iiiP,J;~~-ntarã. á .~çã9,- o .pr,~c;:to . ~e . -~l!s; ,~lytlh?S, .~ ~ ~~tido. 
,M.,as ~ •... e,sse:.foi :~-- e~o.,t;ta~ . á ,~~,~·,.P.# .~P.~?-~e 
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:<1:1a exig~uda. d.: outros mU:tos estã referto o texto da nossa Carta 
Magna. para o nosso cuid:ado e cumprimento, · alliviando.-se este 
Tecinto da atoarda irritante de muira; discussões estereiS, -e de proje~ 
ctos que podem ser demorados sem prejuízo, CQm os qua~ se atra~ 
,·anca o tempo já illimitado das sessões ·le.gislativas. 

ComecemQs, pois, pela sati;fação das exigencias constitucionaes, 
q;~e esperam o complemento da nossa activtdade. 

Cumpramos os d!ctames imperativos subordinados a honrosas 
iniciativas. que nos dPlegaram os Iegi:;ladores constituintes. 

Assim ter.- mos feito a defesa da Constituição, no seu aspecto 
·suppletivo, tã·. nece.~saria quanto no remediativo. 

E o nos.o mandato terà execução consentanea com o .mome.nto 
em que nas foi conferi<! o. 
· Esta. Sr. Presidente, a finalidade da minha oração, talvez. mo-
lc.stante para os que me ouvem . .. 

O Sr. Bias Fod:cs - Não apoiado. V. Ex. é ouvido sempl'e, 
pela Camara. com grande respeito e attc.nção. {Apoiados). 

O SR. JAIR TOV AR - ... mas bem desejosa de ser uma 
contribuição para a harmoni.a e felicidade do Brasil . . . 

O Sr. Wanderley Pinho -- ContribuiçãQ valiosa (Apoiados) 

O SR. JAIR TOV AR - ... talvez desinteressante pelo desco~ 
· lorido das roupagens, com que se apresenta nesta Assembléa, mas 
virtuosa pela saude co corpo de suas intenções. (P~Imas. O o:-adcn

. é cumprimentado.) 

O Sr. Pl:'esidente - Tem a palavra o Sr. Octavio da Si!~ 
·'\'eira. (Pausa.) 

Está ausente. 
Tem a palavra o Sr. Pedro Calmon. 

O Sr. Proro CalmCJn - Sr. Presidente, desisto da palavra. 
E' dada a palavra. successivamente. aos senhores: Samuel DuarJ 

: te, Laudelino Gomes e Eaiiúo Maya, que não estão ,presentes . 

O Sr. Presidente - Tem a palvra o Sr . Julio de Novaes . 

O Sr. ]ulio de Novae.s:-Sr. Presidente: 
Srs. Deputados : 

.. As instituiçõ::s constitucionae.s fizeram 
jús a parte de responsabilidack na anarchia 
ds America Latina" (Mirkine Guetzevitch). 

"As rl!vci:Jções. de 1930~ 1931 éorarm um 
movimento espontanco de p_rotcsto contra 
o regime-pessoal. contra os dictado~~s da 
Argentina 1: do Perü. aproueitadores do rc· 
.o1me pcesídencia1. para estabelecerem o rei~ 
no arbitrario do po&:r pessoal ( M. G. ) " . 

E' a opinião do constituclonalista interJ 
nacioMl Mirkine sob o réflexo erudito de 
'-~~li~ist~ :~ ,-~ DÀIREAU. LEON 

. :~o-~LIN .e Jé . . F. URIBURO . 

Mirlcine. 

Daiçi!IW - . .Rollitt 
.-:ariburc. 
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Dahi a. comprehensao do ph::nomeno es--
tatal, por ARTURO ALESSANDRI,indo e 

vindo ao e do Poder, nes;;e.s traoszs oscil
Jatorios de criE.e;; democraticas ::1a America 
Latirul; quiçá em razão da ncssa"MENTA-
LIDA'CE BASTA."l\ITE PERIGOSA". segun· 
do o conceito pouco r~al de GARCIA-CAL
DBRON, que nos vincula e p~rspectiva de 
um··zNDIANISMO"'apenas por elle perce
hidc e posto em iõco. Esse "'irtdianismo .. a 
GARCIA-CALDERON l>eria o cífeito per· 
:;istcnte com que os latinos da America lucta· 
mos cont;a i:s ide?.s européas; esse !rtdíanis-· 
me nasceu .na analyse das transf0rmações qa:> 
democrc.ciõlS da America Latina durante o 
terço inicial cio XX.o Seculo,creando nalma 
do pub!icista CALDERON aquelle pessl• 
mismo mina2: que no.; co.n-duz de retomo ao 
prirniti vismo reincidente das guerras e dis-
putas do passado, a pr<Jduzit a instabilida-
de critica de luctas poltticas, religiosas e 
t!conomicas na direcção do abys.mo anar• 
chico. 

Aqui desta tribuna r-eponto a GARCIA 
CALDBRON: que aquel!c .. indi:mismo'' de 
seu c:oncepto social sobre nô.J, os latinos da 
America, é apena$ um artifício de sociolo• 
go desambi~ntado nas· fo~ças evolutivas das 
republicas latino-americanas. em que pese 
2quelle atento critetio no computo de suas 
observações, de tão fi<no lavõr, Gobr~ a vida 
politica dos povcs latinos na civilização 
americana . Ademai~ as ethnias indianas, 
em nosso sangue, foram mesclas prccarias 
nas transfu.sOes hereditarias. de vez que os 
aborigen:es fugiam da peripheria de nossa 
nascente civilização e viveram concentra• 
dos no coração da.> seivas do Novo-MWJdo 
por temor a<> c:ontacto e perseguições do 
conquistador . 

Alessandri. 

Garcia CaleJe 
ron e o iru:fía-
nismo. 

Ethnias indianas como 
mescla!! precarias. 

Esse no~.so "irulianismo'' é um fructo 
eternamente immatllro e negativista do psy
chísmo brasileiro, cujo juizo ethnico, alêm 
de mal inspirado ou errado na invenção do 
sodologo fra.!lco peruano, acabou de ser fra• 
gorosamente de>mentido com o excellente 
'"movimento revolucionaria que abalou toda 
AmeriC'a Latino .:m 1930", conforme o con• ... . em 30 na Americ• 
ceito de Mirkine Guetzévitch. illustre pro- .Latins 
fessor do Instituto de Altos Estudos Inter-
nacionaes: Ninguem negará, todavia. o bt-
liscãc in.:lianico no seio de nossa raça. 

O ideal ve1.1cldo e julgado sem interes-
ses nem pa!x~ e com proces.sos varios, im
plicou a aboliç!o definitiva da autor-idade 
erbiá.!ria, a vontade céga e decepclonante 
de um só homell:l--o Presidente da Repu~ 
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blica, cujo personalÍSmo foi substituido, de 
fecto, "pela autoridade inabalav.el e igua• 
litarill da Lei;isto · é,pela garantia da cmiem 
no respeito reciproco dos direitos ·e dos de~ 
veres commus~~ disse-o A. ALESSANDRI. 
SANCHEZ ~ERRO. o mallogrado P;esi· 
dente peru3no salientou a . necessidade de 
auscultar e . .sa'tisfazer a vontade· do povo. 
mudando a CONSTITl.ll.Q\0. · · revo.lucio-
nandc as i:léas . com o . <>al da Revolução 
franccza, a ~onto · de ficar. prohlbitivo um 
rue.smo Governo durante ONZE "ANNOS. 

No Brc:o~i!, o movimento revolucionaria 
ha de parecer dentro do. quadro· tradicional 
da .''lufte p<:l'sone-~le p01u /e pcur,;oir", ao 
passo que na Argentin·a, Perú e Chile os 
surto5 revolucionarias são movimentos ar~ 
madoz contra o despotismo do; d~dadores. 
uma reacçãc:· contra C· poder pess:oal da 
usurpaçãc, presidencialÍSta. Uma coisa é a 
luct~. P:!5sop pelo poder, . e outra é a 
reacçãc- ..:::ntra o pode!' pessoal .. 

S~ja!!' quaes forem os phenom~nos so
ciae:; de:~frenantes da REBELDIA, pelo es
pirito novo do~ reformad~. fiça compr~ 
vada. a lam~ntavel tradição do passado 
como um phenomeno geral de responsabili
dade pelas luctas políticas incessantes na 
America -Latina. A ordem antiga indeseja
vel decompõe-se em razão das desigualda
des, da.:; injustiças e do arhitrio; de onde 
os choques destructivos á mão armada e a 
beneficio da ordem nova segundo as aspi
raçõet: evoluidss de cada povo. 

Repete-~e na Argentina; · Chile Bolívia. 
Peru e Brasil, o~·mesmo. cyclo das revolu
çõer. européa.!: de outr'Õl'a. 

O meio, a mentalidade, a. ideologia, a 
.:;uggestão, a herança, a .opinião publica, a 
rdça, fundamentam 2 consciencia nacional 
<'os povos latin~amercanos ·com os ensinos 
especificos do be~ço eterno da -latini~ade, a 
reful~ir os grandes pri.ncipios da Revolu• 
ção franceza. 

"Jl. . est prématuré de dire que- J' opinion 
publique est creé em --...<lmerique Latme 
(MlRKINE)." 

Por quE: 7 Eis a respmta : 
-"A creaçíio da opinião publica é uma 

obra de longo folego que.e;cige de prompto_ 
um considerave:C esforço dos GorJer.nos no 
domirzio da lrufrucçiio Publíca.-

SEMELHANTE ESFORÇO ESTA' 
POR FAZER (M. G.v::·: .. · 

Ademais estructurar a . ijeve~Iução , .sem pe
d;;gogia. mantendo tr<msboniant.es os.·, qua
dros da a:lministrnção ir~ e Tenova-

Al.e:;sendri.. 

Saru::hez Serro 

Bra.sr'l, Argentina, 
Perú, Chile Boli~ 
vü;~~ 

Rebeldia 

Consciencia Na• 
cio na!. 

Opiniio Publica 

litstrocção Publica. 

·' ,, ··. 
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dos com os mesmos orgão.; e outros mais·de 
funcções ~quivalentes, apenas ~Jmitte a, 
çamharcar posições e achatar inimigos sem 
proveito para o esplrito latino nos pa.U:es 
em que tanto se haja pratil:ado. 

Ape-:;ar deRA Y.MOND ·POINCA.Ra enal~ 
tt"cer GARCIA CALDERON no prefacio das· 
Democr-acill.5 Latinas, aquel!e "indian.lsmo" 
latino-arnl!ricano contra a ideologia euro
péa não se ju.stifica, porque· via, de-regra, ê 
ao contrario de tudo que s~ realiza entre 
os latino-americanos. 

Copia~se a Europa: e.. .princlpahnente. o 
decalque era e é no molde francez. No Bra, 
sil. como em Portugal e por toda a parte 
na Ameríca Latfna ... "a/li vamos todo$ em 
fila, lentes e ' vagos · atr:wés ào caminho da 
poesia e d-a prosa, atrãz ctó GANSO FRAN
CEZ.Quando elle embica para relva~vimtos 
bamboleando,pata aqui, pata acolá, em cU
rcitura á relva; se elle pára com o bico no 
~. todets paramos C'om ·o bico no ar. De re
pente, elle. abre as azas, saltita pesadamen
te, e -eis a fiTa groteR:a, pesada e saltitante, 
correndo confiadamente par-s. o charco." 
(EÇA.) 

Isso em ·poesia e na. prosa sômente 7 
Não! Em tudo:-em politica, afinal uma 
arte, .sempre · ~mpirica e a fingir sciencia. 

Na sciencia ê um dever tudo realizar 
mathematicamente dentro. da previsão. 
Fique GARCIA CALDERON certo de que 

a lndependencia das coloniaS hespaoho
las não foi apena~ o resultado das incita~ 
ções do Estado~lktido.s. Até BOLIV AR. 
o Libertadm· Sul Americano, enfi!itiçado 
pelo direito constitucional inglez, · eTa no 
requinte da notavel indiVidualidade como 
político, pbilOSQpho e pensador, um Jegiti~ 

mo filho da Revolução ft-anceza. 
Affirmou CDill ra~o o Professor Mirlci~ 

ne a paixão creoula de uma minoria culta 
e rica, pela semente r.evolucio.naria eoo
lhida na França e plantada· na America ·La
!ina. A França de hoje está mudada: viv~ 
aparafusando~~e no plano obsoleto de seu 
parlame!Narismo retrogrado e incompatiwl 
com os deslil:ios della em face do Mundo. 
Ha muito não fabrica nem esbanja as Jc;lea
Iogias para as cópias universaes de ancfo.. 
sas civlli.:aç&s. · 

O senso de suas nece:.sidades e o de 
seus perigos, permittiram· o instinc:to· politi~ 
co de conserviu· wn STATUS PRESENS' 
incompativel <:oi:D.. a superioridade iDte:ma
cional de seus grandes exeD;plos e ·~eo.qé:nbo&. 

Estão quasi desapparecidos os · estac&: 

Pt!dagogi.a. 

Polncaré. 

Europa copisde. 

Ganso jranc~. 

Politica arte. 

Sciencia.-previs§o. 

Calcleron. 

Boli.Wlf'. 

Psixão creoula. 

França involuida. 
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. . :tas 1o!l~":fS de suas quintessencias poll~ 
-11~ ••.. · .. 

A -scienda da vida e da economia. para 
~bem vivida e poupada, obrigou a Fran~ 
ça a pauclnatalidade . 

As correntes ondulantes de seu cyclo 
irnmigrator..o apoucaram as levas de seus 
intercambistas dvilizadores. Não digo de 
França que ella esteja ;esgotada na reserva 

· ~e seus grandes homens tutelare.;, quando 
. ainda cicatril:a as fendas da guerra mun~ 
· dial; mas - se não me engan<)-() tropel 
dos homens novos. a caminho das graDdes 
investiduras politicas, va;e até debruçal~s · 

. em novos hotúontes. onde a iolpiração de 
seu's 'geniÕs' erear.í o inedito, para uso na

. r.ual e commwn dos. povos_cultos e libertos 
---c:!e puconceltos. -burguezeocratas e imperia~ 

lista:> -
Acoentuam os commentadores. estra::1gei• 

· ros de no.s..;a.s ·reformas .:omo modelos de 
evolução revolucionaria: o suffragio uni
,_.ersal directo. o voto feminino, .a valida
ção dos m.àndatos pela autoridade judL:ia~ 
ria e a representação classista em as as-

. sembléas legislativas da 2.• Republica . E 
nada mais parece que foi renotado pelos 
c-omrnentadar-es. 

Bm que pese ao Sr. WASHINGTON 
LUIS ter ~a.:ido -no pluripresidencialismo ~ 
ao . geito d.el~ com mais razão no exito do 
federaJ.lsmo, embóra . elle julgue JDeio timi· 
do de ser BANAL ou ' HERETICO (sic) o 
-federalismo como desen~l~imento do uni-

--~o;.;por certo ao. p~~ço·· da oppre.ssão 
. cmtralista, aqulllo em que não pemou,o ex
presidente deposto, foi em pautar a cfes. 
centrali:ação na toesa das varjedades do 
systema presidencial. 

Por isso governou absorvente e cen
tralizador sem a elastic'.dade compatível 

··com a transiçilo propria da reforma. O seu 
dima polltico .fol o excesso centralizador da 
velocidade adquirida no reg~ repuhlica· 

· no presidencial herdado de seu& antecesso. 
res autocratas e impunes. O imperiallsmo 

. da lluião COilt:ril o federall.smo,ou colligaç!io 
·reflexa de BJtados, para ser opposta ao ex

. cesso de arbitr!o centripet!.sta do Sr. W. 
Luis, proporcionou o rec:uf30 â vioJencla 
~omo um remedio drastlco a erros poUU

. coa mco~ivel.s de outro modo. 
"'Quclque3 Etst.s ont des polkes qul ~ 

. dl: vraies petttes amtée.s .avec ~ effectlfs 
de pla.s de di:r mille hommes, ct cOIJ'IIW>" 
nant de rl11#~avec ~. miúlllllt:UR$. 

. de la cavalme.de · l'ail.tt, .,.,c da ofli· 
. ; .. 

Fra:nça não esgotaclta 

Hom~:.ru nov<» 

RefONTia3 c com
mentadores. 

Washington Luis 

Cem alista. 

Clima Pditiço. 

1 mperialismo 
unitario • 

Policia MllttMe.s. 
.·~~i:.~ 

;:·. ··~· . 

. ~ .-
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ci<'rs-éttangcrs commc instructeurs. Ort 
j,eut -~·imagin~ [cs possibilité:s de cé:uolu
tiom, de querre.• civiles menaçent 'Ies ins
titution~ ~cpublicair:.cs c:t l'inil"grité d': la 
parric clle m€:me si les Présider1ts d-:s Stars, 
oubliant leurs deuoirs pattiotiques, font lcs 
coa/itions ccmtr:e l'Union . ·w. Luis, Ins
tituto de E~.tudos Ameri<:anÓs do Comité 
Franç<'! -- Amcrica. 
· At( hoie es~a~ colligaçõci'sõ foram pos
sibilitadas contra o dominió' dos chde~ ab
sorventes e usurpadores dá· fuDcção exe
c;utiva e suprema contra o· povo mais a 
Nação~ ·No. plano cmbryonario da poltica 
nacional, fiquem certos Srs. I::eputados, 
outra não foi a razão }lcnctriz da tripli
ce .alliança Minas-Rio G. do Sul e Para~ · 
hyba. 

O exemplo do Presid:~nte con.stitucio
r.al de Bra::;il e me·?mo no estagio discrecio
r.'ario, foi um exemplo de que não deve im
~rar <~ vontade exclw:iva c alluci:nante de 
um sã contra: a··"expansibili:!ade da Nação. 
Aquell<> rigidez presidenc-ialista do pas
::;.:;;do. seguiu-se uma elas"ticidade de acção 
central p~rfeitamente ajustada ao cur50 dos 
zcontedmento.!' sem arbítrio reaccionario. 

A essa .tran,;íção do pr.esidencialism<?. ab- · 
~.olutc, de: forço incontrastavel, de: violen
cia, de, exces.sc e de arbítrio, agora .se .subs
titue: um presidencialismo 'de tolcrancia. ·um_. 
preddencialismc• de ausculta _ao coraÇão dà 
opinião publica nacional,::!:?·. onde flue e de-~ 
riva c tacto eleito do goverP.o na directriz 
totalitarl as· ha · de surgir a prumo a harmo
nia 1.?: aspirações e de,ejos realizavcis en
tre a multidão e o . governo . 

As analvs~s -~ criticas neg3.tivao .. emb!l
rê. desordena:ia~ c: chela!. de exaggerc- c até 
de oclk- ao~ polit.ico:: atrevido:. e retroÇJra~ 
do~ ç- 'e;,çcionarios, (luc suq.ar.am c ·~v~ltfl
r;tm c- ~~~,v:~ rno e a nacio:1alidade. a final' "il
lt:straram .c esc~lc. cor.sttuctiva (:;ic) ·e 'aju
dam -~ eliminar· progressiva!Dent~ o~. destr::~ 
çc:: (• r-:siduo·~ de .antigc systema po!it!co, 
mediaJ!;, a surto asczncion·al do•: f'l~men
to~ i:ocr,tcnados c afinad:':ls nil oni.em nOP<l, 

Assim o' ·j:ireS.:dente d2 Republica, em sim
pie.• delegado mais graduado da oplnHío 
publica, nãc· faz ·,. que qut:!r ot~ cntútda. 
r.1a·~ tã·:l e: 563- qullb que pédê c dev-e fazer. 
y.:· · notet~i3 ne::-~e :n~tan~e a a::trec!ação~ de 
que: c· . . no~sr· ~x-l;lit1'dor fo\ ·em ·branco.' tido 
,,.· havié!o· climéiito suave. ''ri;onho ·t: bóna
rheir.i!'io; v a{· c. vem, em . plen?. resistei1ciP'! . 
pas::.ivJ, a contorn-ar ao:· d'Íffi"Cltldádes ·i3ni~ 
bimta::s, sem venta:! c. pi'opria, ·· utii: e e'ffi-

W.Lui.s 

M!'nas, Rio G. ·da
Sul e Parahybs. ... · . ' .· '; 

Expansibilidadf'· .. 
nacional 

Op~nião Publica .. 

Neg«tivi~mo critico .. 

Ordem nova. 

. ~ 
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-ciente. trupeçando sempre em alg:1ma ·voo
t<!de occulta. mais ~orte do que a delle ... 
Essa observação ardilosa do politico ma
treiro e educado na escola dos ~spostas de 
geladeira. ainda sendo exacta não merece o 
desapreço chocante de equivalencia entre 
o dieta dor e um ti tere. Na verdade já pas
.,;ou a ép<>ca . do poHtiquismo .autocrata. per~ 
;;eguido1· e corrupt(). Nem ha de ser facil 
.a outro Presidente da Republka, blin
-dando-se de ignorancia e atK!ada, archi
tcctar planos mirabolantes de maluqueira 
finan<:istas, e ficar duro como o granito á.~ 

·observações do. bom senso theoríco .e prati
co, do.s homens capazes de~ ter uma opinião 
contraria a do. deus ex-m.achina. O Presi
dente da Republica não é mais o arbítrio, a 
teimosia, a ignorancia incorrigível; mas o 
orgão da opinião publica nacional. o coor
denador esclarecido das syntheses pardaes 
-: federada~ numa integral definida. A prc
sickm:i.l ela Rcpublica deixou de ser o o•
giio perpztuo de dc:safio & vontade popular 
em suas aspiraç&>~ e desejos de ordem e de 
prog~<:.sso. Dá-se com o presidencialismo 
desautocratizado aquilio que succede a um 
objecto com cô1' prnpt:a e banhado na emis
são reflexa de côres de outros tantos obje~ 
c tos ao redor : "o corpo que recebe a côr 
de muitas objectos sera côrado da mistu
ra (fusão) resultante de todas as cõres dos 
dHos objectos .. (in Traité du Paysage -
Leonardo da Vioci). E Peledan assegura : 
"Esse trabalho de hannonb:as:ão constitue 
o genio pictural de um Ticiano". 

Essa índole meio ela•Jtica de· a tudo 
permittir expansão sem contrariar ou detur~ 
par, tomando o pulso da opinião publica 
t: auscultando o coração da nacionalidade 
através de seus leaders, havendo por si um 
coeffi.ciente da acidez e da akalinidade do 
u;omento, sondando a psychologia das cor~ 
I"Cntes politicas espontanea> ou theoricas 
em suas direc:ções e variedades mais uteis, 
eis -. aqui o geito do e:x-ditador auto
chtono. refeito presidente constitucional do 
~egundc governo proviS·::Irb da i:<.epublica. 
cujo pode ter" peccado por omissão de re~ 
media~. violento; contra o cancer da politi~ 
a. brasileira, porem. de facto não va.e 

· contra a maré mantante . O seu amor pro· 
prío delle não fica despolido netn se dimi
nue pelo facto de ouvir cada um e equili
brar a todos. A intelligenda atilada e ser
llida por uma índole cavalb!!iresca e pru-

-tlente, opera ás v .. zes prodiglos de adapta
ção e ajustamento na finalidade das com· 

Ditador c titer~ 

Deu.:; ex~rnachina. 

\·-ontadc popular. 

Geito do ~x-ditador tz0 

presidente constitucio
nal .... 

Adaptação politica. 
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petições políticas . E ninguem d!râ dQ' .tem
po que elle não seja uma condlç~ prepon
derante, para contemplar e meditar os da 
60luçãc exacta, util e legal da cousa pu~ 
blica, no consenso equanime do.s povos la~ 
tinos-americanos. 

No Brasil mal julgado como toda Ame
rica Latina despossuida de ''OPINIÃO
PUBLICA.". segundo preceitua MLRKINE 
GUETzeVITCH,é o que r.;e ~stã provando 
existir acima do concepto do bom senso 
vulgar. 

Esse ensaio, pro agora. de um néopre-
5idenciaUsmo sem abSoluwmo sem provo-
cações á autonomia dos Estados sem ~ta
dos de sitio aparafusados ás ilhargas da 
Nação, é que causa horror ao vazio asphy
xiante da cam!'aoula politica dos reaccio
narios de alcatéa, lagrimejante e saudosru 
dos meios e processos arbitrarias com que 
se refestelavam no poder, herdeiros da v.io
l~nci.a consagratia, a proveito da grei e da 
seita de P, P, P, e de R, R, R .... 
· Aqui consigno ta.-es causas, collocando

me acima dos. homens e dos partidos, por
que os homens passam no aspecto das i:n
cognitas imaginarias, um que out:-o de· pé 
r.a . Historia contlnental da civiüzação ame
ricana, emquanto sobre tudo e principal
mente a Nação peroi.ste e conserva a se~ 
mente da ancestralidade através dos sec:ulo.s. 

Que estamos ensaiando um néo-presi
dencialismo fique de robreaviso o Sr. W. 
Lui>, outrosim os techicos éo Instituto 
de Estudo~ Americanos. 

O orgão de um tal ensaio deve ser assaz 
digno de funcção. 

De tal modo se singualrisará no E::ter
cido de uma orientação segura á finaUdace 
do governo com o proposito da rnassa,como 
possível, neo; te estagio poliêco, querem -
os maus observadores de no:~sa estr-atosphe
ra politica - prefigurar o Presidente da 
Republica como elle não é, por motivo de 
sua .prop~utica polit:ca na dilig~ocia c 
intelligenda com que informa o conheci
mento na atmospbera dos succe~·:os nacio
naes, ~m condições de dar oriente a seus 
actor. politicos e administrativos. Natural~ 
mente aos ob~o]l"tos cultore~ de repentismo 
autocrata e do incontrastavel centripetis
mo da União contra as aspirações prepon
derantes de nosso federalismo, ha de causar 
paGmo como o arbítrio da maior força es
tatal no desempenho do Poder · Executivo 
n:to haja de tudo r~lv-n autocraticamente 
Dá pasmo aos inc:rtos de nossa transforma~ 

M. G. 

l.B.A; 

Propedcutica politica.-. 

Rcpentismo autoct:ttttr.. 
Centripetismo. 
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ção, experimentar o homem ao lem~ do go
verno descer sua souda sobre a opini:io ·!la

cional, capi!Iati=~se no meio politic.o dos 
acontecimentosAazendo de sua vontade !,.Jte~ 
cutiva a do~ outros, a de todo.s, a da maio· 
ria da Nação; cawa assombrosa admira· 
ção, por um vicio educativo do passadi~ 
ta. o geito de adaptabilidade do presiden~ 
cialismo moderno ás contingenda:s mais dif
ficeis da Nação, .sempre sdeccionada a so
lução precisa a cada caso e com o melhor 
acerto. A essa rigorosa e brilhant~ compre
heruão do mandato executivo, despos.suido 
de personalismo e autocracia, em o nosso 
Presidente da Republica, querem vér e ta
::ta.r. os pas.sadístas reman~entes mais os 
oon.tra-revolucionarios, agglutinados na _ Mi~ 
noria, uma expreooão systematica de fragi
lidade, cobardia, :illdice hypocrita e de des
lealdade. E nada disso é I 

Acabaram-se os govemichos de man
darios e olygarchas : ""- o governo deve 
ausc:ultar e attende:c os reclamos. das ma~ 
sas. manter a ordem material, prover o 
equilihrio :e o progresao ec:=om.ico sacia~ 
lizavel. perrnittindo liberdade de pensamen
to integr3l -· ainda que frise a anarchia 
mental e mor<~l propria das traru>ições pe
riodicas, porque das analyses frementes e 
acontecimentos na espectativa das soluções 
propiciatorias . As intei!Jgencias avidas •• 
que agem com repentes c improvjsos nem 
sempre consultam a experiencia e mf>::lem 
os resultados prox~s e looginquos oom 
exito positivo, por ca~encia de tempo em 
sopesar com justeza os detalhet. cir
cumstanr.:iaes. Entretanto, ninguem, que 
<JUP.ira ·mludowu um dado P..r'?b,lema, deve 
J:ternizar-se indefinidamente na respectiva 
interpretação e permanecer oscillante e con
fuso no rumo decisivo. Entre ser levjano e 
tudo levar ao alcance da primeira pontaria 
ou demorar a visada, oem cbeio do alvo, e 
dormir no gatilho inutilmente ha de ser 
possivel uma· attibde a tempo e me:ii-da. 
A resistenda passiva é um apoio. A resi~
tencia pas:3iva nos holilens de governo re
vel?. escrupulo em acertar, permltte a ana
Iyse, a critica, o julgamento ao redor dos 
actos em perspectiv<'. com fHÓS e <OnffBS} 

illustrando e orientando a administração 
publica, em synthere, :to gov~roo e aos go-

' vernados.. Des.ta sorte não se pratica aquil
lo que é . julgado inju~to e incompatível e 
redunda ilma auomalia, ao certo prejudi
cial á autoridade, ao regimen, á opinião 
9.Wlica. Não é de outra maneira que o rei 

Sondagem da opinião 
publica rraci'onal. 

N éo-presidencialismo. 

Liberdade de pensa
rriEnto 

R~pcntesc improvisos. 

Apoio na ~esistencia. 
passiua. 
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reina e não governa nas monarchias desau~ 
tocratizadas. Se a revolução houve exito 
principalmente contra o abuso ·centraliza~ 
dor e autocrata d;: nosso presidencialismo, 
o facto do díctador ir e vir á conqcista de 
informes , dilucidações, esdarE"ciro·:otos · ao 
.rtdor de actos que devem exprimir como 
um thermometro a temp!ratura · · media da 
opinião nacional. significa um immenso 
progres:;o. 

Aqai postos estes conceitos á margem 
cos vicios politic:os de antanho, farei consi
derações extensivas a proposito 00: autm:i.o
mia do Districto Fe-drral. Úm problema de 
i:ntcg raçã~ politica no Estado. 

Essa integração ainda não ê llCOl mo~ 
desta talitarios da conquista explicita e na~ 
tural de futuro. 

Já existe della o acontecimento radica
<ie;tc· '<otalitarios da conqusta explic:ita e 
nacional de futuro. 

O paragraphc> unicc do artigo 4.0 r.3S 
Disposições Transitorias da Constituição 
Federal de 16 de Julho de 193i. prescrever 
de modo incisivo e com diaphana clareza o 
objectivo autocomico do· Dhtricto Federal. 

Pat'agrapho unico. (Art. 4.o).- O 
actual Distrido Federal s~á adminis
trado p:>r um Pl'Cfeito, cab~ndo a5 
funcçóes l<::gislatit>as a ama Camar-a 
Municipal, ambos ~leitos por suffragio 
dil'ecto sem preJurzo da representa~ 
çlic• profissinnai na fôrma que fõr esta~ 
belecida pelo Poder Legi:slatit>o Federal 
na ki organica. Estendem-se-lhe no que 
forem applicavcis as áisposiçres do 
art. 12: "}!. primeira eleição para Pre
feito será feita pela Camara Municipal 
em escrutinio secreto"'. 

Aquelle .. actual Di.stricto Federal"' e um 
imper.ativo categorico insophismavel. por 
sei!l. duvida alguma. 
Empecel~ em qualq~:er angulo, · para 

se illaquear a perspect~va traçada com en
genho confusionista, é tarefa propria a de
liran~.s ou hereticos iogenuos. que viVem. 
das contradicções comõ os germes nutridos 
da ma teria putrefacta. 

Aquella . referenda ao "ACTUAL DIS
TRITO FEDERAL"-esse trecho- ''AM
BOS ELEITOS POR SUFFRAGIO DI
RECTO"-na confonnídade do .paragrapho 
unico do artigo -t.o dé'.s"Disposições Transi-

Progres_<;O no therrmo
metri<J politica . 

Auto12omia doDistri
cto F'Xleral. · 

CartE M.agna. 

Argumento 
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rc:;rta da vigente Constituiç~. definem 
-c-ondições re<r? s c objectivos ccrt:>s de cstri~ 
cto ·~enso irretorquiv;:l . . 

Ademais o fecho conclui:ivo do artigo 
i 0 citado·, ·.preceitua: ."A PRIMEIRA ELtl~ 
ÇA.O PARA PREFEITO SERA. FEITA 
PELA CA!MARA MUNICIPAL EM 
ECRUTINIO SECRETO". E iâ foi. 

Aqui se pauta o MODUS~.FACIENDI EleiÇão. de Prefeito 
i:ücial da eleição para Prefeito do Districto 
Federal. A essa eleição c Se"hpr P 2dro Er-
nesto poderia concorrer apenas na Camara 
dos Vereadores, em r-azao do merecimento 
de s eu nom~. de seus .titules ?oliticos; mas 
sem . despolir esse direito de outor-ga cons7 
titucional. o Sr. Pedro E rnesto entendeu 
;;uhmeter~se de preferencia a refrega· elei~ 
tora! para vereador, tendo alcançado ~a 
victoria. impar e directa do eleitorado exi~ 
gente do Districto F ederal: ao depois S . 
E. foi ~leite: de accordc com ~ di~.posição 
transitaria jo\ citada cla Constituição de 16 
de Julho de 1934 

Port;antQ, o 1." Prefeito do Di ::tricto Fc- 1: Prefeito 
der-a! eleito em e:~crotinic secreto na C ama-
ra dos Vereadores. tambem o fõra peiÓ 
Povo d<~ Capital da Republic" a . caracter d o: 
verzador, cuja cadeira houve de. resignar. 

Essõ\ eleição a verzador. a • que oãó. era Vereador 
obrigado o Senhor Pedro Ernesto, para se 
titular governador ou prefeito do Di.stri-
cto F~deral Autonomo. deu ao nosso elei-
torado a opportunidade de julgal-<l á; ela-
r~. 

Esse julgamento teve admiravel exito. 
A opinião publica do Districto Federal 

c- sagrott com as suas m·assas. 
E a radioactividade· do. con:iottwr: foi Corn:l·ottitr~. 

tanta e tanta. :mantou com Os effluvios de 
~t>us raios os seu; companheiros de . jorna:da 
am a um, galvanizando-os na magnífica vi~ 
c:toria para além dos. valores concri!tos e re~ 
levante~ em competição. 
· De tal sorte e sem qualquer exaggero 
de apreciação. ou incont'.nent\! vituperio eu
phorico deve dizer-se-do g9vernador desta 

Cidade-elle foi suffraÇJad::: dup1::~mente pelo Duplo-Suffragio. 
Povo Carioca, quero affirinar, em uma dei.J 
ção directa. pelo seq bello prarer, offere'7 

·cendo-se a perigo> e batalhas esforçadas, e 
a que não era obrigado: e. a mais, uma . 
eleição indirecta dentro do preceito C<?DSfi· 
tucional. onde foi titulado por voz unanime . 

Poucos homens t~rão ferido o equador 
-<ia vida publica numa suprema pugna •: lei- Equador da vida publica 
tora! com .tamanha e~velteza e .tanta felici~ 
.ôade ao meio dia, nada impOrtando a aren-



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:33+ Pág ina 74 de 274 

- 26C-

ga iteractiva dos desi!ludidos no côro de 
desatinado:; e delirantes . 

Sr. ~pente: . a Nação . sabe perfei
tamente qpe os Deputados eleitos, :pelo D& 
tricto Federal e aqui no uso e gozo políti
cos do mandato, qoe lios conferiu o Povo 
da Capital da Republica, subimos - até nos
sas cadeiras - sem excepçãÔ possivel na 
bancada, seguros e legitimo:; com a prefe
renda ck sulifragios verdadeiros reaes, in
confundíveis ante o brilho solar de eviden
da cry.stalina, diaphana, transparente, cla
ríssima nos tons quentes da reverberação 
ofhulcante. 

E por mais que os IllÕchos agoirentCG 
bebam o vento Da arrancada, a despapar-se 
a tropa chucra no. trote ard-e9o, •madru9an
.;:,o a maldade pel03 campos e espantando as 
cctoviaf. aninhadas, ninguem escutou o re
lincho desesperado dru: tres ginetes apoca
lyptico:;. mentindo a harmonia origin;tl ele 
Mo:z:art. o hom·lm de Estado - que foi 
Thiers, - e tr.;ttiquamtt :lt" brasilidade ~s
fil oo esfola do alieni<Jena . 

O Districto Federal Autonomo no.; quer 
ao serviço de Estado de·Guanabara. Apenar> 
aguarda a mudança da sêde do governo nuc. 
clea.r. do Paiz - a Umáo - porque precisa 
c. d~v~ !ler autonomo no consenso das leis, 
a proveito real de sua interdependeru:la 
dentre da teia das relações federaes e com 
todas as consequenôas explicitas e impU
citas, em ponto de acçáo e reac_ção auton~ 
micas. 

Essa autonomia da terra carioca não 
deve continuar letra morta dt: textos cavil~ 
losos e interpretações sybillina,; por ca~ 
resinas mysticas a verdade de nossa inter
dependencia esphera funccional do dy
namismo administrativo e po1itico do anti
go Municipio Neutro, do presente Districto 
Federal Autonomo e do futuro Estado de 
Guana·bara . 

Afinal que se rntende por essa autono-· 
.mia ao sabor periclitante e reversível dos 
antagoni·:>tas ou eclavagistas do Oistricto 
rederal? 

·Nem merece ser discutido esse confu
lilonismo deturpa;dor dos ~xtos constituc:io
IJ.aes, dando feição autonoma.- provisoria. 
quiçã, instantanea, ao .Oistricto Federal, a 
autoridade especifica jâ creada, ·na contin
gencia reversível ao Dão ~.er. 

l:'ortanto, :não é. ab~lutamenk posliivel 
nem criwl eleger-3e ao Prdeito em 1935, 
por eleição Jndirec.ta, e dei~al-o de eleger, 
por suffragío dirt>cto. em 1939, bastando 

Limpidez ck Pleito. 

Ginetli':s apocalypticos •. 

JWoUJrt, Thiers c 
tutti quanti. 

Estado d(> Gu.:mabara. 

Esc/a vagista.!=. 

Em 1939. 
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apenae, ~n.rspec:ie, uma simples nomeação 
~esse tituiar c<>m uma pennada do Poder 
Executivo, retomando tudo •e · tal ' qual ao 
que era anteriormenre. Espiritos . menda
.clstas! 

Essa autonomia do Districto Federal 
seria nessa hypothese uma burla e>3pecta
c;ular dos constituintes e da Constituinte, 
um er:ro proposital de calculo .politico e ma
treiro, 'eSCarnecendo a Nação com riso sar
donicc. 

O ensino · do professol' universitarlo, elll 
Friburgo. Ed. L. Lorens. em suas mirifi· 
cas lições sobre a Autonomia como modelo 
expreo;sivo na integração politica ao Estado 
Moderno, argumenta copiosa e sabiamente. 
O influxo das interpretações e complic:ac;ões 
proposita~s no autodeterminismo de nossa 
integração estatal não illude a realidade au· 
tonomic:a do Districto Federal '· sem causar 
grave.!:. prejuizo~ aor. interesses commun.s da 
2• R e publica. 

Nem o silencio n-em· a confusão de no:
sas realidades determinantes deterão nos
sa acluação como orgãos autorizados da ccl
lectividade carioca . 

Havemos de porfiar no sentido mag
netico das unidade! interestatae:: da Nação, 
descentralizando nossa quota na .soberania 
intangivel do absolutismo urutario, em ql.le 
.se compra:z:ia a força retorgrada do presi
dendali3mo brasiJ.~iro .nos imperios cen
traes da 1,. Republica, porque ,. es~i'l aberra
ção refringente na autocracia de castas -e 
pujanças olygarchicas, d03 grande.~ Estados 
privilegiados com senhores feudaes cari
catos ~e nosS:J.S · d~rrocada.; < eoonomic.as. con
duziria o :3rasil ao desmembramento de pe~ 
quenas patrias desconnectadas e •;:stanques. 
cobrindo de opproblo nossa massa deo.;ag
gregada deante da civilização continental 
americana, a menos que a evolução brasi
Ietra no domínio politico e administrativo 
nã<l transfonnasse os Estados em Republi-
C3.!:. Federae;:; e Uniclas. · 

Assim a União das Republicas Socia
listas do Brasil concederia direitos de so
berania exercida com perfeita . autonomia 
totalitaria. em moldes constitucionaes nO
-...os, ã; Republicas Socialistas da União do 
Brasil. 

Dês que é a Autono.lllia do Di~.tricto Fe
. dera! uma «lime mão penl\2ne;nte na vida de 
an3eios da Cidade (Capital da Republica) 
que lhe move o desejo de vér mudada a 
União para além, oode fructific:ará novo 
~mporio de clvili:z:açao brasi]ejra atravé-; de 

Ed.. úorc~. 

Autonomia. 

Pequ~n~ patrias. 

Estados em Republicas. 

U . R.. S. B. 
R. S. U. B. 

.. A~onomia. ~mo di
m~nsão p;:rmanerrt<:. 
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planaltos. de chapadões, de selvas s~lvagens 
com V(!ios auríferos ::! minas ."wr 'debaixo; o.S 
diamantes como seixos roládos. á sui)erfi
cie dos rincões, convem fri·;ar o cliina in
tegral propicio á Autonomia :n.a.scidà 'aqUi 

com o baptismo da expressão ingle:z;a SELF
GOVERNMENT, aliás ad:aptada' ao alie-. 
mão e rente ao voc:abulo SEBSTV.EH
WAL TUNG. E' justo pre.f::ii~ autonomia 
a autarchia, par-a evitar a appareote contra
dicção com hierarchia; porém esse governo 
em si, por si. de si. precisamente . . que actue 
,, medida accionaria de instituições esponta
nE"as com o ' animo d'a opinião publica re
sic.nal. conformando-o no sentido exacto e 
gr.andiloquo da essencia do ,systema, em col
laboção com o Estado. centro de attracções 
e irradiaç~s políticas .. campo de forças a t-
tractivas c repulsiva:;. · 

Estamos apenas a crer a autonomia li
beral no estagio de crise econo.mic:a. ella 
s.lgnifica, de momento_ uma tendencia, atti
tudc, anhelo de c.quiiibrio sodocratic-;, c 
preso âs contingencias immediatistas do 
peso economico. Dahi a · de-:;integração de 

· prerogativas individuaes no espírito colle
ctivo como nunca se. experimentou . nas 
massas: o que permitte renovar aquelle 
chavão do manifesto historico de 1870, em 
que se conduia do centripetismo absoluto 
l.!ma doença capaz de desmembramento · na
cional: centralização autocratica eqtúvale 
se.paratismo, cle-~membramento; federalismo 
autonomico equivale independencia em 
connexão attractiva na esphera unitaria. 

No fundo, parece obvio minuciar: a au
tonomia dílucida a faculdade de declarar 
normas' sujeitàs aos principias de integra
ção estataL 

Não existe autonomia sem .força, é 
evidente. 

No dominio individuado a autonomia 
de pessõa exige. pelo menos, força de von
tade esclarecida na tendencia preferencial, 
ditando a execução, porque a vontade é que 
acdona o ultimo estado de desejo, quando a 
deliberação· m-e-ntal comanda e permitte o 
acto em curso de exito cinetico. 

Ora, não se póde ferir a realidade de 
um objectivo sein o acto deliberado de von
tade individuada dentro da .regra commum 
ou da excepção. E mesmo que o acto st' 
mecanize suixon-;ciente no exercido do ha
bito, de· OO<ie o ~perfeiçoameoto espontaneo, 
ainda assim elle não se praticará se;n for
ça despendia e orientada no domínio n<>r
mal como de regra educativa. 

Sdf-govemmcrrt. · 

Autarchia. 

Peso cconomico. 

Desmembramento ou 
connexxão. 

Princípios de inte
gração. 

Força 
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Ci:z:-se do individuo ou da collectivi
dade o determiniSIIIO des5~ pOder de- C.on
duct~ em declarar e praticar 'nOnrias ·.su
jeitas a - p~ci;los de mtegração . na fatiú
lia e nà ·sociedade. signi:fica !;lespesa ' de 
tnerga. ·;.·-- .. :·_ ... -

De-.:;pesa de energia importa consumo 
de força . Força de mome·nto a<:tual pró
du:z: trabalho. E trabalho norm·ativo. se~ 
,.undo os .preceitos detemUnistas da organi
zação estatal, mantm<io ó ·nexo relativo e 
originaria de centripetismo com a capaci; 
dade autonoma de exercicio, define · pelo 
menos certo grão extensivo de indej:'~nden 
cia, embora não se confunda soberania. O 
pretexto .autonomico do Districto Fderal. 
consagrado nas realizações de textos cons
titucionaes, define-lhe de facto uina auto
nomia positiva e bastante expressiva. As.
~ii':'. ~xplicit:>. n~ cxpres~ã-· iormàh>t1ca dt: 
juri~. a autonomia no Districto Federal, 
~xige: do.!: governante!': sobre governac!os re
gra~ de nova conducta poli~ica, economica 
c admini·~ trativa. 

Vale, -dizer. a obrigação de necessidade 
categcrica no empenho translormista des
sa autonomia, funde, obriga e determina 
a creaçãc pra~ica da FORÇA DE APOIO: 
O elemento essencial da ·a-utonomia está na 
sua FORÇA DE MANUTENÇ1-.0. Na au
sencia de PODER MA TE'RIAL A AUTO
NOMIA SERA.' UM PRETEXTO SEM 
EXITO NEM EFFICIENCIA. Sé a for
ça nutre o direito, que pretende ser exer-
cido c vingar . . 

A autonomia, em ser tal e qual, não 
prescinde na esphera do det~rminismo exe
cutivo, - a -!orça, <. Violi:cia. a cum

No fundo e a despetc da brute:z:ô ra 
dica!, Ihering trm razão: "o direito é a pO· 
litica da for-ça". 

A autonomia concedida ao Distrlcto Fe
deral. embora o impulso irregular, quas1 
medíocre, de descen tralização com certo 
grão de autodeterminismo, _n~m &;sim deve 
despir-~ do apoio basico e nutridor de 
seu.:; effeitos c: fins 
E~e apoio basal, em sua estructura 

provi.soria, fortifica e garante o . exito da 
f6rma mixta n::. estagi;:- de transiçã:::• do 
SELF-GOVERNEMENT a geito brasilei
ro, emquanto 0!'1 munidpes do Rio sonham . 
acordados o futuro magnífico do E~.tado de 
Guanabara. · 

E por que as civili:!:ações .Q\lae•:ql.ler, 
onde se ergam, jamais _fructí:ficarão desti· 
nos e fins s~m lutas e porfias a serviço das 

Determinismo. 

Ene'rgia. 

I ndependeru:ia. 
sem soberania. 

. Força c apoio. 

Política de força. 

Descentralização. 

Apoio . basa!. 

Lutas e porfias. 
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-<:hil!JuiSta-5 libera~s. dÔs , -f~~1-d~ . ~epen~ 
dencia c soberantal ---'-. o e:m1plo historico 
dás povos autonomos e culto!\ já orientou a 

agulha magn-etica do chefe .socialista de 
meu partido nos meios ~ modos. de servir á 
autonomia do Districto Federal, a · caminho 
<le justa estali.sação, por agora contingente 
e pl'Ovisoria, cuja ha de ser federativa com 
todas as peças de precisão no evolver gra
dativo da 2" Repuhlica . . Ningucm duvidará 
o surto de uma 3• Republica. por agora de5-
nece56aria, ha-de vir como em França com 
·O pret>exto ideologico da:; necessidades na
cionaes. 

"Einqua oto a descentraliução • fõr~ par
.dal e não plena. coexiste na medida esta
taria certo domínio absorvente e centrali~ 
sante no ponto de irradiação política do 
syr.tema . 

Eis a ra~o de não se deter a onda cres
cente da conquista espectacular da autono
mia carioca;. quer queiram ou não qu-eiram 

-<>!: contra-revolucionari0-5 autochtono3. o:; 
contra-evolucionistas, o.s retrogrados de to

-do; os mati~es e o.s confusionistas oblitera~ 
dos no senso das proporções harmooicas; 
ainda que mintam os golpes de perceptibi
lidade e diligencias consuetudinaria;, a 
?rói de nossa pl1U:eotação vinculada como 
ate agora ao centro de nosso systema po-

.1itko, a cuja gravitação obedecerá o Dis
trkto Federal. pl'OCurando 'o raio âe ' sua 
ellipse, a descrever no arranjo federativo. 

E por que ninguem com respon.sablli~ 
'· dacle -politica, lle$ta 'terra · eleita, 'J)6de re~ 
.cuar meio passo, uma pollegada sequer. no 
terreno político de nossa autonomia .tanto e 
quanto conquistada em 1934. n3o ha de ~r 

.a vo~ ethlopica. fugida do Navio Negreiro 
reviçada na abjecta fragilidade da mestiça
gem publici-.>ta, a deter o imperio ondulato~ 
rio de nossa corrente de ,perfusão. o direito 

·mais o dever de coexistk o Oistric:to Fede-
no syst-ema republicano como unidade 

"federada, consenso gravitante de nosso cen
'trlpetlsmo -polltico, em pelna relatividade. 

5r. Presidente . 
Srs. Deputados: 
Assim é oue resvalo sobre conceito de 

es~rll publlétdade. em orgãos retro'grados 
·no melo rudimentar. contra 'as creações or
. ganlcas do Districto Federal, empenhado 
-e empenhando-me na alt3 analyse ~xplicita 
e .proflcua de acontecimentos politicos· mal 
r.!velados ante o Povo Carioca, para effeito 

-~cenlco de <ie5credlto, de má reputaç§o, de 
.'fama perigosa ao partido que me honrou· .na 

Agulha~ do 
partido. 

Cofusionistas. 

.Raio de ellipse 
· federativa. 

Navio Negreiro. 
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.lileira eleita de seus suffragios. A' insul
sa ou ensossa objurgatoda corrompidà· em 
factos deturpados, em sueltos utravagan~ 
tes. com 'fito alarmista de envenenat" a opi· 
nião publica do Pai:z:, o julgamento nacio-
nal. a pretexto das actos administrativos e 
·idéologioos do illustre governador da cida-
de, preferi condicionar os ao~eios de .U.!lla 

·populaçl!o culta, a prol de sua autooomia 
merecida. dando base ã doutrina e força á 
-idea quaiiRÇada e justa. · 

Não ha exemplo de .que tenha fructifi· 
-cado uma tran~formação politica <k longo 
alcance sem ·si quebrar a rotina á face dos 
homen.S dcsafuladoo no modo por que COfJ'I -

pra:z:em o espirito contradlctorio 
Não ha autonomia sem ser creada a for-

..;a de apolo na estructura do Estado. . 
No caso concreto a POUCTA MUNICI

PAL e ê Ull! LEIT-MOTiP de bystericos e 
-debeis mentae;, pl'esas do complexo de 
Freud. 

Que vale mais um tank ou menos um 
.tarrlc Pois Srs . Deputados, as polidas esta
doaes não amparam a or<i-em interna dos 
Estacios mai~ a autonomia de cada um 
deJj€.s? 

De outi'O modo não julga a hypothese o 
n<>S!o illrutre colleqa Ar-ruda Camara, qua.n
~ assiste as ,pQLlCIA.S .. J.\.ULIT ARES com 
e~s seus cuidado.-, de legislador e sob a egi· 
de do àr.t. 167 da Constituição de 16 de 
'Julho de 1934, fazendo,asReservas do Exer-
cito . Estou de hamonia COl%1 as preroga-
tiva.s e fa<:U:idades do projectQ de ·nosso 
ifiust.re Vice, Presidente. Se a .POLICIA 
MUNICIPAL não ê R-eserva do Exercito. 
por agora. um dia proximo acabará sendo 
naturalmente . 

Picarã tudo na dependencia da evolu
-ção da:; leis coosentaneas na matería. por 
-effeito de neces&dade politica e. adminis-
trativa. 

No. historico das tMILIClAS BRASILEI
-RAS foi a GUARDA CMCA a primeira 
milicia i.nstituida por D. Pedro 1. 

E foi nascida em São Paulo, ao. .tempo 
~a lrrdepend,encia, com o fim de amparar o 
DMPERIO que .SUfllia .na Amerlca Portu
-gueza. Esse acontecimento está perpetusdo 
em medalha de ouro com OS · -dizeres: Pet. I 
-lmp. defensor, pay, amigo e restaurador 
-Guarda Civiéa 1822 (anverso) ao centro 
a corôa imperial; e mais tres letras entre# 

Autonomia e força . 

Polid4 MIÚticipal. 

Policias militsres 

l~ia. 

}élçadas no · rever-50. . 
Essa~·medaiba• · c<>mmemorativa : foi ' ·'obra ) I ~· . , . 

.ie Zeferlno Ferre:z:. O Ministro Im~al dOtõ 9J.. /Oiié- Bom11JCiQ. 
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Estrangeir~ JOSE BONWAPO ~ AN; · 
DRADE E SILVA Iot o priinf!iro ·ccmman
dante da G. C. com o posto de coro~l. Nó 
pcsto de major e provido no ccmmando'··do 
1 o B. :le Infantari;~ ficou Jc.sé Caetano de 
Andrade Pinto. O decreto de creação da G. 
C. do Rio de Janeiro tem a· data de 27 de · 
Setembr(l. de 1822 · · · . 

Depois surgiram a ÇiUARDA URBA- . 
NA. ~ GUARDA NACIONAL, a IMPE
RIAL GUARDA DE HONRA. tambem 
conhecida como DRAGõES DA lNDE--
PENDENCIA. · ' 

O 1• Regimento de Cavallaria do Exer
cito faz em nOSSCis dias a tradição daquél-
le:; dragões .. jJn~aes . · 
· Outra milicia creada no 1." lmp-~rio foi 
a .dos VOLUNTARIOS DA INDEPEN
DENCIA, . indo até quasi o fim do 1° Jm
pcric . 

Em Sacramento, Santa R ita. Sant'A."lna. 
São José e Candelaria foram creados BA
T ALHOES COLONIAES . .. 
A~dm se organizaram o 1" de · a_rtjlha

ria (Candelaria), mai.:; o 6• de Engenho Ve
lho, todos d~ Rio de Janeiro. 

As Províncias tambem possuíam ORA
GóES DEL REI. GUARDA URBANA, 
GUARDA DE . HONRA. TROPAS DE· 
POLICIA. LEGIOES DE FIDALGOS; 
etc., etc.. tOdas a caracter com o symbolo 
do IMPERIO NASCENTE ao serviço bis
torico e vital da fixidez dé nossa lNDE,.; 
PENDENCIA. BRASILELRA. . 

Essar. corporações de MlLICIAS BRA
SILEIRAS brotaram na ~rra de· Santa 
Cruz, mettendo hombros e dando punhos 
ao ,Jerviço patriotico da INDEPENDEN
CIA DA NAÇÃO . Os militares tomavam 
parte em todas as- solemnida:ies com ràuifÕ 
garbo e bello aspecto, eVidendan:!o capa
cidade de acção, o empenho moral d~ su::.
tentar e defender a ordem politic'! nova na 
Patria independente . . · · · ·· 

Na passe de autoridades , nas festas re
ligiosas, nas eleições compareciam o; mili
tares na .emp~nh9 de tudo engrandecer e 
cimenta•. · . · 
Havia a.té as CARAVANAS CIVICAS 

DE DESAGGRA VO ao di.spor· da e:talta
ção patriotica dos nacionalistas . · 

OS DRAGOES DO RIO GRANDE. no 
estabelccimeuto de São Pedro do . Sul. i:io 
tempo de Gomes Freire de Andrad~. Conde· 
de Bobadl'la, tiveram efficacia e relevo· . 
. . :~a .. . ~.AHI.A • . os BATALHOES ACADE

MICQS, · ~"rERANOS DA !NDEPEN-

3 Guardas. 

Voluntario.s da 
I r.dcpcndencía. 

Dragões etc. 

Caravanas. 

'BatalhõeS, Couraças, . etc. · ·-· 
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DENCIA, COURAÇAS BAHIANOS. DE-
FENSORES DA LIBERDADE. CAIXEI~ 
ROS NACIONAES. MINERVA. DOUS 
DE JULHO, ferviam o den<XIo na . perspe~ 
ctiva do futuro da PA'JlR.IA BRASILEIRA. 

Assim foi por esses brasi,:; em fóra. 
Tooas e&Sa-3 Milícias Nadonaes attesta~ 

das de patriotas, norte a sul, em abundan~ 
cia na Cõrle, cresciam nas P,-ovincias, uni~ 
formes proprios c caracteristicos, co:nple~ 
tamente independentes das chamadas tropas 
de linha. àe onde surçriu apparelbado o 
EXERCITO BRASELEIRO. 

E' ridicula, pois, a campanha e.specifi~ 
c" contra a AUTONOMIA nascente no e 
do Districto Fzderal. tex;do a apoial~3 a 
PCLICll'. MUNICIPAL. 

Oizem~n·a "FORÇA DE CHOQUE", 
para impressionar a cobardia con.servadora 
c.loJ i:nc:apaz~s de r~novaçãc. e progredimento 

P!umitivo; confusionis.tas na Comedia 
da Vido:! . .. 

Toda força em acção ba-de chocar o 
obstaculo e rellJOver o empecilho no ponto 
de applicação sempre que fõr preciso e 
c.:urial. 

Provoque:n~n ·a, insultem·n ·a, desafi-em~ 
n'a, dia ag-irá em ponto justo. E por que 
não! 

Se não o fizer, é porque se sente dimi~ 
nuida e ultrajada; logo sem força. inca
paz de justificar na troca energetica - a 
lei de Newton. E quanto mais il;rdulgentes 
mà.iores as resistencias a vencer ante a i.Jn~ 
punidade aos reincidentes e t'ecalc:itrantc~: 
quem revide com razão deve aprender a 
golpear forte e com seguro punho ; o que 
existe nada é, de facto. ante aquiUo qu-e se 
espera e deve vir. De onde; Autonomia, 
Força, Execuçso. 

Se não quizerem a triade ascencional, 
degeneraremos em: Tutela, Fraqrr.:za, Sub
missão. De um lado estamos os dynamicos; 
de outro os estaticos fragilmente estatua
dos no laiss=-faire. ls~aUer á garrado 
statu que ... 

Autonomia é cooperação, discipUna, or· 
dem. Dominio - prowrciona e facilita 
arbítrio, divergenc:ia, indisciplina. logo des 
membramento, ruptura da unidade, separa
tismo. 

Precisamos realizar ~s aspirações na~ 
turae-:: · da autonomia districtal oo sentido 
integrativo do Estado feder.ado, irmandade 
republicana, catalogando nossa hegemonia 
com as demais em coexis.~nda, movidos de 
paixão na claridade de fins e meios. espiri-

Força de choque 

Autonomia 
Força 

Execução. 

Tutela 
Fraqueza 
Submissão. 

Autonomia. 
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te de .>equencía, rapide:z:. segurança e inten
sidade na força de apolo propria ao exito 
da reforma. . 

Os homens necessarios já amadurece 
ram a obsessão de liberdade . no Executivo 
do município e ao conunando da guarda re-
publlcana. . 

Não dignilica ninguem e;se officio de 
denegrir publicamente a · finalidade da 
GUARDA REPUBLICANA MUNICIPAL 
tropa civil, garantidora por excell<encia da 
propriedade privada e publica A ella as
siste e compete na Lei Organica um dever 
mais :ampkl; quandc fõr redigida. de proxi
mo futuro, nos rn!>lóes das forças e.stadoaes 
el:istentc~ c com titu!c opportuno de R& 
SERVA. DO EXERCITO; dar apoio con
s agrad:> á AUTONOMIA 00 DtSTRI
CTO FEDERAL como a GUARDA Cl
VICP. concedeu á INDEPENDENCIA, ao 
tempo de Pedr:o r e ]osÇ Bonifacio de 
Andrade c Silva. 

A ordem a manutenir na transição de 
autonomia districtal, para autollOil".ía esta
doal., caberá inteiramente a formações mais 
compacta,:; d~ massas autonomistas da 
GUARDA REPUBLICANA MUNICIPAL. 
cujo destino não merece escarneo. "rldiculo 
nem chacota. Salientar. de: preferencla, . a 
transgressão de disciplina. por inferiores 
~gitadc-s e exist~ntes em qualquel' milida 
mundial. por abuso de autoridade, por f<ilta 
de ~xacção na pauta de-obrigações e deveres 
apenas com referenda gryphada na inten
ção pejorativa aos guardas de Policia Mu
nicipal; fazer da excepção aberrante a re
gra commum, para se armar desconfiança. 
antipathia, malquerer publico e notaria 
dentro da or~m nova de acontecimentos 
admiot-•trativos e políticos. ê of.ficio .insano 
de agitadores veseiros no sensacionalismo 
deturpadot . 

Na desagradavei pericia em .sentir cau
sas e factos ás avessas das J)ercepções reaes 
e moraes pelo;; homens de bem. pelos mu:ni
cipes, pela massa, o empenho confuslonlsta 
de ardiloso.s descontentes. de ir_requieto.s 
maldizentes, de cabotinos impressionistas, 
ha de quebrar os dentes mastigando a-m-eu
tira para digerir a verdade COID O éspl.rito 
obstinado, porque ~ liberdade de rnJ,ren.sa 
não é arte de invetttar -e deturpar fdCl'Os e 
caracteres, processo irregular da doutrina 
abstracta, razão incontinenti e proprla de 
corromper e prostituir na · histeria da:i r-ea
lidades os acontecimentos vividos 
· Nessa escola de ilklgístas despudeta• 

Segurança 

Polida Municipal. 

Liberdade de 
Imprensa. 
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c-dos. a phantasia propos_ital de narrativas e 
. conceitos, mentindo a realidade, trahi.u a 
: io.spiração do.; homens de bem e abysmou o 
bom senso vulgar . 

De si já diffic:i! o triumpho natural da 
. orientação politica, em um Palz inculto e 
. quasi sem letras, o publicismo do creoulo 

na veia da mestiçagem é muitissimo exhi• 
bicionista e peor do que os vestígios quac>s
quer do indianismo desconfiado mais hespa
nhol do qu~ portugu~:z. n:1 Àmerica Latina. 

N a vida sempre ê um pr.~ texto apre
ciativo de convergencias e divergencias.. 
tudo c nada. O vicio definiu-o a má fê dou
trinaria. O apostolo Pedro est.:ve cruclfi-

...çado c posto de cabeça para baixo ante a 
tl.:tba. O e.pisodio foi narrado por T acHa. 
Renan homologou.o na Legenda da Igreja 
Roman:a. E Seneca conta casos de tyran-

. ::o:; que mandaram rodar a cabeça de cruci
ficado~ para ter:-a 

Que p .:rversidade mystica! 
Pieti.smo christão ou capricho de ju

. deus 1lluminados? T alvez um bizarro refi
namento de carrascos e .fanaticos Ha quem 

. <:ffirme do .apostolo sacrificado com tanta 
crueza, elle tinha s ido como um numero 

· entre as victimas profanadas na festa de 
Nero. embora :nada coo.ste do depoimento 
<le Arth . W ~iga 11 . Esse ponto de referen
da historica além de ·duvidoso, não tem im
.portancia p<>.ra Renan . Que vale aos de
mai·l Pedras, por injustiçados soffram, glo
bo em~fóra. ante o exemplo da legenda?! 

Não ha de ser em no3SOs · dias aquelles 
. animal fabuloso (·hippocampo), corpo de 

caval!o e cauda de peixe, amuleto africa
no, com capacidade de tisnar e anniquilar 
nossa id«Jlogia ainda verde: .AUTONO. 
MIA. FORÇA. EXECUÇÃO. 

Caminhemos no sentido da autonotnia 
estadoal e integrados na União, atrave::.san

. do o pantano. 
O hippoc:ampismo plumitivo é .macula 

n a atmosphe:a politica entre as contra.fac
ções de aborígines soltos na capital e. nutri

. dos de imperialismo, ou na burguez eoc:racia 
como diria T eixeira Mendes . 

O problema da mestiçagem brasileira, 
pela compl~xa co:rente de perfusõe.s varia· 
bilissimas, com hectinas do Ibero, do Nor

. dico, -do Dinarico e do Celta, em estado de 
~eza. é materia prima plasmatica· e de 

• congen.italismos oHginaii05, a .operar fu. 
_$0es e refusões na estnJctura, por misci5Je

: naç:lo autóchtona :-a traves s~culos, ·até que 

Leg enda da Eguja 
Romana. 

Globo. 

A utonomia, Força. 
Execução. 

Hippocampimzo e 
Burguer.c:ocrac:ia. 

ibero, Nordico Oftla~ · 
rico. Celta · 
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se defina a unidade biotypologica como ex~ 
.pre:;sãc· nativa de originalidade. 

Essa catalvse rac;ial define o tcst eth~ 
nographico. As !.:lOdalidades de polymor~ 
.phia essencial no curso ascendente d~ mis~ 
turas e contacto:: intraradaes, operam c:al~ 
dcamento de domimmtes plasmicas, de or~ 
gam á funcção, dando sentido icedito, pri~ 
masia organichta operante, á cellula gumi~ 
nativa no molde concreto e individuado de 
nossa nacionalidade. A ssim o Bra~l vae a 
caminho da definição de um typo nacional 
através do · Mcltfng~pOt, a um tempo cadi
nho de fusão e filtro hematico de nov3S 
cctr.pcsiçõe!: biogeneticas. 
-·O brasile!r~ como figura aberrante e 

unidade inc<:-mpos.;ivel no me:o tropical, 
pouco e p:ouco irã cedendo logar a um lll spe~ 
cimen novo c com caracterist!cos expressi
vos no quadro ethnico. A cru.;a teratologi
ca vem de ajuntamento:; illicitos, conjuga~ 

mento de elemento5. espurios t:lra:los. a 
pro:iuz!r e- reprodtlzir deformações. erros 
g.enetrizes na mater-ia e no espir1to, paradB 
de des~nvolvimento normal. em palnos em
bryologicos; o que · obriga remedios singu~ 
lares ao aperfeiçoamento da raça brasi~ 
}eira pelo Poder Legislativo. 

O Sr. Xavie-r ele Oliw.ira - Estou ou~ 
vindo V . Ex. com a a ttenção de velho dis~ 
dpuic . . . 

O SR. JULIO NOVAES - Disdpulo, 
não! Collega illu•.;tre. 

O Sr. Xavier de Oliveira - ... e reg:s
to o aparte que lhe -dou, com aquelle ca~ 
rinho qut> sempre me· m~receu a alta men

. talidade de Julio Novaes. 
Vejo que V. E x . entra num assum pto 

de relevancia para a nação, debatido exhaus~ 
tivamente na Constituinte que passou . Que
ro, por co:1s?guin :~ - .. diria mal se me cx
pressasst c~ o vocab\t!o illustrar -. !c~ 
var um contingente á3 .suas. declarações nes
te momento que, repito; ouço · com carinho . 
Nos grandes centros do palz, no R!o de Ja
neiro ~ em São Paulo, já exlstem, nos hos~ 
picios de chronícos, respectivamente 22o/0 e 
22~% de estrangeiros alienados. 

Cito et.~a~. percentagens para que a Ca~ 
mara fix~ h~m a altitude em que V . Ex ., 
com>:> ~>cientista balisado, colloca essa ques
tão de. tão _transcendental içlportancia para 
o Bra~il. 

O SR. JULIO NOVAES· ~ Muito hon
rado, excusando as .-eferenc:ias pessoa.~s. 
transbordantes da amizade apreciativa do 
:meu eminente collega. julgo o seu aparte 

Te~. 

Mistura. 

Mdting pvt. 

Cruza. 
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um premio aos varias assumptos que venho 
focalizando da tribuna, n::ste instante, prin
cipalm~nte es.-;1."_ que é, por assim dizer, o 

-molde da nacionalidade. 
A exigencia de lds prohibitivas a se-

. mentes corrom:idas de transplantação ra~ 
. cial com o cuidado prophylatico de exames 

que, das levas immigratorias. importando 
devolução sem onus no Jogar de origem ao 
elemento contaminador e tara-do, o~ra a 
.selecção precisa de acheg&l convenientes. 
e providenciaes ao aperfeiçoamento natu~ 
ral de nossa gente. Não frisou novidades al
guma o erudito Oliveira Vianna, em Raça 
c Assimilação. quando deu fõco nítido ao 
imbricami!nto das senzalas, outr'ora, na de~ 
'fi.nição do typo creoulo. obra de caldea
mento e fusão entre senhores e escravas. 

O alienígena colonial branco e preto. 
~mbebendo o sangue -de origem no do- abo~ 
rigne, ::la zona marginal iatifundaria, na 
·:::ona peripherica ao coração das ,;;elvas, 

· ou ao centro de aldeamento e tabas indi-
-genas com o ingresso do typo conquistador 

--e renovador, quando acceito e pennittido e 
tolerado, afinal -proporcionou na esponta
neidade irregular de miscigenação um typo 
bruto que a cultura civilisac!or.a vae lapi
dando com a ansia instincti.va do aperfei-

-çoameoto latino-americano, principalmen
te no Brasil: o Homem mais a Technica re
·nnam a nacionalidade, emquanto o in.dia.
nismo, que não foi do inca, bruxoléa e 

·morre o reverbero. 
Não nos envergonha a origem de nosso 

molde: mas, de instincto vivo no .:;entido 
magnetico do progresso, dillgeociaremo.s 
acertadamente - se quizermos as lições 
--da hereditariedade experimental, fugindo á 
·tentação de ilhas ethnicas àentro do Paiz 
immenso e fecundo, a despeito da prepon-

- ·derancia de ~aroes de translaç~o e adapta
bilidade. dos especimen:; do Velho ao Novo 

.Mundo . 
A verdadeira seiva selectiva a favor 

--da typologia conveniente ao nosso destino. 
obriga a comprehenslio ;extensiva da syn-
1hese nacional na politica brasileira E' a 
um tempo nosso problema - racial e politi
co, eugenico e socialista. humanitarista e 
universitario. 

Não é desordem psy<:hica com esp:
r.na fr~udica, metralhar erros e .preconcei-
1os no meio da i.ncredulidade geral. 

Moderação, decencia, intelligencia do 
:momento, experiencia .da vjda, disciplina 

,.soda! -pa-rtidari;'!, esperteza de habitas avi-

Levas immigratorias. 

Typo bruto. 

Hereditariedade. 

llhas ethnicss. 

Seiva e typologia. 

Erros e rr~conceitos. 
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sados no pragm<ltismo do fiel da balança, 
mil dissimulações no pretexto de conqui.s~ 
tar e adquirir nom-eada e proventos, para 
equilibrio egocentric:o dos orçamentos pes4 

.soaes, não devem fa~r motivos de com4 

pressão e decompressão ao impeto do de4 

.sejo ideologico nos planos nadona,es . 
Bertraná RU$sei. o .grande publicista 

inglez, sabio e politico, dominador de si:J~ 
guiar ccltura, não importa ferir a opinião 
publica ao meio dia, quando dia se:limen
ta absurdos, defeitos, Vlctos de fingida 
timidez, geíto acommodatído <ie ir e vir 
na tda das difficuldades coaies, fingindo 
pensar alto quando se esconde a realidade 
da; convicções no plano dos acontedmento.s. 

''Devemos respeitar a OPINIÃO 
PUBLICA, tanto e quando della ne
cessitamos, para não ir ao carcere ou 
rnorr~r de fome; porém, ir além, suppõe 
tyrannia desneci'SS<lria" ... 

··o mdo da opinião publica, cvmo 
qualquer manifestação de medo, é op
pressivo, e impede todo prog;:e-•so. E' 
difHcil realizar qualquer co•.JSa de im
portanda, emquanto domina o medo; é 
irnpossivel adquirir a liberdade espiri
tual, em que consiste a verdadeira fe
licidade, quando não se pode permittk 
o desabrochamento de tendencias e im
pulsos, gostos e desejos ,como nascidos 
e sentido!;" 

..... .surgiu outra espede de medo, 
é o medo ao que possam di:~;er os JOR
NAESI F st~ ê quasi tii.o atnrorizador 
como aquelle desenfreado á vontzde 
p.!las pe.r;eguíções de bruxas medie
vaes. Quando um jornal elege urna pes-
soa quiçá inoffensiva, para vidima 
propiciatoria, os resulta'dos podem ser 
terriveis. Afortunadamente e um des
tino de que e~apa a maioria constitui
da de pessoas ÍJldignificantes; porem. 
como a publicidade é cada vez mais 
perfeita nos methodos, existe um peri
go crescente nesta nova fõrma de per
segtliçiio social;. . . e como queira que 
se pen~·~ do grande prindpio da liber
dédé de imprens&, eu acredito ( Ber
trand Russeii) ter-se-á de augmentar 
as penalidades contra a diffamação 
como garantia a indivíduos innocentes, 
ainda no caso em que tenbam feito ou 
dito causas, que publicadas, malíci06a
mente, ÍlJ!oopularisem as pes(loas. O 
remedio de~nitivo, para o mal, é au-

Opirtif!o p!!blic:~_. 
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gmt:nt'3.r a tolerancia no publico. Au~ 
gment.ar--se-· a tolerancia; creaudo--se a 
felicidadt, porque não ha pra.:er algwn 
em inj~~:;tiçar nossos similhantes (&r~ 
trande R_ussell)". 

Nà "Conquista de · Felicidade", B. Ru~ 
sell fere a opinião publica com conceitos 
•salutar-e:>; e por que não na.sceu ditoso, a 
vi"-a expe_ri.mentara odiosa na desegualdade. 
tendendo ao suicídio, de que se preservara 
com · o anseio de ma i SI e mais penetrar a ma~ 
thf:matica . I 

Assim :se salvou o autor da ''Analy$e da 
Mater:ia"~ onde suggere, remir.ando o.s 
QUANTA, cor.sistir o mundo em acon.1f'Ci~ 
mento~ fixo::; e ace>mpanhados de rythmos; 
vibrante nota de corda com harpejos de 
accmpanhamcnto; independencia sonora na!> 
permutar. QUANTTCAS ; trans~àcçõcs su
b!tas da dynamica discreta dos etberoas peJo 
espaço--tempo, intervallo. transições, pseu
do-e~.paço e pseudo-tem?O: diastole do fo
Jego acustkc e 1uminc.so na respiração do; 
seculo.s; rapto sulx:ons':oiente do ·instincto 
pleno: nature~ do .processo de relatividade 
instantanea :lOS ·s.::nt:id~; percepção a me~ 
IJOS, silencJO do repouso a mais: para~ 
<ia; reversibilidade; imper(eiçãQ, ignorancia. 
cabo:;· : meíaphyslca de turbilhões helicoi
daet. do ultTa-c051DC>S; irrealidade; pnml
tivismo, glacialismo; a ronda dos sec:ulos; 
fim e principio, nebulosa, cos.mogonia o 
Homem e o Mundo; grandeza e decadencia; 
materialização e dem.aterialização; Deus e 
Nada. Nada e Deus; sempre a Vida: o cy~ 
clo da Histeria, -a Scieflcia. ás Artes a Phi~ 
losophia, a Política. · 

(Palmas. O or-ador ê cumpr-imentado). 

Materia. 

C gelos. 

O Sr. Presidente - VOL'. ouvi!' a Camara sobre o seguinte 

RF.QU~:nnu:.STO 

Requeremos a . in>erção na Acta dos trabalhos da Camara, um 
voto- de profundo pesar pelo passamento ~m La Paz. do eminente 
estadis·ta .., sul-americano Dr. Daniel Salamanca. ex~President~ da 
R.epublic?. Bolivianà. 

Sala das Se.3sõe.s, 19 de Julho de 1935. - · Gomes Ferraz. 
Macedo Bittencourt.· -- Vicente Miguel. ...:..... Victor .Russ0mano. 
Christ:iano · Macliado. 

Approvado. 

O Sr. Preaiqen~c - Tenho sob;e a Mesa dols requerlmen~ 
de informações ·q~ ·vão .ser. lidos. 

São successi:vamen~. ·.lidOs apoiad~ e postos em dlsc~. or 
.seguinte:; · 
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N. 75 - 1935 

( 1. a legislatura) 

Requeiro. ouvida a Camara.sejam solicitadas ao Sr. Ministro 
da Guerra, por inter-medio da Mesa, informaçõe$ que esclareçam 
convenientemente: 

a) Qual a importanc:ia arrecadada por aquelle Ministerio. a 
titulo .de rernlas industriaes, desde 16 de Julho de 1934 até a data 
deste requerimento; 

b) se aquelle 1Ministerio tem, de facto. deixado de recolher ao 
Thesouro da União a importa.ncia dessas rendas. qual o motivo de
terminante dess·e a.cto; 

c) qual a applicação dada ao dinheiro arrecadado. 
Sala das Sessões, em 19 de }ut1o c:le 1935. - Gomes Ferraz. 
Encerada a discussão e adiada a votação. 

N. 76 - 1935 

( l. • Legislatura) 

Reque~~mos que, por interinedio do Sr: Mini;tro da Justiça. o 
Governo idforme á Camar.a se as medidas polidaes de opprehensão 
successivas do jornal "Avante", P. co.asequente paralysação de seus 
serviços, estão s~ndo praticadas de accordo com eis dispositivos da 
Lei de Imprensa e Lei de Segurança Nacional, ouvidos, como de di
reito, os preceitos jutidiccs que regulam o assumpto. 

Sala da:s Sessões, 19 de Julho de 1935. - Abgrrar Bastos. -
Octavio da Süveira. 

Encerrada a dis.cu>são e adiada a votação : 

O Sr. Presidente - E~tá finda a hora destinada ao El!pe
die!ltc. 

Vae-se pa~ar á Ordem do dia. (Paum). 

Compnreceram mais, durante a hora do Expediente, os Srs.: 
Caldeira Alvarenga, Claro de Godoy. 'Café Filho, Ribeiro Junior, 

Mario Chermont, Fenelon Perdigão, Magalhães de Almeida. Carlos 
Reis, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso. Freire de 
Andrade, Pedro Firmeza, Monte Arraes, José de Borba, Figueiredo 
Rodrigues, Alberto Roselli, Gratuliano de -Brito, José Gome::;, HereJ 
ctiano Zenaide, Botto de Menezes, Ruy Carneiro, Souza Lelio, Re~ 
9o Barras, Osorio Borba, Arnaldo Bastos, Adolpha Celso, Arthur 
Cavalcanti, Alde Sampaio, Teixeira Leite. O::waldo Lima, Humberto 
Moura, Motta Lima. Orlando de Ar.aujo, Valente de Lima, Sampaio 
Costa, · Melchisedeck Monte. Clemente Mont.Luiz Vianna Filho. 
João Mangabeira, Arlindo Leoni, Francisco Rocha, Pedro Calmon~ 
Arthur Neiva, ·Raphael Cincurá, Edgard Sanches.. Homero Pires,. No
gueira Penido, . Amaral Peixoto, Julio de Nova~s. Candido .. Pessõa. 
Sa.Jles Filho, João Guimarães, Raul Fernandes, ·Levi Carneiro. 
Eduardo Duvivier .. Bento Costa, Hermete·SHva, Prado KeTiy. Lon
tra Costa, Nilo Alvarenga, Bandeira Vaughan'. Carlos Cruz, Noral
dino Lima, Clemente Medrado, Theodomiro Santiago, Augusto Vie-
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.gas, João Beraldo, Daniel de Carvalho. Vieira Marques, Negrão de! 
Uma, Josê Alkmim, Celso Machado, Anthero Botelho, Bueno Bran-

. dão, Pereira Lima, Theotonio Monteiro de Ba:rros, 'Waldemar Fer
~ira, Santos 'Filho, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz, ·Moraes 
de Andrade, Cardoso de Mello Netto, Joaquim Sampaio Vidal, Cin· 
cinato Braga, Castro Prado, Laert~ Setubal. Bias Bueno, Teixeira 
Pinto, Aureliano Leite, Horacio Lafer, Fabio Aranha. Domingos Vel• 
lasco. Laudelino Gom~:>, Corrêa da Costa, Arthur Jorge, Plinio Tou· 
rinho. Rupp Tunior, Abelardo Luz, Dorval Melchades, Carlos Go· 
mes de Oliveira, João CadoJ, Baptista Lusardo, Anne.:1 Dias Pedro 
Vergara. Raul Bittencurt, Ascanio Tubi.n<:l, Barros Cassai. Adalberto · 
Corrêa, João Neves, Oscar Fontoura, Eurico Ribeiro, Ermando Go
mes. Sebastião Domingue.s, Pedro Jorge, Abilio de Assi:~. Antonio 
Carvalhal. Adalberto Camargo, Damas Ortiz, Josê do Patrocinio, 
Vieira Macedo, Martinho Prado. Ferreira Lima, Olinira Coutinho. 
Ãiberto Alvares, Paulo -ksuropção; Gastão de Brito, Vicente Ga
lie:z;, Gastão Vidigal. França Filho, Moacyr Barbosa, Arlindo .Pinto. 
Augusto Corsino, Cardoso Ayres, Baeta Neves, 'Sylvio filho, Paulo 
Martins. 'Moraes Paiva. Thompson Flore·; ( 140} . 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camara, Deodoro de Mend1.mça, Josê 
Pingarilho, Agostinho Monteiro, Olavo de Oliveira, Humberto de 
Andrade, Jehovah Metta, R:ca.rdo Barreto, Samud Duarte, Barbosa 
Lima S;,brinho, Mario Domingues, Severino Mariz, M.dlo Machado. 
Manoel Novae~.. Lauro Passos. Pedro Lago. J. J. Seabra, Alfredo 
Mascarenhas, Magalhães Netto. Asdrubal Soare;, Francisco Gonçal
ves, P~reira Carneiro, H~ndque Lage, C:sar Tinoco. Alipio Costal
lat. Cardilho Filho, José Braz, Levindo Coelho, Adelio Maciel. 
Washington Pires, Juscelino K1.!b:tschek. Polycarpo Viotti, Furtado 
de Rezende, João Penido, Re:z;ende Tostes. João. Henrique, Jacques 
Montando, Abreu ·Sodré, Paulo Nogueira, Vergeueiro Cesar, Gama 
Cerqueira, Joaquim Sampaio Viêlal. Hyppolito do Rego, Felix Ribas. 
Meira Junior, Mirand;;~ Junior. José Cassio. Dario Cre;po. Martins e 
Silva. Chysm;thomo de- Oliveira. Lima Teixeira, Roberto Símonsen, 
'Vicen~ Gouveia. (57). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o compareci
l'llento de 235. Srs. Deputados. 

Vai-~·! proceder ã votação da m:Jteria para a qual jâ foi conce
.did<: t:rgenda. 

Votação do proj~to n. 126. de 1935 (I.a. legislatu.
~a), regularrdc o casamento religioso; p<tf'a os elfeitos ci
vis: tendo parecer da Commtssão de Justiça_ com substi
tutivo eo projecto c ás emendas offerecidas em J.a. dis
cu~são (em virtuác de urge~ia) (J.n discussão). 

O Sr. Presidente - v·cu mandar proceder á leitura de pa· 
recer sobre a~ nova~ emendas. 
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O Sr. Edrnar Carvalho (Supplente de Secretario) pror;ede â 
h:ituré\ do seguinte 

Re.c;ula o casam~'llto religioso para os efteito.s ClZJ/.S : com psu
C<-'1' da Commissão de Justiça sobre emendas de 3.8 • 

(Justiça 36, de 1935 - 1. legislatura) 

A Commissão de Justiça resolve manter os pareceres verbae.s 
proferidos em ses;ão, por seu P1·esidente, ·Relator deste projecto. e 
pelo Sr. Pedro Aleixo - por isso mesmo que os pareceres emittldos. 
se inspiram no pensamento vencedor no substitutivo offerecido pel1 
Comrnissão, e, ainda, ·porque aque!le.s pareceres não Joram impugna• 
dos por qualquer dos membro:; desta mesma Commissão (a nAo ser. 
quanto ao primeiro, pelo proprio Sr_. Pedro Aleixo). que, em mato
ria, se achavam então presentes. 

s~la ca Commissão, 18· d~ Juiho de 1935 . - Waldemar Furei• 
ra, Pre-$iden1e. - Domingos V~ira. - Pedro A/eixo. - L:toi CDI'· 
neiro. - · .4."Scanio T ubino. - Godofredo Vianna. -- Arthur S11nta. 
-- Carlos Gomes de Oliveira. 

Tenho sobl:'e a Mesa o sl"guintc 

Requeremos que sej<.~m de~L<~cadas do art. 2.• do .sublltitutivo 
apresentado pela Commi~são de COilStituição e Justiça ac pro)ecto n. 
79-8. de 1935: as expressões 

-a relação nominal dos ::;cus Ministros competentes para 
celebrarem casamento.. designando-lhes os cargos e 011 
~ubstitutos cventuaes. e bem assim as modificações super· 
venientef'. 

para ~erem suh>tituidas pelas expressões : 

N. 2 

a relaçjo dos seus Minis tros copetentes para a cdtbra· 
ção do casamento, designando-lhes. quando de hlrrnrchl• 
universalmente reconhecida e notoria, apenas O.'l c11rgo• co 
substitutos eventuaes. e os notnes, nos outros caliCl!l, bc!m 
assim as modificações e substituições, devendo aa dont · 
~ações e substituições ter a ~ ampla publicidade t oa 
Ministro:; as suas provisões ou titulas de oomeac;llo " . 

E em consequenc:ia, na reÕã.cção rnudai'·Se a expressão "onw e 
investidura" por "nome ou investidura" no art. 3." e seu § -t:·. 

Sala das Sessões. 15 de Julho de 1935 . · -RitUI Fcrntmdt.-. 
]oão Caclos Machado. - Acnlda Camara. Lemgrulx!r Filho. - X•· 
vier de Oli11eira. - Pereira Carneiro. - Frederico Wolffcnbuttd. 

Vou submetter a votos o requerimento, e s.e approvado, ouvirei 
a Camara. posteriormente sobre ·a emenda n. 2 . 

E' dado como approvado o requerimento de destaque . 

O Sr.E Barreto Pinto (Pela ordem) - Requeiro verllic&lçQQ· 
ela votação. por ser tratar de ma teria de alta rdevanda . 
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. O Sr. Oli_vraie Coutinho (Pela ord.:m ) - Sr. Pn?si:iente. r.!
q).lerià tu a V. Ex .. se não houvesse inconveniente. para esclareci
mento da votação. que V. Ex. fizesse lêr o requerimento, porqu~ 
110to que muitos Sr.;. Deputados não estão bem a par do a.;sumpto . 

O Sr. Presidente - O reqL•erímento já foi publicado. E' da 
autoria dos Srs . Deputados Raul F~rnandes, João C!!rlos e outros. 

S e1\ teor & (I seguinte : fie) 
Procedendo-.;e á verificaçãc J<s votação. reconhece-se terem vo

tado a favor 125 Srs. Deputados e contra 30: total 155. 

O Sr. Presidente - O r<'\ll.:rimcntc dt> destaque foi· appro
vado . 

Vou submetter a votos o ~uh~tituti\'o da C:ommissão. salvo a 
part~ de;tacada. 

Approvado o seguinte 

Art. 1." O casamento teligi~o. celebrado perante ministro da· 
Igreja catholica. dos culto-5 í'l"Otes:ante, grego, orthodoxo, israelita e 
positivi·: ta. ou de outros, cujos ritos não contrariem a ordem publica 
ou os bons costumes. orodllZirá os mesmos effeitos do casamento 
civil, ~or. t~imos des=a lei. 

Art. 2.u As uutor!dades superior~s das confissõe; religiosas de
verão communicar ao presidente da Cõrte ::!e Appellação. nos Esta
dos. no Districto Feder<ll e no Territorio d:> Acre, a r.?Jacão nominal 
dos seus ministros competent~s para cdebrarem casam~ntÓ. designan
do-lhe; os cargos e o~ ~ub~tituto:; eventuaes, c bem ;,:;sim. as mcdi
f:caçce~ supervenientes. 

§ 1.• Em livro especial. na s~a~taria de cada Cõrte de appel
lação. serão annotadas as com:nunkaçlles determinadas pelo presen
te artígc. 

§ 2.• A'-s secrztarias das C6rtcs de Appellação compete dar· am
pla publicidade á~. communicac;õcs annotadas, quer pela imprensa, of• 
ficial ou niío. quer mediante drcularc~ ~o • Juizes de Direito, que 
estes tran.smittirão aos demais Juizes .:ompetl.'ntcs e aos officiaes do 
Registr~ Civil. . 

§ J.• Tenho duvida sobre :;e o rito de confis;ao religiosa. nao 
especiHca.da no art . 1.•. contraria. ou nao. a ordem publica ou os 
bons costumes. o Presidente ela COrte de Appellação deverá deter• 
minar as providencias que, para dtnmil-a. julgar convenientes, auto- . 
rizando. dez:cgan.:lo ou cancellando as annotações . 

Art. 4.• A todo cidadao e facultado representar ao Ministe~ 
rio Publico, na comarca em qu~: occorra o facto. contra confissão 
religiosa. cujo rito contrarie a ordem publica ou os bons costumes. 
«rticulando factos e indicando. ou oHerecendo. provas .a1fim de ser 
denegada a seU:; min!stros a faculdade de celebrar casamento com 
effeit:os civi:>. O Mlnisterio Publico, adoptando as. me:lidas que con
~iderar convenientes, promoverá ;a acção ~nal se cabível. e exporá 
t•m relatorio. ao presidente da- Cõrte de Appdlação, os resultad-os 
qu.:: apura'!·. 

Art. 3.• Os nubentes, h~bilit3do.s na forma da lei civil. pode rã~ 
r~(!uerer. ao juiz competente, a ~Jebraçao do seu casamento por 
oini~.tro de confis;ão religiosa, cujO nome e investidura ~ encoo
trem annotados na secretaria àa Cõrte de Appellação do mesmo Es, 
tado. 
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§. 1.• Deferido o pedido, determinará o JUlZ que o official -expe· 
ça a certidão de habilitaçãO para casamento dos requ~entes, no qual 
mencionará : 

a) nomes. prenomes, data de nascim<;:nto, profissão <iomícilio e· 
rctidencia actual dos nubentes; 

b) nomes, prenomes, data de ::1a:;cil:nento, ou de morte, domicilio 
~ :residenda actual dos paes; 

c:( nome e prenome do conjuge precedente e a data da dissolu~ 
-ção do casamento; 

d) data da publicação .dOs probl=as; 
e) os documentos apresentados para a habilitação: 
f) investidura e cargo do Miníctro ou o seu nome. 
§ 2. • Essa certidão, ~;enta de sello, será entregue, pelo of.ficial, 

mediante recibo nos autos respectivos, a um dos nubentes, ou á pes
sõa por elles desi!Jnada na petição. 

§ 3." A cejtidão valerâ para o casamento durante .trinta 
dias, cootados de sua data; findo esse prazo, será necessario novo 
certificado, ainda que ·e:xtrahido do mesmo processo de habilitaç:io 
« requerimento dos nubentes. 

§ 4.• A <:ertidão. de que trta o presente .artigo, não será autori
:tação para o ministro religiow· celebrar o casamento, rnas a declara~ 
ção di." se acharem os m:bente1 cilimente habmtados a contrahil·o 
per.ante elle, sell. coadju<:tor, ou dde9ado, d~~e que competentes, se
~undo as leis da respectiva confiSsão. e -:stando regularmente ann~ 
tz.do:. .seu.s nomes e investidura na Cõrte àe AppellaçãO, ainda que 
de outro Estado. 

Art. 4.• O casamento :religioso serà celebrado no dia. hora e 
ll;gar préviamentit designados pelo ministro que presidir o acto, 
mediante apreJ>entação da certidão lUencionada no art. 3." e preenchi
das as forrnalidad~ do rito respectivo. 

§ 1. • A sole.rnaidade terá legar na igreja, ou templo, ou ern ou~ 
lro local designado, ou aâmittido, ~lo celebrante. a portas abertas, 
perante testemunhas parentes. ou não, dos contrahe:ü:es, e na forma 
do rito da religião adaptada. Ã.; testemW'lhas serão pelo· menos 
duas, quando os co:nrahentes saibam ~screver, QU quatro. quande 
.algum delles o não saiba. 

§ 2. u A celebração do casameat<;, será itnme.diatamente suspensa. 
se algum dos contrahentes recusar a ~olenile afHrrnação d: sua von~ 
ta·de. declarar qu~ oesta não e Hvre e espo;1tanea, ou ma.'lifestar~se 
arrependido, assi..n cvmo se no acto fõr d;nunciado impedimenw 
fundado na lei civíl. ã 

§ 3.u O nubente que der causa á suspensão do ac;to não será 
admittiào ·a retratar-se no m<!51110 dia. 

Art. s.· o ministro lavrará, cu fará lavrar, logo .depois de ce
lebrado o casamento, o assento rf'.s~c:tivo. no livro especial, em 
lingua vemacu!a, e em folha separada, de igual teõr, as;lgnados por 
el1e, p~los conjuges e pelas testemunhas, depois d= lidos em voz alta 
.e clara. 

§ 1. o Çonstarão do assento : 
a) a hora,dla, me~ e anno e lagar de realizaçáo do casamento, 

1".0m a especi!llcação d~ terem tido observ,ad.:as; .as formalidades do 
art. 4.• e § 1.6

• · 

b) o nome do ministro celebrante, com indicação d~ •>eu cargo 
·ou investidura c da sua confissão. rel!giosa; 

· c) os nomes, prenomes. ídadés, profissões. dortlici!ias e reside~· 
-cias dos conjuges e- das testemunhas;. •· 

d) a dedar.ação de ter sido o casamento celebrado com o cum-
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9rimUltO das formalidades legaes e ob.serv.ancla do ritual religibse> 
~pplicavel: 

e) o inteiro teõr da certidão do art. 3.0
, § 1.~; 

f) o regim~ de be:ns do casamento e, se os nubentes fizerem a 
declaração. a data e o cartorio em que foi pass~da a e;criptura ·an
te-,nupcíal, quando o regime não fõr o legal; 

g) a pessôa a quem será en:regue o termo a vulso, de accordo 
com o art. 6.0

• 

§ 2.• Suspensa a C"?!ebração do casamento em qualquer dos ca
sos do .art. ~-· · § ? • .:c !;:·,·r ;:: rã :> te-r:no, mencionando circumstan- . 
ciadamente o o ccorrido, na fórma do principio deste artigo. 

§ 3.• Os livros· de as;ento dos casamentos religio~os. celebrado~ 
:-:os termos desta lei, e os documentos para -~sse fim apresentados. 
serão conservados em bom estado e em Jogar seguro. e ahi exhibi
mos, mediante reqnbição judicial, sob as vistas do Ministro incum
h:do :!e sua guarda , ou de ~ssÕa por ·eUe designada . 

A rt. 6.0 O Ministro que celebrar o casamento , entregará logo 
aos nubentes, a um delles. ou . á pessõa que designarem, mediante 
ri!dbo. o termo avulso, e fará communicação ·do occorrido .ao oificial 
do Registro Civil proce~sante da habilitação, dentro em set;:nta e 
duas horas. se o ca rtor:o estiver situado na mesma localidade, ou.· no 
mais curto prazo. até trinta dias depois da ..:elebraç~o do casam~nto 
~ demai~ ca··os . 

§ 1.0 O termo avulso será entregue ao official ~o ;<e;:;istro Civil 
mediante recibo de proprio punho, em livro cspeciul c:c ;J:·;:~::oll .:>. 
01: em s õparado. 

§ 2.• A communicação do casamento, exigida por este artigo. 
será :feita sob registro postal, com recibo de volta. E !:;e registro. 
como serviço publico, será gra tuito. e, no certHicado. !>len:ionarft o 
agente postal tratar-se d~ assento matrimonial, referindo os nome.. dcs 
conjuges. Para isso . a ca rta lhe será. entregue aber ta, fecha ndo-se 
depoi!: d<:>. verificação . 

§ 3." Ac- Fazer a communicação ao official do Reg~~tro. enviará 
o Min:.tro. qua nd<? houver, a s procurações. de um ou do;: -ambos os 
central~ ente:· . . 

§ 1.• O s Minist ros poderão exigir os documentos referidos no 
§ 3•. em duplicata, a fim de conservarem, em seus archivos. exem-
plares de cada um . . 

Ar~ . 7." O .Ministro de confissão religio.!a e~pecificada 'no a rt. 1~ . 
que celebrar casamento. estando algum dos .:ontrahentes em immi
nen te perigo de vida, lavrará, ou fará lavrar. no livro proprio, ou 
em. s eparado, o respectivo eermo, em duas vias. com os possíveis 
requr;itos do art. s·. § J•. assignado por elle, pelo contrahente que 
SQube:. ou pudeT. assignar, e por quatro test<:muoha:;, que saibam ler 
c . escN!ver. 

§ I.• A Gegunda via do termo lavrado será envia:!a, pelo Minis tro 
celebrante do c::1samento.- ao c.ffidal do Regi;tro Civil do districto 
em que se tiver effectuado, nos termos e prazo.:; do art . 6Q . 

§ 2." D~ posse da segunda via, o official, immediatamente. a 
autuará , ou juntará aos autos da habilitação respectiva, se houver. 
fazendo-os conclusos ao juiz ·competente, proseguindo-se nos termos 
de· art . 2CO do Codigo C ivil . 

Ari. 8." Haverá, em c-ada cartorio do Registro Civil, mais um 
. livro - "E" - para registro dos . casarmntos religiosos, com tre
zentas folha;, ~ as. formalidade!& dos mencionados no art. 13 do · de
creto n . 18.542, de 24 de dezeml:,ro de 1928 . 

§ 1. • Cada folha desse livro será dividida em tres partes, de 
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·accordo com o modelo ann~xo ·-ao decreto n. 18 . 542; á esquerda, se 
lançará · O numero de ordem; ao centro. o assento, ficando. á direita, 
~spaço para as notas e averbações. 

§ 2." Nc mesmo dia. em que receber o termo avulso, o off.icial 
do Regi~-tro Civil fará, gratuitam~nte, a inscripção do casamento, la

. vraodo um as~ento no· livro ... E ... que assignará com duas testemunhas, 
~ em que transcreverá, na integra, o mesmo tenno. mencionando os· 
documentos que o acompanhavam e as circumstancias que julgar con
venientes. 

§ 3. • O offióal juntará o termo avulso e a s procurações. aos 
autos da habilitação do casamento. certificaando nelles a data da 

·mscripção e numeres da pagina e livro em que a lançou. 
§ i .• Verificando a inobservanc:ia de formalidades legae.s na 

celebração do casamento. o official annotará, no livro proprio, a 
' i-nscripção, que ficará sustada. e expondo as duvidas. que tiver, nos 
autos da habilitação, abrirá, immediztamente. vista d~es ao repre
~en !ant!: :lo Mini;terio Publico. por tres dias . 

§ S.• Com o parecer d<> Ministerio Publico. os autos serão Jogo 
ccnclusos ao juiz. para. dentro em tres dias, proferir, sentença, deter
minando a inscripção do c~:~amento. sanadas as nullidades relativas, 
ou den :g<>::~do·a. quando insanave~; . O juiz applicará as penalidades 
de sua competencia e ordenará a remessa de cóp;as dos -autos ao 
rc.:>eresentanh:• do Ministerio Publico, para a propositura da acção 
penal cabível. 

§ 6." S€ a inscripçã;J fõr ordenada ulteriormente, retrotrahm.1 
todoJ os seu.~ effeitos á data da anotação tomada pelo official. nos 
termos do § 4". attendido o disposto no artigo 10. 

§ 7.• o regt;tro é obrigator:o. e se o . official se recusar a fa
·zel-o, os conjuges, ou o repres~ntõnte do Mtnist:rio Publico. poderão 
r eauerel-o. 

· Art. 9.0 Se, até 60 dias depois de · expedida ·a certidão do 
arL 3•, não tiver sido ;feita a insc:-ipção, o official do .Registro Civil 
requisitará, do Ministro competente, informação escripta sobre a ce
lebração do me;:;mo casamento. A' requisição attl~nderá, no prazo 

-de dez dias, o Ministro, envianck>' cópia autheotica do termo do casa
mento se o tiver effectuado. 

Paragrapho unico . De po;se d~ssa informação. o official jun
tai-a-á aos autos da habilitação ~o casamento a que ~ refere, pro

·cdendo-se nos termos do!': §§ 4• e 5~ do .art. 8•. 
Art. 10. A ínscripção do casamento religioso, dentro do prazo 

de 60 dias con:;tante do art. 9•. attribue-lhe os mesmos effeitos do 
.casamento civil. desde o momento de sua celebração . 

Paragrapho unico . Findo o prazo . de 60 dia-3, o registro poderá 
. ser feito em virtude de decisão judicial. ~m prejuizo das penalidades 
.em que tenham incorrido os responsaveis pelo retardamento. 

Art. 11 . Os actos regulados por esta lei, que competem a015 
nubentes. ou aos conjuges, poderão ser praticados por elles, pessoai

. mente, ou por procurador com ·poderes especia:~s . 
Art . 12. O casamento religioso, celeb~~ado na conformidade 

desta lei, considerar-se~ perfeito, antes de sua inscripção. a fim de 
·opplkar-se o art. 283, da 'Consolidaçao das Lei6 Penaes. 

~ 1.• Commettem· os crimes e ficam sujeitos, respectivamente, ás 
penas dos artigos 251. 252 .. 253, 256, 257, 258. 259 e 261. e seus 

· paragraphos. da Consolidação das Leis Penaes, o.> que praticarem 
<X> acto:s previstos nestes dispositivos, ou sz servirem de documen~. 

· ou papeis, nelles mencionados. para a celeb~ação do casamento reli
~·gioso ou para a sua insçripçã<> no Registro ·Civil. 
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.i 2.'" Para o effeito da applicação do art. 253 da Consolidação 
da!: Leis Penaes, o ministro de oonfissão r~ligiosa, quando no exer

·cicío das attribuU;ões que '!Sta lei lhe faculta. é equiparado ao func
. dooari:• publico. 

§ 3." Incorrera nas pena; de prisão cellular, por um a quatro 
anno<. quem se fingir de ministro de qua!qu:r confissão religiosa e 

•exercer as funcções respectivas, para a celebração do -casamento, ou 
para a lavratura do assento, ou do termo avulso. ~;a conformidade 
dest?. lei . 

§ 4.0 · Incorr.uá nas penas de multas de 500$ a 5:000$ · e de 
prisão cellular de o;eis me:re~; a doi..~ ann<:IS: 

a) quem deixa-r de promover, ou difficultar. retardar, ou impedir. 
·O registro do casame-nto religioso pela forma e nos prazos detenrii
nadoo msta lei; 

b) quem effectuar. obtiver ou procurar obter o registro civil do 
casamento religioso, sem as e:xigenC:.as da lei. 

§ 5." Não cumprindo o official do Registro Civil, prompta e 
cxac~mente. as obrigações, Jormalid<td·:s ou encar!JOS. quo> esta !ti 
lhe impõe. incorrerá nan penas de multa de. réis 200$000 a 2:000$000. 
-e de su~.pensão do exercício do cargo ·por um a doze mezes, impostas, 
d-e plano. pelo juiz competente, de oWcio. ou a requerimento dos 
nubentes, do representante do Ministerlo Publico, ou do ministro re· 
liQioso celebrante do casame:nto, ouvido sempre o offícíal respon
savel. 

Art. 13. Cabe <) !'~C\lrso cie agravo de r'!tiçào, interposto: 
I. por qualquer do!- nubgent~;. e pelo representante do Ministerio 

Publico. ou da rc:lig:ão de que se trate. das de-cisões: 
aj sobre annotac:;ã;:, de cargos. ou nomes, de ministros na s.ecreJ 

taria da Cõrte d? Appellação. e nos casos do § 3° do artigo 2°; 
b) sobre a celebração ào casamento por ministro religioso; 
c) sobre a mscripção -de ca:;amento celebrado por mini$!ro re

ligioso . 
Il. pelo offidal do Registro Civil. da impo~.ição de pen-a de 

multa. ott suspensão . 
Art. 14. Entrará esta lei em execução em todo o territorio 

nacional, trinta dias depois de sua publicação. no Diario Official da 
Uniãc. 

Art. 15 . Revogam-se as disposições em contrar:o. 

O Sr. Presidente - T~nho sobre a Mesa o •;eguinte 
Requeiro a retirada da emenda n. 1, do projecto numero 1,26, 

de 1935, á vista do parecer contrario ~a Commissão de Justiça, proJ 
-testando ~vivel-a em projecto á parte. 

Sala das Sesões, 19 de Junho de 1935. - Ruy Carneiro.· 
Defiro o requerimento do nobre Deputado. 
Vou submetter a votos a emenda n. 2. 

O Sr. Salle& Filho (Pela ordem) - Sr . Presidente, qual o 
parecer sobre a :emenda? 

O Sr. Presidente - E ' fa.voravel. 

O Sr. Barr~:to Phtc (PeLa otdem) - Sr. Presidente, a emenda 
qu~ vamos "Votar roi . rejeitada pela Comrnis>ão . de COnstituição :e 
Justiça . Q u;mdo o projecto veio para ca. em t~rcii'ira discussão, esta 
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~mcnda trouxe a a:;signatura do Sr. Raul Fernandes. lee-ier- da 
maioria, e a Cornmissão de Justiça, qu~ a havia recusa:io, modifica, 
<tg ora, c· set'. parecer, acceitancfo...a . 

O Sr. Wakkmar Ferreira - Não é verdade o que V. Ex. está 
dizendc. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex. parece que não ouviu 
o que acaba de dizer o Sr. Pr.:sidente. Mas como tenho cinco m~ 
nutos apenas, para tratar da queo:tão de ordem. proseguirei e voltarei 
depois, se preciso fõr. 

E~amos votandc um projecto para o qual foi co.ocedid,a ur
gencia. A confusão. portanto, não póde ser maior, como estamos 
v.mdc. (Pausa). 

Sr. Presidente, solicito de V .. Ex. o obsequio de m;.rdar-me as 
emendas, cem or. res-çectivc:; pareceres. 

O Sr. Presidente -O Regimento ap~nas faculta a V. Ex. o 
prazo de cinco minutos para suscitar a que~tão de ordem. 

O SP. B_z,._qRETO PINTO - Acredito que terminarei dentro 
dos cincc _.inutos, se o continuo fõr pressuroso em me trazer as 
emenda~. 

O Sr. Presidente -Devido á urgenda approvada, não ha en
caminhamento de vo~ação . 

O SR. BARRETO PI-NTO - EHou levantando uma. qu~.;tão 
:::I e: ordem. Posso fazel-o. 

O Sr. Salles Filho - Peço a V. Ex., Sr. Presidente, qt!l' ·~nvie 
ao orador as emenda~ com os respectivos pareceres. Desejamos tomar 
conheci mente· do~ mesmo.". 

O S1·. Presidente -As emendas e Oi pareceres já foram lidos 
pelo Secretario. Além disso, já foram encaminhados a:> ondor. 

O SR. BARRETO PINTO·- Sr. Presidente, a e~enda traz 
a assignatura dos Srs. Raul Fernandes. João CarloS~. Arruda Camara, 
Lemgmber Filho, Xavier de Oliveira, Pereira Lira :~ Frederico 
V...' olfienbuttel. 

O Sr-. Arthur Sa,~tos - O parecer dado em plenario pelo Pre
sidente da Commissão concluia, declarando que, quantu a :~s~a emenda, 
a Comm~;sãoa de ·Co;J.Stitui.ção e Justiça se dividirá: metade -dos mem
bro~ era favoravel á emenda e metade ao substitutivo. 

O Sr-. Acurcio Torres - Então não ha parecer. 

O Sr. Arthur San.tos - Perfeitamente. Foi Isso o que declar'?u 
o Sr. W aldemar Ferreira . A Com.missão de Constituição e Justiça 
não voltou atraz de sua deliberação, conforme declarem c nobre 
orador. 
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O Sr. Levg CacneÚ'Q - A maioria da Commissão foi contraria 
<: emenda. 

O Sr. Arthuc Sarrtos - Pelo voto de de:~empate do Presidente. 

O SR . BARRETO PINTO- O que de-zejo accer:tuar é que a· 
Commissão d:~ Justiça, depois de haver rejeitado a em~•Jda, substi~ 
tuiu. modificou o ~eu parecer. Pelo menos, V. Ex. , Sr. Presidente, 
acabou de declarar que a emenda tem parecer fav.oravel. 

O Sz-. Levy Carneiro - O nobr"! o rador e~~â cqú:vocadc neste 
ponto. O relator lio:titou~se a narrar, com fidelidade. o ·que se pa~
sou no seio da Ccr:unissão e disse que, .individualmente, por t~r sido 
autor da fórmula resusc.itada na emenda assigno:h pelo Sr. R:tu! 
Fernandes, era favoravel á mesma. A Commis.>ãn, po~êm. havia re
jeitado essa formula por seis votos contra cinco. 

O SR. BARRETO PINTO - Então fo: or:t f=ilrw:r sem pa
recer. (Risos) . E s.tou me orientando pelo que dedarcn o Sr. Pre· 
sidentc . 

O ~=-- Acthur Santos- A Commissão de Justiça n1io mudou de 
cpinião. 

O Sr. Levy Ca<"n:::iro - Se me permiw~'n, accrescentarei que • 
. francamente, não entendo o que se acha contido na ~menda. 

O SR. BARRETO PINTO - A declaração. Sr. Presidente. do 
mestre, Sr . Levy Carneiro, não poderia ter sido mais ~neficél, rc~ 
fo!.çaodo a minha argumentação. 

O Sr . . Wanderfey Pinho - E vamos vot3 r ::1atcri~ ée t~l m:Jgni~ 
tu:le sem entenGer . . . 

O SR. BARRETO PfNTO- Vamos votar uma ccisa que não 
cochecem~. 

S1'. President~. consulto, novamente, a V. Ex., s~ a emenda 
tem parecer favoravel ou contrario da Commiss~o. 

O Sr. Presidente -0 parecer da Commissão é favoravel. 

O SR. BARRETO PINTO - Ahi tem a Camara- a ultima pa
lavra. Do que eu disse, não retiro unta palavra . 

Contra a força não ba reslstenda. Submetto-me ao voto da 
maioria, mas ac:centuo, ainda uma vez, que estamos. votando de 
olhos fechados, no escuro. 

O Sr. Presidente --Logo que o nobre Deputado termine sns 
considerações. darei a palavra ao Sr. Presidente da Commissão -de 
Con.stitulção e Justiça. 

O SR. BARRETO PINTO - E' esta. Sr . Presidente. a minha 
questa:o de ordem: deV-'!mcs .votar. primeiramente, a emenda n. 2 ou 
a de n. 1? Acho que déve ser votada, em primeiro logar, a emenda 
do Sr. Deputado Ray Carneiro. (Muito bem). 

O Sr. Presidente - T~ a palavra o Sr. Deputado Wal• 
demar Ferreira. 
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O SR. WALDEMAR FERREIRA( Pela àrdem)- Sr. Pl-esidente, 
está havendo, evidentem'!11lte. um equívoco · que convém desvanecer. 
O parecer que tive a honra de proferir verbalmente neste re~ 
numa das ultimas sessões, foi contrario a leSSa emenda. 

O Sr. Levy Carneiro - Apoiado. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Declarei ã Casa que, 
pelo meu ponto de vista indi-vidual. ella merecia as minhas sympa, 
thias, pois havia sido vencido na Commissão . 

O Sr. Arthur Santos- V . Ex. agiu com perfeita lealdade. 

O SR. WALDEMAR FERREIRA - Esclareci completamente 
a Casa. communicando ao recinto que, na Commissão. eu havia sido 
vencidc. 

O mais que dahi ~ disser constitue equivoco, que desejo .fique 
dc5 f~ito clara e inconhmdivelment.e. (Muito bem). 

O Sr. Pedrc Ale:xo (f!da ordr:mj - Sr_ Presidente, o Se, 
nhor Professor Waldemar Ferreira. quando emittiu verbalmente o 
pacecer da Commissão sobre destaques de emendas trazidas no ultimo 
turno regimental dos debates relativam:mte a este projecto, salien1ou 
muito bem que, dentro da Commissão de Constituição e Justiça, o 
des taqu(;' requerido pelo eminente learJ.er da ·maioria, Sr. Raul Fer, 
nandes, consubstanciava uma emenda que não lograra approvoação 
de seis do.> onzt> membros daquella Commissão. 

Entr~tanto, depois de emittido o parecer da Commissão de Con
stituição e Justiça. fez-se no -plenario um grande movimento no sen
t:do de ser requerido o destaque de parte da emenda substitutiva do 
Sr . Professor Wald~mar Ferreira. Ouvidos os membros da Com
::4issão, todos elles concordaram em que á Camara fosse offerecida 
uma fórmuL, estrlctamente regimental, que permitisse a prevalenda 
do dispositivo pr.derido pelo plenario. 

O Sr. L::vi Camciro - Quanto a mim. V. Ex. se engana, pois 
não fu: ouvido, nem concordaria . 

O Sr. Diniz Junior - O nobre collega não se achava pre
sente . 

O SR. PEDRO ALEIXO - Pennitta-me o eminente mestre, 
Sr. L:vy Carneiro, concluir as minhas considerações. 

O Sr. Ú!vy Carneiro - V . Ex. disse que todos os membros 
da Commissão foram <luvidos e, por isso, quiz resalvar que não fui 
consultado, e se houvesse :sido, n:io teria concordado. 

O SR. PEDRO ALEI XO - Ha de perdoar-me V. E x. e .per· 
mtttlr que eu conclua as minhas considerações, afim de verificar 
que. quando o requerimento de destaque foi apresentado, o illustre 
collega não compareceu á sessão. 

O Sr. Levy Carneiro - Pel'~eitamente. V. Ex., então, não 
podia .:iizcr que todos os membros da Commissão foram ouvidos. 

O SR. PEDRO ALEI XO - Sabe o nobre collega que, quando 
se diz - "toda a Camara concordou" - Não se quer exprimir haja 
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sido a Camara ·plena,'· com os seus 300 membros pn~sentes; assim 
"1'ambem, quando falamos em - "todos os membros da Commissão'' 
- não se quer signifkar que. effectlvamente, sejam todos, mas os 
que. naquelle momento. constituíam a maioria. Fiqm: certo o prezado 
collega de que o :;.eu apoio e applauso a qualquer iniciativa ou me• 
dida, são muito prexadcs por todos nós da Commissão . Disputamo!-os 
sinceramente, lamentando devéras quando não podemos contar com 

. elles. 
Cons:.Sta porém. na conclusão de Jllililhas rapidas considerações. 

pois é preciso que o plenario da Camara vote perfeitámente infor· 
mado, perfeitamente esclarecido das razões q~ levaram os membros 

· da Commissão de Constituição e Justiça a concordar com a fórmula. 
estrictamcnte regimental. como disse. que acaba d-e ser off.~recida, afim 
de; que a alteração pleiteada, cr~io, pela ma:oda dos membros d esta 

· Casa, seja feita na emenda substitutiva . 

O Sr. Xavier de Oliveira - E jà approvada. 

O SR. PEDRO ALEIXO-· Sr. Presideutc. dizia eu que o• mero, 
bro:, da Ccmmissão de Constituição e Justiça, presentes naquella hora 
â se~são e ouvidos sobre a materia concordaram com a .fórmula con
s.ttbstanciada no requerimento de destaque e subscripto pelo :~minent~ 

. leader da maioria e por variw outros eminentes membros da Casa . 
Não quiz o Sr. Professor Waldemar Ferreira, como não qui

zeram outros membros da Commissão de Justiça, subscrever e~se re
. querimento de destaque ... 

O Sr. Xavier de Oliveira - Nenhum delles quii. 

O SR . PEDRO ALEIXO ~ ... exactamcnte para que pudesse 
ficar mantido o pensamento da Commissão, no parecer prolatado. 
embora. ao mesmo tempo, não se contraria>sem as inclinações e as 
tendencias do plenarjo da Caroara. 

Neste caso sinto-me muito ã vontade para falar. porque, como 
bem sabem os m~us illustres collegas da Commissão d"' Justiça, fui, 
dentro daquella Commi.ssão, o voto de desempate. o voto vencedor 
no sentido d e .se exigir o registro nominal de todos os ministros das 
confissões religiosas, nas recretarias da Cõrte de Appellação . 

Assim decidi, Sr. Presidente, porque me fo ram postas . . naquella 
· hora, duas questões: uma já vencedora, a de Í<~zer-se o registro, e 
outra a d~ indagar ·Je esse registro deveria ser ou não nominal. 

Vencedora a preliminar do registro, senti que não podia, abso
lutamente, com o meu voto, concordar em que se fizesse mera com· 
:rnunicação de cargos e jnvestiduras ás Côrtzs de Appellação, visto 
como e.ssa pro~dencia não era sufficiente para attender ás exige-ncias 

. assecuratoria.; do cumprimento fiel do texto c.onstituciona[. 
Desde, porém, qu:? se v oltasse á fõrmula primitiva. desde que 

se requ~r~sse o àe;taque das expressões relativas ao registro de car.gos 
e investidura> e tambem do dispositivo qu:z exigia a publicidade de 
nomeações de miiristros e sacerdotes, não tinha eu mais as mesmas 
razões para, com o meu voto, tomado já agora nas conferenciaas do 
pelnarío da Camara, 1mpedir que transitasse nesta Ca:>a a fórmula. 
mediante a qual se vae lfazer no projecto a modificação droejada. 

Ouvido, então, entre v arias membros da Commissão, como· era 
nosso desejo, o illustre Pr-esidente delta. S. Ex. reclamou 'que· no 

··déstaque constasse o dispositivo de um paragrapho primeiro de sua 
-·emenda, segundo o qual, como medida· acaut~latoria das interesses 
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da~ rellgic.;s e da s::Jcieclade. deve~?m trazer comsigo os ministros: 
daquel!as religiões suas provisões e titulas de nomeações. Com a exi
gencia de ampla publiddade para a,} nomeações de ministros de 
ccnfissces r.:ligiosas e satisfeitas outras providencias do projecto •. 
acautela:ios integralmenté e~tão os interesses da família. sobre a qual 
está c!l~entada a propria sociedade brasileira. (Muito bem; mui
to b::m). 

O S: Ba.-;:eto Pinto ( F'.la ordem) - Sr. Presidente, só -de
sejo, a~t<.:~ que nova trovoada appareç2, (risos) que V. Ex. se 
dlgn: de me informar mais urna v;:z se a emenda tem parecer con
tra71~ · c~ n~c. 

Votare~ a favor. 
A.ff!rrr.:'. porém. S~. Presidente, ccmo continúo a affirmar. 

cl.c;!,t? <la declaração feita, ha minutos, por V. Ex., de que a emenda 
ti-::h;.1 c tem r otr.:ccr iavoravd. A Ccmmissão voltou atraz, :, . ass'm, 
se dgucm faltou á verdade não fui 1:u, mas quem me deu o aparte. 
qt::JI;do bhva ha ;>cuco. Ne:se casD, quem não disse a verdade. 
foi c· Sr . \Valdemar Ferreira. 

Entretanto. se agor<> 3 Mesa declara;· que a ·7mcnda não tCl!l 

p~rcce:· bvcr~vd da ·r2ferida Commíssão, serei então o primeiro a 
ac?.ta•· ?. r~ctificação de V. Ex. Ne~se caso, o ~quivocc é da Mes3. 
ctlja d~dsao não me compete discut:r. (Muito bem). 

O Sr. Levy Carneiro (F ela ordem) - Sr. Presidente, era meu 
J.;sejo limitar minha intervenção msta materia ao que tive a honra· 
c.le dizer e expõr ao seio da Commissão de Constituição e Justiça. 

A e.~se proposito se fiHa minha ause.ncia propositada á sessão 
em que s~ iniciou a votação da materia. 

Acreditava que minha minguada r.;.sponsabilidade no assumpto 
(não apoiados) estava extinctil pela attittde que ali a<sumira, pelo 
voto em que expend.i minha d:vergencia sobre pontos fundamentaes· 
do sttb8titutivo elaborado· pda collenda Co=issão de que tenho a 
honra de fazrr parte. 

As peripecias do debate, entretanto, arrastam~me a occupar a 
attenção da Camara por algun•; momentos, para accentuar que nos 
encontramos n:;~ situação de decidir :;.ntre duas formulas, cada uma 
das quaes considero m.lls ina{:ceitavel. mais condemnavel, mais cheia 
de ameacas: de se tornar a lei, que vemos votar, provocadora de nu!~ 
lidad~s de casamentos, augmentando, assim, a torr~:~te de ca!a.mento:. 
nullo~ ou annullave.is ... 

O Sr. Wanderley Pinho - E' exacto. 

O SR. LEVY CARNEIRO - ... creando em tomo do casa
mento religi-oso suspeições ~ receios, e !'~duz!ndo, por conseguinte. 
resul_tad.,s diametralrn:nte oppost~s. âquelleG que os Constituintes de 
1934 visaram. legaliv.ndo para os effeitos civis esse mesmo casa-
mentC> relipioso, , 

Re~te. ::1 fórmula do substitutivo da Commissão manda fazer · 
o ~eql.stro nominal dos min~;tros das ordens religiosas. A da em:\'nda, 
ioapiTada naquellas tendendas do plenario que meu eminente amigo. 
cllanlssimo e brilhante Deputado por Minas Geraes, Sr. P~dro Aleixo. 
sempre ex:mio em surnrehendel-as, graças âs maravilhosa antenas de 
que a sua lucida intelligencla é dotada, tanto quar.to eu .tenho sida. 
~pre, deGde os dias torment':lsos da Constituinte, incapaz de appre· 
hendel-as. antecipadamente - acaba de r:velar; prestigiada pela pre-
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1rre-ncia do p!er:ario; ainda assim, permitta~e a bencvolencia da 
Casa que a prodamc não menos ameaçadora qu~ a do subst!tt~tivo . 

A Camara sab~ que a lei italiana de 1929 regulando o ca;am~nto 
acatholicc. instituiu registro dessa especie . Talvez: fosse nella que 
~e .in:piraram os autores da emenda; mas lá existe o Ministro da 
Justiça c dos Cultos e para que a religião se torne uma sociedad·e 
mora!. e:x;giu·!>Z a approvação ~os actos pelos ministros nom~ados. 
tambe~. approvado pelo m?smo ministro âe E.stado. Nós não temos 
nadé: -ru~~:o. 

O Sr. Hugo Napoleão - D <! um aparte. 

O SR. LEVY CARNEIRO - V. Ex. está enganado. A· nossa · 
~ituação aqui, em rdação a todas as religiões é a mesma da Italia . 
.quanto ãs religiões· acatholicas. 

O Sr. Hugo Napoleão - Por isso mesmo. deve haver o re..:. 
gi~:tr;:: . 

O SR. LEVY CARNEIRO - s~ . na I ta lia se instituiu o re· · 
gi~t:·v. c::m a approvação d:> Min~>tro; se não temos nó:; Ministro.· 
de Cultos; se foi ;Jensamento da Constituint~ diminuir a re!evanda 
dos actos dcl celebraçfio, realçando a importancia das ·for;·,1alidadcs 

. p reliminares da habilitação -e óo registro, porque estes ~n~sarlk> a 
ser. em nosso sy.,tema, os actos culminantes e decisivos do casa
m ento, - não tinhamos de instituir registro ·de cspecie alguma.· O 
casamento religioso, que existia, e a Constituição legitimou, não 
dcj::endia disso. 

O Sr. Atthur Santos - Não po:;so coruprzhepdcr como c sim
pie:; registro do ministro religioso possa ser essa fonte de nullidadcs 

·d.o;: casa.mer.tos a qu~ V. Ex. allude. O sul>;titutivo de V. Ex. s~r:a 
mai5 perigoso. 

_ :. O" SR. LEVY CARNEIRO - · Vou re~ponder as duas partes 
qa objccção <.o nobre D?putado pelo .Paraná. Quan to á primeira: 
'S. Ex. verá que o registro constitue uma tente de m.:llid;d e:;, po:-qu~ 
do conjuncto dos dispositivos do projecto da Commissão re-sulta que 
a celebração de ca·Jame.nto pelo ministro qu; .não esteja z:egistrado na 
Cõr~e de App~llação. será nullo, ao passo que, no m~u substitÜtivo, 
:havià um artigo estabelecendo ·expressamente que o registro .san21ria. 
roda c qualquer irrcgularic!<:dc. ;.?.fastaria todo e qualquer motivo d~ 
r.nllidadc. a não serem aquellas expressament-~ determinada:; no Co-
d,igo Civil. · · 

.. ·, ~ . 
O Sr. Arthur Santos '-- Ningucm'· rcgist~aria o c<~sarncn!C'. 

O SR. LEVY' CARNEIRO - O ncbre De~utado e<: tá f~::endc 
uma injustiça no meu pobre substitutivo, qi.I~ já pertrccc á postc-
l'ldad:,. : . · 

. O Sr. A rth:1r S~:~n!::Js - Estou d efendendo o meu ponto de 
ma:::f ~stadc· n<'. Comml~são . 

vista~ 

O SR . LEVJ CARNEIRO ... porque ali e.s1ahcjcd. {'O.üio' 
.r egra. o regl.;tro lmmed!ato do casarmnto. · 
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O Sr. Arthu• Santcs - Essa.· provJdencia está contida . tambem.: 
no substitutivo . 

O SR. LEVY CARNEIRO - Não está. Pelo .::ontrario ; o· 
substitutivo estabelece o regiStro no mesmo dia. Quer diur, é o· 
registro procrastinado. Crea~se ainda o desastroso livro especial para. 
o regUitro, subvertendo todo o systema da legislação actual porque -
existe um livro unico, atê para os ca.;amentos feitos no estrangeiro. 
A falta desse livro especial vae ser motivo para não se fazer o re~ 
gistro. 

V. Ex., que é jurista consummado, bem sabe que em matel'ia. 
de casan1ento as nullidades são estrictas. Não se ampliam. As· 
trarugressões lega~s só determinam a anncllação - excepcionalmente. 
E não é esse o regime que vamos estabelecer agora, aggravand~se · 
ainda mais a situação com a emenda prestigiada pela assignatura do 
leaàcr da maioria, meu illustre mestre e amigo, Sr. Raul Fernandes. 
Confesso que nem conseguÍ entender o trecho final da ~mend?,~ · 
não sei o que quer di:ur - o meu nobre ~ distincto aiJiigo ba de 
perdoar esta ponderação, tanto admiro a alta capacidade de expre:ls!io · 
e o fino e primoroso lavor de sua obra·. -juridica - -não sei o q,ue 
quer di:z:er, numa lei, esta expressão: .. devendo ter os .millistros as . 
suas provisões ou titulos de nomeaç~o". 

O Sr. Arthur. Santos - Votei contra essa parte na Com~ 
missãc. 

O SR. LEVY CARNEIRO - Vê-se, assim, a Camara col!ocada' 
no impasse de preferir entre essas duas formulas, sendo uma della4 
prestigiada pelo !MU eminente companheiro de bancada Sr. Raul Fer
nandes, o que já lhe assegura a vic:toria. 

Vou abster-me de votar, porque quero excluir da minha respon- • 
.sabilida.de a cooperação pelo voto em qualquer ~as duas #or
l'lllllas. 

Desejaria porém, que ao me.nos wpara, elucidação dos · interpl'eh:s: , 
futuros, se · fillasse o alcance exad(l dessa d~tenninação imposta aqui. 
sem cortlminação ao ministro religioso: ''devendo ter suas provisões. 
1: nomeações ... " ' · 

"Devendo ter"!. . . Mas todos eUes as devem ter. todos as tê!Jl, . 
~odos as teriiol Por que diz a lei uma coisa dessa? Na lei não ha··. 
logar para exp;·c:;sões inuteis. Com que alcance, pois. o legislador 
diz: "devendo rer"? 

Então, vamos inquirir, e:x:antinar as crcd-enciaes de cada -~· 
reli9ioso. vamos verificar a autoridade do Papa, do bispo?. _ . 

Evidentemente é uma investigação arriscada a que se provoca, 
tanto mais quanto o projecto - ~ ainda contra meu voto - estabe~ 

)eceu, ·own de seus dispositivos, a temerosiõsi.ma apreciação judldari~·' 
da indole. morai ou immoral, de qualquer confissão religiosa. Ne
nbUllla c!ellas escapará á impugnação, porque. contra o catholicismo ~ · 
póde dizer que impede o casa.Qlento dos 'padres; contra o positivismo 
se póde di2er que .impõe o matqmonio unko - de oorte que vamo& .. 
ter, amanM. na téla judkia.ria, "levantadas por qualquer_ .~ão_ 
.questões dessa indole. Vamos ter devas-sas e· investigações ao ar~· 
bitrio de qualquer Juiz, que poderá fazer, ao sabor -de suas p:efe-

. te:ccias, de suas incliiÍações pbl.losophicas au religiosas, a inv.estigaç~
de ·titulos d.e irlvestidura de ministros religiosos, porque a lei di% my&- · 
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teriosamente. abrindo a porta a todas as Interpretações: "dev.erão 
ter" ... 

Abstenho-me de votar e peço á .Camara que pese a responsabi· 
lidade do Voto qu;~ vae ' proferir. (Muito bem; muito ~). 

O St·. Wanderley Pinho (Pela ord~m) - Sr. Prc.;ídente, 
Ve v . Ex . como andou errada a Camara. attemlendo ao pedido de 
urgenda para votação desse projecto. 

Acabamos de ouvir a vm: autorizada da maioria . .. 

O Sr. José A-ugusto - De um grande mestre . (Apoiados). 

O SR. WANDERLEY PINHO - ... que diz que, no bojo 
do projecto, está a fonte -de nullidades e annullac;ões de casamentos, 
que a família vae soffrer como effeito da applicaç~ dessa lei. 

V. Ex . • Sr . ~resid.ente, com sua tolerancia, corrige de certo 
medo as consequenda,; da urgen<;ia, ,.permittindo que varias Deputados 
falem pela . ordem como se estivessem encaminhando a votação. 

Tamb~n1 vou m~ utilizar dessa regalia que V. Ex. concedeu 
a outros collegas nossos e quero chamar a atte:nção da Camara para 
um ponto apena,s. afim de que a Casa veja até onde o p~ojecto é de
fe1tuoso e perigoso. 

O art. 3° do projecto diz: 

"O.s nubentes. habilitada; na fórma da lei civil, -poderao 
requeret-, ao jUÍZ com.petente, a celebração do seu casamento 
por ministro de confissão religiosa, cujo come e investidura se 
encontrem an.aotados na Secretaria da Cõrte de A ppelalç:io do 
mesmo Estado". 

O juiz, recebendo a petição dos nubente-:;, que são obrigados a 
mencionar nome e inc:estidura do mínstro que vae celebrar o ca.samen· 
to, nome e investidura que estarão registrados na Cõrte de Appella· 
ção dQ mesmo E.\'tado. -esse ,juiz:, se V:!"rificar que o registro não exis-
te, terá o dever de ilideferir o pedido. Mas, se deferir, é extrahida 
certidão resnmindo o acto da habilitação. na qual se accrescenté:rã 
a menção da investidura, do cargo do !Dinistro e - diz o aviso -
"ou seu -nome .. , mas, digo eu - e de accordo com o projecto - "e 
seu nome" . Essa ·certidão íiãô dá. como diz o §' 4., autorização para 
que o celebr-e e po.s.sa esse casamento, depois de registrado, ter 
ef;eitos dvis. 

Mau. quem irã celebrar o c:asamento? Sim?lesmente o minisb:o 
que já vae mencionado na petição dos nubentes, cujo nome pode ser 
;:.pprovado pelo juiz, cujo nome e investidura o juiz verificou se 
estavam ou ~ regLo;tradas na Cõrte de A.ppellaçlo do Estado? 

Mas. Sr. Presidente. Póde aparecer uma terceira pess6a que 
escapou á investigação. oo controle do Juiz: é o coadjutor ou o de· 
lJ'gado de!L""'! ministro, cujo nome n:io foi mencionado na petl~o ·e 
que apparece para celebrar o casamento. 

0 ; coadjuto!-es e delegados nJo necessitam de .ter os nomes re-
gistrad~ na Cõrte ,j(' 'AppellâÇao do mesmo Estado: ~m tel-os 
registrados nas C6rtes de AppeDaç.ao de outros Estados, fugindo. 
élinda · a ssim., ao controle do juiz. 

FJguro. agora, a bypotMse de um nubente quen:r realizar .seu 
casamento. mas . com a. porta aberta para . a .. 111ullldade des3e mesmo 
<.asamcilto. burlarido a constituição da famUia. - . 

Es.se nubent~ casa-.se per-aute o delegado ou coadjutor de uma 
d essas religi.õe-~ que são pouco coohecidas na Brasil, como a Shin-
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toióta ou Buddhistc• o O c?lebrante é um ministr.:> in cem;:-: t:nt~. é au~ 
toridade incompetente - e todos os casamentos reali~ados p;,r auto~ 
r~dades incompetentes são nullos. Passado algum tem;;o, o proprio 
nubente pleiteará a nullida;i~ de seu casamento, allegz-n.clo tal facto. 

Chamo a atenção da Camara pa~a e~Ge artíg:>, qu~ poderá s-:r 
d~nominado. d'óra , avante, "artigo Barra Mansa" , do projecto em 
Jcbatc. 

T eria ainda outras criticas a fazer, mas não quero abus;:~r, Sr. 
Pr.:sido?nte, da bondade de V. Ex. 

O Sr. Waldemar Ferreira (Pela ordem) -- Sr. Presidente. o 
debate travado, neste momento, põe em relevancia a d;fficuldade da 
.~dução do e~. sumpto. Dcsdz, entretanto, que a ·Sons:itlüçt:o da Re~ 
publica permittiu. que o casamento celebrado por· mi::istro de confis-
~ão religio sa pudes;e produzir os eHeitos do casamento civil, não 
•u:npda. ao Poder L~gislativo ordinario ~enão dar a ;::ste pr~ceito 
constituc!'onal o des~nvolvimento re.al e sincero que dk exige e rc~ 
clama. 

Não creio que se v.~nha:n a verificar as nullidade ha pouco 
apontadas p elo Sr. Levi Carneiro; que essas nullidades po3sam ap~ 
parecer osdm com tanta facilidade pela circumstanciu cie :;e exigir, 
como o ·faz o substitutivo, que conste da Sec!'cta.-i<: da Cõrt~ de 
Appellação a relaç~o dos ministros das confi~ões religio~a~ que te
r-,ham, de accordo cora a <lrganização de cada um;~, 'om;ntencia para 
?. celebração do casamento. · 

N ão crl.'io. por O\!tr:::> lad<J, que, pelo r:ce:o dc;;sas ciH!icul:iades, 
~e pudc,csc adoytc.r con1 vantag!!m o preceito que o. rt'J3SO e1nin~nte 
coilcgd defendeu na Commi5são de Constituição e Justiça, no ~-~nti
do d-! .-.er prestada inteira validade ao acto simp!~;; do registro effe~ 
ctuado por official c-ompetente. Prefiro o proj.~cto. em vez de s-ub
mett~r esta materia uo critcrio do official ào registro c:,·il , submet~ 
tE"]o.J ;.'\ ckcis5o do juiz. 

Nem era possível que concordas;emos com o prec~i:o de que 
o reg:stro t~ria cfikacia para validar aquelles ca!n.mentos que vali~ 
do,, já fcs::em. 

Nüo m~ con í:::.rmo. tz.mb~m. com o precc_it<! a(j\li enunciado d~ 
qt' e a Consti~niçã<J da Republica põz em segu:-;-::lo plano o acto da 
celebração do ca~êJme::to o Niio era poss!vel que isso tiv~s.>e aconte~ 
ddo, pela r-azão m~.:it:> ;impko; de que, pelo que se v~rifica. no dra~ 
ma judici"r'o, t:::dcs :Js dia~- ~ó se annullam casam~ntos por motivos 
que st1rg~ram no acto du celebração. E. raro. Mas pó:1~ acontecer. 
~!:m ::luvida, que a nullidadc venha já dos act~s d~. habi!itação. Em 
regra, porém, as n;..;Jlidades advem do ac~o . da celcbra-;ão d~ ma
trimonic. 

Por e~sas raz5:·:, indub:tavelmente foi que a Consftlliç~o _esta~ 
bdeceu o seguinte: que a lei ordinaria estatuiria as penas para .aquel
les que ifringissc:n C$ seus proprios dispcsitivc:; qu~1ito. á celebração 
do casamento. 

Fvi debaixo <1-e--.se criterio que a Commi.S~o elaborou o substi~ 
· tutivo er.:1 deoate. Desg:açadamente para · n63, ~ão tivemos a - adhe~ 
são do voto do Sr. Levi Carneiro. ·e. com pesar o confc~amos. Foi 
üma pena que S. Ex. não ·nos houvesse acompanhado, mas o que 
v<nccu na Commi~são foi o que ~ encontra no :;.ubstitutivo; · . · · · . 

Não tenho otttra coisa a. affirma~ á Carnara .:;eniio que a~ .. nulli~ 
dade.:; que porventura advi~:rem da çelebração do casamento relig:~ 
se, pelo systema estabdeçido nest~ p~~cto d~ lei. são . maiores do 
qu~ as qu~ já constam do Codigo .Civil. 
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O Sr. Presid~nte - Em primeiro legar . . cc~sidE"ro a que!õtão de 
.-ordem ~usdtada p elo Sr. Deputado Barreto Pir.to. recll!mando da 
Me::a q ue subm'!tte;se a .votos, a: t~~ ::a cmen~h1 n _ 2. a de n·. 1, da 
autoria do Sr. Deputado Ruy C:~rneiro. A Mesa s ubmetteu á vota
ção a emenda n. 2. pela simples r<.'.z;ãc de que o autc r da emenda 
n. ] , havia requerido sua r etirada e a Mesa o -deferira. 

Prosseguindo nas votações, devo inhrm'lr á C<t~a gue, em face 
do pare-::er >'uccinto, ~obre as em;;>ndas. d fercc;do l~or escripto pela 

·Commi;são. c mantendo os pareceres vrrbaes :::p!)':lrtunam·ent;! emit
tidos, foi <.;::cnt;:~do como ser. do cct1:r~rio o .)ar:c~r. V<"rifica-sc. 
r Jt:sc:ç:~ que o parecer é. reah:ten~:!, c<;ntrarlo-. poi<; <ci~ mcmbrç.s 

·porem. das declarações do .Prcii:ic:Jtc da Ccmmissão de Constituição 
,ia Commis'>ã~,; !>C' m;:~nifestaram <:c:1tr~. :: .:inco a f<'vor . 

Vou •: ubm~tter a voto a cr..Jen:!<J !1. 2. _i;\ public<~ca e lid<?. c~m 
·parecer con trario da Ccmmis~s:::. cmer.r:i ;o ck an:ori<t do S r. R<~ul 
r.:rmmdc~. c outros Srs. Oeput;:~d.:>s . 

O Sr. S;üles Fllho ( Pela o~rfem) Sr. Pro:-~ idcntc_ o nobre 
Deputado pelo E st<J.do do Rio. ~ cmin>!n:: Sr. Lcvi ·Carneiro depcls 
d<:> uma brilhant.: exposiçil:). ccnclu lt: qu.: r:iio ·~:ti!V) ,, uffici;:nt~men t:? 
c-sclarec:do para votar este ;m::jo;,·\o. S~:tdo as~im. S. Ex. inc;i:!ini 
nas p-: nalidadcs do Rt>gimcnto, t:m~ vez qu~ vue -;c ahst~r de parti
cipa,· d~ vo tação .. 

Ner-sas condições, consulto a V. l:.x . :· ,~ . .:!"1 Í ?.;:~ do Regimento. 
~-m virt•tdc do que.! ~ão obrigados a vo:c!r :0:b:. o ·; Drpt!t;dos es
..-:-12icrt('.:..; . .. 

O S r. Artlw~ Sa,to:; --- P~~~ct· c;u.' ~ Sr. Dl.'p~1 rado Levi C 111··· 
nciro não <Jvar:çcu essa propc.;ição. S . E~. nfto qu~:-i<l_ era tomar 
?. respon~abilidade -do a~sumpco . 

. . . . O Sr. Bt1rros C.2.ssal - - S. Ex. ;,ffirn: .)u qu.~ .~c ab., tinh<J. 

0 SR. SALLES• FILHO - 0 s~. L~ví ~,\ cneiro s<! li~ntou q"c 
niio cstav<l e;,cla recido. 

O Sr. Artiwr S~os - S. Ex. ~pena~.' d.:-c;h rou que não queria 
·;Jrestar s ua ,;olidariedadoê n em ao sub.~ri rucivo r.cm a cmcrid?.. 

C SR. SALL3S FILHO - Sr. P!· ·~~idr n~e. tenho al)wlnta cer· 
:e?a d~ que o nobre Deput3do nfrirmou qll ~ niio enteniia a em enda. 
Vamos admittir qt:e S. Ex. a ent~n.dc~:;e. Vilmos vér c:>mo. p~ocede 
r! Mesa no cu:nprim~nto .do ar t. 221. m11~ zs~im eMabdcce: 

" Ncnhtim D eputado prc~e!Hc po:i:!rit ~e excu!·ar J? :o
mar parte r. ao; votaçô::'. se ;!:i::J · fb?r :l<:ciaração prévia de 
não ter ã'!'Ístido, <>U accrnp:· n~~~do o•· dc~ok.' so!:lrc a ma
te r:a em c!elib(:r<:çào". 

Sr. Pr~sid~nt-~. eu ac-ompanhl'i o d~ba te. rnas cor:fcsso que não 
enHndi a emenda . Pergunto a V. Ex. ~c so.: c:::lga.lo a vo:ar. E' 
o caso do nobre D eputado Sr. Levi C;~:-:1ei~o . Faço e~'a pergunta 
porque ná :) quero incidir na pena!idcd.: do Regimento. em virtude 
:i,:l qual .'>Cm05 pri-.,ado:: da gra tificaçi!.•) de 50$000 . . corres?ond?nte 
('.0 nosso conipar.ecimentõ. . 

Outro!.:m: seria gê:1tileza de V. -Ex , ::::::~·r.;m ~e pc ·so ITie a bst·~ r 
de vota;. sem ser _punido cqm es~2 .m•Jlt!). 
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O Sr. Batteto Pinto (Pela o:-dem) ~ Sr. Pr~-síden.te, agradeço
o :~sclarecimeoto de V. Ex. quanto â emenda do Sr. Raul Fernan
des que ,·-teve p_arecer. contrario e não, favOJ"avel. Tratava~se. portao
to, de um equivoco da Mesa. 

A Commíssão deu parecer contrario. Mas vamos ver, em pie DO 

recinto derrotada a Commissão . A que;tão de ordem que tenho a 
levantar é a seguinte: requeiro votação nominal para esta emenda. 

O Sr. Presidente - O illustre Deputado Sr. Salles Filho levan~ 
tou uma questão de ordem, ~diodo á Mesa interpretasse o di.spo&i
tivo referente á votação pelos Deputados presentes no recinto .. 

A M?Sa está de accordo com a :loterpretação dada por S. Ex. 
0; Deputados que não estiverem sufficientemente esclarecidos pode
rão abs.ter...s-e de participar da votação. ape:z.ar d~ ~ acharem no 
redntc. 

Vou submetter a votos o seguinte 

RBQUF.JUME:>õTO 

Requeiro votação nominal para a emenda n. 2. 
Sala das- Sessões, 19 de }lllho de 1935. -·Edmundo &n:dO 

Pinte. 
E' dado cO!lJ<) rej:eitado. 

O Sr. Barreto Pinto ( Pe-iu orde-m) ·requer verificaçáo da vo
tação. 

O Sr. Presidente - V a.e proceder á verificaçãv da votação. 
Queiram levantar-se os Srs. Deputados da primeira bancada que 

votam a favor. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela o~m) - Sr. Presidente. desisto 
do requerimento de verificação de vçtação, á ~ta de contra elle
manifcs~ar-se ·o proprio "leader" da ma10na, porque, talvez, quer 
poupar o di.s:sabor da Commíssão, na sua derrota pelo processo ao>-
m!naL ' 

O Sr. Presidente - Defiro o r~querimento do nobre Deputado .. 
Em ~eguida, é approvada a emenda n. 2. 

O Sr. Teixeira Pinto (Pela onlem) - Sr. Presidente, abste
nh~me de votar porque não estou suffícientemente esclarecido sobre· 
a materia. 

Rejeitadas, succewsivamente, as emendas ns. 3 e 4. 

O Sr. Presidente - Vou submi:tter a votos os requerimeiltos 
de destaque. 

E' r.egeítado o seguinte 

N. 2 

Requei!'O -destaque da em~ooa sob n . 2, offereQda ao project~ 
n. 126, de 1935, afim de constituir projecto eilj. separado. 

Sala. das Se500es, 15 de Julho de 1935. - Edmar Carvlllho. 
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O Sr .. ,._Presidente - Vot1 submetter a votos o seguinte 

N. 3 

Requeiro o de.;taque da emenda ao projecto n. 126. (pag. 37, do 
avulso). 

Sala das Sessões. 15 de Julho de !935. - &Jmundo Barreto 
Pinto. 

O Sr-. Barreto Pinto (Feia ordem) - Sr. Pr~:sldente, a emen
da n. , 37, para a qual pedi destaque, foi considerada justa pelo illus
tre President~ da Commissão de Constituição e Justiça, Sr. profes· 
sor Waldemar Ferreir-a, nas seguinte•; palavras: (Ú.) 

"A .primeira parte da emenda, por expressa no texto 
constituicional. está· r~produzida no § 1., do artigo 10, do 
novo substítuttivo. Não foi, porém, por elle estabelecido o 
cnterio por via do .. qual .fe: a fixação daquella impartancia. 
variavel. certamente, não sómoot~ de accórdo com as dispo-
sições dos regimentos de custas, como ain:la por força de 
certas circumstandas. Logares exi:>tem em que a· simples 
publicação do edital de proclama. sempre a cargo do offi
cial, attinge maior quantia que a indicada . Não acontecerá 
isso, provav~lmente, .em todos os lagares. Por e-;se motivo, 
a emenda não foi, na sua segunda parte, a;;:ceita. a despeit~ 
de seu benefíco proposi-to." 

Dizia a emenda, procura:ndo acabar com os verdadeiros abusos 
que ora se verificam: 

"O registro do caS<illlento serã . absolutamente gratuito 
e as ~spesas 'dà·pióê:euso, ·de habilitação,' em· hypothese algu. 
ma. poderão exce<ler de quinze mil. réis. incluidas custas.. 
emolumentos e se lias ... 

Essa emenda teve, primeiro, parecer favoravel; depo~;. entendeu 
a Comm!ssão que a materia não competia ao Legislativo federal. 

Sr. Presidente, comparecendo hontem ã Commis.são de Consti~ 
tulção e Justiça, tive o_c;:casião de ser felicitado P?la apresentação da 
emenda. Ouvi mesmo dos mais conspícuos membroo da CommissãO 
que ella não havia sido acceita inicialmente, porquanto a materia. 
era da competenc::ia das As.sembléas Legislativas loca~s. Retruquei 
que não, visto como nós mesmos elaboramos o Regimento de Cw.
tas do Districto Federal, onde se constata o maior abuso. Na Capi
tal da Republica os emolumentos são escandalosamente majorados, 
cobra:u:Jo..se , 1113ÍS 80, 90 e 100$000, de accordo com ao; condições de 
vida de cada uin. 

Na Commi5são, depois de longos debateS. conform~ se verifica 
da acta hoje 'éranscripta no ·"Oiario do Poder Legislativo", decla-· 
rei que. queria aoresentar um. projecto est-abelecendo a.quella provi

•. dencia. n.o. D~tricto F~eral. 
Sr •. Presidente:' como o Regim~DIO da Casa estabelece que uma 

proposição ()U . emenda rejeitada ·não poderá ser renovada na .memaa 
sessão legtJ!ativa. e estando a minha emenda com parec:r contrario, 
indagaria d~ V, Ex. se sendo ella rejeitada. posso eu, de futuro. 
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:apres~nt<:~r um projecto trata::tdo do assumpto. o qual estou certo 
::nerec~rã os applau~os da Comm~;são de C<lnstitu:ção e Justiça, na 
pnrte r~J.ativa ao Oi:otricto Federal. 

O Sr. Presidente - V. Ex. tem o recurso de retirar a sua 
emenda, antes de votada, para rcnoval-a opportunamente. 

O Sr:. Barr::to Pinto (Pela ordem) - Sr. Presidente, de .:..::cor
do cem a suggestão de V. Ex., requeiro a r<:t:rada da emenda, reser
vando-me o di.:-cit-:~ de r~noval-a em outra occasião. como projecto 
dc:> b. 

Envio á Mesa o respectivo requerimento. 

Vem á Mesa o seguinte 

Requeiro a retirada da cmend<:. num~ro 3, reserva~do-me o direi· 
to de renovar a providencia alvitrada por meio de projecto de lei. 

Sala das Sc-;sões, 19 de Julho de 1935. - Edmundo Barr-eto Pirrto. 

O Sr. Presidente - Defiro o requ~rimento do nobre Deputado. 
Ficam prejudicados o primitivo .Projecto e as emendas não 

votadas. 
O projecto sub~.titutivo vac a Comrilis.são de Redacção. 

O Sr. Hugo Napoleão ( Pda ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palav;a para h::r a segl!lnte. declar11ção, na quo) qu~ro e.:prcssar a 
reG.tricção do meu voto ao ·pr::>jecto appr-ovado ern relação â emend<:! 
por mim apresL'ntada .C•}t<Jbclecendo a cassação d<J licença ao >·acer
dote que se recusar celebrar cEJsammto. cujos nubeiltes se tenh<~rn 
l:abilitado legalmente, a respeito <ia qual a Commis.são de Justiça 
hou•Je por bem emiWr parecer contr;.Jrio. 

As in:felizes innovações da Constituiçao Bra;ileir.a sobre o casa
mento, mau grado haverem po>sibilitado a intervenção religiosa na 
celebração desse acto, não desnaturaram o seu conceito de · contracto 
civil, sujeito, inteir::~mente á disciplinação do E~tCldo. 

A cdebração, ou mc!hor. o acto dessa celebração, embora pcr
mittidc. ao ministro de co.nfissão religiosa. é disdpEna:l.o pela l:!i. 
Dessa forma, c é o que se deprehendc dos vario·' dispt)sitivos do 
proj~cto, o ministro de confissão religiosa que presidir a tal c:ele
bf'ação. exercc.>rà verdadeira funcção publica, cquíparavel â que é 
attribuida ao Juiz. 

Os ministros de qualquer confi<são religic~a que t<>nharn aci:eito 
a· faculdade legal de celebração do cas'lmento. ::: para cxercital-Cl se 
tenh2m habilitado, na forma da lei, não poclem àll"ixar de! cumprir e 
acceitar o respectivo encargo publico que a lei lhe attribuiu, como 
qualqu~r cidadão não Ge pócle eximir aos encargos do iury que o 
Estado -lhe impõe. Ora. em taes ·condições, não encontro funda
roemo nas razões apresentadas para a rejeição da minha alludida 
emenda, mesmo· naqudl~s referent~s á libe:dade c~piritual. 

· Permittindo a lei o casamento. entre individues -de reiigiões dif
ferentes: o sacerdot: que acc:eitou a faculdade di! celebração de ca~ 
sarnentos e para tanto Ge habilitou na forma da lei, não se -póde re~ 
cusar, impunemente, a celebrar casamentos de nubent~s que a elle 
~e ·apresentem para· es5e fim. devida e legalmente habilitados. 

A cddmv;ão do casamento de nubent~s de rcl:gióe~ diffcrent~s 
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ca d::> minis:ro q:J'! preside a esse acto, não intringe a liberdade cs;;;
ritual, f!Cm fere os cultos religiosos porque esse ministro está, antes 
de tudo p:rf.:ccionando um acto jurídico que lh: é attribui:lo pelo 
poder publico. · 

E' sabido. alêm di:so, que a Igreja Catholica, para quem o 
casamento é sempre um cacramento, admittiu que elle fosse vali::la
men te concu!do por dois catholicos, na fõnna ::!e ~!mples convenção 
e sem intervenção do Padre, onde a·s resoluçõe·.:; do Concilio de 
Tremo r.ão t:!nham sido publicadas ou ainda n~o reinava o. decreto 
Tametsi. H~c. E .n..;;i.l c C~U"'z, (itzl"!'l casos em que a deci~~o da 
Igreja Catholica foi nesse scr.tido. 

Roguin. no seu "Tratado de Direito Civil Comparado ... justifica 
essa ;acção da Igreja dizendo que o; catholicos assim procedem por
que ;sabem que satisfazem uma formalidade da lei civil. sem nenhu
m:!. !m:>ortancia !ob o pont:i de vista religio~c. 

Além disse, não é curial qu: nubente;; prcfes:antcs ele deter
minada religião procurem para celebração do seu casamento a mi
nistro.; e relig!ão differcnte àa sua. Confe;so que ao aprese:llar a 
emenda, não encarei a possibilidade do: tal occorrencia, isto é. de 
nubentes da rdigião A procurarem ministro da religião B para cele
brar~lhes o casamento. O que tive em vi~.ta foi apenas impedir que 
tinuas~c a ccl~l.: raçGo do caso::m.n~o d.c individue:. l ~galm;n~<: lnbilH<!· 
a m<i vontade, o ' arbitrio de qualquer ministro impedisse cu procras~ 
de.~ a contrair matrimcnio. em prejuízo da sociedade. que repousa 
na constituição da :família. 

Por esses motivos, o meu voto foi ustlicto. 

O Sr. Domingos Vieira - Sr. Presid~nt~. tende votado con
tra todas as em~ndas c requerimentos de destaqu~ apresentados av 
plenario. e ,sab'endo de antemão, pelo pr ; stigio dos ·:>ignat'clrios des
sas emendas e requerimentos, qual ser!a o resultado da votação. fiz 
declaração de voto que, por longa, deixo de l: r. Envio-a, todavia, á 
Mesa, afim de que V . Ex. Sr. Presi-dente, faça publica!-a no Diado 
de Pode:· Legislativo. ' 

V em á Mesa a seguinte 

Senhor Presid::nte. 

Ti:io grande foram os cuidados que teve a douta Cornm~;!.ão de 
Constituição e Justiça, no estudo detalhado dos diversos sub~tituti
vos e das varias emendas apr~entadas ao lacunoso projecto inicial, 
que •;e proponha a regular os effeitos civis do casameato religioso; 
tão importantes as discu!sões a li travadas, e as que concorreram for~ 
mosos espíritos lidimamente interessados no assumpto; tão elevado; 
os propositos que a todos animaram, no de~ejo de elaborar a Com· 
missão uma lei escorreita, que não ba por onde refutar a phra.;e já 
aqui pronunciada pelo eminente Sr. ·Waldemar Ferreira, de que, 
se o sub..<.titutivo trazido a co~ideração da Camara não é uma obra 
perfeita, é qut, como obra humana, ella partiC:pa das contingericias 
proprias a obra dos homens. 

Mas o que, ~o Pode Sr. Pr:sidente, é consideral•a obra de afo· 
gadilho. de improViso, d~ presteza. 

Nem tão pouco, julgai-a feita no •>ilencio da saia das reuniões 
da Commi~são • .i rev elia do mter~~~e iuo;tiP<"'~~<' 'h m:-;~ri"' .l,.. r .,...,-. 
ra, de vez que as actas das r.~uniões, publicadas com regularidade 
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no Diado do Poder Legislativo, restnnialll os debates travados cí~ · 
vam os artigos approvadm e, ainda, no mesmo Diario, ei'am 'publi~ 
caàa.s: -as. declaraçõ~; dos votos divergentes, minuciooamente arra~ 
zoado.1. · 

Se .. 1tindo a critka injusta, qu~ .!)eSte passo, se procura fa%el' ã 
Commissão de Constituição e Jw;tiça, opponho, .senhor Presidente. 
nas considerações que aqui faço, pallida defesa, propondo-me ainda 
a annotar ligeiras considerações sobre as emendas trazidas ao subs~ 
titutivo, na 3.• discu•3são. desde que, não me convenci da·s razões 
.das m<!s.tnas, não obstante o valor pessoal e . inte!lectual de seus 
signatartos. 

Emenda primeira. - À Ca10ara não podia approvar a emenda 
n. I , embora a va[orízasse a as.signatura prestigiosa do nobre De
putado pela Parahyba e digno cultor d~ direito, o Sr. Ruy Carneiro. 

Colll e3ta emenda visava o eminente Deputado, dois fins aber
tamente declarados. O primeiro dar effeito civil aos casamentos 
rE-ligiosos que já foram celebrados sem attender ás pra>cripções 
kgaez. O segundo derogar o art. 183. n. IV. do Cod. Civil. para 
<'quelle.~ casam~ntos religiosos jã celebrados, desde que sobreviesse 
prole e subJistisse co:lViVencia. 

Mas a emenda, que num admiravel poder de synthe.se, abran~ 
gia dois pontos importantes, feria de frente o principio constituc.ío
:~a1. Cor.1o :nuito bem resaltou o eminente rdator, o Sr. Walde
ltlar Ferreira.. a Constituição Federal só confere eifeitos do casa~ 
n.tento civil, ao ca.;a:nento r~ligioso, "desde que, perante autorida
de civil. na habilitação do.s nubentes. na verificação dos impedi
mentos e -n;:, procE."sso da opposição, sejam observadas as disposi
çõe~. da lei civil" . A emenda teria de frente este preceito constitu~ 
dona!, preten~ndo ql!e fossem registrados casamentos religiosas, ce~ 
lebrad.:>s ha um anno atraz. sem as formalidades estabelecidas no 
inciso da Constituição, .:;atisfa:z;endo-sz apenas, a julgar pela justifi
-cação. que os interessados se sujeitassem a. postedori a verificação 
<ios impedimentos. Dar effeito civil a esses casamentos, que não f~ 
ram procesuados como manda o artigo 146, da Lei Magna, seria in
fringir o legisladot" ordinario, aquillo qu~ .foi disposto pelo legisla~ 
dor constituinte. E a lei que resultasse dessa infracção, certamente 
se estiolaria no primeiro embate judiciario, com a decisão do podet" 
-competente para considerai-a inconstitucional. 

E mais inconstitucional ainda .se me afigurava a emenda. quan~ 
do, autod:z;ando o effcito civil de taes casamentos irregulares. dis~ 
pensava para elles. e sõmcnte para elles. o impedimento estabeleci
·do pelo art. 1_83, do Codigo Civil, embora o seu fim altruistlco, exi~ 
gindo a exi~.tencia de p role --: o facto da convi vencia dos consortes. 

s~ria uma lei ~·;pedal, derogando parcialmente uma lei geral 
e ·logo ~ applic:ando com effeito retroactivo. À emenda, pcrtanto, 
-devia ser rejeit:~da, como foi. 

Destaque do art. 2 

·R..:affirmo tudo quanto disse anteriormente , quando sustentei a 
necessidade de <:itação do nome dos ministros já que são ·averbados 
na Secretaria da Cõrte de Appellação, os cargos ou ministeriOs que 
.têm camperencia para celebrar cao:;amento. 

Se o fundamento principal da cxigencia. é o conhecime'nto da 
competencia do celebrante, essa competencia s6 resultará extreme d.e 
qualquer dttvida, se elle. fõr noi:ninalmente citado. Dispensar esta exi~ 
gencia complementar, para .os" ministros de hierarchia unit~ersalmente 
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:reconh~lda e notaria, é crea,r a l.ei preferenda condemnavel. ê esta-
belecer uma certa relação -de privjlegio, que o art. 113, n. 1. da Cons~ 
· tituição, condemna. Permanecendo tal preferencia ha de .ficar alea~ 
··roria a annotação dos ministros. 

Com ella abre .. 3e marg.em, como diZ o eminente Sr. Levi Carnei~ 
ro, a investigações de.sneces.sarias, inconvenientes e até perigosas. 
E essas investigações mais se aggrav.am, accr.escenta o llOtavel civi~ 
lista, quando, pelo art. 2., § ~.0 , do .substitutivo. a todo cidadão é 
facultado representar ao Ministerio Publico contra confissão reJigjosa . 

. ·.Cujo rito, no seu entender, contraria a ordem publiç.a e os bons cos
rumes, ponto <:n que fomos vencidos na douta Commissão de Con

·$tituição e Justiça a que ambos pertencemCG . . 
Cpmo é aleatoria, Sr. Presidente. data venia, a pbrase proferida 

no destaque - mini.srros de hierarchia unit7<Tsalmente reconhecida e 
r~otoda! - Sabemos qeu sõ uma confissão religiosa tem a hierarchia 
de seus ministros, univemalmente reconhecida e notaria . E' a R.eli~ 
·giao Catholica .' De forma que a facilidade '().a lei. alcançarã tão só-
·mente C\ esta. 

A outra Religião mais -conhecida e praticada entre nõs, é a cha
mada protestante. Mas tão varit.da é a concepção philosophica d~n
:.ro desta religião opposta â Romana, que duvido muito, conheçam 

.. os Pr~identes das Côrtes, que vão ter poder •>ur-rior nas a rmota
çõ~s. a bierarcbía dos ministros desta Religião. 

São ·.:l:i lutheranos, os presbyterianos, angliç.ancs, baptistas, me
thodiastas. adventistas. servindo-mz de um estudo do eminente Sr. 
Depubdo Fr.:!den.:o Wolffenbuttel. E elles representam, segundo a 
d tima ~stati;tü;a. 300.000 acatholic~ no Brasil. 

Hierarchia universalment~ reconhecida, por isso mesmo que s& 
mente ella é univer$<11. tem unicamente . a Religião Catholica. Como 
legislador <levemos ser impe$soaeo' .e desapaixonados. 

Tudo devemos envidar para prevenir as querellas sectarias e 
. ,~vitar as questões religiosas. 

O escopo principal é dar ao casamento aque!Ie cunho superior 
que a lei exige para que a fam.ilia percaneça garantida contra a cor~ 
rupção, e a Sociedade r.epou•ze triumphante sobre o sett alicerce. 

Assim, o destaque proposto não merecia a approvação da Ca
mara, devendo permanecer il .artigo ~egundo do .substitutivo. Cabe 
aqui, Sr. Presidente, r.eferencia a uma critica superiormente defen~ 
dida. perante a Co=issão de Constituição e Justiça, em sua ultima 
reunião, e :feita pelo eminente Sr. Wanderley de Pinho. nobre ·repre~ 
sentante da legend2ria terra bahiana. 

Para S. Ex. o art. 3.• e o § 4:.0 , des~ mesmo artigo são barra 
rnansa para o ·triumpho da fraude de quantos divorcistas pretendam 
vencer o?m sua mâ fé. celebrando casamentos perante falsos minis
tros que se intitulam comp~tentes segun-do as leis de sua confissão e 

. se fazem crer estarem regularmente aonotados na Cõrte de Appella
ção de outro B3tado, para l09o após, pleitear.em a nullidade do ca· 
sarnento, pelo preceito do art. 208, do Codigo CiviL Para S. E x., a 
redac:ção dos dois incisos só deveria permanecer, se ao corpo da 
lei fosse intluida -l'Sta f'menda cla autoria do preclaro Sr. Levi Car~ 
neiro: 

"Nos casamentos a que .se refere a .presente lei, a .inscrípção no 
Registro Civil revalida o acto praticado por pes.:;ôa incompetente, 
ou com omissão de qualquer das fon:Ilalidades uigidas, resalvadas 
apenas a nullidade. ou annullação, nos ca59s do <)l't. 207 e 209 e se~ 
ç;uintes do Codigo Civil .e sem ~xcluir a appliç.ação das penas ~ri~ 
m!nae.:; ou disciplinares, cabíveis. " 
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Ccnfesso, Sr. Presidente, que evitar por toda foffila a fraude .. 
no::. actos publicas, concorrer inexcepcionalm:nte o leoislador para 
que a má fé não _lateje ou mesmo se os:tent~ para f:r;;udar a le', só 
mesmo admittindo uma ' invençlío de uma machina que pudesse photo
graphar intençõe>, sempre que uma pessõa comp:~r: cesse perante 
qualquer autoridade para pratica de um acto! 

Mas na hypothes~ a que se atem o erudito c~nsor, não seria ~o 
mansa a barra por que tinha de singrar o fraudad-or -contumaz. Para 
que realizasse casam::nto váli :!o devia o celebrant~ ter o seu nome 
nverbado na Cõrte de Appellação do E;tado em cujo territorio ce
lebrasse o acto ou daquelle em que exerce o seu minist=rio. 

Para o t.o caso, a evidencia res.ultava da v~;f~icação que o Juiz 
habilitante, ou o official qu~ fizesse o registro prcce::lessem, -nas com
nu~nicações recebidas do Prc-Jidente daa Côrte de AppelL!ção. 

P;:rra o 2. • caso,_ se exigiria a prova da annotaçiio na Cõrte do 
outro E stado sob cuja jurisd icção não estão o Tuiz c o offícia!, prova 
que ha"-ia d;: ser. necessariamente, certi:l~o de um serventuari:> ou 
do secretario da Cõrt~. 

C!!mpre attender bem o systema adaptado no substitutivo, que 
f:: um todo h::~rmonico . O cel~brante estranho ao local onde não 
exerce o ministt>rio, cu é um coadjutor. ou~ é o termo u~ado no hie
rarchia da Igreja Catholica para o padre que faz as funcções de 
parocho e assim é um delegado d~s.te, ou outro delegado qualquer, 
mas sempre t~m ddegado d~ ministro que em determinada regfão está 
habilitado a celebrar casamento ·pela confissão religiosa a que per* 
tence. E como delegado ou mandatario teria ou terâ de exh:bir o 
instrumento do mandato para qt~e possa agir em nome do mandante. 
E" uma critica sup~rionnente feita p·c-lo preclaro Sr. Wanderley de 
Pinho, que mat; resalta a prevalencia qu~ devia ter a form-ula que 
adopt3111cs de, na annotação, ~r escripto o cargo e o nome do 
ministro. 

Ainda para desvanecer os escrupulos e os temores de nulli::la
des a que tanto se arraiga o nobre c~nsor. Cum?I"e salientar ã lição 
do grande civilis1:3, que é o Sr. Levi Carneiro, para "quem ··o effeito 
das nullidades em materia de casamento, m:•;mo nos termos da lei, é 
muitas vezes elidido pelo interesse collectivo." E s:ua excellencia, o 
nobre civilista, com a .proficiencla que todos nós lhe reconhecemos. 
dissertou a t:'sse respeito, na comm~:;ão de que é membro eminente. 
que se digam jtili:es, mas que n~ tenham judicatura, caso em que a 
figurando, me!-mo a hypothese de casamento dfectoado por pessõas 
boa fé de um ou de ambos os contrahentec. não póde ficar prejudicada. 

Adoptar-se o artigo da emenda do nobre civilista e apaixona
damente defendido pelo eminente Sr. W anderley de Pinho seria que
brar o systema adaptado no substitutivo e permittir. por uma dispo
sição ízolada. que as formalidade"s traçadas, ou algumas dellas defe
ridas no proj~cto e me-;mo recommendadas pelo artigo 146 da Con
stituição, fo~.sem de logo i.afringioas ou merecessem: ·dos· nubentes. dos · 
ministros e dos Juizes, importancia menor ao seu verdadeiro valor. 

Quanto as acções de nullldaá:: ou de annullação do casamento, 
ainda ·q~,e celebrado :por minli:;tro rdigioso, terão sempre de obedecer· 
aos preceitos da lei civil, pela rilateiia propria. não precisando que 
a lei or"d.inaria o di-ga. · 

Cumpre-nos agora; estudar c 'Cieclarar que o Ii.ÓSSO voto co:1tra a 
eiiltnda nona, que é de grande rel~oda. CorifesSaiOOs '1tJe de todas 
as emendas apresentadas ao p.cojecto. c. 126, ou ao suhstitutivo ela•· 
borado pela_ dout3 Commi:;são de Constituição e Justiça, f.:sta ; a 
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que envolve materia apreciavcl e encontra motivos judiciosos de or
dem . su ;>e rio r . . 
: E quando assim não fosse, bastaria, para merecer a· maior consi• 
deração desta casa, o facto de estar patrocinada pela figura mooaw 
fundivel de jurista, que é o nobre representante de São Paulo, cujo 
nome homenageio, ci~ando-o, o Sr. Moraes Andrade . E ainda dla 
cresce de valor, quando vemm que o princopio ali expresso mereceu 
na Commissão de Constituição e Justiça, oncie foi debatido, a defesa 
brilhante, ainda reedi~ no plenario, feita pelo emin~te causidico, 
o nobre Deputado por·-Minas Geraes, Sr. Pedro Aleixo. 

Justificando a ectnda. temem os nobres causídicos que, não 
fa:ter retroagir o casamento á data de sua celebração, mesmo quan'do 
registrado fóra dos prazos da l~i. ê legislar contra os mteresses dos 
conjuges, dos filhos e de terceiros. 

Mas, ,Sr. Presidente, estudar o systema adaptado pelo substituti• 
vo em debate, se verá que o temor que assalta o espírito dos nobres 
Deputados é improcedentes. Ali prescreve~se regras necessarias e in· 
coofundiveis, para que o registro de casamento religio::o, seja feito em 
tempo habil e de forma a não resultar improficuo o edorço que os 
nubentes fizeram, para celebrn, com as pompas de sua igreja e 
sob o rito de sua religião, o mais importante acto pelo qual asso
ciam .. ,;e na vida. 

Regulando os effei tos ao casamento religioso, deve o legislador 
esforçal ·S~ no sentido de dar cff~ctividade áqudla expressão consti• 
tucional - "o registro será obrigatOrio". 

Para attender bem a essa obrigatoriedade cria o substitutivo a 
obrigação ao minh tro que celebra o acto. de, logo realizado. com· 
munical-o ao cartorio onde o registro deve ser feito; conce-de aos 
nubentes ou á pes.sôa por elles designada, o termo avulso para o 
effeito daquelle registro; e, ainda, impõe ao escrivão que processou 
a habilitação, requisitar. do Ministro competente, informação escripta 
sobre a celebração do mesmo casamento. Todas estas providencias, 
foram tomadas, no interesse de fazer effectivo o registro. que é dos 
actos mais importantes para resultar a validade do casamento reli~ 
gioso. 

Creio, Sr. Presidente, que os ministros das conH:sôes religiosas 
terão todo interesse na validade do casamento que celebram e serão 
-üligentes no cumprimento da lei: suppooho que os nubentes, como os 
m.. "js interessad<>:; naqueUa validade, não se descuidarão no attender 
á p;escripção legal, que póde até ser satisfeita por outra pes.;õa por 
e!les :oomeada; confio que os serventuarlos publicas velarão pela lei. 
mesmo 'lO proveito proprio, de enriquecer o seu archivo. . 

E se as;im fôr, como espero, nos prazos da lei, o registro do 
casamento religioso será feito habilmente e este obterá os effeitos 
civis, para a garantia dos coojug~ da prole, de terceiros interessa• 
dos, da familla e da sociedade. 

Crescerá o cuidado que devem ter o ltlÍni!stro e os nubelltes, 
para a reallzação do registro, pelo interesse moral e interesse patrl~ 
monial que a cada um anima, desde que elles saibam que os effeito!l 
do casamento não retroagirão â data da celebração, se aquelle regts.
tro for feito fóra dos prazos r.eg~entares. 
. &sa pena, que o nobre Deputado por S. Paulo, por mün ho

menageado sempre que declino. o .seu nome, Sr. Moraes Andrade, se 
approuve chamar de "'barbarizante~, é a mais coercitiva· para que a 
obrigatoriedade do registro Dão ficasse como e:xpressão vá :co corpo 
âa lei collStituclonal. 

Ma! vamos .mdtdr o caso figurado pelo culto deputado por 
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SáQ · Paulo •. tambem endossado pelo nobre reprsentante de Minae Ge
rzes, a quem sempre exalto quando o nome cito, o Sr. }>edro Aleíxo, 
que é o de, emquanto não se fizer o processo de legalização para o 
registro, nesse meio tempo, fallecer um dos conjuges. Que acontece• 
ra7 pergunta o preclaro paulista. Não terá validade o casamento? 
Ficará elle privado do effeito civil? Essa inexiztencia de effeito civil ' 
não prejudicará os intere~s respeitabilíssimos de terceiros ligados a 
esse conjuge, aos filhos poosivelmente superverüentes? e a prole? per• 
guntou tambem em aperte o nobre Deputado pela Bahia. que por estu~ 
dioso e por esforçado em collaborar em todos os a•;sumptos de inte• 
resse »ublico, merece a .minha admiração, e a positivo com a citação 
do seu nome, o Sr. Wanderley de Pinho. 

Sr. Presidente. P.ara fugir dos temores expostos pelos nobres d-e· 
putados, o un:co meio seria acceitar do subJtitutivo apresentado pelo 
nobre deputado bahiano, ul_timamente nomeado, aquelle artigo em 
que S. Ex. exigia sempre a presença do official do registro civil no 
acto da celebração do casamento religioso. providencia que todos 
nós acham·?S salutar, mas impraticavel, attendendo a independencia 
~as duas Iuncções, a do sacerdote e a do serventuario, .a diGtancía, 
muitas vezes. do cartorio ao lugar em que se celebra o acto e, pri:ll-
dpalmente, <: propria ritualistica da confissão -em que é celebrado 
o casamento. 

·Penso, porém, qu·c são vãos os · receios -que as;altaram a mente 
dos nobres civilistas; 

Com o principio adaptado pela Constit.uição Federal ,o casa~ 
mento religioso passou a ser considerado em nos::o direito, e por 
dlc, regulari:z:a-se a sorte dos conjuges e de terceiros interessados. 
Desde qu: a celebração antec~deu áquellas fonnalidades prescriptaos 
no artigo 146 da ConstittJição, - a habilitação dos :Oubente:o, a veri~ 
~icação Co$ impedimentos - , o falledmento de qualquer dos con• 
jugcs que venha a occorrer antes do registro, seja por desídia do 
ministro, por incuria. malicia e ignoraocia dos nubentes e da pessõa 
por elles autorizada ou por exacção do oHicial competente no cum• 
primento de seus deveres, seja por qualquer outra razão de força 
maior, não prejudica a prole commum, pela r.azão de exist:r o estado 
de casado em favor dos conjuges _ O caso enquadra-se bem no ai1i
go 253 de Codigo Civil. Ha uma posse de estado ~e casado que 
tem de ser attendida _ E tanto mais judiciosa é esta razão, quanto 
vemos que o artigo 12 do substitutivo determina que ~o casamento 
religioso celebrado na conformidade desta lei, considerar-se-á perfei~ 
to, antes di sua inscripção, afim de app.Jicar•.Je o artigo 283 da Con
solidação das Leis Penaes". 

E' incontestavel que as prerogativas religiosas asseguradas pela 
Constituição Federal de 1935, e entre as quaes sobresahe a de vali
dade do casamento religioso, pelo que interessa a organização da 
familia e a ordem social. crearam novas figuras jurídicas que não 
podem passar despercebidas ao sociologo, ao legislador e ao inter• 
prete da lei. · 

Se o casamento religioso foi considerado pela constituição e para 
regularizar os seus effeitos prescr~eu o texto constitudonai deter• 
.minados requisitos, obvio é q.ue, celebrado aquelle ·com ;as prescri
pçõe,s preliminares á sua val!dade, embora nllo attendida <iinda a sW". 
formalidade ulterior, uma relaç~ jurídica _es.tá creada entre os con• 
fugi>.s, de!:;de qUe eUes passam .a viver em estado de. casado. 
. Prescreve o artigo· 202. do Codigo Civil. que o. casamento cele
brado n~ Brasil, , prova..se pela.. CCTtidão_ c;lo .r~ f~i.fo . ,aÇ.. t.t:piJ:>O 
de sua celebração: Mas a falta "do registro ou se 'se' ·extr.iVióu o 
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·:Jilésmo·, justific-ada a occorrencia, é adm:ssivel qualquer esp~cie de 
prova. 
. E ~ vier a fallecer um dos ambos os ccnjuges, na posse do 

-·~stado de casado, não se póde contestar. prescrece a lei civil, aquelle 
casamento. 
: E ' o .systema dos Codigos da Fra-nça e da· Italia, ligeira~ente 

modiflc:ado e a<:ceito pelo nosso direito. 
Estudando a mateila, conclue o eminente Clovis Bevilaqua, com

~tando o artigo 203 do Codigo Civil: "A lei bra-Jileira é mais 
']?ei:Jigna . A ' semelhança do Codigo Civil portuguez. artigo 1.084. 
-considera reaes os casamentos dos que falleceram n a posse do estado 
de casados, não admittin<lo prova em contrario, em prejuízo dos fi
lhos de taes pessoas, .:;alvo provando-se. por ~:rtldão extrahida do 
registro ):ivil ou dos livros parochiaes, que alguma della.s era casada 
com outra pessoa ... 

Assim. no que concerne á p role. aos filho!'. <iecorrentes deGsa 
u nião process-ad3 de conformidade com a .lei. '!mbora não ultimada 

.. ainda, os receios dos nobres coarctantes não têm proced-encia jurídica. 
E quanto a qualquer dos 'conjuges? 
Se é certo, na lição de Dias Ferreira, que o preceito só aprovei_.. 

ta aos filhos ou Geus he.rdeiros e que sem a prova do art. 202, do 
· Codigo, ninguem póde r eivindicar para si o estado de ca~.ado, em
bora a posse desse estado, é tambem lncontestavel. que nas nypothe
ses dos arts. 206 -e 208 reivindica o conjuge para seu favor este 

· e3ta-do. 
· Assim o systema ào substitutivo não devia ser alterado como 

·não foi com a emenda proposta, resalvados que ficam os intere3ses 
das p~.;s-oa.s a que se refere a mesma emenda, pelos princípios geraes 

. de direito que têm de ser applicados. 
Sala das Se;sões. 19 de Julho de 1935. - Domingos Vieiras. 

V em á Mesa a seguinte 

Favoravel embora a uma lei que regule o c asame-n.to religioso 
. para os effeitos civis e dê plena execução ao artigo H6 da Cons.
· tituição; embora apo!ando muitas d &3 disposições da projecto n. 
126 que acaba de ser adaptado p ela Camara, contra elle votei, uma 
vez que nlk> me era permittido, seado a votaçlk> feita em globo. 
manifestax- a minha concordancia e a minha discordancia a cada um 
dos artigos merecedores da minha approvação ou desapprovação. 

Votei contra o projec:to porque votaria: 

a) por que o registro civil do casamento religioso fosse si~ 
multweo ou immediato á sua celebraçao, obrigado o comparedmen~ 
·to do official do registro, na forma das emendas que apresentei e 
. da.s suggestões jmtificativas que estão ~xas aos pareceres da 
Commlssão de Constltui~o e Ju~tiça. 

b) por que na letra f do § 1• do art. 3." se dls.sesse "e o seu 
nome" e não "ou o seu nome"; 

c} por que o § 3• do art. 3• ficasse redigido: "a c:ertidAo 
valerá para o casamento durante trinta dias. findos os quaes serâ 
iiecesaria nova certid~o" • A pbrase •final "ainda que extrahida do 
-meslllo processo de habilltação a requerimento dos nubentes" poderá 
. ser Interpretada como dando validade p_erenne â habilitàÇi!io, quando 
·entretanto o Codigo Civil limita a valldade da.! habilitações a no
-venta dias: 
" d} por que fosse suppre.sso o § i• do ar-t. 3• pelos perigos 10 
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inconvçníentes que trará na pratica, conforme assi9nalei em pleoario; 
r:) por que, caso fc}se mantido o § 4° do al"t~ 3°, que adaptada, 

a provi:!encia alvitrada pelo Deputado Levi Carneiro de valer a . 
in~crípção no registro dvil de revalidação da celebração do casa
mento perante pe.ssõa incompetente; 

f) por que fosse suppresso o art. 12 por inconstitudonal. pois. • 
dâ v3Iid3dc de casamento dvil ao casamento religioso não regis.
trado. quando a constituição, no seu artigo 146, concedeu essa· 
validadi? sômente ao casamento depois de registrado; 

g) pda suppressão do art. !4, dado seu evidente absurdo, dan
do-se vig·~ncia obrigatoria a uma lei ignorada. de vez que nume
rosas regic.ics do tcrritorio nadcnal e acham a mais de 30 dias 
de viagem distantes do Rio de Janeiro, onde ~ publicado o "Diario · 
Officia]" da União; 

h) (mfim por cont~r o substitutivo approvado muitos outros 
dr feitos e ínconveniencias qu-e não é pertinente apoiar. 

Sala da•. Sessões, 19 cl.e Julho de 1935. - Wanderley Pinho. 
V-:m á Mesa a seguinte 

lJF.CLARAÇÁO iJE >'O'l'O 

Dando nosso apoio ao projecto n. 126, que regula o casa~ 
rnento religioso para effeitos civis, não concordamos, entretanto, com. 
os seguinte~ dispositivos: 

"Tendo duvida sob.re se o rito de confissão religiosa, .. 
não especificada r.o art. 1°, contraria, ou não, a ord-em pu· 
blica ou os bano; costumes, o Presidente da Côrte de Appella· 
ção devzrã determinar as providencias que. para dirimil-a, jul
Q3T convenientes, autorizando, denegando ou cancellando as·-
annotaçõe:;". 

Em verdade, parece-nos que a apredação de materia de tão 
alta :relevancia deveria ser dderida ao críterío de uma unica auto-· 
:ridade em todo o Paíz, Ci? maneira que nunca, como poderá veri• 
ficar.sc junto aos presidentes das Cõrtcs de Appcllação, se dêem
soluções diff.crcntes a um mesmo ca;;o. 

Foi, ante o receio desse inconveniente, que o primeiro signatario .. 
desta declaração de voto entendeu fosse o assumpto objecto de deli· 
beração do Ministro da Justiça e agora pensa - talvez reflectin:io · 
melhpr - devesse elle Sl!'r affecto ao conhecimento do Congre.sGO 
Nacional, mau grado a maior demora que de tal processo adViria ás 
decisõe~ _ 

"A todo cidadão é facultado reprl!'sentar ao Mioisterio·· 
Publico, na comarca em que occorra o fatto, contra confissão· 
r-eligiosa, cujo rito contrarie a ordem publica ou os ·bons cos-
tume-~. articulando factos e indicando, ou offerecendo, provas
afim de ser deceqada a seus ministros a faculdade de celebrar 
casamento com effeitos civis. O Minísterío Publico, adaptando, 
as m·edidas que considerar convenientes. promoverá a acção·. 
penal se cabiwl. e exporá, em relator!o, ao presidente da Côrte-· 
de Appe!lação, os resultados que apurar". 

lnacceitavel julgamos esse dispositivo, por temermos que possa.· 
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· vrr elle a abrir infinda serie de disputa.> e qmça de per~eguição 
. .:religiosa, á pro~.ito de proceSS() tão importante . 

"A certidão de que trata o presente artigo. não .:;erá au~ 
tor:ização para o ministro religioso celebrar o casamento, mas 
a declaração de se acharem os nubentes civilmente habilitados 
a contrahil-o perante -elie, seu coadjutor, ou delegado, desde 
que competentes, segundo as leis da respectiva confissão e 
estando regularmente annotados seus nomes e invectiduw 'na 
Cõrte de Appellação, ainda que de outro Estado". 

, Não votariamos pelo texto do art. 3•, § -4". por nos parecer elle 
.desnecessario, embora convencidos estejamos de qu: essa certidão 
não é uma ordem, mas é effectivamcnte uma autorização. de vez 
que em face della o Mirústro poderá celebrar o casamento para effei~ 

. to; civis. 

Ar:. 8•. § 7•: 

"O registro é obrigatorio e ~e o official se recusar a 
fa~~ l-o. os conjuges ou o representante do ministerio publico 
poderão requere-I-o" . 

N ão suffragariamos este dispositivo com ·a redacção que se 
"lhe deu . 

Rio de Janeiro. 19 de Julho de 1935. -Augusto Viegas.- José 
Bernardino . 

3" discussão do projecto n. 39;A. de 1935 oa legis
.. . latura). autorizando a abertura do credito de 2()1):000$000. 

como auxilia á Misão Sslesiana para catechese âos. indios 
Chavante! . . 

O Sr . Presidente - Entre em discussão o projecto. 
Tem a palavra o Sr. Generoso Ponce . 

O Sr. Generoso Ponce - Sr. Presidente, o projecto ·n. 39-A, 
· ·qu~ ora entre em 3• discussão, não precisa, evidentemente, de de~ . 
fesa. meno.s da defesa qur. lhe possa fazer ·a minha palavra s:cm brilho, 
(não apoiados) , menos ainda depois do fulgurante parecer que a 
Seu respeito apresentou na Commissão d~ Finanças desta Casa o 

· :llDS.SO douto collega, Sr. Daniel de Carvalho. 
Cumpro. entretanto, o dever moral de subir a e.3ta tribuna para 

.fazer algumas considerações a respeito, porque fui o autor do pri
. mitivo projecto, concedendo subvenção de duzentos contos á missão 
,salesiana dirigísla pelo Padre Hyppolito Chovelon, incumbida da ca

·· . .techese dos índios Chavantes. no Estado de Matto Grosso . 
. Remettido á Com.miJsáo de Finanças esse projecto, delle dis

cordou o Sr. Deputado Gratuliano de Brito. Mantendo, entretanto, 
"'O mesmo ponto de vista da proposição, que, aliãs tivera eu a ventura 
:.de ver assigna:la tambem pelos nostos illu;tres collegas. Srs: Pereira 
·Lira. Caldeira _de Alvarenga, .Arthur Jorge e Barreto Pinto, abun
t.Qando nos mesmos fundamentos, de maneira brilhant~. o Sr. DepU.. 
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tado D3niei de Carvalho offereceu~lhe o surutitutivo, que ora en~
em terceiro tumo. 

Cumpro. portanto, um dev-er, como autor que fui do primitivO· 
proj~cto. de vir a esta tribuna dizer do smotivos que me levaram a. 
apresentai-o â consideração da Camara dos Srs. Deputados. 

Minha iniciativa inspirou~se não apenas nos elevados objectivos.. 
.no humanitaiio, nobre e patriotico .fim collimado, que é o de tra:z;er 
á communhão brasileira uma das mais numerosas tribus dos nossos 
selvicola~. o que por si só justificaria o projec:to, como, ainda. no 
improulavr:! da medida. de vez que ·~e repetem amiudadamente, de 
przfcrencia nos ultimas tempos, as investidas desses indios Cbavantes 
contra as populações. drc~unvisinhas e contra as outras tribus já semi~ 
d vilizada;. 

Outro dos motivos quz me levaram a apresentar '!5Se projecto · 
foi a confiança que me inspiram, como não podem deixar de inspirar 
a todos os que os conhecem. os homens a quem a amara, com a 
approvação desse proiecto. irá inc\:mbir dessa meritoria missão. 

Refiro-me. Srs. D~putados. aos padres da Congregação Salle
slana, a quem já deve o meu Estado inestimaveis serviços, não só
mente á nossa instrucção ~ educação, bem como á propria catec:hese · 
e civilização dos nossos aborigenes. 

Devo, tambem, lembrar a es.ta Casa que foi para o fim e.,-pedal 
de oatechisar e civili.;!;ar os nossos indio;, que o Governo do meu 
Estado, vae para quarenta annos, fez vir a primeira missão salle
siana. Foi exac:tamente em 1894, quando ainda a viagem á Capital· 
do meu Estado se fazia longa ? penosamente atravez as republkas 
platína,s, subindo--se o Prata, o Paraná, o Paraguay e seus affluentes 
- o Cuyahá e o São Lourenço - que aportaram, dizia eu, áqueUa 
cida4e os primeil'os missionaríos saiiesianos. Eram el~s: D. Luiz 
Lasagna, Bispo titular de Trípoli; o Padre Antonio Maria Mal~. 
mais tarde o "Apostolo da Catechese" dos Indios em Matto Grosso; 
o Padre João Bal:wla. quasi •>acrificado em sua. vida numa destas 
tentativas d~ civilização dof, nossos selvicolas: o Padre José Soiari 
e outros de cujos nomes não rne recordo no momento. 

·n~sde então, SrS. Deputados, a Congregação Sall~siana tem 
prestado r~levantissimo:; serviços em Matto Grosso, como asseverei 
ha pouco, inclusive á causa do en5-ino. Em Cuyabá, em Corumbá. 
por todo o m1!u Estado, existem Co!legios S<~Uesianos, fundados por 
esse~ missionarias. 

O Sr. Café Filho - Em varios outros Estadns do Brasil, princi~ 
palmente no Norte. 

O SR. GENEROSO PONCE- Diz muito bem o nobre Depu-· 
tado. Não só quanto á q1techese, como relativa.tl'!ente ao ensino·~ 
Estados de Matto Grosso e Amazonas principalmente são devedoré3.
aos s~llesianos de inestiroaveis serviços. 

Iniciaram os padres da Congregação Sallesiana, ha muito, ·a 
obra Jberitoria de catechese e de civiliZação dos nossos ahorigeries. 
Os. bororós, os cberent~ e os Carajãs estão quasi integrados na nassa 
communhão social, devido exaétamente aos sacrifidos innenattaveís' 
~o:>s padres saller;ianos, através mil ohstacu1os materiaes e moraes de 

. toda ordem . · 
O Padre Antonio ~·Malan, que se sobresahiu, desde e~ 

nesse trabalho ~traordinarKJ, foi, mais tarde, Bispo de Petro!ina ~ .. 
~ ~u. , aj)OS!ola!IP !:atecbiSador mereceu ~comios <feSii~ outrp · ~~ 

-tolo, este da . çat~cb~se l~ga, que é o Geleral Çandido ~-
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RondoD, grande bra:>ileiro que tem seu nome ligado. não sõmente ao 
desbravamento dos nossos sertõe-s, como á obra de integração dos 
nossos <o<lv!cc:!·~s ã communhão nacional . 

O Rio de Janeiro mesmo teve opportunidade de apreciar, de 
certa forma, provas dessa obra reali:tada nos. invios sertões do meu 
Estado pela Congr~gação Salleslana. Em 1908, na Exposição Na· 
cional. appareceream os primeiros trabalhos manuaes, da industria 
dos indios bororõs, c:atechisados por aquelles padre; ; até mesmo uma 
band;;~ de mu~ica, formada por joven;.; filhos :!essa tribu veio êntão 
â C apital da Republica. 

Quem conhece o que tem sido. atrave:z:. dos nossos invios sertões. 
a obra dos padres Saltf=sianos, comprovada pelos fructos obtidos na 
catechese dos Bororõs e outras tribu-;, não pode deixar de depositar 
a maxima confiança no que possam elles vir a fa:z:.er no tocante á 
cat-echese dos Chavantes. 

São estes cs inimigos tradiciooaes dos Bororõs, que os deno-
minam oo Caiamos. Habitam os Chavantes uma longa extensão do 
territorio matta.gross.enso, approximada:nente 200 .000 km2. entre os 
rios Aragu:~ya e Xingú, Tapararé e o famoso Rio das Mort-es. 

Como talvez. saibam alguns dos nossos collegas, a r(!gião ba· 
nhada pelo Rio das Mortes e pelo Araguaya é uma das mah ricas em 
diamantes e pedras preciosas. Para ali accorrem. do Br<r:il inteiro, 
á cata dessas rique:~:as naturaes, os famosos garimpeiros. 

Os noJSOs patrícios, que se embrenham pelos sertões bravios a 
procur-a da brtunG appareatem.mte fadl, porque arrancadado sõlo. 
mas difficil na realidade ante os mil .tropeços que se lhes deparam, 
os noSo30S patricios. repito, que assim se tomam os pioneiros da 
civiliZação e do progresso dessas regiões. vão por aquellas paragens 
emprestando a sua collaboração para a formação de novos nucleos 
iniciaes de civilisação. 

Esses brasileiros ac:ham·Se ameaçados. de tempos a esta parte. 
especialmente de 1930 para cá, pelas continuas incursões dos índios 
Chavantes. 

A Missão Sallesiaaa, em 1930 enviou dois de seus missionarioo 
para parlamentar com esses bravios índios: o padre Fuchs, suisso, 
e o padre Saccilotti, brasileiro. Mez(!!; passaram sem noticias de 
ambos, e quando já se imaginava houvessem morrido. vic:timas dos 
Chavantes, eil.as de volta!. . . Com a persistencia de missionarios. 
com a fé de seu apo.stolado, formaram novas comitivas e- lá Ge foram 
pelo Rio das Mortes acima, á procura dos índios-

Passo a ler tres cartas mandadas por esses missionario:;: 
Dizia o Padre Saéci1otti ao Padre J. B. Courouron, seu su, 

perior: 
~ 

"Graças a Deus, a N. S. Auxiliadora e ao Bemaventurado 
D. Bosco, tudo marcha como d~sejamos. Embora perdidos 
ne.:>ta immensa selva. procuramos observar o mais fielmente 
possivel nossos regulamentos. Temos emfim a capella com o 
Santissimo Sacramento permanente. E' isto que conforta a 
ab:i:la do MlsSionario. povõa. sua solitude e lhe communica ener~ 
gia !los momentOs de angustia . 
· No dk 26 de Setembro,. com uma ou duas pessõas, en· 
tre as quaes um indio bororó. mechanico, partimos em nosso 
bárco "N. S. AU%ilia~". para uma segunda exploração • 
. (tlma ·relação 4a priJUeira foi desviada na . viagem, pois, o 

·correto aqüi ê iao ~ féítol) . 
Descemos o rfo elas Mortes encorajados pelas bôas n<~ti, 
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das dadas pelo3 garimpeiros que nos dis.seram terem visto 
muitas balsas. jangadas dos indio.~ . Partimo~. sob a protecção 
de Deus c de Santa There~ do Menino Jesus., e l::vando 
presentes par<J os índios. O motor r?nca: Íiumos 300 kilo
metro~ em 15 horas. Chegámos -tin uma pequena enseada 
onde encontrámos seis jangadas (embarcações feitas de ma
deira. amarradas juntas por cipós) . 

Saltámos alegres, fóra do nosso barco, para vêr bem a 
nossa descoberta. Mas. onde estavam o; seus proprietario.s? 
Estavam n:;~. caça. ou teriam atrave:;.sado o rio J:ar:a cumprir 
algum rito? Immediatamente reparámos seus traços sobre a 
margem esquerda, h~rvas pisadas, troncos abat!do;. páos ta
lhados em pontas, não por facas, mas por pedra$ cortant~s. 

No em tanto, nicguem á vista. 
Parti com o mechanko á procura dos meus clientes. ,·m

quanto os meus companheiros guardavam o barco. A pi•>la 
parecia bôa: de distancia em distancia, encontravamos as ra
magens puxadas, como é habito dos indios. Nas :stradüs, tudo 
indicava a sua passagem recente. 

Ao cabo de uma longa marcha, chegamos a uma clareira 
onde encontrãmo; restos de uma refeição: ossos d-escarnados 
jazem aqui e ali , ao redor d2 11ns trinta fogões; havia mesmo 
uma !lechz. Para lá c!a darei!"a , uma taboa muito vasta onde 
peles. e arbustos haviam sido recentemente queimados. Ne~ 
nhuma duvida, os indíos, seguind:l seus costumzs. quizeram 
destruir serpent"' e outros animaes prejudiciaes, antes de ahi 
se embrenhar. 

Quizemos seguil-o..~. o atalho continüa. Marchavamos, po
rém, h a quatro horas. c jâ era tarde. 

Predsavarnos nos reunir aos nos3os companheiros. Des
cemos juntos a margem a 120 kilometros para chega~os nova
mente em um grupo de I I jangadas abrigadas em uma en
seada. Nenhum ser vivo! 

Dirigimo-nos até o altD de uma coli:-ta visinh~ n .~ espe
rança de descobrir t>eus fogos na escuridão da nolt.<.>. 

Nada. porém, se v ia. 
Contínuámos nove dias ~m nossas exploraçõe.;. P~rcor~ 

l"('mcs 600 kilometro~. A 60 kilometros de nossa n:sidcncia, 
e::contrámos um affluente do rio das Mortes; e;te rio forma. 
cem cffeit~. numerosas bahias, lagõas. mesmo. Visitárno> mui
tas e sóm(:nte assim conseguimos descobrir a nossa praia. As 
beiras dL'1te~ cursos dagua estão enfestadas de jacaré.>, cro
codilo enormes, gatos selvagens e pantheras. Nosso affluente 
desc~ de um:t cadeia de colinas que apresentam signaes, fa
zendo crer s~rem habitadas pelos índios. Valia. po~;. a pena 
serem explorado~. mas os trabalhos dos campos obrigavam-nos 
a regressar á nossa morada. E as culturoo estavam -em bom 
.caminho; mandioca, ,feijão. ·arroz, davam maravilhosamente 
nesta terra ainda virgem. Depois. das colheitas, mamos 
construir uma ca;a aonde -encontrâmos as jangadas. Havíamos 
já deixado uma Cruz e alguns embrulhos com presentes para 
os indios . Veriamos se elles :-espeitariam a Cruz e acceita-
riam o~ presentes . · 

Esta choupana seria nos;a morada provisoria, emquanto 
esperavamos descobrir nossa morada definitiva. Imploravamos 
para que o nosso santo fundador nos guiasse. Tinhamos grande 
neceSGidac!e de bons irmãos coadjuctores. Não se podia abso-
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lutamente contar com os nossos servidores. Em caso. de pe-
rigo, elles fugiriam e nos abandonariam . De bons agricultores, 
de trabalhadores de toda profissão, de almas promptas a todos 
os sacrifícios, como temos necessidade! Quem entender-á este 
appel!o de Deus! . 

O Padre Fuchs vae .melhorando, porém, está ainda bem 
fraco. Elle precisa uma alimentação mais llubstancial e um 
pouco de bom vinho, e nós não podemos .]be offerecer senão 
um .pouco de arroz, mandioca e agua do rio. 

Pelo mez de Dezembro, pensavamos descer o rio das Mor
tes até o rio Araguaya, a Matto Vom:ie, perto 800 kilometros 
daqui, pax-a fixar uma nova resldencia, talvez definitiva, apesar 
dos índio~ Carajás que se encontram pela•; redondezas. Pessoal 
e reéursos são as nossas duas grandes necessidades. Em 
Matto Verde são pred3as tambem irmãs para cuidar das mu
lheres e das creanças" . 

Ouvi as notas mais syntheticas do P adre Fucbs: 

"Cheguei em 8 de Fevereiro a Registro do Araguaya. 
depois de mil perigos e mole.-tias. A residenda de Matto Verde 
entre os Carajá3 foi estabelecida em Dezembro, para a constru~ 
cção de uma cabana . Os índios vieram nos prestar auxilio. 

O barco "N. S. Au:xiliadora" nos prestou bons serviços. 
A meio caminho da Missão Santa Thereza do Menino Jesus, 
sobre a marg~m. e,squerda do rio das Mortes, encontrámos no-
vamente umas quarenta jangadas dos Chavantes. Neste loga.r 
mesmo, pudemos limpar uma ponta de terreno com os nossos 
machad<l.S e collocar de pé uma Cruz. No dia segtúnte a 
encontrámos rodeada de fl echas, espetadas direitas na terra, 
em signal de guerra . 

Partimos em 'numero de cinéo ao -encontro destes terríveis 
indio;, m<:s depois de termos marchado duas horas, voltãmos 
sem lermos ~ncontrado coisa alguma. Depois que retomar 
novas forças, partirei outra vez:". 

E ouvi, por f:'m, a 1.-itura da ultima carta do Padre Fuchs, dirl~ 
._gid·a ao Padre inspector <: recebida só agora: 

"Santa Thcrez:nha. 24 de Outubro de 1934. 

Revmo. Sr. P. Inspector. 

Esta tem ~r fim a V . Revma . noticias destas 'missões 
e dos dois· miss1onario; que e stão a sua testa. 

Partimos & Matto Verde (rio Araguaya), onde deiXámos 
duas casas, destinadas uma para nós. salcsianos. e · outra para 
as Rvdas. Irmã; . Um emp.regado ficou tomando conta. Isto 
foi no dia 1.~ do corrente mcz. Subimos o rjo A.t:aguaya, 
entrámos no rio das Mortes e aqu! chegámos, com a· lancha 
"N. S. Auxiliadora··, hoje, dia 24, d:a em que se commemora 
a no5Sa celeste Padroeira e o Archanjo São Raphael, optimo 
companheiro de viagem . ' 

Em Matto Verde passâmos o mez de Setembro na constru~ 
cção da segunâa casa -e fazendo uma pequeaa ·plantação com 
o auxilio do; índios Carajás. Q uasi todos . os 4ias tinhamos 
cie dez a vinte 'indios trabalhando, dando'lhe!? nós comida e 
2$ por d!a, ou melhor o quebra~jejum._' 'de manhã e, almoço ao 
:meio dia e I$ pelo trabalho . O epoi3 do· niéió' dia; costiunamos 
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&.spachal--o.s por falta d: comida. Por alguns dias havia tam
bcm uma du:zia de índios da tribu dos Javae~.. que vieram 

. atr·avessando a ilha de Bananal. Vieram Carajãs de qu~ 
tod~; as cinco aldeias, inclusive da de Fontoura, onde os 
Adventistas tém a residencia. No dia 29 de S-!!tembro, festa 
de S. Miguel, levantãmos outro cruzeiro, com o auxilio dos 
indios. Foi um dia de satisfação espirituaL 

Depois nos preparámos para irmos em procura dos Cha
v:mtes . Na bocca do rio das Morte-; nos separãmos, tendo ~u 
de esperar o motor "Nova Patria" para reccher uma peça do 
meu motor. Padre Pedro, com quatro horo~ •. ~. subiu o rio 
num3 ub[l, em procura do Jogar onde os Carajâs tinha en
contrado jangadas de Chavante~. Na barreira (logar de bar
ranco alto) "S . João Bosco" foram -:1a pista delles. Encon
t:-3ram o nosso cruzeiro jâ pela terceira vez arrancado, mas 
o rancho intacto. Na pista. terra a dentro, pas.~aram tambetn 
p~r uma aldeia queimada e seguiram até atolar em um -bnejo. 

Dahi -fomos juntos até a barreira "S. José'' . Eu. já doente, 
cc,m o e.stomago revoltoso que ás vezes. me impede de celebrar, 
fiquei guardando a lancha, com um Carajá e o menino Se.--

rafiro. emquanto Padre Pedro, com os qwatro camaradas, foram 
â procura dos Chavantes. Encontraram o batedor, muitos 
acampa:nentos e pousos . Dez Jegua.s alêm, uma aldeia com 120· 
cJsns e cinco leguas mais adeante, outra aldeia com 147 casas. 
Mas os Chavant~s não estavam. Pelo numero das casas e 
tamanho qellas. calcula~se gue ahi devia haver nada menos de 
1 . 000 indios . Regressaram todos cansadissimos no 5." dia. 
tendo feito a pé para mais d~ 30 Ieguas . O Jogar é bonito, . 
com corrr.gos e morrarla, na direcção poente, isto é, rum9.~ 
rio Xingú. E' tempo da secca e os indios e.sráo em continua 
viagem. . Vinte Jegua·1 rio acima, só num pequeno trecho en~ 
cor.trámo.~ 54 jangadas. Chegaram i'lles pertinho ele Santa 
Tbere;z;inha. isto é, a duas leguas. 

Agora os projectos: 
Ficaremos em Santa There:z:inha uns dez dias para arru~ 

mar arroz e feijão para a nova viagem a Matto Verde. 
Demoraremos algum t~mpinho nos -dif~erentes. lagares de tran~
::ito dos Chavante.; para ·exploraT o interior. Poderemos c:he~ 
Çiar a Matto Verde. não havendo nada em contrario, para o 
fim de Novembro ou meiado de Dezembro. Logo após uns 
dias. subirei, Deus quo::r~ndo, com a "N. S . Auxiliadara" para 
atten!ier as casas e os Carajás . 

Preci!.3!1'10S de reforço pessoal, material e corporal. Pre~ 
cio ;amos tambem das Rvdas . Irmãs para tornar conta das incHas, . 
da nossa cozinha, etc. 

Já são mez:~:; qu~ eu ando adoentado e fraco. Padre Pedro· 
queria que eu fosse quanto antes a Araguayana, me.smo daqw, 
a cavallo. Mas temendo nã~ aguentar a viagem a c:avallo e 
:::Jão querendo deiXar o Padre aqui sozinho e tambem com a · 
esperança de encontrar uma . vez: os Chavantes. resolvemos 
d~~cer quanto a.ntes a Matto Verde, donde, Deu:; querendo. 
logo seguirei a Araguay;.na e Meruri. para lã entregar o bo- · 
::otó Lui:z: Kogucebo, meu motorista, tão reclamado pelos paes. 

... ·e· restabelecer-'IIle um pouco"com. o clima e alimentação sadia 
das colonias e fazer as compras necessarias e indispeDISave!.s. 
Es~os sem roupa para nós é os empregados, que andam Sela 

<:aririsa • E tantas outras coisas. 
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A missão entre os Carajâs é muito promettedora. Egual-· 
mente a entre os Chavantes. que, pelo numero da3 casas nas 
aldeias. encontradas, devem •;er bastante numerosos. E uma vez 
achado um Jogar favoravel em contacto com o:; Chavaotes,. 
torna~se relativamente facil irmos em procura de outras tribus, 
entre o rio barreira "S . José". chegámos provavelmente .per~ 
Unho das morrarias do divisor das aguas, entre o rio das· 
Mortes e o Koluene, principal formador do Xingú. 

Como V. Rvma. vé, o campo missionario é grande. mas 
os trabalhadore.~ são poucos!!! Somos só dois padres: eu já 
adoentado e o Padre Pedro deve até fazer de cozinheiro. 
Quando sahímos para nossas excursões mis<ionarias, não ba. · 
ninguem que fique em casa para tomar conta das nossas coisaG. 

Está se approx.imando a hora dos Chavantes e tambem a 
nOSS<l ... 

Nessas cartas. são de·~criptas todas as p~ripecias. todas as ine~ 
narraveis difficuldades q1.1e tiveram, no desempenho da missão. os 
ciítos padres salesianos e a ultima escripta á v~>pera do trucida
mento de ambos por esses :~dios ferozes termina como que prophe
tizando o fim proximo de ambos. 

Fize.rnm o se•1 acampamento a 110 leguas da foz desse rio, a 
qua·~i. port2nto. 700 kms. de dista1lcia do mais proximo acampa
mento civilizado . E lã, afinal. succumbiram, sob o taoape desses 
JndiO!': feroze.~ dos sertõ~s mattogro~sen.~esl 

Foi ha poucos mezes, em Novembro do anno passado, que 
esse. f::~ctv doloroso aconteceu. Immediatamente, dois outros padres, 
·ccom gran:le experiencia de missionarios, pois que ha mai~ de 30 
annos se vêm dedicando a esse mi·1tér, os padres Hypoolito Cho
velon e Colbachi-ni. foram destacados para encabeçar uma nova co
mitiva. que devia ir em bu~ca dos terríveis índios Chavantes. 

Nas margens do Xingú e do Araguaya, ainda recentemente, 
rewtos patricios no~os foram mortos por esses indios . 

Pois bem . E ' exactarnente ã missão salesiana. chefiada pelo 
padre Hyppolito Chove!on, que, ha alguns annos, a expensas proprlas 
e com donativos dos bemfeítores, não s6mente do Brasil como do· 
e-;trangeiro, tem prolleguido nessa obra de valor e alcance oatriotiro, 
é ~ miss::io, diriqida por elle, que v a~ a Camara dos Srs . Deputados 
entregar a tarefa ardua de procurar trazer ao convívio naàonal os 
mdios da tribu dos Chavantes - se approvar o proiecto n. 39-A. 

A esse proj;o:<::to, depois do doub parecer do Sr. Daniel de Car~ 
valho, foi apresentado pelo eminente representante de Minas Gerae.s 
um substitutivo asslgnado por toda a Coll1Illissão de Finanças e ~ 
para esse substitutiv"b, ,que consubstancia o meu pro~cto e determina 
que ne-;te exerciào ·a subvenção seja apenas da metade. o que me 
parec~ justo. que o venho pedir a a.pprovação dos Srs . Deputados . 
(Palmas.: O orackr é c:umprimentacm). 

Em seguida. ê encerrada a discus~o do projecto 
n. 39~A. de 1935. ( ]• legislatura), ficando adiada a vo
tação, na forma do Regimento. 

Di.scu,ssão unica do parecer n. 7, de 1935 ( J• legis-
latura), ;approvando o ado do Tribunal .. de Contas que 
recusou registro ao confz-acto ce(ebrtJdo pela Commissih 
Cerztt-.al de Compras com HN!or Ribdro & Comp. 

Encerrada a discussão. .ficando adiada a votação. na
forma do R-egimento. 
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O Sr. Presidente - Exgottada a materia cor.stante da Ordem 
do dia. 

O Sr. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando para 
a 'de amanhã a s~guinte 

O.<DEll1 PO DL~ 

3• ~iscussão do proj ecto ~. 218, de 1935, concedendo premio 
para o 1nv~ntor de uma machma para extrahir céra de carnaúba; 
com parecer~·s Iavoraveis das Conunissões de Agricultura e de Fi
nanças c Orçamento; 

Dis~uss[LO unica do parecer n. 8, de 1935 (1" legislatura), ma:o
dando ;tchivar o nt~morial do director da Academia Fluminense de 
Commcrdo sobre a equiparação das escolas de commercio ao curso 
de hum~nldadcs. 

Lcv<Jnta-sc a Sessão âs 17 hora» e 40 minutos. 

P:RESIDENCIA DOS SRS. EUVALDO LODI, zo VICE-PRE
SIDENTE E ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE 

A'~ 14 horas, çompareccrn os Srs.: 

Antonio Carlos, Euvaldo Lodi, p,~reira Lira, Agenor Rabello. 
Edmar C~rvalho, Claro de Godoy, Lauro Lopes, Cafê Filho, Ribeiro 
Junior, Marlo Chermont. Acylino de Leão, Abguar Bastos, Magalhães 
de Almeida, Gerson Marques, Henrique Couto, Carlos Re13, Eliezer 
Morelrd, Godofredo Vianna Hugo Napol::ão, Freire de Andrade, Pe~ 
dro firm~za. Monte Arrac~. José de Borba, Martins Veras, Gratu~ 
linno Brito. Jose Gomes, Samud Duarte, Souza Leão, Rego Barras, 
Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Arthur Cavalcanti, Heitor Maia, 
Humb~rto Moura. Simões Barbosa, Orlando Araujo, Fernandes Lima, 
Sampaio Co .ta, Armando Fontes, Altamirando Requião, Clemente Ma~ 
rlanl. Prl~co Paraíso, Pinto Dantas, Arnold Silva, Octavio Manga
beira, Wanderley Pinho, Leoncio Galrão, Jair Tovar, Henrique 
Dodsworth, Amaral Peixoto, Salles Filho, Sampaio Corrêa, João Gui~ 
mar:lex, l~;1ul l;crnandes, Prado Kelly. Carlos Luz, Pedro Aleixo, 
Dnnh:l C;trVillho, Christiano Machado, Macario de Almeida, José 
Alkmlm. P~rclra Lima. Th~otonio Monteiro de Barros Waldemar Fer~ 
relru, Santo~ Filho, Moraes Andrade, Vergueiro Cesar, Cardoso de 
MC'llo Netto, Castro Prado, Macedo Bittencourt, Jorge Guede3, Tei
xdm Pinto, Miranda Junior, Horacio Lafer, aFbio Aranha, Jairo 
fruncu, Domingo~ Vellasco. Vicente Miguel, Arthur Jorge, Arthur 
!unto~. Octavlo da Sl!veira, Frandsc:o Pereira, Rupp Junior, José 
Mul!cr. Dlnl: Junior, Vespucio de Abreu, Renato Barbosa, Demetrio 
Xavier )o:lo Simplicio. Barros Cas3al, Fanfa Ribas, Nicolau. VerJ 
guelra.' Pedro Jor~e. Antonio Carvalhal, Austro de Oliveira, Ada!J 
b'·rto Cilm!Hgo, José do Patrocinio, Ricardino Prado, Ricardo M:a~ 
chadc. Leoncio Araujo, Gastão Vidigal, França Filho, Baeta Neves 
<! Abe fardo Marinho. ( I 04) . 

O Sr. Presidente - A 11;ta de presença accusa o compareci
mento de !Oi Srs. Deputados. 

Está aberta a Sessão : 

O Sr. Agenor Rabello (2.'' ·Secretario). procede á leitura da 
acta da Sclll!:lo anrecedente, a qual é posta em discuss:to. 
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O Sr. Waldemar fetteivt (Sobre a Acta) - Senhor Presidente 
o Diario do Poder Legislati!lo, de hoje, publicando o discurso que 
hontem aqui proferi, quando se debatia o projecto de lei destinado a 
regular o casament{) religioso, para os effeitos civis. assim esaampa a 
ultima phra.>e daquelle discurso : 

"Não tenho outra coisa a affirmar á Camara. s~não que 
a.~ nullidades que porventura adivierem da celebração do ca~ 
:;amento religioso, pelo sys:ema estab~l;cido n~ste projccto. 
são maiores do que as que já con:>tam do Codigo Civir·. 

O Sr. Pedro Aleíxo - Ouvimos V. Ex. dizer : "não são maio--

o· SR. W ALDEMAR FERREIRA - E' justamente a corrigen
d,, que desejava fazer, n~:;te ;llOülento: terminei meu dis:"Curso, dizendo 
q1.:e as nnllid~des não serão ma:ores. 

E:·a o que .;olicitava de V. Ex., ficas.se consignad.:> em Acta. 

O Sr. Diniz Junior (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, quando hon
tem falava o iilustre De;,utado Sr. Jair Tovar, tiv~mos, a lguns coll-c
gas, occasião de trocar impressões sobre o seu discurso. Numa dessas 
ópportunidade-;, o Sr. Bi-Js Fort<!S, dos mais prezados amigos meus e 
cc::ega que todos nõs t>st!mamos. teve ensejo de dialoga r commigo. 
Foi d·e facto, um verdadeiro diak•go . Houve, entretanto, momento em 
qu~ esse dialogo perdeu um pouco a sua gravidade, tomando o ar au~ 
thentico "pinct> san.s rire''. Então, dizia S. Ex.; '"Hei de cortar .fundo 
ri<- orç~mento, sobr-etudo quaudo se tratar de despezas n ão reproducti, 
Vêl.'S". "E3tou de a ccordo com V. Ex. " - obtemperei. O illustre De
putado por Minas, sorridente, reda rguiu: "Havemos d~ . .:r .is.so quan~ 
do se tratar do carvão de Santa Catbarina" . 

Evidentemente, o contra--aparte de S. Ex., o Sr. Bias Fortes, 
não tem o aspecto severo que se pode depreender da simples leitura 
do Diario do Poder Legislativo de hoje. ExpreS30u-se S. ·Ex. em 
tom de gracejo, e nem poderia ser de outra fôrma, pois. S. Ex., nós 
o sabemos, comprehende que, se alguma coisa de reproductivo ha no 
Brasil, ou onde quer que seja é, pNcisamen te, no que importa ao de~ 
senvolvimento ecoo-micoi é em tudQ o que estimule, favoreça, impu!~ 
sione as força.; economicas. Quando disto se cogitar sériamentl!:, si• 
zudamente, }\iltrioticam~nt~. uma das nossas preoccupações, mais ac• 
centuadas ha de condu:eir-nos. de uma ve:t para sempre. á solução do 
problema das ja~idas carboniferas de Santa Cathatina. isto é; á .solu· 
ção do problema do combustivel nacional. no qu~ não se interessa. 
apenas, Santa Catharlna, mas o Rio Grande do Sul. o Para."lã, S . 
Paulo, Bahia, o Brasil. em fim. 

Em seguida, é approvada a Acta da Sessão antecedente . 

O Sr. Presidente - Passa-3e á leitura do Expediente. 

O· Sr. Pereira Lira (1. • S ecretario) (procede á leitura do se• 
guinte 

EXPEDIENTE 

Do Ministerio da Fozenda. de 19 do corrente, enviando informa.
~ões sobie a pensão pretendida por D. Maria Amelia de Mattos, viu~ 



c!maradosDepl.lados-lm~esso em 281011201512 33- Pagina 126de 274 

-318-

-va do graxciro da Estrada de Ferro Central do Brasil, Antonio Mat• 
tos Filho. 

- A quem fez a requisição . 
Do Mlnisterio da Guerra. de 18 do corrente, remettendo informa· 

.ções referentes ao custo médio da vida do operado, a serviço daquel• 
le mioisterio, nas regiões onde- ha offic!nas. 

- A quem fez a requisição. 
Do mesmo mlnisterio. de 19 do corrente. remettendo a seguinte 

MENSAGEM 

Srs. Membros do Poder Legislativo - Regular·se a sltuação dais 
Policias Militares em face do art. 167 da Constit-llição, é medida que 
reclama a attenção do poder competente. Assim submetto â esclareci· 
da sab~dorla da Cantara dos Deputados o an<e•proj<::cto junto á expo
sição que me apresentou o MinistrÇ> de Estado da Guerra, organizado 
pelo Estado Maior do Exercito . 

Rio de Janeiro. de Julho de 1935. 114.0 da Independenda e 47.0 

da Republica. -~ G::tulio Vargas. 

Exmo. Sr. Presidente da Republica : 

Preceitua o art. 167 da ConstLtuição que - '"As Policias Milita-
re.• são considera®s reservas do Exercito e gozarão das mesmas van• 
tag cn:> a est~ attribuidas. qua.'1do mobilizadas ® a serviço da União". 

Impõe-se, a meu ver, que a situação dessas forças fique. por lei. 
re<1ulada. 

·· Nestas condições, submetto â apreciação de V. Ex . o ante--pr~ 
j<-cto organizado pelo Estado Maior do Exercito, a fim de ser encami• 
nhado ao poder competente, caso mereça !iua approvação .· 

Rio de Janeiro, de Julho de 1935 . - General João Gomes. 

Projecto de lei. regulando a situação das Policias Militares del\9 
Estados, do Districto Federal Federal e dos territorios d:. 
União, em face do art. 167 da Constituição da Republica. 

Art. I.• .i\:; Policias Militares são consideradas reservas do 
Exercito, ~ gozarão das mesmas vantagens a estes attribuidas, quan
do mobilizadas ou a serviço da União (art. 167 - da Constituição 
Federal). 

Paragrapbo unico. E' policia militar a força estadual organiza• 
da miHtarmente, de conformidade com a Constituição do E stado • 

. Além das fonnas armada; da União, somente as Policias Militares 
poderão possuir e usar armas de guerra iguaes ou equivalentes ás de 
infantaria Ot! de cavallaria do Exercito Nacional. 

Art. 2.0 As Pvllcias Militares como reservas do Exercito, pódem 
.ser, de accordo com a sua efficiencia militar ·: 

a) Forças de ~eserPa dQ Exercito; 
b) Força auxiliar do Exercito. 
Paragrapho unico. A Força de reserva do Exercite, quãndo e 

.serviço da União, será empregada, de prefereocia, em elementos co.as-
·tituidos ou não, na guarda do territorio e, por isso, não poderá ter 
mais de = anna .automatica por sub-u.nic!ade {companhia ou es-
quadrão) e uma secção de duas metralhadoras pesadas por batalhao 

-ou regil:nento de cavallaria : 
Art. 4.0 Serão Forças auxilial'es do Exercito as Policias Milita-

: rcs, estaduaes que offerecerem qarantia de etficiencia militar, a julzo 
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-do Gover::no Federal. E;sa garantia de effidencia militar será estv 
belecida em contracto celebrado entre os Governos da União e o de 

-cada Estado. 
As base~ desses contracto; serão fixadas pelo Estado Maior do 

'El5ercito, reservaodo~se ã União a iniciativa da sua denuncia, para os 
eheitos de· art. 8. o da presente lei. 

§ A For:ça auxiliar do Exercito serâ empregada. quando o ser~ 
viço ::la União, de preferencia, como tropa combatente. fazendo parte 
ào Exercito de Operações. · 

§ 2.• A Polícia Militar do Districto F ederal e o Corpo de Bom~ 
Miroo do roe.smo Districto, emquanto dependerem do Governo Fe
deral l>~m como a Força Policial do Tcrritorio do Acre são conside~ 
radas Forças Auxiliares do Ex<:rc:ito e, como tal, são ·obrigadas · a 
satisfaz.?r todos os requisitos estabelecidos no regulamento de que 
trata o art. 8. • desta lei. 

Art. 5.0 As Forças auxiliares do E~cito gozam de todas as 
vantag\'ns concedidas ás outras Polidas Militares e mais as seguin
tes. qu~ serão_ obrigatoriament;: incorporadas aos contractos que se 
effectuarem entre os re-; p<!ctivos E stados e a Uniã;, : 

a} seus of.ficiêes são incluídos na 2.• classe do C orpo de Offi~ 
. ciaes da :Reserva do Exercito Nacional, mesmo em tempo de paz, 
conforme a .letra a do <Jrt. 2.• da Lei do Serviço Militar (Decreto 
n. 23.135. de 21 de Julho de 1931) ; 

b) podem ter olficial do Exercito activo como commandante e 
se obrigam a ter c')mo ins~ructores officiaes desse me.:;mo Exercito, 
designados pelo E. M. E., a requisição do Estado: 

c) podem adqnirlr nos org~os provedores do Exercito, tudo 
quanto necessitem para sua vida normal (viveres, forragens, farda~ 
mente, etc.) ou para sua maior effidencia {armamento, equipamento, 
munições, etc); 

d) receberão gratuitamente, do Exercito.. s~us regulamentos ad~ 
ll'Jnistrativos e tacticos, em vigor; 

e) os incorporados nas forças a ultiHares ficam i>ento.s do servi~ 
ço militar no Exercito e quando licenciados serão con.~iderados reser~ 
vistas de 2.• categoria do Exercito. 

Art . 6. • As Forças Auxiliares do Exercito têm os mesmos deve~ 
· res das Forças de Reserva do Exercito, e .mais os seguintes. que serão 
obrigatoriamente incorporadOs aos contractos a effectuar entre a 
Uruão e os Estados a que ellas pertençam : 

a) adoptar o armamento c os regulamentos do exercício e com~ 
bate, ~m vigor no Exercito: 

b) manter-se em estado de effkl~nc.ia militar permanente. de 
accord' com as bases estabelecidas plo Es.tacio Maior do Exercito ; 

c} adoptar uniformes de campanha que forem approvados pelo 
Ministro da Guerra; 

Art. 7." E. vedado ãs Policias Militares. Força de Reserva e 
Força Auxiliar do Exercito, possuírem material de artilharia, aviões 
de guerra e carros de combate, não estando incluídos nesta catego-
ria os automoveis blindados . 

Art. 8. ° Cabe ao E. M . E . propor ao Ministro da· Guerra que 
solicite ao Presidente da Repuhlica a intervenção federal - (art. 12. 
§ 6.•, l~tra b da Constituição Federal) , quando verificar a inobser~ 
vancia da .pre.3eote lei, por parte de qualquer Estado. 

Art . 9.6 A regulamentação de.Sta lei fixará di5criminadame.nte, 
-quaex os requisitos a sati'sfazer pelas Policias Militares estadua·es, 
para serem consideradas Forças Auxiliares do Exercito. e d!rã quaes· 
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as autoridades federaes e estaduaes que assignarão o contracto a que· 
se refer~ o art. 4. • . 
· Art. 10. Revogam-se as d isposições em contrario. 

- A':; Comm:.Ssões de Constituição e Justiça e de Segurança 
Nacional. 

Do Ministerio da Educação e Saude Publica. à~ 19 do corrente. 
enviando informações sobre o proj2cto n. 1 SI, de 1 Ç(Jt. 

- A quem fe:o: a requisição. 

Telegrammas : 

De Tho?rezina - 18 Julho - Presidente Camara Deput.."'dos-
Rio: 

Tenho a honra comrnunicar vossenda encerramento hoje trah;,:
lhos cons:ituintes, com promulgação s.olenne .Çonstítuição Estado. 
Cordiaes saudaçõe-s. - Gayoso e Almendra, presidente. 

- Inteirada. 
Urbano - Presidente Camara Deputados : 
Com satisfação communicamos vossencia fundação 16 corren~e 

data promulgação Constituição Federal ;federação, associações com
merda varejista Districto Federal, afiro defender io.t~resse; dasses fe~ 
deradás colaborando elevadamente com poderes publicas aproveitao~ 
do ensejo reaffirmamos-lhe nossa attenção. - Antonio José Vaz, 
secretario. · 

Assis Carneir-o, 17. 
- Inteirada . 
E' lido e vae a imprimir o seguinte 

PROJECl'O 

( 1. • Legislatura) 

Dispõe sobre direito de Fromoção dos funccionarios :;uba!temos das 
Secretarias de Estado; tendo parecer com .substítutiuo da. Com~ 
missão Especial de Estatuto. 

(Vide projecto 237, de 1935 - Estatuto 6, 1.• le<;Jíulatura) 

O projecto, como se lê do te:Kto do seu art. 1." e respectiva jus~ 
tificação, dispõe sobre regras que deverão ser obedecidas. nas prom~ 
ções dos quadros subalternos, annexos ao.; quadros administrativos 
das repartições ·dos diHerentes. Ministerios. Taes quadros, -em regra, 
devem conter quatro postos: de servente (po~to inicial), continuo, 
ajudante de porteiro e- porteiro. Repartições ha em que existem ou
tras denominações, c:om mais ou menos equivalenc:ia a qualquer de~ 
ses postos. Assim : servente ou e-stafeta; correio ou continuo; etc. 

O projecto v±sou uma providencia de ordem capital; que não 
fosse permittido, ne.sses quadros, ingresso senão pelo po.:;to inicial. 
Isso está certo e é de justiça. Apenas acc:entua que essa providen~ 
da já existe em lei, embora po.:;sa estar sendo desrespeitada, talvez 
por seu desconhecimento. Ha, para o caso, disposição geral e dis
posiç:io especial. A disposição geral ê a constante do art. 197, da 
l~i n. 3.146. de 31 de Dezembro de 1917, nos segumtes te.nnos : 
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·As vagas de continuo, que se abrirem por falled
mento ou aposentadoria, serão sempre preenchidas peles 
serventes que tenham habilitação . " 

A disposição especial ê mais completa e mai& decisiva. Diz o 
art. 72, do regulamento approvado pelo decreto numero 15.210, 
de 28 de Dezembro de 1921 : 

.. As vagas de porteiro, ajudante de porteiro e cooti
nuos serão preenchidas attenta á hierarchia desses empre• 
gados e observando-se, para as promoçõeu, o seguinte cri
teria: uma por antiguidade e outra por merecimento. Quan
tÕ • ás vagas de continuo, o preenchimento se fará pelos. 
serventes, que tiverem as precisas habilitações, obedecen
do-se ao mesmo cri te rio. K 

Como \Se ve, ha disposições de lei que attendem, exactame.nte, 
á finalidade do proj ec:to Não se argumente com o facto de ser o 
art. 197, dispositivo de lei de orçamento, porque emquanto a refor
ma constitudooa.l de .1926 não abotiu as chamadas "caudas orça
mentarias", os dispositivos considerados de caracter permanente 
tinha ou têm toda força de lei, conforme declarou a nossa Suprema 
Cõrte de fustiça. E' que, como asseverou o grande Pedro Lessa, 

"as disposições de caracter permanente insertas em lei an; 
nua de orçamento. não vigoram só por um anno, o que 
é claro, e ninguem contesta. Por exemplo, ~sta que <!e
darou vitalic:iOs os empregados por concurso não vigora. 
n!lo poderia, absolutamente vigorar, só por um anno. Vi
t:!liciedadi! por um anno e a ultima expressão do ridiculo, 
sô toleravel em entremezes K • (Vide autos de acção resci
soria n. 17, publicado no Diario Offir:ial de 30 de Maio 
de 1920}. 

Nesse brilhantissímo voto, o saudoso Ministro dissipou, ainda 
para os espíritos menos esclarecidos, toda e qualquer duvida acerca 
da validade, assim das disposições de carater permanente, constan
tes de leis annuas, como das de leis ordinarias. E' que as leis de 
orçamento têm o m.es!llO turno regimental que as demais. Se a ma
teria orçamentaria tem o seu tenno prefixado - o que é substancial 

t nas leis de meioo - a que não participar dessa mesma natureza 
vigorará até que seja revogada, na forma ordinaria. 

. Não resta, pois, duvida alguma que a disposição constante do 
art. 197 da lei n. 3.+46, de_ 1917, toma obrigator!o o preeachialen
to de tC»das as vagas de CCSJtiDuo pelo serventes que tenham a de
vida habilitação. 

Conviria talve~ indagar do que se deve entender pela •habi· 
litação" eJcigida do servente 3 ser promovido a continuo. Ao meu 
ver, -essa "habOitaçllow quer signiflc:ar que o candidato saiba lér e 
escrever. E isso é, na verdade, !ndlspensavel até porque, em certas 
~artl~. os CODtinuos se e.ac:arregam das intimações e "c:ertifi• 
am.", quando fa=~'as. Esses certifkados. de valor relevante 
nos procó?$SOS aclministrativos, porque delles decorre a contagem de 
_prazos, em geral improrogavels e, por isso, <fataes, ex.lgelll. wna com.
preheosão ex.acta dé quem ~e esse mandato da autoridade J~ 
gadora. Nem. s.e comprehe:odcria a ~o de analpbabetos. ~ 
mo n:n ca=<.:;c! pa.bliros 4e categoria fukrior. 
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Mas c:oherente com a preoccu:pação já externada · de uníformi
~r o critzrio para as promoções, dandô á condição do merecimento 
a impo~tancia de que elle se reveste, quando aquilatado devidamen
te, co:1tinuo a pen~ar que a regra de 2/3 por merecimento e 1/ 3 
por antiguidade é benefica, salutar e efficiente, .sobretudo com as 
restricções c:ue impeçam os abusos oriundos do nepotismo. 

Entretanto. não resta duvida acerca da disparidade de regras 
para as promoçõ~s nos quadros subalterooo. das differentes reparti
ções da União. Encontro, por exemplo. no regulamento que baixou 
com o Decreto n _ 21. 53 L de 2 de Julho de 1931, art. 452 e seu pa
ragrapho unico : 

"O cargo de .porteiro será provido por decreto, me
diante proposta do Chefe de Policia, tendo preferentia 
<JUem já figure -no quadro de func:cionarios da Policia. 

Paragrapho unic:o. A nomeação dos continuas será 
feita d~n~re os estafetas e ·serventes. sendo as promoções 
feitas, uma por merecimento c uma por antiguidade ." 

Aqui temos o caso da nomeação de porteiTO obedecer a crite~ 
rio di.Herente daquelle adaptado no Ministerio da F az~da _ Parece,. 
pois. que essas e outras diversificações do criterio de promoções: 
dtveriam desapparecer para dar Jogar a uma regra unica qu~ bene-· 
fida.:;se a administração publica e estimulasse os seus servidores_ 
Seria, penso, o caso de S! transformar o projec:to em substitutivo 
que offerecesse taes vantag~ns . Nessas cond:ções, conviria não ol~ 
viciar a salu~ar dispo:;ição rio art. 458. do referido Decreto n. . . 
2-4.531, que restrir:.go? as .promoções por merecimento .. aos prinlei:os 
dois terços de antiguidade d.: sua classe". Já tive opportunidade de 
examin<~r no seio desta douta commissão o:; effeitos beneficos des~ 
se <iisposidvo, que ajuíza. a um tempo, Ó merecimento e a antigui~ 
dade, o primeiro cem prepoo:ierancia sobre a -segunda. esta, porêm, 
.prevalecendo quando nos limites daquella percentagem. 

Em face do qu!.' deixo exposto. concluo ~elo necessidade do 
sub:;titutivo · que tenho a hoo.ra de submetter ao esclarecido exame 
dos meus ero!n~ntes collegas de com.missão. 

"Art. 1.0 As promO<;ões de porteiros e seus ajudantes. conti~ 
nuos e serventes far...:re-ão. obrigatoriaiMnte. no quadro das respe
ctivas repartições. obedecida a seguinte proporção : 2/ 3 por mere
cimento e 1/3 por antiguidade. 

Paragrapho unico. Nas promoções por merecimento só po
derão concorrer os que estejam incluídos nos primeiros dois 
terços da respectiva classe. desprezada a fracção quando o tot-al n~o 
fór divisível por tres. 

Art _ 2. • O merecimento será apurado â vista das fes de officlo. 
apreciados, devldamE'nte: a a5siduidade, a dlscipllna. a bOa vontade 
e outros elementos itúormativos apl'e$entad0$ pelos candidalOs, in~ 
cluslve os de serviço prest~ á Nação, fóra do exercido do cargo 
a que estejam servindo. 

Art. 2." Revogam~se as disposiç6es· em CQOtrario. 
Sala da Comm! 'Jao do Estatuto dos Funcallonarlos ·Poblicos.o 

em 12 de Julho de 1935 . - Mario Moraes Paiua, presidente. -
Paulo Marlin$, . Relator. - Nogueira Perrldo. - Prisco Pttrabo. - 
ThOO'Ipson Piores Neto. - Noraldina. Lim& - · Baneto P.irrto.. -: 
vencido por entender qne nos casca a que se refere o ' projecto e C2f ... 
teriQ da promóçãQ deve su o : segainté: - preenchtmeaio de· U%11&· 
vaga por antiguidade e outra por ~ento. 
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Projecto a que se refere o parecer 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 Aos funccionario:; subalternos (Portaria) das Secre

·tarias de Estado (Ministerios) e repartições dependentes, porteiros, 
-continuos e serventes, fica assegurado o direito de promoção, den
tro do seu respectivo quadro, pelo tempo de serviço. não podendo 

· ser pNenchida a vaga, que ,;e venha a dar, poc pessôa estranha ào 
referido quadro, na seguinte ordem: vagando o Jogar de porteiro, 
dar-se-á promoção do continuo com maior num~ro de annos de ser
viço; para a vaga do continuo promovido a porteiro, será nomeado 
<i serv~nte qct preencha as mesmas condições dos anteriores acima 
-especificados . 

Art. 2." Revogam-se as disposições em contrario. 
Sala ·das Sessões, 17 <k Abril de 1935. - Acg~ Medeiros. 

Antotlio Rodrigues. - Waldemar R.eíkdal. - Alvaro VeTltw'a. 
- A. Siciliano. - Carooso de: Mdio. - Alipio Costatlat. - Thiers 
Perit.sê. - lllegivel. - .Roberto Simonsen. - Alberto Surek. 

E' lido e vae a imprimir o seguinte 

P.-1-REC.ut 

· N. 10 - 1935 

(1.8 Legislatura) 

.Manda archivar a representação da Associação Commercial Subur~ 
bana pedint:W amni.stia por 90 dias para o pagamento dos im
postos em atrazo, sem multa. 

(Finanças 122 - 1.• legislatura) 

A Associação Commercial Suburbana do· Rio de Janeiro pede 
·"concedida ao comm·~rcio em geral uma amnistía durante o prazo 
de noventa dias, par.a pagamento de todos os impostos; em atra.ro · 

..sem · multa" . 
O projecto que reuultasse de tal sugge.'5tão seria profundamen

te injusto, collocaria -:m situação de inferiordade exactamente os 
.contribuintes que se esforçaram, ,nas épocas proprias, em satisfazer 
· os im ?OS.tos devidos. Além disso, perturbaria todo o .serviço de ar .. 
recadação, com grave prejui:z.o para o fisco. Durante o regime dis.
cricionario ja .foram feitas diversas concessões que deveriam ter ·sido 

.. aproveitadas pelos contribuinte.>. O mom:nto não comporta mais 
taes concessões, maximé as da natureza da propugnada, de caracter 

-geral, abrangendo a generalidade das i.mpostos . 
Somos pelo archivamento do pedido. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - João Simplicio, Pre· 
sidente. - Cardoso de MeJJo Netto. Reatlor. - Amaral Peixoto. 
- Danie1 de CMvatho. - João Guii7Utf'ãe.s, - Orlandc Araujo. 

<:Gratuliano · Brito. - Adalberto Camargo. 

O Sr. Presidente - Está finda a leitura dç · Expediente. 
· Tem a palavrá o Sr. Ubaldo Ramalhete. (Pause). · 
Estã · a~~. . 
T em a J)alavra o Sr. Abelardo Marinho'. 
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O Sr. Abelardo Macinho Sr. Presideot·e, desisto da palavra •. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra o Sr. Macedo Bitten
cour~ . 

O Sr. Macedo Bittencourt - S:· . Presidente, assumimos com
nasce mesmos a obrigaçuo. que se nos afigurava dev-er. de evitar o .. 
e~wd<.· d':' qualquer problema politico referente ao E:;tado de São 
Paulo, sem que prim·~iro obtives.semos a Constituição em nossa .. 
terra. 

Obtida esta, Sr. Presidente. podemos trotar dessas questões sem. 
que a nossa a ltitude possa mais prejudicar aquelle nosso sonho, já . 
convcr:i:io l!m r;:.alidade e para cuja rea!Uação lutamos de todaS.. 
a; formas. 

Venho hoje tratar da politica paulista . 
Mal se ouviu na Camara o notavel d:.Scurso ·do "Ieader" do .. 

Partido R~publicauo Paulista, o nobre Deputado Sr. Roberto Mo-· 
reir.a. dcline3n:!o coherente e honestamente a .attitude de nossa re
present<lção parlamentar, e eis que, incontinente, vem á tribuna O· 

nosso illustre adversario Sr. Cardoso de Mello Netto para definir~ 
de o utro lado, a.!' dírectriz;e.s do partido bandeirante que aqui re
presenta. Esse d~3curso do nobre adver:sario, proferido Jogo em 
seguida ao do meu illustre "reader", em sentido diametralmente 
opposto, qu<:-r justificando o seu voto e o de sua bancada favoraveL 
ao vêto presidencial ao projecto chamado de: reajustamento dos ven
cimen~LJs de militares e .civis. quer, justificando a identificação de
sçu partk!o cem a maioria parlamentar. em apoio oao Sr. ~tulio-. 
Vargas, e quer, finalmente. fundamentando a attitude de sua ban
cada. em documento em que figura COlilO part::: o Partido Republi
cano Pa.ult:;ta, a roeu ver, repercutiu no pleoario da Camara como. 
uma resp<)Sta velada á oraç:to do nosso brilhante companheiro. 
Bastará o simpl~s confronto ~tre as palavras do illustre Depullado
Sr. Roberto Moreira, mostrando com nobreza a de;assombrada re~ 
acção que, desde 1930 até agora. o :oOGSO partido oppo<;. ao outubrism.o~ 
reacção essa que, posteriormente, veio a ser justificada não por nós • . 
mas pelo repudio com que o fulminaram, de.sd-: logo, as suas m.ai::. .. 
destac;;das figuras. para a;sim evidenciar a sua derrocada patente. 
e a oração do nobre representante do Partido Constitucionalista. ex
plicando o seu enfileiramento com a maioria em apoio ao Sr. Ge- · 
túlio Vargas. como decorrente de uma necessid-adt- para a effectiva . 
coordenaç§o dos podi:re.s no regime republicano presidencial - bas--
tará es.se confronto, repito, para desde logo s-e verificar não ter si~. 

outro o propo;ito de meu respeitav~l ex~adverso senão o de firtnal:' 
perant~ a Nação o ponto fundamental da divergencia entre 05 nossos 
<iois partiàos, por isso que os outros antagoni.sulos serão discutidos. 
e resolvidos dentro das front<:iras de noMo Estado, .se as5im o en- · 
tend~r a representação ào Partido ConstitucionaliSta. · 

Quem, entretanto, como eu, não se furtou aq ,pr-azer de ouvir ou·. 
de ler, · no -Oiario do Poder Legislativo". de 23 de · Junho .p. p. ·O ·· 

discurso do nobre Deputado Sr. Cardoso de Mello. · teria. por certo~ 
con~tatado que S. Ex. da histeria política de S. Paulo, depois do-
advento outubrista, trouxe apenas pare o debate os factos corue-· 
quentes. da Revolução Constitucionalista,. isto é, fez a rememoração
<~dulterada desse 'capitulo que diz respeito apenas ao período de 
1932 para cá. procurando, muito de iodustria partidarla, se esquecer 
<laquelle !apso de tempo que .se fixa d~e a victorla das armaG de-
30 até ao dia 9 de Julho. ~m que o:; paulistas desesperados por 
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-tanto vexam~, por tant;a injuria e por tant:J mcnosrrezo. ~c lt>vantaram
~ yara a implantação do regime legal no Pai-.:. D~ mim, Sr. P~esidente. 
··desde já me obrigo perant~ o meu &tado e em face da Nação, a 
· voltar a es~a tribuna afim de cc-ntradfctar o Sr. Deputado Cardoso 
âe Mello, rJ.as conclusões a que chegou com os documentos escolhidos 
para sustentação de seu discurso. Nem de outra forma compre

nenderi3 um mandato de meu partido. Por emquanto o meu obje
divo na tribuna da Camara é outro. Por não sabe; e não poder 
isolar esses dois periodos da situação politica de S. Paulo. hto é. 
do advmto outubrist>~. até á Revolução de 9 de Julh::J, do período 
.çue med~ia ~ntre essa revolução e o momento actual, deliberei trazer 
para a tribuna minhas observações desapaixonadas sobre a primeira. 
_pl1ase de nos.sa política estadoal pa!"a mostrar 3 seguir, qundo tenha 
a honra de vir novament~ tomar a attenção <ie m~us pan·s em nov,as 
contradict<is ã historia <~qui trazida pelo nobre Deputado, ter •Jido 
exac:tamente esse primeiro periodo da situação de S. Paulo qut' 
àet~rminou o segundo, senco ambos os que dictaram a orientação 
do Parti-:!o Repuhlic<l!lo Paulista de franca, energica, vibra.r\te e irre
n:ovívd hostilidade ·ao governo do Sr. Getulio Vargas, quer na sua 
fr!çil.o dictatorlal. quer na wa face mascarada de constitucional. 

E" verdade - e talvez seja por isso que o meu nobre adver
sario o tive:se escolhido para fundar a adhesão de seu partido â 
_poli tica Jo Sr. Pn-siàente -da R e publica - que foi nesse segundo 

· torno de nossa hi.~toria que a uoanimidad~ paulista se bipartiu, esta
h~leccnclo as posições partidarias divergentes que occupamos hoje na 
Cam3ra. Sem delinear o primeiro capitulo nunca poderíamos estudar, 
com verdade, o s~gundo_ E quem .:se propõe, como eu. a mostrar á 
Nação de que lado se encontram a bóa causa e os bons princtpios 

. tem até 0 dever, con::o methoclo de expos!ção que envolve a necessi· 
dade de bem raciocinar. de se approximar um pouco do prologo 
outubrisb, menos pelo desejo de ataque do ql1e para assentar uma 
coherencia de attituóe5, com que: só podem vestir as compostura.s po
litic:as. 

Duvidamos, Sr. Presidente. duvidamos, em 1930. do outubrismo. 
Que a nos.sa .suspeita era razoavel e justa, eis ahi estão as suas 
ligura.1 centraes ao attestarem, e ahi está, de outro lado, a Nação 
colhendo os seus frutos envenenados. Anteviamos que <·e do lado 

-opposto ~xistiam homens de boa fé. idealistas de verdade. disposto..-: 
. a corrigir os erros evidentes da p-olítica nacional. havia tambem, em 
muito maior numero, esses frios calculadores de situações turvas, 
oromptos a absorver a scentelha renovadora dos ideaes honestos. 
Antesabiamos, como experimentados conhecedores do ambient~ pÕli· 
.tico brasileiro que. embora o surto revolucionaria foss~ res.ultante de 
.um phenomeno socio1ogico irremediavel. não se podia .-;truc:turar 
1.:ma revolução honesta dentro da plataforma de uma candidatura, e 
.llem menos pelas felções moraes de um chefe que, aqui na Camara 
dos Deputados, não fõra além do papel de endos.sante de todos 
e:sses erros a corrigir, sahindo, empo:;;, para se constituir em au:z:iliar 

.do estadJ.;ta que levou ao pelourinho, mainrm-ente ainda quando o 
·.chefe dcsiia revolução não trepidava em testemunhar por escripto uma 
solidariedad~ fementida >a<J governante que ia derubar, indice seguro 

.para nós, os anti-outubrL5tas, da anthropopbagia política que _ahi .se 
vê, gerando desconff;;~nças desestimulantes. para o serviço publico e 
inc:ondi<:ionísmos .;ubservientes, contrarias a uma nova formação es

-piritual da politic:a brasileira, ideali:tada pelos inconfidentes sonha-
--dores da cruzada regeneradora. E previamos, ·finalmente. nõs os 
'..homens de S. Paulo, filiados ao Partido RL"publicano Paulista que. 
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estabeleci<!" a equação revolucionaria com algUIJS dos tennos com:· 
que se a estabeleceu. ou seja, jMtificando-se a revolução, como se 
pret~ndeu justificar, além de outras justificativas sempre repellidas 
por nõ;, cto desrespeito á autonomia de alguil!: Estados, vencedora 
ella que fosse, a simples circumstancia de Ge achar á frente do go
verno wn illu.stre politioa paulista, dla desenc:asearia todas as sua~ 
ires sobr.! o Est!Jdo de S . Paulo, ferindo-lhe os direitos mais pre
cípuos. na revanche injustificavel. ma,; explicavel. como consequenc:ia 
humana da paixão politi0a em sua inconsciente explosão. 

Essa. Sr. Pr~dente, era a perspectiva do Partido Republicano 
Pauli~t-:1. sob o ponto de vista .puramente politico, nos podromos ® 
revoluçiio cJ ,.. J 930 Através do prisma mais estreito do partidarismo 
em qu~ vivçm os hom2n; no Bra~il. conhece perfeitamente a Nação
a\ r:o:;sas ligacõ~s com o illustre brasileiro se achava á testa do go
vemo, para comr.>rchender que, não havendo uma razão de ordem· 
politic<~ supc?rior para qt.;e o abandoaassemos, e, de outro lado, pe-
sêando em nosso juizo a pr~visão bem nítida do que a victoria do . 
outubrismo acarretaria ao Paiz, não seríamos dignoo do respeito doo 
homens de bem e dos que têm bem viva_ a noção de suas re-sponsa· 
bilidades se o deixassemos á sua propria sorte, pa!'a só procura!-(), 
caso vencesse as :seus adversarios. 

O Sr. Teixeira Pinto - E que na dolorosa contingencb .:lo 
exilio ainda projecta sobre a Patria o vulto enorm~ de grande bra~ 
~iieiro . 

O Sr. Wanderley Pinho - Muito bem. 

O SR. MACEDO BITI'ENCOURT - Muito obrigado pelo 
concurso dos nobres collegas. 

Força é declarar, portanto, que não nos pesa na consciencia a . 
nossa compostura nos. basticiore~ de 1930. E. se ainda hoje na 
Camara dos Deputados uma voz se levantar contra aquelle qu-e. 
vencido peLa fek>nia, teve a alteneria dos bravos e a dignidade dos 
nobres. fique a Nação perfeitamente convicta de que o Partido Re
publicano P.IU!ista. ao seu lado nas horas do poder. não silenciará_ 
o seu protesto e a sua conte.:;tação, quando os proprietarios. do mo
mento político pe:-turbarero o ostracismo voluntario e respeitavel . 
desse varão que no sil~ncio só t~m sabido honrar o Brasil no es
trangeiro. 

Não erraDios na previsão; a virt<>ria do outubrismo foi a der
rota de São Paulo . O 24 d~ Outubro que devia constituir, s.tgu.c_lclo -
as. prome3.Sas revolucionarias, a aurora -de todas as ilbcrdades e a 
conquist<i de todas as bemaventuranças, marca para a nossa terra. 
o opprobrio de um Povo, vivendo como vencido. humilhado com 
todos os escarneos. por lhe ter~m arrancado as armas, injuriado com 
todas as inlamias. infamado com todas as c:alumnias. calumniado-

. com todas as mentiras. pela ra%ao cxclusi v a de não se ter enfileirado 
anteriorm-!nte nas hostes dissolventes. Nós, os do Partido Repu~ 
hlicano Paulista e::stavamos, então, .arredados do · governo com a 
victorla revolucionaria. Mas nós n:io eramos a totalidade de SãG. 
Paulo: havia lá um partido de opposição, o Partido Democratko 
que. se a chronica nl!o falha, andou empenhado na Alliança Lt~ 
heral .. . 

O Sr. Pabio htmha - Fique V. Ex. certo de que o P.artld9 . 
Democratic:O do se" arri))ende disso . 
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O SR. MACEDO BITTENCOURT - E. ~ste o jui:to que faço 
de V. Ex . 

. . . e chegou em segll.ida a conspirar: tambem, o que vale dizer 
ter o outubri;tno vencedor passado um attestado pouco lisogeiro aos 
seus proselytos oondeirantes. experimentando-os apenas por qu~nta 
diil'>, para em seguida alijal-<lS do goverac, are que .elles aprendessem a 
despistar em vez de perseguir •. ou esquecer, num ric.tu~ de Budha, as 
angustias soffridas pela terra mater, para então fakirizado~ cresce· 
rem nos conselhos ministeriaes porvirrdouros. . 

Não exaggero, Sr. Presidente, quando me refiro ás humilhações 
atirad!=IS á face de S. Paulo, nesse período que vae da victoria ou• 
tuhrista ato! ã explosão da Re~·oiução Paulista, esquecido pelo nobre · 
Deputado Sr. Cardoso de Mello Netto. em seu discurso alludido. 
Mais do qúe as minhau palavras, com relevo.s d~ verdadeira tevolta, 
faJaria o ma!lifesco do Parcido D,:mocr<Jôco. rompendo cem o Ca
pitão João Alberto, nos primeirOs me:r.cs de 1911. E se esse do
cl!lllento apenas não pudesse traduzir ))em o que s~ntia S. Paulo, 
durante ess.::t dominação, eu evocaria ainda, s~m receio de qualquer 
contestação, ter o dominiu se avultado de tal forma que foi mistér. 
como reacção, se organi.za·.;se a Frente Unka Paulista. para quat 
entrara.::o todas as correntes partidarias de meu Estado, com o escopo 
unico de defender a t~rra conquistada. 

A união dos paulistas reforçava o prestigio político da terra, 
na opposição á dictadura . E os eslor~os reun!dos nesa fr~nte uníca. 
sentindo fundo a desigualdade com que o governo central tratava 
S. Paulo, mandando para a Gua adnlinistração os néos-estaristas 
alienigeoas, concentraram-se, todos. na resolução ela forlllula ioter
V;<ntori<al, e a co:Jdição .. paulista e dvil" trazia um espirito mais. 
ideologico e menos reqiooal do que pudesse par~cer, por i~so que na 
express<1o "paulista" se s.entia como que: um desdobramento completo 
da alm<l a:JgusUaàa de S. Paulo, em. prot~to contra a c:onqui3ta 
injusta, do mesmo passo que a palavra "civil" r~ tinia como um 
brado á Nação contra <;:> militarismo atneaçador. em combate ao qual 
o povo bandeirallte detloha doís campeonatos. divergindo coll:l o 
r;:audoso Pinheiro Mac::hado, elll apoio do principio que e~:~carnava a 
candidatura de Ruy, em !910. assim como adaptou attitude "definida 
e definitiva", ~m 1922, abraçando a candidatura do illustre Sr. Ar
thur Bemardes. 

O St. Getulio Vargas co!llp~enendeu logo ate onde podiam 
·chegar as consequendas de;;.sa união . Sentiu, no primeiro impulso 
de conscieru:ia, a justiça da causa de São Paulo, em cujo curso se 
pleiteava apena$ aquelle -direito inc:oncurso. que o governo dicta
torial assegurava aos outrns Estados. de um interventor da terra 
que, no governo, sempre a tivesse na alma e no coração. E nomeou 
o Sr. Laudo >de Camargo para o governo pauli;;ta . Ma! sabíamos. 
~mtretanto, que. quando os espirltos, no meu Estado, começavam a 
entrar num rithtno de maior tranquillídade. certa manhã apparece: 
por lâ o Capitão João Alberto e, sem motivo plausível ou r.azões 
relevap.tes para a sdmini.stra~ publil:a, exonna, ex-abruptamente, 
o magistrado interventor-. collocando em seu Io.Jar o Sr. General 
Manoel Rabello. · 

Se a tê então, Sr. Presid~mte, os paulistas consideravam a sua 
terra como província conquistacla, verificando a maneira pela qual 
c:> Sr . Getulio Vargas, como d\ctador. chefe -supremo das forças 
armadas revoludona.ria.so, prestigiava a um s~u subordinado. na Íll· 
ves.ti.cia contra um ~uiz, absalutàmente alheio ás paiXões parti<larias. 
et11 detrimento dos. di!SejQs de um povo inteiro, chegaram e.ntão â 
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cruel certeza de que, tendo o Sr. G~tulio Vargas resolvido o per~ 
sonalismo da questão, pre.:;tigiando o Capitão João Alberto, quando 
impunha a sabida do Sr. Laudo de Camargo, do mesmo passo que 
d~monstrava o alto' conceito em que tinha esse illustre magistrado 
trazend~ para o Supremo Tribunal Federal, devotava o maior des~ 
prezo pelas aspirações unaoimes do povo bandeirante . 

A frente unica encontrou no"os alentos e nova; forças para a 
reacçáo, nessa attitude violenta e injusta do capit~o revolucionario, 
que .agia em S. Paulo com a força que lhe vinha do Catt:te. Nõs. 
porque onde houvesse uma represalia ao outubrismo coherente!)lente 
nos encontrariamos, e o Partido Democratico de S. Paulo porque o 
Sr. João Alberto era o seu adversario numero um, posto que todos 
os se:JS acto:; se inspirassem no .Sr. Getulio Vargas, ou, pelo m~ 
nos. no Chefe do Governo fosse esse offioal encontrar sempre o 
maior apoio e solidariedade. 

Da acção conjuncta dos dois partidos, fundidos em frente 'unica. 
crepitou na alma de nossa gente um estado de revolta tão accen
tuado contra a inj ustiça soffrida pelo nosso Estado, que, pelos outros 
recantos do Paiz, já se sentia um protesto g~ral de solidariedade, 
tão vibrante e eloquente. de modo a não szr mais possível •ao governo 
central ·deixar de attender á, no::sas aspiraçõt.s. Tivemos. entao, 
em S. Paulo o governo do Sr. Pedro de Toledo que se avulta na 
rJstoria política de nosso Povo, como a synthese de nossas legitimas 
<Jspiraçõe~. 

Esse governo, Sr. Pr~:sidente. não .teve coloridos partidarios. 
Foi o gov~:rno da fren;e unica paulista, comtituido por homens do 
Parlido Republicano Paulista e do Partido Dem::>cratico, dispostos 
a ass~gurar duração á fórmula "dvU e paulista" que t~os pleitea
vam. !v!as ia ter a vida das rosas .do poeta, porque o Sr. Getulio 
Vargas, nomeando o General Espirito Santo Cardoso para o Minis-
terio da Guerra. em desacco:-do com os compromí·>sos de um governo 
de união n acional, ja admittira a d~posição do Sr. Pedr.o de T oledo, 
quando ~-e deflagrou a R~volução Constitucionalista. e só dahi por 
deante é que se estabelece o segundo período de nossa politica, re
memorada no discurso do Sr. C ardoso de ·Mello Netto, em razão 
do qual voltarei á tribuna para offerecer a minha contradita. 

Não se diga que eu abuso da attenção d e meus pares com 
q ue-3tões regiona es . Se o dis.serem responderei que, em ve-rdade, 
perfilho a opinião dos que entendem que o debate das questões re
gionaes. quando, directamente possam influir no destino da naciona
lidade, devem ser trazidas para a Assembléa Nacional, e submettidas 
ao conh~cimento e exame de todos os bras3leiros. Ademais a in
con3istencia de nossas populações, a diversidade de traços caracte
r ísticos, a desordenação de sentim~tos que deviam ser communs, a 
ignorancia do que se passa em uns, por parte de outros Estados. as 
immensas distancias que DO> separam, o extremismo de nossa im
prensa, ora para a direita e ora para a esquerda, a percentagem 
assustadora do analphabetismo brsileiro, tudo isso desavigora o sen
timento civico que temos de formar. em virtude do indifierentismo 
que; a maioria parlamentar axiomatic:amente, dogmaticamente, quer 
impõr ás questõ~ políticas loc:aes, que outra coisa não são senão 
a propria politica nacional. na sua cellula primaria e basic:a. Sou 
dos que pensam, Sr. Presidente, que quando os recantos maiS afas-

-tados do Brasil se convencerem de que a responsabilidade de seus 
dirigentes e~teja irremediavelmente sujeita á critica de toda a Nação, 
através do Parlamento, só então teremoS effecti~nte uma Patria 
commum, porque essa respoosabili~de _ .se definirá na propria ~ve-
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·ridade da analysr::. avultar-se-á, constituirá um11 f-orça creadora de 
homens public::os, desfará as olygarchias, desfaz:~ndo a indiff.crença, 
e a iirc ;pon~bilid<~de e est3belecerá a c::ohcsão de sentimentos in, 
clinada ·-para o Í':<?m commum com que temos de alcançar o nosso 
futurc. 

Assim pensando, por mim, e tantbem trazido pela necessidade 
.partidaria de r~sponder ao illustre "Jeader" do Partido Constitu~ 
nalista, não me sinto constrangido em reavivar a memoria de todas 
o~ bnsileiros. através de se~ representantes r.essa assembléa. para 
a situação de terra de ninguem que os triumphadores de 1930 ·;n~ 
:fingiram a S. Paulo, ou de terra conquistada, como os paulistas a 
sentiram, em testemunho de cuja veracida·Óe da affirmatíva nada 
mais neccssi~o invocar .senão a formação da frente unica dos partidas 
bande~!'antc->. 

A responsabailidade dessa sãtuação :m S . Paulo foi attribuida 
ao outubrismo generalizado por um roodo errooeo ~ .analysar as 
causas. Em verdade fundada o unico responsavel pelo periodo an· 
gustioso que atravessou a minha terra, com todas as amarguras de 
uma humilhação sem !imit:.;. foi. sem cu vida alguma, o Sr. Getulio 
Vargas porque, chefe supremo de um governo dictatorial e de uma 
política revolucionaria, não se sentiu com alma forte e animo sereno 
para c:omprehender qu: a situação paulista. por S. Ex. creada, era 
dessas que iria decididamente definir a revolução de Outubro. :Sim, 
Sr. Presidente, porque nesse II!Omento da vida nacional as homens 
de bõa vontade da revolução não tergiversaram em conckmnar a 
politic'! da Dictadun., na obra destruidora de S. Paulo, do mesmo 
.passo que coro eUa ficou apenas .essa mole inconsciente de cel!ulas 
com que a natureza plasmou o gy!"asol. E por isso mesmo que Q 

saldo outubrista era gorda e burocraticamcntz tangido em sua von~ 
tade pela vontade suprema de quem podia querer, sem maior analyse, 
pelas massas revoltadas. foi condemnado -em S . Paulo o outubrismo, 
como se fos>e poS.Sivel impedir o effeito sem a cessação da causa e 
como .se o outubrismo não Íosse, depois da apostasia de seus sincefOS 
idealistas, a propria pcssõa .do Sr . Getulio Vargas, dissolvendo numa 
política de C()jimentos demorados a já defficknte união espiritual das 
brasileiros que encontrou solidamente formada no momento de sua 
victoria. 

Mas porque, Sr . Presidente, essa animadversão do Sr. Getulio 
Vargas com S. Paulo? Qu~ el!a existiu e se manife-stou com uma 
c.:rueza calc ulada provam~no os nos~os t!lustres adver.sarios do Ear~ 
tido Constitucionalista aqui na Camara se quizerem explicar, á luz 
meridiana, a formação de nossa frente unic:a. 

Mas porque essa animadversão? O Sr. Getulio Vargas é um 
·homem intelligentl~ e culto. Se não o fosse esse altivo eleitorado do 
Rio Grande do Sul não o elegeria para o Congresso Federal; se 
·não o fosse o President~ Washington Luis não () escolheria para 
!Seu Ministro da Fazenda: se não o fosse a consciencia gaúcha não 
-o elevaria á Presidencia desse mafavilhoso Estado do Sul; se não 
o fosse o; nomes illustres de qu~ se compunha a Alliança Liberal Dão 

·o escolheriam para seu candidato á Presidenda da Republka, por~ 
que eu não cre:.O (e Deus me perdõe se sou lngenuo de mais I) que 
essa ~scolha fosse. segundo se murmurava nos bastidores da politica, 
uma manobra. do illustre Sr. Antonio Carlos para reagir conoo 
injustiça notoria ... 

Intelhgente e culto. o Sr. Getulio Vargas põcle sentir e saber 
-que S . Paulo, pela sua populaç!So, pela sua superfície inteiramente 
trabalhada, peb sua producção, pela sua contribuição na receita 
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.orçamentaria. pela percentagem r~duzida de analphabetismo em con-
fronto com os outros Estdos, pela sua cultura civica e moral, pela 
sua expressão de grande:ta na civlização brasileira, não podia ,se 
subordinar á injustiça dessa <nimadversão e que, cedo ou tard~ con
trii e!la se insurgiria, como desde logo se :nsurgiu com a frcnt: ~ica . 
Podia sentir e saber que hostilizando :S . Paulo. como hostilizando 
.outro E stado qualquer da Federação, abdicava a sua reconhecida 
intd!igencia e cultura, destruindo o que de verdadeiro e honesto 
houvess~ m. •volução de Outubro, maxímé quando o seu triumpho 
se f: rmou ~scncialm~nte no golpe deslechado pelos Generaes Tasso 
Fragoso, Menna Barreto e Almirante Isaías de Noronha, com o 
3" R~gimento de Infantería posto na rua, aqui na Capital Fede-ral. 
em r..;J.n ? da ~acificação geral ck> Paiz. 

Ma.:; então, Sr. Presidomte, s~ a intelligenda e a cultura do 
Sr _ Get•1lio Vargas contr:J-indicavam cs>a animadvenão porque se 
cruxifíco:~ esse povo numa especie d~ escr<!vidão branda, despista~ 
clcra . r<:quintada e s::m intermitencias para que os paulistas sentissem 
devag<~r, se:n exi)losões prejudiciaes ao ·3eu mandarinato, a diminuiJ 
çào, a vergonha, a humilhação e o opprobrio? 

Sr. Pr~sidente, não havendo justificativas dentro da razão e da 
experiencia para essa hostilidade, buscando a sua causa originaria, 
só pod~mos en~::mtdal-a num sentimento inferior de vingança, dessa 
que fazia crescer o temor de Jupiter, na mithologia, 011 o poder de um 
Cesar no pa~ani-;mo romano. E por que essa vingança; Uma d~ 
duas: ou porque, a mai::>ria absoluta de S . Paulo -abraçou a candi
datura de set> antagoni>mo no pleito presid2ncial. ou. então, porque. 
essa m~srna maioria paulista prestigiou, até ao ultimo momento. o 
governo do Presid-ente ·w ashington Luis . D~vemos. Sr. Presidente. 
entretanto, excluir a primeira alternativa, em respeito aos nossos 
adversarios: com effeito, não se comprehcnd~ que tendo o Partido 

. D emocra ri.::o de São Paulo abraçado a candidatura do Sr. Getulio 
V ar·gas, na A!Hança Liberal, tomado parte activa n·a campa·nha. 
em excur~ões de propaganda, na opposic;ão ao Partido Republicano 
Paulis[a, wncedora ~ssa canJidatura, por força da revolução de 
1930. não fossem os destinos e o governo de nos;o Estado entre{lues 
aos h,:,:nens desse partido que, embora estivessem com a causa r.tá. 
e r<~m oa ulista ~ como nós _ 

A- não raciocinar desta maneira só poderemos chegar ã conclu
-são de quE! o Sr . Getulio Vargas. da mesma .forma por que nos 
feria, como adversario. julgava tambem os politicos do Partido De
mocratico, ou então eramos todos proscriptos da administração do 
nosso Estado, pelo crime commum d!: ser paulistas_ Excluída, por
tanto, a primeira alternativa. rest2 a ultima estabelecida: o Sr, Ge
tulio Vargas hostilizou S!io Paulo p10ra e simplesmente porque o 
-seu partido ;:>olitico dominante, até 1930, j)restigiou por convicção 
patriotica bem inspirada -: por um principio de lealdade partidaria, o 
governo do Presidente Washington Luis . A não ser por essa razão.:: 
expliq~cm os nobres defensores do Sr _ Getulio Vargas por que 
o foi. · 

Se aiguem se levantar para dizer que es.sa circumstancia não 
. podia constituir mptivo para tal hostilidade, concluindo-se por i.S50 
pela inex!stencia da animadversão do governo dictatorial. responderei 
que a existencia de~ rancor do Sr. Getulio Vargas contra os pau
listas, reduzllK!o a sua terra a wn campo experimentai de estadistas 
. ~çipieptes, encontra a sua prova provada na fonnação da frente
·~ca ql,le 1~ ~ormá!llO:> e na qual se encontravam todos os nossos . 
;1dversarios ~ctuaes . E tanto essa hostilidade se resumia na cir-
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cumstancia apontada. isto é, no apoio do Partido Reoublicano Pau
lista ao governo do Presidente Washington Luis, que ' todos os maleD 
da Republica velha foram debitados ao perr~pismo, expr~s.;ão oom 
que se generalizou, em todos os Estados da Federação, , a guerra aos 
que não quizerern, levados por uma presciencia infalliv;l, acceitar a 
renovação mystificadora das opposições victoriosas pcbs armas . 
Perrepismo era o Prezidentc Washington Luis que cahia; perrepismo 
era os seu.~ mi::listros vindos de todos os- E stados; perrepismo era o 
Estado em que o Pre3ide:::~tc deposto fizera a ~ua carr~ira ?Oiitlca 
e perre?ismo era, fin'llmente, tndo o que não fosse favorav>!l aos 
de3ma:tdo.s do S r, G etulio Vargas. Na guerra ao pcrre pismo foi 
que se I und.;;u a .animadversão contra ~São Paulo, na quai nem os 
nesses advcrsarios d~ Partido Democratico escaparam . 

Mas. Sr. Presidente, teria errado o meu partido apoiando como 
apoiou o governo do Sr. Washington Luis? Eu tenho de mim que 
r.ão ~. sem entrar em maiores considerações de ordem politi<:a e 
administcativa. civica e moral, justificarei o nos.;o apoio a esse go
verno tão sô na dec:Jaração que já fiz: de uma previsão realizada da 
inefficiencia do outub~ismo e na lealdade partidaria que decorria 
dessa primdra convicção. Entretanto. prefiro argummtar com as 
premi:>sas do meu advers~io do que com as que eu possa estabelecer 
e, por con.s>~guinte, somente para o effeito do d ebilte, acceito a hy~ 
pothese de que <' Partido Republicano Pauli>ta tiv~sse errado apoian~ 
do o governo do Sr . W ashington Luis. 

Quaes teriam sido as. consequendas reaes des.~e nosso hypothetico 
erro? D uas: o triumpho da revolução de Outubro e como decorre11~ 
da della a luta aberta pelo governo dictatorial para reduzir São 
Paulo a urna situação ~ui generis na Federação Brasileira. Como 
se vê o nos;o erro teria sido dos mais e)(cusevci:> porque delle de· 
corr~u. ~m pr'.meiro Jogar, como proclamam c.s p roprios triumpha~ 
dor~s. a victoria de uma revolução dita regeneradora, de~encadcada 
para salvação nacional, e que se propunha a modificar completamente 
as nossas praticas pollticas .. administrativas. cccnomicas e financeiras. 
Além disso, e:;se nosso erro, tendo motivado a p<:rs~guição por parte 
do chefe elas forças victoriosas. deu tambem raz:iio para que a gente 
paulista, !!uma viva demonstração de energia patriotica. salutarissima 
na formação do<; povos, se levantasse, como um só homem. por um 
principio genuinamente nacional, ~ai seja o de fa:z:er imperar a lei e 
contra o arbítrio, inscrevendo, então, com o psl'udo erro de meu 
partido, e:;:;e Jlorão admiravel que marcarã na hi~toria politlca do· 
Brasil o capitulo mais expressivo de unidade civica de um povo. 

O Sr. Teixeira Pinto - Na histeria do mundo. não nil do Bra~ , 
si! só . 

O Sr. Morae:s Andrade - Permitta,me o nobre orador um apar• 
te. Est.:>u ouvindo as affirmações contidas no seu discurso com a 
maxima bõa vontade, sem a deliberação de aparteai-o. nem de re-
ctificar alguns factos a que V . Ex . se tem referido. Entretanto. se 
V . Ex. quer dizer que a causa - e causa immediata do erro, 
hypothetico, como assevera o nobre Deputado - do Partido Repu
blicano Paulista teria sido a pagina de gloria. como affirma ainda 
V. Ex .. que Sl§o Paulo es.c:re,•eu, - devo fazer um reparo: uma 
coisa nada tem com a ou tt'a . Erro h ypothetico ( admitto a afHr~ 
mação de V. Ex.) do Partido Republicano Paulista teria sido, 
.quando muito, uma causa occasional dessa pagine. de gloria. Então, 
.sim. teria· motivado a Revolução, em virtude dos desmandos que os. 
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revolucionarlos de Outubro exerceram em São Paulo, dando nova 
opportunidade para a zxplosão de 1932 . Se a affirmação de V. Ex. é 
feita nestes termos, estou de ac:cordo com ella; se é em termos 
-diver~os, opponho meus embargos, porque não foi o Partido Repu
:blicano Paulista o unico q u-e fez a revolução de 1932. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT- Nem eu disse isso . 

O s~. Teixeir-a Pinto - Foram os homens do Partido Repu
blicano Paulista que levantaram a Revolução. Os demais adhe
r iram. 

O Sr. Moraes Andra1c - Não é exacto! Prote.~to, porque 
muito antes do Partido Republicano Paulista nõs nos Jevantavamos 
em Sã~ Paulo p<~ra verl->erar os desmandos da R~volução . · 

O Sr. Thcotonic .~!orrtciro de Barros - A Revolução paulista 
foi fel~a pelo povC\ dE' Sl!ío Paulo. 

O Sr. Presidente - Att~nção! Ha um orador na trib~ma. 

O S.-. Moraes And~adc - Se o orador aHirma trata-r-se de uma 
causa occ:asional - t~rn razão; se fala no sentido de causa efficiente 
- não é exacto . 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - O lllustre collega me 
.t:~ennitte dizer-lh!: que não qui:, propcsitadamente, ente-nde-r o que 
eu disse. 

O Sr. Moté:es Ardrad,, - O nobre Deputado não pode- atirar~ 
·me essa offensa. asseverando que não quiz "propositadamente enten
der" a; suas palavras. 

O SR. MACEDO BITI'ENCOURT - Não houve oEfensa . 
.E' que V . Ex ., no «parte com que me honra, quer fazer um dis-
-curso de ataque acirrado ao meu Partido .. . 

· O Sr. Moraes Andrade - Como?! 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - . . . quando sustentei. 
para argumentar, que tivessem sido os elementos do m~u Partido 
-note bem o illustre Deputado - os causadores da Revolução de 
1932, prestigiando o Governo do Sr. Washington Luis. 

O Sr. Mo~aes Andrcxk - Foi o que eu dl:;se no meu aparte. 
Agora, se V . Ex . a.ffirma que é uma causa occasional ... 

O Sr-. Pinheko Chagas - Estão de accordo . 

O s~. Moraes Andrade ·- ... estamos inteir-amente de accordo. 
-Pelo modo que V . Ex. falou fazia pensar que o Partido Republicêll11o 
Paulista· tivesse sido a unica causa efficiente da Revolução ·de 1930. 

O Sr. Presidente - ,l\ttenção! 

O Sr. Thdonio Monteiro de Barros __;_ A discussão nesse ter
reno é esteril, porque a Revolução não tem donos. 
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O Sr. João Neves - Não tem donos, mas teve victimas. 

O S:-. Th,~otonio Monteiro de Bat.YO~ - Nós sabemos, como 
Ex. , que a RP.volução te1n victimas ... 

(Trocam.sc outros aparte-s. Sõam. os tympanos). 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Os que eram, portanto 
como teria errado o Partido Republicano Pauíista, não podem me
recer essa ogeris2 com que lhe quiz ferir o adversario, visto como -
são os sctts proprios hlimigos que, inconsci~ntes ou paradoxaes, na 
accusação formulada mostram-no como o cau:;ador da revolução de 
1930. :io mesmo passo que procuram affirmar que essa revolução 
foi a .salvação do Brasil. 

Considerado o supposto erro de que nos accusam, retomemos 
o fio do raciocínio para chegarmos ás nos.:;as conclusões: a domi
nação d~ São P:JUlo foi a consequencia do erro do Partido Repu
blicano' Pauli~ta. apoiando o governo do Presidente Washington 
Luis que. na analyse de nossos adversarois, teria sido desastrado, 
atrabi!iariC' ~ impatriotico. 

Sr. Presidente. O Partido Con:;titucionalista de São Paulo apoia 
abertamente o governo do Sr. Getulio Vargas. Essa solidariedade 
foi aqui proclamada bem alto, pelo nobre Deputado Sr. Cardoso de 
Mello Netto, em nome da ·coordenação àos poderes no regime pre
sidencial. quando aqui s.~ discutia o véto sobre o reajustamento dos 
vendm·!ntos do funccíonalL~mo civil. Essa -solidariedade do Partido 
Constitucionalista de São Paulo chega aos extremos de se atirar á 
minoria parlamentar a que pertencemos a pecha de demagogia, pela 
razão unica de criticar e combater o Govemo do Sr. Getulio Vargas 
que está levando o Pal~ da nobreza á penuria e desta á miseria ma
terial e moral. 

O St". Carlos Gomes - Isso se tem dito de todos os Governos 
do Brasil. 

O SR. MACEDO BITI'ENCOURT - E isso ê tanto mais 
Verdadeiro quanto é certo que um dos mais illustres representantes 
da bancada do Partido Constitucionalista nesta Camara, o nobre 
Deputado Sr. Orcar Stenvenson. em entrevista concedida a mn dos 
}orilaes de São Paulo e largamente publicada aqui -na Capital Pe-: 
deral. referindo.se aos boatos correntes sobre a pacificação da po
Jitka nadonal, disse o seguinte: 

"Elementos da minoria têm desenvolvido trabalhos inten~ 
sos nesse sentido, mas -sem ne-nhuma dose de sinceridade em 
sua.~ manobras politicas. Sã.o quasi todos elementos sern ne
nhuma projecção po!itica que não representam parceiia grande 
de opinião publica e por isso mesmo inexpressivos que andam 
falando gongoricamente em pacificação da palitlca :nacional. 

O Sr. Joiio Neves - V. Ex. permitte wn aparte? 

O SR. MACEDO BITI'ENCOURT- Com muito prazer. 
O Sr. João Neves - A minoria não tomou conhecimento da 

entrevista. 

O SR. MACEDO BlTI'ENCOURT 
gamente nos jomaes desta CapitaL 

Pois foi publicada lar-
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O Sr. João Neve~ Só agora estamos tendo conhecimento. 

O Sr. Bias Fortes - Aliãs, é interessante. 

O Sr. Baptista Luzardo - Seria interessante que o nobre Depu~ 
tado paulista que assim se manifesta em entrevista. ratificasse os 
conceito.:; ahi expe:ndidos da tribuna da Camara, para que a minoria, 
então. della tornasse conhecimento e desse a resposta que merece . 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Continua o nobre Depu~ 
tado Oscar Stevenson: 

"Não creio ern absoluto na s~nceridade desses homens que' 
no Jogar de trabalhar e desempenhar honestamente o seu man
dato foram para oa Camara - e é com pesar que constatamos 
- para ali fazer a mais esteril demagogia . 

Vivemos um momento delicado. profundamente dellcado . 
E' preciso que <JS brasileiros comprehendam com elevação 
de vistas a gravidade da hora e esquecendo por um momento· 
o odio acirrado pelo fogo destruidor das paixões politicas, col
Jaborem de corpo e alma na obra do reerguimento financeiro 
do Paiz . A demagogia õca ê um. crime dos momentos que
estamo~ vivendo. 

A opposição no Jogar de passar o tempo e atacar o p~· 
sidente da Republlca - em pura perda para o Brasil - devia 
trabalhar, construir e erigir". 

O s~. Pinheiro Chagas - Adherir ã . maioria. 

O SR. MACEDO BlTI'ENCOURT - "E não como está f~ 
zendo, investindo violentamente contra a ordem de coisas que 
ahi estâ. Ponderem todos e verão que a raZão está com quem 
assim pensa". 

O Sr. João Neves - Parece uina var-ia do Jornal do Comnierdo. 
(Risos) . 

O Sr. Biàs Fortes - Não é vantagem atacar a minoria. (Ri' 
so$). Vantagem é atacar o Sr. Getulio Vargas, qtte está no Go-' 
verno. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Perfeitamente . 
Mas essa solidariedade ao Presidente Getulio Vàrgas não se 

Jimita apenas :a cha!llal' demagoqo.s aos que, na mi1loria parlamentar, 
não commungam com as idéas do .Partido Constitucionalista <Je São 
Paulo. Invoectiva-nos com o zelo infundado de quem receia con• 

. c:urrencia para a posição commoda que desfructa na polltlca n~cional, 
quando a.ffinna o .nobre deputado paulista que "elementos da minoria 
tem d~senvolvido trabalhos intet~sos nesse .sentido, mas sem nenhuma 
d~ de sin~iidade em suas manobras politicas" . 

0 &. Pinlu:irc ChagtU - E' pena S. Ex . não ter dito qu~s 
. esses clementos. 

O Sr-. ~ales Andratk - O orador conunenta - é um direito 
&eU, os s~ua. ooikgas da miriõmi có.iiiliíeÍltanl - e é um d.irdto delles 

·- as palavras que o }Onlál attribile. • • · · 
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O SR. MACEDO BliTENCOURT- Aliás, todos os jomaes 
.:!o Rio e de São Paulo. 

O Sr. Mora<":> Andrade - ... ao nobre Deputado Oscar Ste• 
venson. Não sei o que ha a esse respeito. Não conhecia essa 
~ntrevista. nem li as palavras do ·nobre Deputado. e lamento que 
S . Ex. não esteja pre.:>ente para, ouvindo aqulllo que V. Ex. está 
lendo, e que naturalmente o jornal <i e S. Paulo disse e os daqui 
transcr~veram - não ha duvida alguma nesse sentido - S. Ex. ex
plicasse o que realmente affirmou ou rectiFicasse os exaggems que 
<> jorn::~l lhe tivesse attribuido. Uma coisa, entretanto, é certa: o 
d ireito que V . Ex. e seus collegas têm de commentar as palavras 
attribuidas ao Deputado Oscar Steven.son não deve ir ao ponto de 
fa~er com que se extendarn essas palavras a todo um partido de que 
S . Ex. nào é leader. nem director. 

O Sr. Pinheiro Chaga.ç - Ainda bem que V . Ex. formula esta 
declaração. 

O Sr. Moraes Andrade - V. Ex. nunca ouviu semelhantes 
affinnações de n-enhum dos responsaveis do Partido Constituciona~ 
lista . 

O Sr. Pinheiro Chagas - V . Ex . está assumindo uma attitude 
<!legante. 

O Sr. João Neves - A minoria acceita as palavras do onobre 
Deputado Moraes Andrade co1110 expressão dos sentimentos que do
minam a bancada constitucionalista a nosso respeito . 

O Sr. Moraes Andrade - Aliás, V. Ex. sabe perfeitamente 
·que desde a pri~ira ve:z; que nos encontJ:ámos frente á frente, nesta 
Camara ou na Constituinte, foi sempre com o m-aior respeito, fa~ 
zendo justiça aos melhores sentimentos dos nosso.s adversarios . Não · 
poderíamos, portanto, emprestar =-:gundas intenções, ou intenções 
:menos louvares, aos nossos adversarios. 

O Sr. João N eves - Agradecemos e registramos a attitude de 
V. Ex. e de seus collegas . 

Ç> Sr. Pinheiro Chagas - O Sr. Oscar Stevenson emittiu, por• 
tanto, uma opinião pessoal. O que se deduz da attitude elegante. 
assumida pelo distincto collega Sr. ·M.oraes Andrade ê que o Par ... 
tido Constitucionalista não endossa as palavms do Deputado Oscar . 
.Steve<~son . 

O Sr . . Wanderley Pinho - Reprova-as. 

. O SR. MACEDO BITI'ENCOURT - Peço licença para cü-
~ordar de V. Ex. O Partido Con&titudonalista só discordou na· 
:parte da entrevista em que se atira uma· pecha â minoria: não dis
«Srda entretanto, do Sr . Oscar Stevewon; quando S. Ex. pleitea: 
·em· favor do Sr . Getulio V3r9as até a solidariedade da minoria . 

O Sr.· ]o!o Nefie!s - Não se trata disso; trat~ das nos.sasi 
iutensái!:~. 
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O Sr. M.ora~s Andrade - Onde é o que o nobre or.ador viu: 
isl'.O? Então collaborar com o governo é emprestar~lhe solidariedade?' 

O Sr. Presidente -Attenção! Advirto o nobre orador que está 
fiado o tempo do -expediente . 

O SR. MACEDO BITTENCOURT- Peço a V . Ex. con
s!der.ar-me iascripto para, em explicação pe=al, concluir o meu 
discurso. 

O Sr. Presidente - V. Ex . será atendido. 

Duraot~ o discurso do Sr. Macedo B;ttencourt, o Sr. 
Euvaldo Lodi, 2• Vice-Presidente, deixa a cadeira da 
Presidente, que é occupada pelo Sr. Antonio Carlos, ·Pre
siáente. 

O Sr. Presidente - Existindo uma vaga na Commissão de 
Agricultura, em virtude do afastamento provliorio do Sr. Deputado 
João Testes, designo para preenchel-a o Sr. Deputado Simões da 
Cunha. 

Tambcm na Commissão de Legislação Social está ausente o
Sr. Deputado Jehovah Motta. Para substituil-o, indico o Sr. Depu
tado Xavier de Oliveira. 

Está finda a hora destinada ao Expediente . 
Vae-sa passar á Ordem do dia. (Pausa) , 

Comparecem mais, durante a hora do fupediente, os Srs.: 
Generoso Ponce, Caldeira Alvarenga, Fenelon Perdigão, Clemen

tlno Lisboa, Genaro Ponte, Lino Machado, Agenor Monte, Adelmar 
Rocha, Pires de Gayoso, Plin!o Pompeu, Fernandes Tavora, Hum--· 
berto de Andrade, Figuejredo Rodrigues, Xavier de Oliveira, José 
Augusto, Alberto Roselli, Mathias Freire, Herectiano Zenaide, BottG 
ile Menezes, Odon Bezerra, Ruy . Carneiro, João Cleophas, Ozorio 
Borba. Adolpho Celso, Barbosa Lima Sobrinho, Domingos Vieira, Al
de Sampaio, Teixeira Leite, Oswaldo Lima, M.otta Lima, Emilio de 
Maya, Valente de Lima, Deodato Maia, Melchisedeck Monte, Alta· 
mirando Requião, Manoel Novaes. Luiz Vianna Filho, João Manga• 
beira, Alfredo Mascarenl'las, Arlindo Leoni, Francisco Rocha, Pedr:o 
Calmon. Arthur Neiva, Raphael Cincurá, Edgad Sanches, Attila A
maral. Ho~ Pires. Ubaldo 'Ramalhete, Nogueira .Penido, Pereira· 
Carneiro, Julio de Novaes, Candido Pessoa, Henrique Lage, Levi Car· 
neiro, Eduardo Deduvier, Bento Costa, Hermete Silva, Acurcio Tor.;.. 
res, Lontra Costa, Candido Filho, Nilo Alvarenga, Bandeira Vaughan, 
Arthur Bernarde.s. Noraldino Lima, Bias Fortes, ·Pinheiro Chagas, 
Martins Soares, Clemente Medrado, Josê ·Braz. Tbecidonliro Santiago, 
Augusto Viegas. João Beraldo, Arthur Bemardes F"úho, José Ber~ 
nardino, Matta Machado, Simão da Cunha, Anthero Botelho, Bueno 
l3randao. Delphim Moreira, Oscar Stevenson, Carlota de Queiroz~ 
Barros Penteado, Cincinato Braga, Laerte Setubal, Bias Bueno, Alves; 
Palma, Roberto Móreira, Aureliano Leite, Laudelino Goxneos, Trigo· ile 
Loureiro Corrêa da Costa, Pl!nici Tourinho, Paula Soares, Abelardo· 
Lw:, DÓrval Melchiades. Carlos Gomes de OHveira, Jo~o Carlos 
Borges de. 1\.!edeiro$, Baptista Lusardo. Acnes Dias, Ptldro Vergara •. 
Frederico Wolffenbuttel, Victor Rwsomano, Raul Bittencotirt, AS--
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canio Tt:bino, Ad;;lberto Corrêa, João Neves, Oscar Fontoura, Eurico 
Rib,;;iro. Ermando Gomes, Sebastião Domingues, Abel dos Santos, 
Francisco di Fiori, AbiJio de Assis, Arthur da Rocha, Francisco 
Moura, Alberto Surek, Damas Ortíz, Vieira ·Macedo, Martinho .Pra~ 
do, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Paulo As
.".umpção, Pedro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez Arlindo 
Pinto, Augusto Ccrsino, Cardoso Ayres. Sylvio Leitão, SaÍgado Fi~ 
lho. Moraes Paiva, Barreto Pinta e Thompson Fiores. (134). 

Deixam dl' comparecer, os Srs.: 

Arruda Camara, Deodoro de Mendonça. José Pingarilho, Agos-
tinho Monteiro. Democrito Rocha, Olavo Oliveira, Jehovah Motta, 
Ricardo Barre to. Mario Domingues, Severino Ma ri:~:. Mello Machado, 
Lauro Passos, Pedro Lago, J. J. Seabra, Magalhães Netto, Asdrubal 
Sõares, Francisco Gonçalves. Cesar Tinoco, Alipio Costallat, ·Lem~ 
grubei" Filho, Lavindo Coelho, Adelio Maciel, Washington Pires, 
Juscelino Kubitschek. Policarpo Viotti, Fürtado de Menezes, Carneiro 
de Rezende. Vieira Marques. Negrão de Lima, Celso Machado, João 
Penido, Rezende Tostes, João ' He'llrique, Jacques Montandor. Abreu 
Sodré, Paulo Nogueira, Gama Cerqueira, Joaquim Sampaio Vida), 
Hyppolito à-:> Rego, Felix Ribas, Gomes Ferraz, Meira Junior, Justo 
de Morae~. José Cassio. Dario Crespo, Adalb~rto Corrêa. Àniz .Ea~ 
dra, Silv'l Costa, Martins e Silva, Chrysostomo de Oliveira, Lima 
Teixeira. ·Roberto Simonsen, Moacyr Barbosa, Vicente Gouveia e 
Paulo Martins. (54} .,. 

ORDEM DO DIA 

3.• discussão do projetco n. 218. de 1935. coTJCedem:lo 
premio para o inventor de uma macNna para extrahir cêra 
de camaüba; com parec:eres favDl"aveís das Commissões de 
Agricultura c de Finanças e Orçamento. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projecto. 

O SJ<. Cdé F.t.lbo (Pela ~dem) - Sr. Presidente, ha na Casa 
dois projectos sob:re a cêra de carnaúba. Um visa conctder um pre~ 
mio de 50 contos ao inventor de machina para e:r:tracção da cêra; 
o outro, de n. 133.-A, de 1935, regula a fabricação da cêra de car· 
naúba, crêa a padronização official, estabelece multas e fixa os va· 
rio:; typos de exportação. 

Parece-me, •Sr. Presrdent.e, que, em se tratando de materia per
feitamente igual ~m ambas as proposições, dever-se-ia remetter o 
projecto em discuss~o <\ Commi.ssão de Agricultura, para que o es• 
tudas.se conjuctamente com o de n. 133-A, offerecendo um substitu~ 
tivo, de tal sorte, que as disposições constantes do projecto n, 218 
se incorporassem no texto daquelle projec:to. 

Penso que melhor legislariamos, deixando as duas materias 
numa s6 propositura. Não comprehendo bem por que .devamos ap• 
·provai" um projecto, concedendo um. premio a quem deve inventar 
uma machiaa para extracção da céra de caroaüba. e, separadamen
te, votal" um outro projecto, qtte já tem parecer das Comml.ssões de 
Finança:> e de Agricultura, estabelecendo typos para exportação. 

Sou, Sr. Presidenu, favoravel ao projecto em disc:ussão, fa~ 
:z:endo apenas :a· restric<;ão delle '~r votado com a ma teria do pro• 
jecto 133-A, de 1935. 
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O Sr. Teixeita Leite requer e tem pcrnússão para falar da ban, 
cada. 

O Sr. Teixeita Leite (Pela ordem) - Sr. Presidente, o proje
c:to em discus.~ão. de n. 218. e de minha autoria. Devo ã Camara 
algumas explicações a respeito _ 

Sabem todos que vivem no extremo norte do Pa:z e ria região 
do Nordeste, que 03 processos de extracção da cêra de carnaúba 
s~o os m ?.is ~m/iricos e rudimentares. Esse producto, entretanto, 
CJl.'C constitue riqueza e~scncialme-nte brasileira, porque, pelo seu ele, 
vado ponto de íusão, ainda não encontrou succedaneo em todas as 
cutra; e~pecies crríf"ras naturae.s ou fél.bricacias em diversas regiões 
do Mundo . . 

O s~ Hugo Napotcão - Nem põde ser transplantada para ou, 
tra palz. 

O SR _ TEIXErRA LEITE - ... precisa e merece o desvelo 
da~ autorida-::les publicas. 

O preparo consiste no córte das folhas. que são postas a seccar 
e, em seguida, submettida; a uma nagellação. N~ss~ processo ru~ 
diment3r é p~rdida 9rande quantidade de material. Além disso, a 
cêra --~·palhada pelo chão, mistura-se com toda sc-rte de impurezas, 
torna:~do-se sobremodo impropria e desvalo rizada . 

Po~ is~o . e n:> <>levado p;oposito de melhorar a situação d e• 
ccrrd\'te elos r:roce"~os rudimentares da extracção da cêra de car, 
m:t:ba. apresentei, d ':! a ccordo com illustres companhriros, P-obretudo 
àa regi5o do nordêste, que bem conhecem a exploração dessa rique
za n:Jlur;'.!. utn proj~cto instituindo determir.ado premio ao inventor 
de \:rr. proc~s5o ou machina capaz de remover esses obstaculos. 

O nobre D eputado que me precedeu, e cuja; razões julgo mui
to podere~. declarou que o!> motivos que lhe dictaram a apresen
taç5o do projecto estavam subord:nados ou intimamente ligados â 
proposição que creava um instituto especial para o tratamento da 
cêra ele carnaúba, tendo sido apresentado pelo Sr. Deputado Hum~ 
berto d;: Andrade. 

O projec!o a que me refiro é da autoria do Deputado Feman~ 
des Tavora. Peço permissão, então, para esclarecer que a primeira 
dessa;. .medidas visa a creação permanente do s erviço de fiscaliza~ 
ção e padronização da cêr.a, estabelecendo typo de eJCportaç:io. Em~ 
bora visando os mesmos altos propositos no sentido de amparar essa 
producção. proporia a immcdiata approvaç:ío do projecto, nos ter, 
mos do parecer da Cornmissão de Agricultura. concedendo um pre~ 
mio de .:em contos ao inventor da machina ou processo que viesse 
beneficiar inuncdiatamente esse producto nacional. 

Pediria, pois, fosse apresentado, para votação final, o substitu~ 
tive da Commissão de Agricultura, que manda elevar o premio para 
cem contos. 

O Sr. B:ttreto Pinto - Sr. Presidente, pediria a V. Ex. se di• 
9nasse enViar-me o projecto. pois. o Sr. Th!putado Teixeira Leite se 
refere a um parecer da Commissão_ de Agricultura que manda .dar 
o premio de cem contos. O parecer da Commiss.ão de Agricultura 
é ante.-ior ao da Commissão de rinanças que manda acceitar esse 
projecto tal qual está, ou seja, com o premio de cincoenta contos. 

O Sr. Presidente -V. Ex. vae s~r s~tisfeito. 
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O Sr. :B:Irn!to Pinto - Sr. Presidente, a Commüsão de Finan
.. ças, no seu parecer de 3 de Abril do corrente anno, sobre o proje
. cto concedendo prem1o ao inventor de machina para extracção de 
cera de carnaúba, .declarou que devia .ser a.pprovaào o projecto sob 
n. 170, de 1934, que visa concorrer para o aperfeiçoamento da pro
ducção, augmentando assim o.s recursos econo.micos do Paíz. 

O lllustre autor do projecto, ·Sr. Edgard Teixeira Leite, ac~
bou de ;nformar que o premio é de cem contos de réis. 

O Sr:. Gafe Filho - Aliás, de accordo com o parecer da Cem
missão C:e Agricultura. 

O SR. BARRETO PINTO - O parecer d~ Commi,são àe 
Agricultura, que fixa em cem contos o premio, t~m a data de 14 de 
Março d~ 1S35. 

Acontece, porém, que, um l]lez, depois, vem a Commis.:i§o de fi
nanças e aconselha a .approvação do projecto conforme foi apresen
tado, isto é, mandando dar o premio de cinc:oenta contos. 

Ne:;sas condições, desejaria que V. Ex., Sr. Presidente, se di
gnasse de informar á Camara, se ·o que vae pr.:valecer ê o parecer 
da Commiosão de Fina.nças, ou o da de Agricultura. 

O Sr. Presidente- Não posso responder ã V. Ex., pcrque não 
sei o que e.stã na con.scknda dos Srs. Deputados. Elles terão que 
decidir por um ou por outro desses pareceres. 

O SR. BARRETO PINTO - Em vista disso. pedirei prde~ 
.rencia parp. .a votação do parecer da Commissão de Ag,ricultura, 
que, fixando em cem contos o premío, se me afigura mais sympathi; 
<:o. Enviarei a V. E~., requerimento nesse sentido. 

O Sr. ~dente - Subbmettereí opportunamente o pedido de 
V. E:t. á Casa, que o deddirã. 

O Sr . Abelardo Marinho 
218, do corrent~ annc,. de autoria 
s~:ripto tambem por 'muitos outros 
art. s·. o seguinte: 

Sr. Presidente, o projecto n. 
do Deputado Teixeira Lcit~. sub-
nossos collegas. determina. no seu 

"A a ceei taçSo do premio mencionado = art. 1 • im:. 
portará em deixar a invenção, desde logo. no do:nínio pu~ 
tJ!ico, sem direito a qualquer patente. privilegio ou qual~ 
4uer outra vantagf:m ... 

Ora, Sr. Pre:Jidente, QS artigos anteriores a esse, a ct~ja leitura 
acabo de proc".der, estabelecem as condições de um ·premio para o 
i!lventor de machina ou processo destinado a aperfeiçqar a extracção 
d~ cêra de carnaúba . 

Comorehendem15~ as consequencias do invento com que o pro
'jecto esti;nu!a a capacidade creadora dos nossos patrícios . Esse ia~ 
v~nto está destinado, ·talvez. a trazer uma revolução na industria 
extractiva da carnaúba. 

O Sr. Tei:reira Leite - D:z V. Ex. muito bem. 

O SR. ABELARDO MARINHO - Dabi, e já agora posso 
reaffirma1' o que acabo de dizer cvm o apoio que me trouxe o :~~obre 
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Deputado idealizecior do proj~cto - dahi o alto valor desse invento-.. 
Entretanto, o mesmo illustre Deputado, cuja opinião fortalece meu
conceito, e que pensa sobre o assumpto de maneira, talvez, mais ra
dtcai do que eu, esquecendo v elevado merito do inv-ento, propõe
quasí uma verdad~íra · expropriação, no sentido revolucionaria da- . 
palavra. S. Ex quer que, m·~diante meia centena de contos, um 
invento dessa imoortancia· caia, inunediatamente, no domínio pu-
blico. · 

Creto. Sr. Presidente, que não ha exemplo, talvez. na histeria. 
da humanidade,· de se fazer cahir em domínio publico. mediante in
demnização mesquinha, como essa, um inver.to de alcance tão ale
Vüntado. 

Por isso, Sr. Presidente, formulei emenda, que manda suppri
mir o a rtigo 5", por julgai-o contrario á Justiça e. alem do mais; 
profundamente, iníquo. . 

Essa a emenda que tenho a honra de fa:z:er chegar ás mãos de .. 
V . Ex. 

Vém á M ésa, são, successivamente lida;, ,apoiadas e- · 
enviadas ás Comissões de Agricultura, Industria e Com
merda e de F inanças e Orçamento as s~guintes 

Emendas ao projecto n. 218, de 1935 

( 3• discussão) 

N. 1 

.Supprima-se o artigo 5" . 

Sala das Sessões, 20 de Julho de 1935. - Abelaz:io Marinho.. .. 

N. 2 
Onde convier : 

Artigo. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar a ne-· 
cessaria <:>peração de credito. 

Sala das Sessões, 20 de Julho de 1935. - E. Barreto Pinto. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela ordem) - Como declarei á Ca-
mara, pretendia requerer preferencia para a votação do parecer da· 
Commissão de Agricultura que mandou alterar de 50 para 100 contos 
CJ premio a que se rerere o projecto, aJ:im de poder a Casa votar a· 
materm, devidamente esclarecida. Diante, oporém, do que acaba de 
dizer o nobre Deputado, Sr . Ab:1ardo Marinho, apresentando uma. 
emenda, o que deter.ninarâ a volta do projecto á Commissão, sug
gerirei tambem. uma modificação, visto como verifico que a medida· 
não teria resultado pratico e não attingiria o objectivo colllmado. 

Estabelece o art. 183 .da Constituição Federal: 

"Nenhum encargo .:;e creará ao Thesouro sem attri-· · 
buição de recursos sufficientes para lhe custear a despesa.·· 

Ora. S r. Presidente, o project.o foi á Commissão de Agric:ul
tuTa, que elevou o premio a 100 -:ontos; depois.. é remettido para a 

~ de Finanç~s. que lhe offerece . parecer favoravel. Quer di:z:er : esta- · 
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···belece~se o premio, mas não se determinam os r.:cursos indisp~nsa
veis para o seu pagamento . 

. O s~. Hu.go Napoleão - Naturalmente o invento não será apre
·~entado neste exercido. Quando isso se der, será aberto o credito 
indi.spensavel . 

O SR. BARRETO ~INTO - O nobre Deputado sabe perfei
tamente que os creditos e.>pcciaes. em face do Codig-o de Contabi
lidade, pr-~valecem pot· dois exercícios; assim, se, porventura, 11esse 
periodo, apparece~se invento de tal natureza, o Governo es.taria ha-
bilitado a fazer o pagamento immediato. · 

Não desejava, Sr. Presidente, como ~t:c:la:·ei, perturbar o anda
tiJ.~nto do projecto; desde, porém. que a emenda .aprcsentad'l pelo 
nobre Deputado, Sr. Abelardo Marinho; determinará a volta do pro
jecto á Co=issão, - parece~me razoavel dotar o Governo dos ele
mentos indhpensaveis para que -possa immediatamente pagar o pre
mio de que trata o projecto. 

Desisto, portanto, da preferencia, pois, enviarei fi Mesa uma 
· emenda sobre a materia . 

O Sr. Teixeira Leite (Pele. ordem) - Sr. Pre~-idente, nos 
. avul~os distribuídos ao plenario foi supprimido um artigo, segundo 
me parece, i:ndkado, exactamente, de accor<lo com o disposto no 
:art. 183 da Constituição, as fontes onde se deveria obter a verba 
nece3saria para o pagamento do premio. 'Recordo~me b~m. Srs. De
putados, que mandavamos tirar os recursos do excesso da arrecada~ 
-ção scbre o ouro ah1vional. 

Ne.>tas condições, estã explicada a razão pela qual a Commis~ 
são de· A-gricultura havia approvado o projec:to e, sobretudo, a de 
Finanças ~e deveria examinar o problema sob este aspecto. 

Ó Sr. Ba~~eto Pinto - Ahi estâ! Eu me baseei pelo avulso e 
V. E. sabe que votamo•:; pelo avulso. Bastaria que a Mes.a man~ 
.dasse aos oradores, o original, uma vez que o avuh:o sahiu com 
essa omissão. Seria, aliás, caso p<:ra retirar o projecto da ordem do 
dia, mas isso retardaria a discussão. Foi justamente pela falta do 
artigo r.o avul=o, que resolvi apresentar a emenda. Já havendo, po
rém a emenda do Sr. Abelardo Marinho o caso poderá ser solu· 

· cior.'ado com esse ensejo. 

O SR. TEIXEIRA LEITE - Diante dessas explicações dou 
; por encerrada minha oração. 

Em seguida, é encerrada a discussão do projecto n. 
218. de 1935, ficando adiada a votação atê que as referi
da:; Commissões dêm parecer sobre as emendas offerecidas. 

Discussão ur.ica do par-ecer n. 8. de 1925 (1• kgis~ 
"!atura). mandando ar:chivar: o memorial do director da Aca~ 
-demia Fluminense de Comm!:f'cio sobre à equiparação das 
escolas de commer:do ao curso de humarúdades . 

. Encerrada a discussão, ficando adiada a votação. na 
forma do Regimento. 

O Sr. Presidente -Esgotada a materia em discussão, dou a 
:,palavra, para uma explicação pessoal do Sr. S:~lle.s Filho. 
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O Sr. Salles Filho - Sou compellido, Sr. Presidente, a occupar
esta tribuna. em virtude de uma entrevista collectiva, concedida ã 
imprensa pelo meu successor nos serviços organizados por mim e 
por mim até ha pouco dirigidos. com a collaboraçã<> de prestimosos 
auXiliares, e em relação aos quae.; a mesma entrevista parece fazer · 
restricções, o que me impõe a obrigação de prestar inunediatos es
clarecimentos á Camara e á Nação. 

Começarei observando que. contrariamerrte ás pra,;:es usadas na 
administração publica. o meu substituto, esplanando--se sobre o ap~ 
parelho que vae dirigir, não tzve as palcwra; protocollares de cor
tezia para com o seu antecessor. 

Faço esta observação. Sr . .Presidente, porque. embora contendo 
o .archivo do alludido serviço farta docuro·entação elogiosa a respeito 
da maneira por que elle era feito . . . 

O Sr. Barreto Pirtto - V. Ex. teve até quitação do Presi
dente da Republica. numa carta publicada em todas os jornaes . . . 

O SR. SALLES FILHO- E' cxacto. 

O Sr. Barreto PintCJ - . . . em que S. Ex. teceu os maiores 
elogios á sua pes.sôa . Aliá;, não acredito que as informações da 
entrevista tenham ~ido dadas com outras interpretações pelo Sr. Lou
rival Fontes .. qu~. sei, faz de V . Ex . o melhor conceito. Tive · 
opportu.,idade de acompanhar a administração d! V . Ex . . que fo! 
brilhante ... 

O SR . SALLES FlLHO Obrigado. 

O Sr. Barreto Pinto - . . . e posso dar testemunho de que, . 
na ph:J!;e eleitoral, V. Ex. teve de cnfrentõ.r grandes dif.ficuldades. : 
para que s e pud~s;em realizar as duas ultimas eleições . 

O SR . SALLES FILHO - Agradeço o aparte de V. Ex. o · 
ac:crcscentarei apenas, que as minhas comiderações offerecerão ao · 
Dr. Lourival Fontes opportunidade para que S. S . corrija a sua 
injustiça, se não era sua intenção praticai-a. 

Dizia eu. que, a despeito de ser abundantissima a documentação 
a re'õ;>eito do serviço. ella seria naturalment~ enriquecida com a 
opinião valio.3issima do illustre Dr . Lourival Fonte.. autoridade con
E.ummada '!m materia de propaganda, radio-diffusão. ce:lS\lta cine~ 
matographica, - em relação. em summa a tudo quanto di% ;respeito 
ao appar~Jho que organizei. que funccionou por mais de 11111 a!lilo 
e que ora foi ter ás mãos de S . S . 

Agora, o que não poderia permittir - e isso quero accentuar 
bem - era que, ?ara justificar o augmento de verba que S . S . 
pretende obter r.e, se deixe, .no espírito publico, a suspeita de que 
os serviços de radio-diffusão. official, iniciado; no Brasil sob a ins
piração directa do Sr. Presi.deote da Republica. nada .tiv~sse feito 
em pról da propaganda do Brasil. 

S. S. tem, ao que parece. plano vastíssimo. a julgar pela& ver
bas e pelos nUllleros que ~!las alinham, no ~enticio de mostrar a ne
cessidade. de augmentar o> orçamentos do serviço de radio-diffusão. 
bastando observar que S. S. nos informa - e eu ignorava isso ~ 
que .só a ltalia consome, em nossa moeda, annualmente, 800 mil 
conter. para turismo ! 

Deus noE livre q~ tal calamidade viesse a cahir sobre os or-
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camentos do Bra:;il ! Quasi un:. milhão de contos para propaganda 
turista! 

O serviço de radio não vae agora ser iniciado, como se pode~ 
ria deprehender da eutrevi.sta do íllustre Sr. Lourival .Fontes. Elle 
tambem não custou, como diz, cerca de -400 contos annuaes ao Es
tado, e não custou isso porque o credito em virtude do qual fol ins~ 
talladc, nãc> attingia a essa cifra. 

O s~rviço de radio. conforme está documentado em relataria am~ 
plam2nte distribuido, foi feito no anno de i934, de accordo com o 
Decreto n. 24.327 de 4 de Julho de 1934. 

Esse .:lecreto .abria para a radio-diffusão do programma nacio
n.:tl o credito de 330 contos. Nesse tempo, Sr. Presidente, o or
çamento havia sido organizado para quinze mezes. Posteriormente. 
reduziu-.:se o período e fizeram~se as corr~cções precisas no ·credito. 
que e~tão foi dim:nuido. passando a ser de 231 contos de réis. 

Pois bem. Sr. P!'esidentl!, desses 231 contos de réis, a~nas fo
ram applica-:los 197:442$800, sendo recolhido um saldo de 33:557$200; 
isto (:, o serviço <:e radto !.t fazia, em sei:s idioma~. com uma re
gularidade chronometrica. ~m ondas médias e curtas, com uma des
pesa média de cerca de 28 cantos por mez, conforme o quadro 
seguinte: 

"Demonstração da desp,esa ellectuada com os serviços de radiO:. 
aiffu;!lo do Programma Nacional. pelo Decreto numero ?4. 327, de 
'i c!<: Junho de 1934 : 

I I I - ·-· i ... ... - . l - .. -- . I 
M ezes I Pessoal ! Irradiação \ Servito te~) Serviço te~ I Despesas I Somma 

l I Zegraphico1 lcphonico I miudas I 
==l ____ l I I I I 

,---~ I I I 
Junbo . ·.1 7:760$0001 11:535$000! 400$000[ 4:682$8001 794$9001 28:172$700 
Julho .. j -9:05{)$000[ 15:198$000 400$0001 3:718$600[ 860$0001 29:226$600 
Agosto . f 8:200$0001 · 14:535$0001 400$0001 3:755$0001 270$0001 27:160$000 
Set. . . . r 8:250$0001 14:343$800! 40G$OOOI 3:935$9001 $ I 26:929$700 
Out. .1 9:350$0001 14:535$000 400$COOI 5:008$9001 674$0001 29:967$900 
Nov. .19:500$000 14:555$0001 W(J$0001 3:725$3001 $ 28:160$300 
Dez. . 9:050$0001 14:535$0001 100$0001 3:840$600[ $ i 27:825$600 

I . . I. -· -- I I I -, 
l61:160$ooopot:2t5$8001 2:800$0001 28:667$1001 2:598$900!197:442$800 
t . ... _ ____ _ I I . !. _ _ I 

Cr:edito 

Pessoal . . ..... . , . , . . . . . 95:000$000 
Reducção do De c. 52, de 

11~9~31 . . . .. -... .. 28:500$000 66:500$000 

Material . 235:000$000 

Reducção de Dec . · 52. de 
11~9:-34 . . . . . . . . . . . . . 70:000$000 164:500$000 231:000$000 

Pessoal: 

Recebído de Junho a D~-
. zembro . . . . . . . . . . . . 66:500$000 
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Despesa de J 1.illho a De~ 
zembro . . . . . . . . . . . . 61:160$000 

Saldo recolhido 5:310$000 

Material: 

Recebido de Junho a De~ 
zembro . . ......... 164:500$000 

D.?spesa de Junho a De~ 
:z:embro . . .......... 136:282$800 

Saldo r<:colhido . . . . . 2&:217$200 

Resumo 

Credito para Junho a Dezembro ........... . 
R~cebido para )u::1ho a Dezembro ......... . 

Ri!c~bido de Junho a Dezembro ........... . 
Despesa de Junho a Dezembro ............ . 

Saldo recolhido . . .................. . 

231:000$000 
231:000$00.0 

$ 
231 :000$000 
197:442$800 

33:557$200 

Secção de Contabilidade e Estatistica da Imprensa Nacional, 31 
de Dezembro de 1934. -Motta Junior, aux. cont.". 

No <~nno corrente, até abril. a média de despesa ainda foi me• 
nor, não attingi.ndo a 26 contos, conforme os dados que passo a ler. 

1935 

DISCRIMiNAÇÃO DA VERBA 13• DO MINISTERIO DA 
JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES, REFERENTES AO 

"DEk'ARTAMENTO DE PROPAGANDA E DIFFUSÃO 
CULTURAL" 

I 

Dcp;~rt'!mento de Propaganda e Diffusão Cultural Pessoal 

S/C Naturesa da despesa 

1. l dir~ctor geral. 1 secreta~ 
rio, 1 redactor, 3 chefes de 
secção, 1 sub~secretario 3 
auxiliares, 3 technicos.' 2 
officiaes (sendo 1 encar~ 
regado. da filmotheca), 2 
stenod:'l.ctylographos, 4: da~ 
ctylographos, 1 porteir~ 
continuo, 1 serventes, 2 
speakers, 5 supplentes da 

Credito Despesas rea• 
Jizadas nos 

mezes de ja~ Salde 
neiro a abril 

cen3ura (diaria de 30$000) 412:200$000 15:733$300 396:466$700 
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diffusão de que trata o 
art. 10 in-fine, do D~cre
to n. 21.651, de iO de Ju-
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lho de 1934 . . . . . . . . .. . 36:000$WO 12:000$000 24:000$000 

148:200$CXX1 27:733$308 120:166$700 

Material 
1- Material Permanente 

A' disposição da Commissão 
Central de Compra3 . 36:000$000 

Il- Material de Coasumo 

A' di~posição da Commissão 
Central de Compra.~ 72:000$000 

IH-Diversas Despesas 

é:.) Irradiações em ondas cur
!3S. médias e longas para 
o interior e exterior do 
Paiz: .............. . 

b) Serviço telegraphico ... . 
c) S<!rviço telephc::~ico . . .. 
dj Co:~sumo -de g:az: ....... . 
e j Asseio e ligeiros rc paros . 
1j A~signaturas de jornaes c 

rt:vistas . . .. ~ ... ' ' .. 
gj Co:1creto e conservação em 

geral -·. ·-· ...... 
lu Despe;as rniudas e d:: prom-

pto pagam:mto ... ~ . 

180:000$000 
4:800$000 

73:200$000 
1:200$000 

12:000$000 

24:000$000 

"!0:800$000 

24:0\l0$000 

468:000$000 

s 

$ 

58:140$000 
1:600$000 

16:359$600 
$ 
$ 

$ 

$ 

$ 

76:099$600 

Eni 30 ::!e Abril de 1935. Abel Silva 3" offidal. 

36:000$COO 

72:C00$000 

121:860$000 
3:200$000 

56:840$400 
1:200$000 

12:000$000 

24:000$000 

40:800$000 

24:000$000 

391:900$400 

Por ~:;se; elementos se vê, Sr. Presidente. que. mcz: por mez 
se gasto1: em irradiaçõe:;, urna média de 14 a 15 contos de rêis, que 
.se gas~aran1 de 4 1. 5 contos no maximo, de communicaçõcs tele
phonicas e que, com pessoal, a somma despendida nunca excedeu de 
9:50C$000. . 
. Para o an::o proximo já se pede, na proposta orçamentaria, a 
verba de 1 . 521 contos. ist-' é, o serviço que se fazia com 200 e pou
cos contos annuae.:;, vac ser cffectuado, se a proposta fõr approvada, 
~epitamos, por mais de 1.590 contos. 

Não discuto. !Sr. Presidente. neste momento, a necessidade do 
augme.ato das verbas. Dellas tomarei conhecimento unicamente para 
indagar se as condiçõ~ financeiras do Paiz permittem · tamanho 
accrescimo, observando ainda que. na dotação orçamentaria pedida 
a Camar.a, inclusive rubricas que talvez não caibam nos serviços de 
radio, se soli:it<:n~ <:vultadas sommas para a publicidade no estran
qeiro. ·t·', 
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O radio, Sr . President~. tem scbre todos os meios de propa·· 
ganda a vantagem de ser muito econornico. Fala-se para o mundo· 
inteiro, em todas as linguas, mediante um programma organizado· 
numa pequena sab, como eu fazia, no meu gabinete, sr:m maiores 
cup~ndios e sem necessidade de applicação de verbas que ainda não 
estavam officiéllru.?nte confess.adas nos habitas da nossa admigis
tração. 

Na proposta a que rue re.!iro. ha, por exemj>lo, uma dotação· 
c!e.;tinada á publicidade externa. na importancia de 200 contos de 
r éis . Acho-a muito pequena. se se tem em vista publicidade em 
tooos os pai:zes do mundo, e. ao inesmo t~mpo. muito avultada, em 
relação aos resultados que produzirá. 

Entretanto. com H contos mensaes de irradiações, póde-se falar 
sobre todos os a; sumptos. dia rlamente, para o mundo inteiro. 

Não quero. · portanto. repito. Sr. Presidente, indagar se os ser
":ços d~ radio. qtte vão ter, agora, a finalidade precipua da propa.
r;a;;da touristica, segundo se deprehcn::ie da entrevista do Sr. Lou
rival Fontes, devem ou nã:, merecer as verbas solicitadas e aquellas 
que ainda s•rão pleiteada;, rara fazer um serviço efficiente, conforme 
leio na entr~vista do illustre Dr . Lourival Fontes. as quaes ascendem, 
em alguns paizes. segundo informações ce s . s.. a impcrtancias 
phantasticas. come na Italia . onde attingem a 800 mil contos de 
rêi~ . 

O que d7sejava deixar bem claro. Sr. .Presidente, bel': n itida
mente d~monstrado é que esse serviço fez-se com um pequeno dispen· 
dio, constituindo como se vê. um esforço que devia merecer do meu 
illustrc succes~or algumas palavras de sympathia . · 

Vou ler uma resenha dos trabalhes ef!ectuado!: durante a minha 
administração e pela qual ~e verá que já ba muito tempo se fazia a 
rropaganda a que se refere o illu;tre Sr. Lourival Fontes e que 
S. S. suppõe será agora iniciada, naturalmente porque ainda não se 
c::~fronhou nas minucias do cargo qu~ vae exercer e c•n cuja inves· 
tidura teve o meu apoio antecipado. 

V. Ex. veri!ica"á que, desde Maio de 1934 a Abril de 1935, 
no peric:lo de um anno, portanto irradíámos: 

Discu:-scs pronunciados por perso.lalidades de destaque; 
Prt>sidente da Republica, Ministros. Diplomata> brasileiros e es

trangclr~s. Jomalistas, Escriptores. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 . 

. Artí~os relativos a assumptos educacionaes: Ana!.yse de ~ou
trinas e methodos educa.tivos, episodio:; hístoricos e pedis de grandes 
vultos nacionae.s e estrangeiros; critica de livros novos e de expo
sições artísticas c concertos musicaes; propaganda em prol dos ar
tista; brasileiros. theatro, sport. propagand<~ de educação pbysica; 
noticias sobre instituições nacio!laes: campanha pela alphabeti%ação, 
pelo saneamento, pela defesa da creança, pelo desenvolvimento do 
e~pirito cívico; campanha contra Os ruidos urbanos e pela coordenação
do trafego das rua-:; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779. 

Artigos relativos a assumptos economico-financeiros: - Commen
tario sobre a situação financeira do Pai:;; industria, agricultura; pro
blemas de circulação economica - navegação. fe rrovias·, rodovias e. 
aviação; importaçl!io e exportação; estatistica de producção dos &
tados com commentarios; estudo dos principae.> mercados . . . . . 714. 

Artigos relativos ao turismo, sobretudo interestadoal. Além des
t~s. em língua nacional, o assumpto foi tratado nos boletillS intem'l
cionaes em línguas estrangeira:;, eín frequentes irradiações, principal-· · 
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mente de Novembro a Ma~ço cem o objectiv--J espedal de propaganda 
do Carnaval d~ 1935. como adeante ~~ V('rá • . . . . . . . . • . . . !38. 

Boletins internacionaes em inglez. francez. hespanhol. italiano e 
allemão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I . 149 . 

Estes boletins versaram sobre assumryto$ econcmicos e financei
ros, a ;pectos característicos da economia de cada nro dos Estados da 
União e suas posdbilidades, meio; de communicação ferroviarios, ro
doviarios. maritimos e a~reos; desenvolvimento da aviaci:io no Brasil; 
te!egraphos. tdephones e radio-diffusão: cpportunidades ·para inversão 
de capitaes no Brasil e indicação da; zonas mais apropriadas ã colo
níurção; exposição de acto• .financeiros do governo; mineração do 
ouro, diamantes e outros minerae~; a preciação dos textos da nova 
Constituição da Republica que maior interess~ ofhreciam sob o ponto 
de vista do prestigio do credito do Bra~il no cstrange:ro: commenta
rios sobre varies asp~ctos do desenvolvimento cultur;:l d\:1 Brasil: in
formações sobre as nossas instituiçôt's ~ducacion:~es. creação de novas 
escola;, reducção do analphabetismo. notas sobre e.~criptores brasi
leiros e suas obras commentario ~obre musica brasileira e os seus 
principaes expoenteS, desenvolvimento da educ~ção ml:sical do Rio 
de Janeiro pelo prof:ssor Villa L0bos; focalização de :r~:1alhos scien
tificm oriainaes de brasilei::-os: turismo ampla e frequentemente tratado 
nos boletins internacionaes com informes s:;bre fac::ili:lades a lfandc
garia5, transport:s ferroviarios. Fvdoviar>os.. marítimos e aereos; d .ad os 
relativos aos hoteis e accommodação: varies pro(:lrc.mmas de excursão 
pelo i::tter ior do P aiz: abundant::-; informações S·:>bre to:las as cidades 
de aguas de Minas G ?raes e de S. Paub; notas :;.obre cidades his
torica ,.; z .!3!:us monumentos. ex<lm~ d as op;>ortunidades turísti cas que 
o viajante encontra em varies dos Estados da União; propal)anda do 
turismo na Amazonia e na~ r~giães do Cl'ntr:::> c do ~~t~ da 'Republica, 
com dado~ sobre o:: me:íos de tramporte e informações sobre po.ssi
biiidades de c.açadas; informe.:; sobre as instituições relativ as ao tu~ 
rismo, desta;:ando o Touring Club. Propaganda intemiva do Car
nav<tl de 1935 feita não sómente em boletins em línguas estrangeiras. 
como cambem pela irradiação d~ musicas camava lescas. desde meiados 
de Novembro de 1934. Os archivos do serviço contêm cartas em 
numero de 1 . 806 provindas de todos 0 .1 pontos do mundo e em dl
versas línguas, elogiando os boletins intemacionaes pelo seu interes!.e 
e pela correção de redação e perfeição dos locutores . Em grande 
nu111er.:> des.5as cartas. os corr~spondente.:; salientam que resolveram 
vis.itar o Brnsil como turistas em conscquencia da .propaganda feita 
pe!o radlo. Muit·C·S dess~s correspondentes assignalam que o:; bok· 
Iins intcrnacionaes desse serviço foram para elles a primeira palavra 
de p•opaganda do Brctsil atê então ouvida. Em -outras cartas con
tinham-se pergunta!'. relativa; á questões economicas bra~ileiras. para 
2s qu:les a a t'e!lç~o dos ouvintes fõra despertada peles boletins. Um 
dc.s collaboradores de~se .serviço que est-:ve recentemente na Allemanha 
ouviu d~ altos funcdonariCY. do Ministerio de Propaganda do Reich 
&s mai'; elogio~.as allusões á propaganda dia rh feita pelo goverr.o 
bra::;ilciro em linguas estrangeiras . 

COnvem ainda a'3Sigoalar qu~ este serviço estabe~ecell um inter
cambio diar!:> com a estação ofncial de rad.io-diffusão ;!llemã. 

A.Iém . dc:;.s~s art!g-os. eram irradiadas diariamente noticias impo:
taDte!., teelgraJ.nma; do hterior c do ex!er;or do Pai%, que aprese:n- . 
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ravam mé1ion:s intercss~ e especialmente aquelles que não tivessem 
_s::k> pablicados nas ultima:> edições dos vespertinos. 

Pois bem: todo es;e esforço, realizado com uma despesa dez vezt!s 
mcnnr qu~ a que decl<Jra julgar n~cessaria o seu successcr. pois, além 
cios l . 500:000$000 da proposta orçamentaria pZ~ra 1936, S. S. já 
mz.ndon solicitar do Pres!dente da ComiiiÍssão de Fí!:!anças mais 900 
centos, não merec.-u de S. S., cuja nomeação. como já dis;e, teve o 
r:teu applauso previo . uma unica palavra d~ benevolencia para os 
n;eus digiiOS e illustres collaboradores! 

De como foram ouvida·; essas irradiações. :Sr. Presidente. dá;> 
noticia as informações officiaes prestada.; pelos n~sos representantes 
em todos os qua drantes do Gloho. Isso está consignado em livro e 
foi am!'lamente divulgado. O Sr . Lourival Fontes não devia igno
ra r semelhante coisa. Sobretudo, S. S . dev eria Bber que algumas 
das irradiações foram fellas por honro:;a exigencia de representantes 
de nações amigas. Foi ass;m em relação ao italiano. O illustre 
Embaixador d1\ lt<~!ia, entre nós. dirigiu ao Sr. Ministro das Relaç&s 
Exteriores um officio reclamando contra o facto de não estar sendo 
feita, em italiano. uma irradiação semelhante á que se effectuava em 
outro~ idiomas. 

A transmissão em allemão foi inaugurada pelo proprio Minisira 
da Allcmanh<~. 

Consta do rc!atorio a que me referi . os telegrammas vindos da
quelle pai:: sobre o intere~se a li despertado .pelo serviço. interesse 
tão gr3nde que se estabeleceu, diariamente, a permutta de irradiações 
feita daq:1i pari\ n Allem:mha em allemão e da Allemanha para o 
Brasil em portuguez. Essas tran~mi:;sões, s egundo ouvi dizer, serão 
agora supprirnldas, contra o que, desde já , lavro meu protesto. 

Em tacs condições, Sr. Presldent::, parece-me perfeitamente d~
monstrado -q~te os s:>rviços, que v ão ser agora desenvolvidos. con
fcrmc a en:revi: ta a que me rcp:>rto, podem n;~turalmente melhorar 
cc.nsid~ravelmente. desde que Ih: sejam concedidas a-; v erbro pedidas, 
ci~sde que lhe seja dada a installação, que vae ter, num edific::io ;amplo. 
cujo abguel custará. secrundo estou informado, de seis contos de ré is 
por mez, ao pa:;so que, até aqui, não havia tal despesa, pols·, a 
séde do Prc.g ra mma Nacional era o gabinete do director da Imprensa 
N acicnal . Estcu bem certo de qu~. havendo abundancia de dinheiro, 
o serviço ha de augmentar muito, e, !.obretudo, ha de ser muito 
ebgiado. . . Outr.:> tanto não podia acontecer, evi:ientemente, quando 
-era feito por imposição legal. dentro das expressas determinações dos 
regulamentos. no sentido de que as· estaçõe3 nadonaes fizessem o 
serviço sem remuneração de cspede alguma. 

Sr . Pre!ldentc. muitas pedras encontrei no caminho, muitas d iffi
c:;ldades tive de vencer: mas os que mais restricções faziam ao 
serviço .:cabarc:m co.l!fes:ando a sua utilidade, tomando-se os nossos 
ruelhores collaboradores. .Melhores, não digo bem - porque os meus 
ccllaboradores foram pessoas · da maior capacidade e competencia. 
Nomes que abrilhantam e engrandecem a cultura brasileira - e feitos, 
c não p:n· fazer, nas letras . E~tcu certo de que nenhum delles re
cusaria - .se o eminente Sr. Lourival Fontes quizesse - um con
fronto com os elementos do seu elenco - o que se deveria fazer, 
11liãs. obedecendo á Constituição, mediante concurso moralizadç:~r. 

Mas. Sr. Presid-ente. disse que encontrei muitas pedras no ca
nliuho. E' ex.ac:to. Tarnhern tive, entretanto, compen5ações mQraes: 
que só conseguem colher os homens -de vontade, que não recuam 
.:l ~anre de d!fficuldades e sacrifícios. · 

O Programma Nacional. sob minha dirtcção, e com a c.ollabo-
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ração dos eminentes espíritos a que me referi, teve sua consagração
num do~umento que ))eço licença para ler á Camara. E' uma das 
maiores sat!façõ?s de minha v!da publ!ca, poder, agora, relei-o, quan~ 

.do seu :\Utor já se apartou do numero elos vivo.; e de quem guarda
r(:mo.s para srmpre saudade reverenciador<~ muito justa, porque foi 
vm dos espíritos mais scintill·antes e mais nobres que cultivaram a.~ 
letras patrias e ornara m a sociedade bra;ileira. A carta que me es~ 
creveu o inesquecível Ronal:l de Carvalho, Sr . Presidente. precir.a 
fica1· incoroorada aos annae.:; da Camar<J . 

E!!?. está escripta nos segubtes termos: 

"Prezado e illustre amigo Dr. Salles Filho: Tantas ~ 
tae~ são a; àemonstrações que tenh-o recebido, de todos os 
quadrantes, acerca dos resultados colhidos pelo serviço de ra
dio-diffus5o. que me sinto, em verdade, no dever de lhe enviar 
os meus . parabcns pelo brilho do seu trabalho em favor d(l 
Brasil e da sua cultura, dentro e fóra do Paiz . De varias 
ccllegas meus. na A;ia, na Amcrica e na Europa, tenho cartas 
de louvo:- á intelligente campanha de propaganda nacional. 
realizada p elo organismo que V. dirige admiravelmente. De
um dos meus amigos. o Secretario de Legação Mauro de Frei
ta;, veio-me d a China esta revelação surprch~ndente: "Ouvi. 
em Pei-Ping, vozes do Brasil. Pod~s avaliar a minha emoç:io 
e a dos nossos. patrícios recebendo, pela .primeira' ve: neste 
aloagado rincão asiatico, a i:nagem ::;onora da Patria! E de"·o 
accrcscentar ·que a al:dição fel perfeita! .. 

Só os aue, a exemplo dos diolomatas e consules, viv~rn 
apartados do Paiz. muitas ve:cs "em regiões onde nunca se 
fala ·o nos.sc idioma, serão capazes de aquilatar, em toda 3 

~ua extensão, a importancia de tal ·noticia . Outras cartas, da 
Polonia, da Allemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos e 
da França, dão-me conta de sentimentos iguaes. 

Folgo. tambem, em registrar a cxcellente impressão que, 
entre os escriptores e artistas brasileiros. tem deixado a pro
paganda que V.. com elegancia e finura, .faz dos livros mais 
importantes que se publicam no Brasil. 

Por todas essc.s razões, é facil concluir que a obra con
fiada. em boa hora, a V. está destinada a produzir os maiores 
n:ndimentos, em beneficio da nossa Patria. 

Creia nos sentimento:; de alto apreço e amizade do seu. 
Ronald Carvalho. 
Rlo, 8 de Outubro de 1931". 

Como v ê V. Ex .. Sr. Presidente, o serviço de propaganda pelo:> 
radio nã-.:1 vae ser agora começado. Poderá ser melhorado, poderá 
ser mais desenvolvido. tudo dependendo da possibilidade de se am
pliarem as verbas a elle destinadas, na proporçll.o em que as pretende 
<Jbter seu novo director. 

Se a Comm.issão de Fina nças considerar que a situação finan
ceira elo Paiz permitte tal ampfiação de recursos, e puder elevai-os 
até onde imagina o illustre D t". Lourival Fontes, achando que deve 
f<1zer-se a propaganda de turismo nas mesmas proporções em que a 
faz, por exemj)lo, a ItaUa, e que consome. segundo informações de 
S . S., 800 mil contos annuaes, só terei de congratular~e co:n 
S. S. e com o Thesouro, pela nova phase de fartura de dinheiro~ 
publicas, esperando, Sr. Presidente, sejam elles copiosamente seme.J
dos pelo eminente director do Serviço de Publicidade. abrindo-lhe-
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lurgos caminhos de gr~.nd~s triumphos e celebradas victorias! ( MuitJ 
l•cm. muito &em. O orador é cumprimentado) . 

Durante o discur>o do Sr. SaUes Fílho, o Sr. Anton:o 
Carlos, Pzesidcnte, deixa a cadeira da PreE.idencia, qu·e é 
occupada pelo Sr. Euvaldo Lcdi, 2° Vic:-Presidente. 

O Sr. Macedo Bir-..encourt ( Pi:lra explicação pessoal) - Se-
uhor Presidente, tt·anqui!Uze-se o nobre D~putado Sr. Oscar Sten· 
ve>nson: nenhum elem<-nto da minoria parlamentar se lembra dessa 
pacificação politica, porque neste Gonrno que ahi estâ seria ~na 
um attentado contra o Brasil e quando se refere â falta de sinceridade 
em no.;sas manobras pollticas eu direi, sem rebuços. que manobra:; 
smceras é um privilegio do partido que S. Ex. representa .na As· 
sembléa N acionai ... 

Mas. Sr. Presidente, a solidariedade do Partido Constituciona
lista de S. Paulo ao Governo do Sr. Getulio Vargas não se resume 
apenas nessa justiíicativa da coordenação dos poderes. como dese_la 
o illu,tre Deputado Sr. Cardoso de Mello Netto e por tão pou..:·:> 
nesse zelo ferino com que o nobre Deputado Sr. Oscar .Stevenson 
r.cs ~hama de demaqoqos por combatel..o. Chega essa solidariedade 
ao extremo do Partido Con:;titucíonalista encampar o Governo des• 
mandado do Sr. G~tuho Vargas, corno .sendo "'afinado pelas aspi· 
rações de S. Pàulo". 

Aqui está um artigo do "O Estado de S. Paulo", orgão official 
do Partido Constitucionali;ta. que define nitidamente a posição dos 
seur. representa~ nesta C'3rnõ!ra: 

"Ainda ha quem extranhe que S. Paulo não combata o 
Governo Federal porque á frente desse Governo se acha um 
homem que. no passado, não nos fez todo o bem que estav3 
na obrigação de nos fazer. Sl!o Paulo. entretanto. nunca 
apoiou ou dE>ixou ·de apo!ar aquelle Governo por causa de 
pessoas. Sem~m~ o su>tentou e sempre o combateu por causa 
de programmas. 

Não conttstamos que o Chdc ac:tual do Governo Brasi
leiro nem sempre nos tratou com a consideração que merecia· 
mos. Mas é no'orio .que. transcorridos alguns mezes, após a 
Revolução de 1932. a ~ua Dttttude para comnosco apre,entou 
modificação radical. Tudo quanto de armas em punho lhe 
exigimos elle nos deu: o Governo de S. Paulo por paulist". 
a Co::.stiti!ição e a autO!'~rni:'l. plena do E~tado. Não houve 
de então para cá reivindicação de S. Paulo a que ~J'~ não 
attendesse. Todos os nossos· interesses encontraram nelle pro
tecção decidida. A sua oolitica, em summa, entrou a afinar-3e 
pelas aspirações de 'S. Paulo. Para tudo coroar, a S. Paulo 
pediu do:s titulare& para o seu Ministerio entregando a nm 
ddles a politica exterior do Brasil e a outro a s11a politica 
interna. Era predso que fossemos doidos para combater \l"TI 

Governo que estâ fazendo a "nossa'" politica, a politica que 
o~ :nossos interesses reclamam e que as nossas tradições exi
giam. Emquanto o Governo Federal se mantiver nessa attitude 
c nesse ter~~oo nehum desdouro haverá para S . Paulo em não 
combatel-o.. . · 

O jornal offícial do Partido Constitucionalista. confirmando, de 
:acct~rdo com a these que .sustento, que até 1932 o Sr. Getulo Vargas 
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'fez todo o mal possível a S _ Paulo, affirma que a actual poli ti c<~ 
c!o Sr _ Presidente da Republica está afi..Dada pelas aspirações de 
S. Paulo. '"e que S. Ex. está fazendo a '"nossa .. politica. a politica 
que os nossos interesses. reclamam e as nossas tradições exigem" _ 

De tudo decorr~. portanto , que, emquanto o nobre Deputado 
~r . Cardoso de Mello justifica o apoio de seu partido a isso quo: 
se diz: Governo Federal, na coordenação dos poderes e o illustre 
Deputado Sr. Oscar Stenvén.Son enquadra na demagogia a noss a 
o pposição, o Partido Constitucionalista. pelo seu orgão officioso, '3S· 

sume para S . Paulo a responsabilidade do Governo Central. aval:· 
sando-a com o norne de S. Paulo e não com a sua firma partidaria. 
·de modo q:Jc possa a Nação a inda, na execução da promissoria que 
nf;o está sendo paga. escolher S. Paulo como seu devedor prin· 
dpal . 

Não se houv~sse. Sr. Presidente, para fundar o apoio do Par• 
ti<.io Constituc:o·nalista ao Governo do Sr. Getulio Vargas. imposto 
tilll!l interpr.tação maliciosa á coordenação constitucional dos po
deres no regime presidencial; não se houvess~. de outro lado, pa.ra 
goso de uma reclame de prêlo, irrogado a opposição intuitos dema
gogico; que :1ào pod:o-m colorir os nossos sentiment-os: não se hou
vesse. _íim.Imente. falado em nome de S . Paulo. ct:jo .povo nos 
1~1e.ndou para cá com a nossa declaração prévia de que não transig:
riamos com (';se Govcm:> que ahi está. desgraçando o Paiz - e a 
5Clidariedade do Pa rl!do Constitucionalista a esse s:nesmo Govern~ 
n~o passar.:a .;:;elo c r L·Jo de noss:> exame, por isso que essa attitude. 
decorr.::ria - mesmo cem a preliminar de tudo quaoto so!freu S5o 
Paulo. entre 21 de Outubro de 30 a 9 de Julho de 32, confessa:h 

· em um artigo cle adhesão pelo jornal offido..;o do partido domina:1tc 
d.e meu Estado, - como re.:;ultante de U!Ila orientação dictada pdo 
fõro ·intimo de nossos adversarios, contra a qual não nos assistia o 

. direito de insurgir -

O Sr . • 'Wo•acs Andrade - V. Ex. dá licença para um aparte? 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Não só a dou. como. 
ate. !!te sinto muito honrado com isso. 

O Sr-. Moraes Andrade - Muito obrigado a V . Ex. Apenas 
cie;ejava fazer uma observação. V. Ex. di:z: que V . E:t. e seus 
~ompanheiros de bancada, do P. R . P -, representam aqui, pela 
sua pol!tíca, uma parte d3. opinião do eleitorado paulista, que ns 
elegeu sabendo que v:nham combater o Governo do Sr . Getulio 
V argag_ 

O SR. MACEDO BITTENC0URT -Perfeitamente. 

O Sr. Moraes Andrélde- Está certo. Entr~tanto. V. Ex. não 
pode discordar de que o eleitorado de Sao Paulo, que nos elegeu. 
a nós, representantes do Partido Constitucionalista, tawbem sabia 
que c nosso programma, já naquella occa.sião, era de apoio, de colla· 
boração e de ~olidariedade ao Governo Federal. Ora, se o eleitorado 
d.e São Paulo, que nos elegeu em maioria, sabia disso, ao .pa.sSIO que 
o mesmo ~leitorado, que elegeu VV. EEx. em minoria, tambem 
Sl'.bia disso, é porque a maioria da populaç:!o de S<lio Paulo está 
comnosco. apoia a· solidariedade e a . collaboração que damos a!J 

'Governo Federal. 
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O Sr. Pereira Lime - E' irrespondivel. 

O Sr. Acurcio Torres - O nobre Deputado, (jmmdo fala enr 
ma:()ria, refere~se naturalmente á maiorla da população que vota? 

O Sr. Moraes Andrade - Nem h a outro modo de falar . 

O SR. MACEDO BIITENCOURT - E' preciso, entretanto .. 
considerar apenas uma coisa: não estou falando em nome do eleit~ 
rado que elegeu VV. EEx ., mas tão sóment.e no daquelle que nos 
elegeu. 

O Sr. Moraes Ancú-ade - E' claro. E foi por isso· que pedi 
licença para essa rectlficaçãozinha, para ess~ esclarecimento. 

O SR. MACEDO BI'ITENCOURT - Mas se a feição moral. 
dessa solidariedade não pode ser discutida. como decorrenciia de· 
t~cmvicções do; nossos adversarios. jã .não s~ dâ () mesmo com o 
seu as_;3ecto politko, maximé qu;::ndo, justificando-a, a folha officiosa 
cio Purtido Constitucionalista affinna que o Sr. Getulio Vargas est.3. 
Í<!ze:odo a politica de São"Paulo. 

O Sr. Pereira Lir= - Naquillo que toca o interesse de Sã"· 
Paulo. 

O SR . MACEDO BIITENCOURT - E' tão só contra essa· 
affinnotiva criminosa que eu me insurjo. Deixo de lado. como· 
axiomaticamente insubsistente essa licção original de adhesão da ban
cada cons:itucio.nalista ao governo da Republica como necessidade 
criunda da coordenação dos poderes no 1·egime presidencial; passe> 
ao largo da pecha aggres>iva que nos atirou de demagogos, não 
exercendo honestam'!ntf: o nosso mandato - para pedir aos nobres 
representantes do· Partido Consht\lcionalista de São Paulo que me 
respondam, que respondam ã Naçao se ~a política do Sr. Getulio 
Vargas é ' a politica de São Paulo, só porque o Sr. Pr~sidente d.t 
Republica trouxe dois ministros paulistas para assistirem a S . Ex . 
amortulhar o Brasil. 

O Sr. MOt'aes Andrade A pergunta de V. Ex. não tem' 
sentido, porque ninguem disse que é só pelo facto de dar deis Mi· 
nisterios a São .Paulo que o Sr. Getulio Vargas faz a poli ti c a de 
São Paulo. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - E' o ... .iue o Estado de· 
São Paulo affirma. · 

O Sr. Moraes Andrade - Não. A conclusão que V. Ex. tira. 
não esti?. nas premissas. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Está perfeitamente· 

.centro .das premissas . · 
Mas não _respondam á .Nação com o synthetico m.onosyllabo das . 

affirmativas utilitari$tas. Tragam á presença da Nação, de qualquer · 
.forma, esses austeros lavradores d~ São Paulo que constituem a3 

imagens vivas de nossa força no trabalho, mas tragam--nos desaflr
velados da cinta compressora do reajustamento econo:mico .. . 
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O Sr. Mocaes Andrade - Responde a V. Ex. a .. eleiÇ:io d~ 
H· de Outubro : 

· O SR: MACEDO Bl'T'ICNCOURT -- .. . para que elle.> di- · 
gam se não desejam a extincçáo do Departamento Nacional do Café 
da maneira deterDiinada pela Constituição, muito antes de se agitar 
o problema successkmal da Republica, e se, por ora, não desejavam 
ellcs que se pesquisasse nesse Departamento as su:;peitas fundadas 
cu iofun.dadas que çorrem de bocca em boc:;ca. Investigações essas ,, 
que se ··negaram os sustentadore; do Sr. Getulio Vargas. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto - Permitte V. Ex . u,m aparte7. 
O SR. MACEDO BITTENCOURT - Com toda a satis

fação. 

O Sr. c!urdoso de Mello Netto - Se bem. ouvi. V. Ex. s\l!>-.. 
tenra. affirma que a lavoura de S . Paulo apoia o Governo e " 
Partido Constituc:onalista porque estéi jungida á lei do reajustamento 
cconcrr.icc.:. 

O SR . MACEDO BITIENCOURT - Absolutamente, n~o . 

O Sr. Jairo Franco ....:. Foi tambem o que entendi. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto - Tenha o nobre orador a bon
dade de reler, nessa parte, o seu discurso. que graças a Deus, está 
csc:fpto. E' affirmação gravi:;sima. 

O Sr. Jairo Franco - E" uma injuria á lavoura de S. Paulo. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - T anto não é injuria 
que nós, do Partido Republicano Paulista, atacando, fazendo critic:o> 
ao Ministro da C3mara de Reajustamento, esse mesmo Ministro ovs 
umeaçou com um processo judicial. que não deu entrada em Juizo. 
rara que nós, os dccusados, provassemo.s o exceptio vi!Titatis. 

O Sr. Cardoso de M ello Netto - Então V. Ex. está. nesse 
passo, ju!-tando contas com um membro da Commi~são de Rcaju"
tamentu. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Não estou justando. 
~onta.s, absolutamente. Mas se V. Ex. Cluizer que perca a ordem 
do meu di;curso (Não apoiados). est~dando um caso particular da 
política de Ribeirão Preto. minha terra, ~u acceito. immediatamente. 

O Sr. Cardo:.o de Mel/o Netto - DettS me livre, prezado cal· 
lega, de, eu. representante de São Pauto. em nome do Partido 
Constitucionalista, querer levar companheiros meus a discutir, no 
Parlamento Brasileiro, a politica regional de Ribeirão Preto. 

O Sr. Jairo Franco - Política municipal. 

O Sr. Cardoso de Mello Netto - O no.sso desejo mais slnccro 
ê o. -de qu~ jáma!.s se discuta política regional de qualquer Estado; 
portanto, política regional paulis ta , 
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. O SR. MACECO BIITENCOURT Não . partilho da opi~ 
nmo de v. Ex . ' como já affirmd no inicio do meu dhcurso . 

Tragam esse commcrcio paulista. que o sangue vivo de no5s:t 
riqueza eternamente_ absorvido por essa sanguesuga esfaimada dos 
impostos desmedidos e arruinadores. para que elle responda á Naç;l'io, 
com a grande hone5tid2de que o caract~ri:z;a, se é seu, ou de sua 
terra paulista, o governo do Sr. Getulio Vargas, acceitando esse 
monstruoso contracto commercial com .os Estados Unidos que, em 
-breve, virá a ser approvado aqui na Camara. em virtude do qual 
o commercio . e indu~tria brasileira soffrerão o golpe maximo nas 
suas forças já tão enfrequecidas. Tragam o; industriaes e commer
ciantes de S. Paulo, para que eUes respondam á luz da ra<:ãQ me
ridiana, se é delles esse gover.no que acceita o tratado commercial 
com a Republica Argentina. em ra:::ão de C1.tjas clausulas se liquidam 
todas as industrias. e, notadamente a pastoril. com uma concorrencia 
fundada em ·favore; e:!l;cepcionaes, instituindo-se nesse contracto, ~o

bretudo, uma nov'! institniç?.?, tal seja a do dcspistamento mercan
til. por isso que se reduz abaixo do mínimo a taxa a!fandegaria para 
a entrad<1 do moo!o, com que .<e falsif:cam os vi>nhos e, na época 
da concurrencia dos cafés finos, esse Governo autoriza, em do
cwnento escripto á Republica Argentina. a adulterar o nosso cafc 
P<'~l'(\ ~ ;~eu consumo interno. 

Tragam, t;!m!xm. e~.se admiravel func:cionalismo federal de São 
Püulo para Que diga ã Camara se é seu um governo como o do 
Sr. Getulio Vargas que se viu desamparada pela propria represen
tação .situacionista do Rio Grande do Sul. msta Camara, na de· 
monstr<1C;ão nunca desmentida da altenería gaúcha. quando esse ~o
vemo negou a esses funcdonarios o> vintens de um augmento em 
::onfronto cor::l os milhares que já se gastam em honra da espada. 

Tragam esse operariado suarento das fabricas paulistas que vêm 
r;:iar o sol através das escura:; fumaradas das nossas chaminés -para 
que elleJ digam ã Nação s.e é delles um governo que d.-spistou as 
suas melhores reinvindicações democraticas, permittindo-lhe a syndi
cali:z:ação de sua classe. desde que o seu syndicato esteja com os 
mandões do dia, do mesm:l passo que i~1stituiu. po~ intermedio do 
Partido Constitucionalista, a Lei de Segurança Nacional. aiim de 
que esta lhe faça fechar o syndica.to assim que os operarioo come
ct-m <'- pensar. 

Tr.agam cssa:3 classes intel!ec:.tuaes de S. Paulo para dizer ã 
Nação se reputam como sua a g_overnança do Sr. Getulio Vargas, 

dissolvendo a nos~.a instrucção com os successivos exames por média, 
com a desorientação completa da organização escolar, com o libe
ralismo criminoso do; governos im.populari:~:ados que vão procurar 
nessas co!ldescendenc:ias protectoras da vadiagem os inexpressivos 
applau~os da mocidade, que mais tarde lhe malsinarâ as inepdas. 

O Sr. Moraes Andrade - Nós tra:z:ema:;, meu prezado collcga. 
a eleição de 14 d.c Outubro, a mais livre de S. Paulo, que nos ele~ 
geu em esrnagadot·a maioria. 

O Sr. Jairo Franco - Assim respt>ndemos .a tudo quanto o ora~ 
dor e.stã affinnando . 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Ha tempo para dis~ 
çutir todos os c~ros de S . Pau1Q, 
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O Sr; 'Moraes Andrade - Sobre a liberdade do pleito ha .. de~ - . 
poimentos de chefes e correligionarios do proprio partido de V. Ex. 

O .'):-. Laerte- Setubal - Respondo a V. Ex. declarando que 
o Partido Con;tituc:ionalista teve pouco mais de 50%: os demais 
partidos levaram cerca de 50 % tambem . !.5to repre.!enta que náo 
teve maioria esmagadora, mas maioria eventual. alêm de · contar ·a 
seu serviço tres governo:!:: o municipal, o estadoal e o federal_ 

O Sr. Moraes Andrade - Tanto foi esmagadora que noSIIa 
bancada tem cerca de dois terços dos Deputados fed('raes. 

O Sr. João Neve$ - Ahi é pela.; sobras. 

O Sr: Moraes Andrade - As sobras foram quatro apenas; 
V. Ex. St- engana. Quem responde é a maioria esmagadora do:; 
de!tos que compareceram nwn.a das unicas eleições livres de s~ 
Paulo. eleições que não eram livres no tempo em que o P. R. Pau
l.i.strt mandava. 

O SR. MACEDO BI'TTENCOURT- V. Ex. quer convencer 
com voz alta aquillo que n~o é capaz de convencer com argu
mentos. 
~r 

O Sr. Moraes An::tr&Le - De:;ejo que V. Ex. ouça o que 
quero dizer: responde a esmagadora maioria da eleição de H de 
Outuhfo. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT - Não ha esmagadora 
maloria; ha uma pequena ma1orta que já se dissolveu, · comprehen· 
dfndo b~m a finalidade desse partido . 

Sr. Pre.sident~. a lavoura, a industria, o commercío, o opera
riado, o IUnccionalismo, as classes productoras e culturaes de S:io 
Paulo nao viriani. assumir perante a Nação a responsabilidade do 
govemo desastr:ado e infeliz do actual detentor do Cattete, pol' isso 
que essa attitude importaria num desprestigio ou cen.sura mordaz á 
"Chapa Unica por S _ Paulo Unido", constituída pela maioria hoje 
filiada ao Partido Constitucionalista. que ainda em 18 de Julho de 
l93t, dois annos depois da Revolução Paulista e apenas ha um 
anno atra:z;, repudiava o nome do Sr. Getulio Vargas. 11uHragando 
neste Jnesmo recinto o nome respeitavel do illustre Deputado .Se
r.hor Borges de Medeiros para a alta investiciu..-a presidencial. 

Se essas cla.:lses productoras e culturaes pauli~tas aqui pud~m 
ci.<U' c se\1 testemunho á Nação. . . · 

O Sr. Moraes Andrade - V. Ex. esquece que a maioria da 
b..ncada da c::hapa unica e~:a composta de Deputados que integram 
hoje o Partido Constitucionalista e a bancaàa inteira não votou no 
St. Getulio Vargas. 

0 SR. MACEDO Bl1TENCOURT - E' exactamente o que 
c.~tou sustentando. 

O Sr. Moraes Andrade - Aliás, V. Ex. sabe que o Partido 
Constitucionalista .só passou a dar sua solidariedade ao govenoo 
Getulio Varg~ depois da eleição deste paaa ·Presidente da Republica . · 
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Emquanro foi dictador nós o combatemos d e todas as forma5 pos
síveis. 

O Sr. Acurcio TorN!:; - Se bem ot.:.vi o discurso do nobre 
orador, ao qual estou· dando grande attcnção. h a um ponto em que 
discordo de S. Ex. Precisamos deixar bem claro que rodos os pau
listas aqui votaram no Sr. Borges de M~deiros. aliás com tanta sin
c~ridadc quanto nós outros. 

-Q SR. MACEDO BITIENCOURT - Perfeitamente. 

O Sr. Moraes A11dradc - O Partido Constitucionalista .~ó pas
sou a apoiar o Sr. Getulio V urgas depois de S. Ex. eleito Presi
à(':lte da Republi<:a c entrado o Paiz na ordem constitucional. Antes 
disso. cornhatemol-o de to:la; as formas possivei>. não obstante 
S. Ex. já fizesse jt:~iça aos sentimentos àc S. Paulo mantendo o 
i:lterv.:n:or civil c paulista. (0 Sr. Úlestc Set:ubal dá um apar_te. 
H.a vchemcntes protesto~ do Sr. Moraes Artdr:tdc c varios outros 
Srs. Deputados. Estabce[çc-s.: grande tumulw no recinto. Soam 
deJ?<aradam~nte o.s tympanos. O Sr. Presidente- r•:clama ordem}. 

O Sr: .l:'re:5idente - Estã suspensa a Sessão. 

Su.spcndc-sr a Sessão ás 16 hora:; c 25 minutos. 

O SR. ANTONIO CARLOS. PRESIDENTE. ASSUME A PRE· 
· siDENCIJ!.. 

O Se-. Preeidente - Está reaberta a Sessão. 
Faço :.un appello ••os Sr;. Deputados para que mantenham os 

debates á altura do decoro da Camara e permittam ao orador con
duir F.uas considerações. 

Continua com a palavr<:l o Sr. Deputado Macedo Bittencoul:'t. 

O SR. MACEDO BITTENCOURT (Continuando; - Sr. Presi
dente. quando se originou o incidente, dizia eu qu: s e essas cla-;ses 
productoras e .:-ultura;;:s paulistas pudessem dar o seu testemunho á 
Nação. feria para neÇJar a rcsponsabilida:lc, que se quer emprestar a 
S. Paulo ... rHa numerosos apartes. Soam os tympan.os) . 

. . . mesmo porque, se até 18 de Julho de 1934. data da eleição 
presidencial, ainda a rhapa unica ~uffragilva o nome do Sr. Borges 
de Mcdciro; ... 

O Sr. Joi,o Neves ® um aparte. hav~ndo v.:hcmcnte.s protcatos 
c cstabc:lcccndo-sc con[uslio no r~into. Tumulto. Soil111 demaNda~ 
mf'ntc Olt tympa•108 -· O Sr. Prcsi::lcntc reclama ordem) . 

O Sr. Presidente - - eM<\ wspc:nsa a Sessão. 

Susp:,-::Jc-:sc .i St:.-ssão <Í$ 16 horas c 3iJ minutos. 
Reabre-se a Sc.uoo ás 16 horas c 35 mlnlltos. 

O SR. 1\.NTONIO CARLOS. PRESIDENTE, REASSUME A 
PRESIDENCIA 

O Sr. Piui,c~a;ite - Peço aos Sr.s. Deputados o obsequio . d~ 
QÇC.:l.tJ?é!r~~ as . suas. cadeiras, .af~m de_ que ~ssainos reiniciar ·" . ~- · 
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. :_, 
O SR. MACEDO BI11ENCOURT (CQntinuardo i - Sr. 

fre.sident~. os a?artes á margem das comideraç~s que venho fa
z~do, deram Jogar a lam{'!J taveis Incidentes que estou certo não po
dem ter j•lstific;~tivas no conceito que- venho emittindo. Quando V. 
Ex.. reabriu a sessão pela primeira vez, eu proseguia observan
do que .se as clas.ses productoras e culturaes paulistas aqui pudes-
51!1!! dar o seu testemunho â Nação, seria apenas para ·negar essa res
ponsabilidade que se quer emprestar a •São Paulo, mesmo porque se 
<"té 18 de Julho d~ l934, d.a:a da eleição presidencial, :ainda a Cha
pa Unica sufJragava o nome do· Sr. Borges de M·~deiros, para a 
Presldencia da Republica, em contraposição ao nome do Sr. Getu· 
ho Vargas, é porque entao até essa data pelo menos o Sr. Presi
ócnte da Republica não af~nava a su~ politica p~la politica paulU;
\ü, ·como quer o partido dom:nant~ em meu Estado. .Mutantis mzJtan
Ji tL'mo; que se a pol!tica do Sr. GNullo Vargas já se acha afinada 
pda de S. Paulo, pelm i.·Her~sses <;- pelas tradições paul)staJ irfe
torquivi!lm~nte isso se dã ap••n:u> hn um anno. na phase collStitudo· 
nal de seu governo, só depois que obtev-: de São Paulo do:s minl.i;-· 
tros para com elle:; poder atirar a lace do! nossa terra mais esse In~ 
sulto de urna coparticipação de São Paulo com S. Ex. na desgra· 
ç;: já quasi irremediavel do Pai:z:. 

Corusequentemente, tratando-~~ de um anno apL'nas o tempo em 
que o Sr. Getulio Varças ·- .:orno quer o P<1rtido C;:~nstitudona
Jista. pelo seu orgão offldoso .. 0 Estado de São Paulo" - se acha 
afinado pela politica paulista. ··fazendo o que o;; nosso., intere:>;es e 
trzdições. e:xigem··, não seri~ diffidl a demon:,traç:ão, sem relevos. 
arithmeticos de estatist!ca. ntas de maneira a desafiar contestaçõeg 
s~rias, da inteira e completa procedencia da clitica que a;> opp<Xil· 

· ções colligadas tém trazido para esta tribuna. Exlmlr~me-el, portan
to. de repetir toda~ as cens.ura.s que a minoria tem levado ao conhe
c~rnento da Camara ~ ao jui:ro da Nação, no estudo intransigente 
a que -se pr(}poz, para J>ro~urc;r focdizar apen3s u .:jues~ao ·palpl
tante do momento. ou scjn o combate ao e:JCtr~mismo, para mostrar 
a ~uéê que o Sr.' Getulio Va~gas c:~tpõ~ o nosso Estado, contando ·com 
11 solidarled<.>.de do Partido Constituc\ona1ísta. c ~ que esSf: partido 
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cxpqe a nossa .terca, przstigiando com o seu apoio e com. a partld
p<>ção de ~ Ministro, ~ahido. de suas fileiras a perseguição tumul
tuaria que o governo e~tá armando ao effeito contra es:>e moinho 
de vento da subversão social brasileira. 

Nesse momentoso assumplo, dado o alarme pelo governo, todo 
c Paiz está suspenso nesta duvida: ha ou não ha communismo no 
Brasil? A. Alliança Nacional Libertadora é ou !Dão uma derivada da 
Terceira Internacional 7 

De mim,. Sr. Presidente. e,~tou .sinceramente convencido de que 
. <;. Pequena corrente rnoscovida _ brasileira, puramente doutrin.aria e 
ideologica, nascida inicialmen-te com o snobismo que. se observou 
ao tempo da revolução russa, tem encontrado uma poderosa e ln
ve.ociyel resistencia nos seguintes factores, insuperaveis na com· 
c;cncia nac:ional : 

a) antaijonismo quasi que radical. entre a doutrina mar
xista pura e o communismo ca.otico, tambem chamado com
munismo de guerra, dos primeiros tempos da revoluç11o rus· 
sa que as:;ombrou o mundo pela selvageria brutal de atten· 
tados, entre os quaes cumpre sobrelevar aquelle. que s-: pra
ticou contra os Romanoffs --,- de maneil'a que a T erceim 
Internacional não conseguiu modificar a duvida que se es
tabeleceu entre a doutrina· em essencia e a sua pratica su· 
bordinada ã;; conti<Jendas humanas. . 

b) a privilegiada situação do Brasil no sr.:enario univer
sal, onde não ha falta de trabalho, tanto assim que a t;não 
de obra, é cara e ainda continuamos a emigrar; 

c) o sentimento religioso, car?.cteristicamente n;ligioso 
de nossas populações e, sobretudo, de todas as ~passas .tra
balhadoras, em algumas das quaes ~sse .sentimento chega 
até á superstição ; 

. d). e. finalmente, esse enraigado sentimento ele familia. 
nas bases de nossa organização civil e 1:hristã. 

Taes factore:>. Sr. Pr.es!dente. representam uma barreira intrans
ponivel par:a o communi.stno r.o Brasil. de forma a não passru de 
puras predicas doutrinarias, tudo quanto os meneurs, revoltados ln
t~ntem,. nesse ,sciJtido. E isso é tanto mais verdadeiro quanto é cer
to que as ~us indigitadm propagadores, apontados pelo Governo 
da Republica, observando .essas resistencias indiscutiveis e outras 
que ?ão ve.m ao meu ç;;so estudar. ter .:"Se-iam afastado do marxis
mo ,.puro e nem ad.optaram o communismo da Terceira Intemac:io
nal, detendo-st: ell~3, segundo trecho apprehendido pela leitura dos· 
jornaes, numa esp.?cie de e<:Jmmunismo ecdetico, que não póde ab
!\Qlutamente assustar os gov;:mos bem constltuidos na opiniao pu
b!ica e que eu traduz-:J ap~:nas como um indefinido sopro de revol
ta contra o gover.1o do Sr. Getulio Vargas que, por ser o q~ tem 
slào, já inicia agora a phase à e seus pesadellos-

Se não pode haver e não ha .communisrno como se explicará en
tão esse gesto intempestivo e violento, absurdo e illegal do Gover
x~o. da Republica. fechando sob o fundamento de extremista, UlllH 
sociedade de existencia juridica assegurada pela Constituirwão 1 N!lo 
foi, p_orventura, Sr. Pre~idente, o mesmo Sr. Getulio Vargas,· o 
inter:prete malic.ioso de uma phrase attribuida ao Sr. W ,.shington 
.{-uis, quando diz~a q'!e o . extremismo era ll.!Jla questão de policia, 
por is;o . ql_l~ n_ão açreditapdo .no. surto comm~sta, como. nós . taln· 
bem não acreditamos, enténdia que tudo. se .-esumia em fis<::ali:z:aç:\o 
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c vigia ? Haverá quem nesta Casa possa sustentar de bõa fé que 
polida signUique vlolencia ? 

PoiS bem. Para o extremjsmo ao tempo da velha Republica, 
caso eUe despontasse. havia .a policia para fiscali:ar e prevenir, e 
c. Codigo Penal para punir se EC transformasse em praticas contra 
o regime. Hoje, nesta admiravel Republica nova. com o advento 
ào liberalissimo SL Getulio Varga>, cuja generosidade para com 
os ~us adversarios tem sido aqui tão decantada, ha a policia para 
techar as porta> ás soci~dades legalmente constituída~. ha a Lei de 
Segurnnça Nadonal. tão conhecida pelo nome de Lei Râo, ha o 
nobre Deputado Sr. Cardoso de Mello N~tto, illustre leader do Par
tido Constitucionalista de S. Paulo a sootentar o apoio de seu par· . 
tido ao Sr. Getulio Vargas, em nome da coordenação dos poderes 
~10 regime. republicano presidencial, e tambem, em nome dessa har· 
monta dos poderes entre si, ha essa figura, por todos Os titules res
pc!tavel do Sr. Raul Fern<~ndes, nobre lcader ;;la maioria p(lflamen
wr, a .suste·ntar que o Sr. Ministro da Justiça não vem trazer ã Na
ção as provas do ~xtrcm!.smo da Alliança Nacional Libertadora, con
fcrme o requereu a minoria, porque o caso estã aHecto ao Poder 
judiciario . 

Mas, então, se :na r2alidade~istem essas provas d.e que a AI
Iiança Nadonal Libertadora seja communista, se a palavra desse 
C'>Overno já n~o está saturada do de..;pistamento que tanto a desa
cr~ditou perante a Nação, ~ eu acceito, para argumentar, que seja 
verdadeira, pois quando se exige tanto respeito âs susceptibilidade; 
do Poder Judiciario a elle não se po:ierá levar provas inadequada."> 
e sophistkas; se, em verdade a Aliiança Nacional Lib~rtadora ê ex
n·~mista e r.a sombra, pnpara a derrocada de:;se Governo infeliz, 
só tesmu:aharei aqui tun voto muito sincero e fervoroso de liberal 
democrata por consciencia., por convicção, por principies e por par
ticiarismo: - a maioria da Camara valha-se da arma do poderoso 
de que dispõe no systema presidencial de nossa Republica, imponha 
ao Sr. Getulio Vargas o combate ás idéa:s anti•democraticas pela 
pr.::tica :nadiavel da verdadeira dzmocrada, e se isso não conse
guir, t>eno.itta a illustre maioria que desde já, - com o direito que 
me outorgou o nobre Deputado Sr. Oscar Stevenson, concitando 
a minoria · parlamentar a não atacar os erros do Sr. Presidente ·da 
Republic:a, ta.::Jtando-a por isso de demagogia - eu tambem concito 
os meus nobres adver!la::-io: a retirar immediatamente o apolo com 
que estlio .presti9iando ao Sr. G~tulio Vargas, afim de que, tendo 
S:io Paulo soffrido o que soffreu .. segundo proclamam os nossos ad
versarios, sômente pela solidariedade que dispen:;a.mos em todas as 
horas. ao governo do Sr. Washington Luis, a histeria, essa gran
de conselheira do futuro. não s~ repita para desgra.ça e desbonra 
do Povo ba:-:.deirante . 

O <:embate ao extremismo foi entregue <1 S!lo Paulo, pela Lei 
de Segurança Nacional. :deali:ada pelo Sr. Viçent.: Rá~. pela sua 
ddesa no Parlamento, feita pelo nobre Deputado paulista Sr. Hen
rique Bayma e agora com a ~olldariedade do Partido dominante de 
S. Paukl com o sorriso malicioso do Sr. Getulio Vargas conta ã 
Nação qu~ as massas reicindicadoras se avizinham. (Muito Ex=. 
Palmas. 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. par;1 ~xplicação pessoal 
o Sr. Laertc Setubal. 

O Sr. Laerte Setubal - Sr. Pre~identc, dcsisto da p~lavra. 
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.O. Sr . . Catdoso de Mello Netto - Peço a pa.lavra: 

O ·Sr.. Pr:es~dente - Tem a palavra o nobre -Deputado. 

'O Sr. Cardoso "dé "Mello Netto (Para c:cplicação pessoal) 
'sr. Presid-~nte , Deus ha de velar sobre nós, não pennittiodo -mais 
gue incidentes desta r.a.tureza se proce~em na Camara do~ Depu
t;.do.; do s ·rasil . 

"T.at:~-se tão ·só de !!lcidente que nasceu com caracter pessoal. 
}.." vista de uma expn·s.;ã:> do nobr~ o~putado, Senhor Laert.:: Setu
b~l. por occasião do .discurso do "Sr. Macedo ·Bittencour.t, ·o nosso 
co11ega ·de bancada. Sr. ·Moraes Andrade, revidou-a em termos que 
estavam á altura da injuria que pan!:cía contida na phrase pronUD
da."da. 

As explicações d~ um r dt> outro cvi.:icnciaram que o Senhor 
Laerte Setubal. não tcv1 ent absoluto, a intenção, que, repito, pa
r~da c·ootida na phra;e revidada pelo Sr. Moraes Andrade. 

O . Sr. · Mora~s ·Andrade apenas repellira aquillo que tinha en
tendido· ser injuria. não ~6 a sua p~ssoa. como tambem. e priclpal
oente, se ella exi.stis.ôe. no nosso Partidr,. isto é, ao Partido Cons

. riludonaHsta . 
s~rnpre. Sr . Presidente. desde a Assembléa Nacional Con;ti

ruintl', nõs os homens àe . São Paulo. em rodas as occas:ões, quan
do se di~utiam aqui casos regionae$, procurámos, por todos os 
meios po;siv.eis, ·alçar o debate. p~ra que esses ·casos · fosse.rn resol
vidos dentro "dos limite.:; estaduaes . 

. Em nome da bancCida da maioria paulista. .quero affirmar so
·1..-mnemente ·á Carnara, como paulista e como b•asileiro, q~ nós. 
tJÓmens d·! ·são Paulo. jamais trar;?mos a esta tribuna discussão de 
qualquer assumpto que ·po;sa parecer. directa· ou indirectamente . . re-
mota ou proximamente, c:aw regional. . 

· O Sr. Macedo Bittencourt - Eu. na .qualldad: de homem de 
. ~ao Paulo e Deputa:lo do Partido Republicano Paulista, toda.; a.q 

· \i~.tes qu~ houver c<.>so r~ional. no meu Estado. :nte•essando i Na
ção, ·abiolutameote não tergiversarei ;m trazel-o para aqui, afim de 
qut" ci · Pai!. · inteir::o · delle tome conhecimento . Nesse ponto. pois. di

. virjo :le V . "E:z: . 

. O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO -· Quandc fak· em 
. c.iso regional, toda a Cama r a contprehenáerá do que se trata. To
dos o:; ~:a;,o:;, no diz~r do meu illustre collega, seriam casos regio
naes, desde que são desenrolados ~m São Paulo. Rio Grande do Sul. 
rm Mín:1s, ou no Rio Grande do Norte . Não e pelo facto de ter 
.)CcCrrido neste ou naquclle Estado que toma caracter d~ r~gional. 
O casO é. typicam~nte, regional. quando se refere. unica e exclusi~ 
vament~. aos i·nter:sse;:; d!: detl!rminados partidos, que são "partidos 
regionae-> . 

· O Sr. Osu•aldo Lima - Neste caso, os Deputaoos não deverian: 
~~~· eleitos pelos Estados, mii.S pela Nação . 

. O SR. CARDOSO DE MELLO NETTO - Este é. SenhOr 
. Pr~siaentc. o sentido das minhas palavras . 

Desejo que sejam comprehendídas e vivida; com a sinceridade 
com q.te acabam de ~c r pronunciadas . (Muito ·bem . . Paim~.) 
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·O Sr. R.obedo Moi:eira 
spal. 

Peço a pal~vra p~ra explicação ~es-

O Sr. Presidente - Tem a palavrõ. o Sr. Roberto Moreira. 

O Sr. Roberto Morcira (Paca c.,·plicação pessoal) - Sr. Pre
sidente, acompanho, com grande cffusão, o voto que fez da tribuna 
ha pouco. o illustr: /cadr:r da bancada situadoni.sta de São Paulo. 
no se-nado d~ que ~e não reprcduzam. no seio ·áest~ Ca;a, i..'lcidentes 
.-omo aquelle que, ne.•te inst<~nte, se registrou aqui, e que, não con

.çorrem. para augmcotar o prestígio do Parlamento do Brasil, 
Nfto passo, <=ntretantc, acomp=har S. Ex. nos demais ÇO::l· 

cdtos com que houv: por bem a;:>recíar o mesmo incidente. 

O Sr. Cwdco.o de Mdlo Netto ~ Nem eu affirmc: bso. 

O SR. ROBERTO MOREIRA ~ Temos uma tradição par
l;.mentar e politica be:n longa e que li·:rve de penhor da nossa con
àucta, no seio do Legislativo Nacional. 

· O .'disc~rso do nobre collega. Sr. Macedo Bittencourt não ver
. ~cu assumpto de poJitica local. regional ou de campana rio. Foi 

uma apreciação geral robre mat~ria de interesse collt'ctivo e da na
..:ionalid ade . 

O Sr. Cardoso de Mello Netto ~ Nem eu affirmei coisa que 
çom i-3.lO se parecesse. O incidmte nàl) se originou a pwposito do 
discurso do illustr~ Deputado. Sr. Macedo Bittencourt. mas no d~-
correr de sua oração. . :z; 

O SR. ROBERTO MOREIRA Folgo em ouvir o apart~ 
do digno collega, ma;; comq S. Ex .. tratando do :nddentc, fez ref~
n·nda á dis cussão de ca!>os regionaes. 'l unica interpretação que, 
lcgicam~t~. se poderia dar ao pemamento do nobre l~:a::lcr da ban
cada governista de São Paulo. é a de que S. Ex. viu na oração 
brilhante do Sr. Deputado Macedo Bitte:Jcourt uma infracção aquel
la . regril parlamwtar tão just<tmem~ louvada pelo distíncto kadcr. 

O Sr. João Neve$ ~ De resto, o discun;o fo[ pronunciado com 
a -m<~ior elevação de conceitos e a maior nobreza dó! palavras.( Apoia
J,;s. Mníto Dem.) Toda a C<tmara foi testemunha diss-:>. 

O SR. ROBERTO . MOREIRA - Quanto ao incidente pro
rriamente, devo preci:;ar OS faCl:)S, que são O sseguintes : O ntlbre 
Deput<:~do Sr, L~erte Sctubal deu um aparte em que não havia in
jllria. de espede alguma a quem quer que fosse. Era uma aprecia· 
,·;:;o. dt> caracter gen~rico, :k caracter politico gera-l. Ninguem .~c 
poderia ccn;iderar· mi:'li~drado com est~ aparte. A essa observação 
r~tr.ucou o nobre Deputado ·Sr. Moraes Andrade, quero crer que 
po~ não ter appreh~ndido bem o pensamento do Sr. Laerte Setubal. 
com uma expressão nitidamente injuriosa. 

O Sr. Morac.s Andr3dc - V. Ex. dá licença para um aparte? 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Pois não . 

. O Sr:. Mvraes Andrade - ·Repito textualmente as. palavras do 
:.robre · D~putado Sr. Laerte Setubal. S. Ex. está presente e dirá 
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~e é ou não exacto o que passo a reproduzir. Eni. r~posta a meu 
aparte sobre não termo; votado no senhor Getulio Vargas, sobre 
termos nós da bancada da Frente Unica, combatiào o Governo do 
Sr . Getulio Vargas crnquanto foi dictador e só lhe t~rmos nós. do 
Partido Constitudonalista. dado dado o nosso apoio depois de elei
to Presidente da Republica, o Sr. Laerte Setubal respondeu: VV. 
Ex. .• com essa attitude. cohonestaram a immoralidade da eleição do 
Sr . Pre.;idente da Republica. !:'oi a essa expressão que r evidei, ne
gando a S . Ex. autoridade moral. 

O Sr. Lat':rtc Setubal - Peço tarnbem licença ao orador .para 
dar o meu aparte. Fal-o-ei com toda a :serenidade. Dada a expli
cação do llobre Deputado Sr . Moraes Andrade. antecipo o argu
mento d-: que houve um mal entendido. Reprodu:w, .sob mlnha pa
ldvra -- c digo a V. Ex. e a Camara que minha palnvrd e uma pa
lavra honrada. ( muito bem; pslmas) Agradeço os applausos. não· 
porque fil:es!!e uma phrase, mas porque usei de sinceridad.e. dí:undo 
que a minha palavra ê honrada. S . Ex . o Sr. Deputado Moraes 
Andrad·! ouviu mal o me-u aparte, porque eu, reproduzindo-o ainda 
<lf)S tachigraphos, pronunciei apenas e-.>ta .phrase: o Partido Cons
t!tt:.cionalista cohonestou a usurpação do Presidente da Republica 
quando e li~ se fez eleger a si mesmo . Nao offendi, não offendo. e 
n:lo offenderei a quem quer que seji\. 

O Se. Moraes An1cade - Usurpação é immoralidade . 

O Sr. Barreto Pinto - Ouvi perfeitamente - Estava perto do 
Sr. Laerte Setubal - e pos.so affirmar que o que S. Ex. acaba de 
declarar foi exactamente o que dis;e em seu aparte ao discurso do 
Sr. Macedo Bittencourt . 

O Sr. Presidente (Fazendo soar os tgmpa!los) - Peço aos 
Srs. De?utados permitiam o orador proseguir. 

O .Sr. Lae~tc Setubal - Peço ao orador que me conceda ter* 
minar o .meu aparte. Fal-o-ei com toda serenidade, sem nenhwn es
pírito de offensa a quero quer que seja . Penitenciar-me-ei.. Sr. P re
sidente, de qualquer phrase que tenha proferido, porque nao IJle 
acalorei no debate; Guardei toda serenidade. O nobre De.putado, 
Sr . João Neve;, respondeu, em nome da: !D.inoria, -que esta tinha au
toridade moral para fazer criticas ao Pr!!Sidcnte da Republica. 

O Sr. ]oiio N eves - As.sisti a tudo. Foi exactamente isso. 

O S r. Moraes Andrs.dc - Mas não podem dizer que cohones.
tatnos immoralidades. 

O SR . ROBERTO MOREIRA - Ve, partanto, V . Ex . . Sr. 
Presidente, pelos apartes que acabam de ::;er dados ao meu discurso . 
nv intuito de esd.:raec~r o incidente. que houve apenas uma 
precipitação por part~ do :10brc D eputado senhor Moraes 
Andrade . S ·. Ex. proferiu uma phrase infeliz:. <;uero crer 
que naturalmente não a teria proferido s~ bem tiv esse appreb~do 
o aparte ~o nobre Deputado Sr. Laerte S etubal e, ne.stas condições. 
dtvo dcçlarllr qu~ o incidente fica encerrado (muito bem) , dean
tc da explicação que deu o nobre lcader da bancada situacionista de 
São Pa ulo. do; esclarecimentos prestados pelas pessõas ~ no facto 
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se envolveram. accentuando, porém, que o equivoco partiu do s~ 
nhor Moraes Andrade ... 

O Sr. MD!'aes Andrade - Não apoiado. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - ... pelas razões que aca· 
bo de pôr em relevo. (Muito bem. Palmas.) 

ORÇAMENTO GERAL DA REPUBL!CA 

N. 1 

Ao n . !59 -- Ond~ se di:r:: Ri:de de Viaç;;ão Cearens~. 
õ .000:000$000 - diga-se" lO .OOO:OCJ0$00 . 

justificação 

Não tenho melhores argumentos para justificar a ~enda supra. 
do que aquelles expendidos pelo director daquella vla~ferrea em s-eu 
relatorio ao Govemo E:, ainda. os constantes dos saldos ex.prcssoJ nos 
ultimos tres annos ck exploração do seu trafego. 

Faz-se mister pôr de maJ.'lifesto que aqualla rede deu de recP.ita 
no anno findo, de 1934, 9 . 250:155$650 muito embora, na propria ex
pressão do ~.eu director, houvesse· deixado de tramportar nada menos 
de terça parte da producção do Estado . 

Revela notar, ainda·, que, nesse mesmo anno, o augmento de sua 
arrecadação, comparada com a de 1933, foi ck mais de mil contos e. 
mais. que. já nos cinco primeiros mezes, de i 935, ou seja de Janeiro 
a Maio ultimos, sna arrecadaç;lo, comparada com a de igual periodo 
de 1931, offuecc nma differ-e-nça, para maLJ, de, precisamente, . . .. 
I. 101:939$103. 

Atenba-se, ademais. que, só de agora em dian te. a rêde comeÇa 
a transportar a grande safra deste anno, a qual é a mai-or de quantas 
t-~m tido o Ceará nos ultimos cinco lustros, e ver-se-á que não ha 
exaggero na previsão da emenda acima, justificada, ainda. nos sal· 
dos que a Estrada tem offereci:!o nc:; tres ultimas exercícios, e que 
assim expressam: 1932. saldo 528:855$000; 1933, saldo, réis ....... . 
663:926$850; 1934, saldo, 1 . 419:717$650. 

O relatorio-officio do dlrector da Rêd: de Viacção Cearense, 
que vai junto a este, e ha pouco endereçado ao senhor Ministro de 
Estado da Viação, completa esta justificação, e ha de conv~ncer á 
Çamara da conveniencia da emenda supra, com a qual vi:sa o seu au~ 
tor, não .só attingir a verdade, na previsão do orçamento, senão tam· 
bem collimar o objectivo de apparelhar ~quella ferrovia de modo a 
que não .se constítua, como até aqui, um entrave, mas um factor pre~ 
cirruo para o progr?ssc da grande reglã-:> a que serve, interessa-ndo, ao 
mesmo tempo, nada menos de quatro Estados da Federação. 

Sala das Ses;ões. 1 i de Julho de 1935 . - Xavier de Oliveira. 

Exmo . . Sr . Ministro de. V iação e Obras Publicas: 

A verba destioada á acquisição do materlal para a Rêde de 
Viação Cearense no corrente anno é de 3 . 139:800$000, assim distrl
bulda : 
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Material ~rmancnte . . . . . . 
Matt>ria1 de consumo . . . ... 
Diversas C.esp.~sas . . . . 

800:000$000 
2. 149:000$000 

190:800$000 

Esta v~rba tem :lido conservada inalterada desde 1932, c já ago
ra é insufficient~ para manter com regularidade os diverso..-; serviços, 
pois de 1932 a R~dc cr:sceu em extensão e movimento e o custo da~ 
11til:dades augmcntou de 50% a 4QO?j0 • 

Effectivamente, depois de 1932 foram entregues ao trafego 117 
kilometros c e linha, com 7 novas estaçõe;. 

A r~nda industrial que naquelle anno foi de réis 8.158:476$000 
p~.ssou ~m !933 a 8.88:1ll7$l50 c em 193-i a 9.250:455$650, dando os 
~aldos de 478:853$555. réis 663:926$650 e I. 419:717$850, resp~ctiva· 
mrntc. 

Por outro lado, o carvão coque, que custava 60$000 a tonelada. 
cstti sendo adquirido a 270$000: o est:a·.,ho passou de 11 :000$ a tone
J..da il 29:000$; o antimonio tcv·c a~crescimo de preço de 1000;0 e au
gmento consi::!eravel de preço e de consumo tiveram a lenha, o ole-o, 
::1. estopa, a ga:z:ol!na, etc. 

Por falta d~ recursos, deixaram de ser transportadas ~la Red~~r 
no anno proximo findo mercadorias cujos fretes podem ser computa
dos em um terço da renda total. Ainda hoje estamos transportando 
productos da safra pa;sada . 

· Isso não obstante. consta da proposta orçamentaria para o pro-
ximo anno a verba d~ 3:040:800$000 par<~ acquisição do material, <~S
sirn distribuída: 

Material p~rmanente 
Material d~ consumo 
Diversas dcspc5a.s .. 

950:000$000 
1 . 900:000$000 

190:000$000 

Houve, portanto, re-lativamente á verba a<:tual, jâ :nsufficiente. di
minuição d~ 99:000$000. 

Com z:sa cotação, será impossível manter cou1 r~gularidade os 
div~rsos serviços da Rêde deViação Cearense 

A verba pessoal tambcm foi diminuída. na proposta, de ...... . 
;o:000$0l'O. Ora. tem sido grande o desvio da renda por deficienda 
de fiscaliznção nos tr~ns a qual não póde ser exercida por falta de 
verba para pagamentos dos encarregados de tal serviço. 

Pelo me~mo motivo, a conservação da via permanent~ não _tem 
tido a neccssaria assbtencia. 

Actualment:. mal se inicia a safra. - que é a maior verificada 
no _Estado --: jâ ~c faz sentir a pr<!cariedade dos transportes. 

'Das 99 locomotiv~ da Rêde. apenas 46. menos de 50"/o. estao 
trafegando. À> outra:; esperam reparos que a defici-enda de matt>rial 
c- pessoal lornam morosos.· 

Dos 995 vagões c carros, sômentc se acham em serviço 638, pelo 
mesmo motivo. 

Retirar as scguint~~ fontes de receita do orçamento da Rec~ita 
c arrec:adação actualmente feita no Districto Federal, devendo oons· 
~ltuir uw orçamento supplemtntar, até que seja vetada a lei orga.ni
~a do "Districto Federal. 

Conforme os dados da proposta e rc:1<~toric do M. d,, Fa:z:end~. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 12:33- Página 173 a e 274 

-365-

Imposto de consumo: 
41 . Gazolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
52. Vendas mercantis .... .. ... . 

67. 
125. 
133. 
166. 

Renda cedular d e immoveis . . . . 
lnsp. de Vehiculos . . . . . . . . 
Assiste:1cia á p,3ychopata.s .. 
Quóta de fiscali:ação . . . . . . . . . . . . . . 
Industr ias c Profissõc$ . . . . . . . . . . . . 

D .-spc:z;a - Conforme anncxo 

6 . 000:000$000 
25.000:000$000 

5. 000:000$000 
350:000$000 
262:000$000 
160:000$000 

17. 500:000$000 

55.272:000$000 

54. 272:000$000 

Ha como se vê, um dcficit de 1 .227:739$100. Entretanto. pod~r~ 
sc-ã declarar que. fe itas as reducçõcs. a differença par.a cobrir o de~ 
f iât competirá a Prefeitura que. para tilnto. contribuirá com a parcl·l· 
b que fõr consignada na tabel!a. 

Merece especial :menção da Camara o estuda do Sffihor O . Bor 
n:<J:ln, que presidiu a commi·;~ão de Orçamento na Ministerio da F«· 
zmda, sobre a transformação dos serviços federaes para a Municipa~ 
!idade. Questão complexa e que exige detido ~x;:;ce, reservo-me o 
direito de comparecer. no momento opportuno á Commissão de Fi
nanças. ex-vi do disposto no -art. 70 do Regimento. 

Sala d as s~ssõcs. 18 de Julho c!e 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 1-B 

Ao n . 71 - Serviço de Plantas Textci-~ - onde se dii: .. ... . 
3. 000:000$ - diga-se 3. 500:000$000. 

Justificação 

O excesso pr~visto .na safra do algodão, e, conscquentementl!, o 
d<I sua exportação, justificam pl~namentc a emenda acima. 

Sala das Scs$ões. 18 de Julho de 1935. - Xavier de Oliveira. 

N. 2 

Titulo 

En"trgos g<'racs da União -- Divida Publica - letra B - Di~ 
vida Fluc;tuante - VI Ser.tenças Judiciarias - Su~consignação n. I 
- Substitua~1e 200:000$ por I . 000:000$ e no mesmo titulo, verba c 
especificação. n. 1 - Dividas pc E xercidos Encerrados - Sub
.:on~ignaçiio n . I , diga-~c 1-i. 000:000$000 . 

Jastificação 

N~nhum encargo ê de mais imperiosa e urgente liquidação que o 
r~sultante de uma se-ntença judiciaria. Depois de longo debate e vul~ 
tosas desocsas. as partes conseguem. na ultima instancia. o reconhe· 
drncnto do seu direito. O recebimento da indemnização do que lhes 
foi ass~gurado pdo ;E>oder Judiciario fica na dependencia de credito 
distribu!d.:> . pelo Poder Lcgi~lativo. . 

A Cõrte Supr~ma peJo >O::u Presidente. tem, por succes;;ivos pedi
do;, rl!clamado o pagamento de iodcmnizações a que o Governo dci~ 
Xõ' c! c .attc:lder por falta de v<'rba orçamentaria. 
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A consignação do credito de 200 contas para pagamento de in~ 
demnizações que sobem à impressionao!': cifra de 10 mil contos, é ir~ 
risoria e Jccepdonante para os que têm wn titulo de divida liquido e 
certo. 

A emenda. •em augm~nto de de3pesa. attcnde as necessidades de~ 
correntes dos precatorios insistentes do Poder Judiciario sem aggravar 
a despesa, desde que nella se deduzam 800:000$000 da verba con· 
<ignada para pagamento das dividas de exercícios encerrados. 

Pôde ser c deve ser que esse titulo da divida publica exija a cor(·' 
signação de l 5 . 000 :OOOSOOO para satisfação das contas processada..~. 
mas não é menos certo que as exigencias precatarias, para attcndcr 
ás indcmnizillÇÕes em virtude r.le sentenças judiciarias, sobem já a ... 
lO.OOO:OOOSOOO. Não se quer na emenda que seja consignada verba 
integral, mas deseja-se que, pelo .menos, um decimo da >'erba nece~sa· 
ria ~eja votada, despertando-se , assim, mais confiança aos que pleitca· 
ram em J ui~o o seu direito. 

Parece·me. dentro dessas ra:ões, justa a emenda. 

S3la das Sessõ~s. 18 de Julho de 1935. - José Café Filho . 

N. ~ 

Titulo li . Despesas proprias da administraçã(). V crba 1• Ga· 
hinete do Ministro. S. C. n. ). 

Supprima~s<! "Pilra racionalizaç::\o das serviços fiscacs e ins
p~cçõc-~ rcs;:rr.1ada.s 300:000$000" . 

J ustificaçiio 

Trata•sc de despesa nova. Uma "verba. secreta" no gabinete do 
Ministro. A sicua~ão financeira do Pai;: não com porta essa novidade. 
Ha outras recursos no orçamento, como d~monstrarei em terceir <L di~· 
cussiio, para a tal racionaliza;c;ão dos serviços físcaes. 

Apresentarei. ainda, emenda {, S. C. n. 1 5 da verba '!•, 

Sal<~ das S~s;CX:s , I í uc Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. ~-A 

Verba 2'. S. C. 16 - onde se lê - 79:200$000, leia·>e .. .. 0 
"60:000$000." 

Justificação 

Em lei orr;amentaria não podemos. estar crcando novos cargos de 
technicos para o serviço da fiscali~ação bancaria. 

J\ despesa para 193-4 (Decreto n. 24. 167, de Abril de 19'34), 
foi d~· . 60:000$000 . E o orçamento deste exercício, consigna igual 
credito . 

Sala das Sessõe3, 17 de Julho de I 935 . - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 4 

Supprima·sc a S. C. 17 - -Para pagamento, etc. 500:000$000. 
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Justificação 

Trata-se de sub-consignação nova e como ~c acha rcdi~ida: di: 
respeito a dia:ias de exercicios passados. 

Ora, é Q proprio orçamento que, no Titulo I - Dívida Flw 
ctua.nte - consigna o c;;redita de 1 'i .000:000$ para pagamento de di· 
,-jda_~ legalmente assumidas em exercícios anteriores. 

Não podemo! estar abrindo e:xcepções odiosas. 
Ainda agora, a Commissão de Finanças não pcrmittiu que .H 

diarias do Pessoal da Saudc do Porto, de c:-:crcicio~ anteriores, fo$5C1H 
paga~ pela dotação orçamentaria. 

Sal;, das Sessões. 17 de Tulha de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 5 

Contadoria Central da Republica. 
S. C. n. H - Reduza·se para 10;000$000. 
S. C. n. 62 - Red\lZa·se para 60:000$000. 

Justificação 

Em 1935, o orçamento deu 5:000$000 par:~ ajuda~ de custo c 
tr:m5porte para o pessoal technico designado para os serviço~ de 
c5Cripturação. A proposta consigna 15 :000$000. Creio que podere· 
mos fixar em 10;000$000. 

Do mesmo modo, não penso em relação á S. C. 62, destinadi\ 
a gratificações e serviços extraordinarios. E' de se manter o actu~l 
credito que é de 60:000$000. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. -- Edmundo Barreto 
Pittto. 

N. 6 

Verba 2•, Mater)a!. I - Administração da Fa:cnda, etc. 
Redu~;a•sc para 200:000$000, a S. C. n. 5, serviço tclcphonico 

c despesas de prompto pagamento, feita a nccessaria discriminação 
pelas directorias respectivas. 

Justificaçii.o 

Estamos votando um credito globaL Não conhecemos a sua vcl
dadcira. applicação. Ahi está um trabalho de que a Secção Technica 
poder:i. desobrigar·se com grande brilho. 

S3.la das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo B,1m~to 
Pinro. 

N. 7 

Vcrbá. 10•. Alfandegas - Alfandcga de Santos. 
S. C. n. 2 - onde se lê "668 :611$200", leia·sc réi~ 

''421 :891$200". 
Justificação 

Está errada a proposta, Conforme ella proprio declara o valor 
da quota é de 273$600. 

AsWn. 1. 542 quotas x 273$600 perfa~;em o total de réis ..... . 
421:891$200. 
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S-<~la das Ses~ões. 17 de Julho de 1935. Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 8 

Verba lO'. Alfandcga de Porto Alegre. 
5. C~ n. 2. Mantcnha .. sc a dotação de 150:018$000, con~1~rr;1d;l 

no orçamento vigente. 
J ustifíc ação 

Rcporto•rnc á ju~tihcação abaixo da emenda ~obre: quo la~. 
Emquanto não se fi!.er o reajustamento. nilo dc\'cmos concordar 

em qualquer :~.ugmcnto, seja qual fôr a nature:a. 

S>IIa das Sc~;õcs. 1/ de Jo.dho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pi.'tlo. 

N. 9 

Vcrr.~ n. 11. R~prc&são do Cuntr:tbando. S. C. n.' 
Mantenha-se ;t dotação de 4S"0:000$000, con~it;nada no~ otç.!· 

JT, I."I!to,; de 1934 C 1935. 
Justificação 

O o.ugmento de 80:000$000 só deve ser conçcdido, dcpoi~ de 
feita a necc~saria justificação. A proposta nada esclarece. 

S11ln das s~s"ASes. 17 de Julho de 1935. -. Edmu"do Barreto 
Pinto. 

N. 10 

Verba 13". Fiscali~ação dos impostos de consumo. 
S. C. N. 5. Para o serviço de fiscali:.ação nas c~trada; de ruda· 

gcm a cargu da Delegacia Fiscal de São Paulo -·- 246:660-$000. con· 
forme discriminação que se segue: 

Justi[icaç[lo 

Trata-se de sjc que não figura no orçamento de 1935. Pa.r.;cc 
indi~rcnsavcl deixar claro o numero de postos c o pessoal <JUC >cril 
cmptcgado na fiscali~ação. tal como fa1emos quanto á verba n. 11. 
em que ha discriminação completa quanto ás agencia~ ad>.laneir,l>' at.: 
ao~ rq:istro s fiscaes. 

s.,!<~. das Sessões, 17 de Julho de 1935. - &imundo. Barreto 
Pinto. 

N. 11 

.-\0 orçamento do Mínísterio da F<Ucnda - Verba !I - A~cncia, 
.\duaneÍla> - Po~tos c Registros Físcaes - VIl - Mc:sa de Renda, 
.Alfandegada de Areia Branca P Material - Accrc:sccntc·sc uma nova 
>Ub·con~ignação: ""III· material permanente - n. 3 - Para acquisi· 
ção de uma lancha 50:000$000. 

J ustificaç;io 

Na proposta orçamcntaria ba.sta li!r o quadro do rc~'oal ch Mc>a 
de Rendas Alfandegadas da Areia Branca para .dar approvação. ;i 
emenda. No quadro do pes~oal existem lagares de machinistas, fcig\lis" 
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tas, etç., e a Mesa de Rendas não possue uma lancha sequer, P.a.ra ~ 
5eu servi~o! E' uma necessidade a acquisição de uma _lancha para urna 
repartição fiscal num porto que está distante cerca de dez milhas do·· 
local em que os navios carregam a descarregam. Trata•se ainda de 
um porto de larga exportação de sal, algodão. cêra de c:amauba etc. 

Sala das Sessões. 18 dt> Julho de 1935. - João Café Filho. 
Martins V"'r8S. 

N. 12 

Ao orçamento do Mini~terio da Fazenda: 
Verba 17 - Obras - Accrescente•se: "Destacados réis lOO:Oeos 

para a constnlcçio do edifício da Delegacia fiscal de Natal ... 

] ustificação 

A Delegacia Fiscal de Natal, funcciona em predio impropno c 
já v;u-ias ve:~.es p:.formado. Tem o Governo Federal, junto ao cdificw 
da Alfandega e do, em construcção, dos Correios. e T.elegraphos um 
terreno apropriado á construcçã.o do eclificio da Delegacia Fiscal. O 
Tribunal Regional Eleitoral não tem edifício. Com a construcção do 
preclio para a Delegada Fisa.l ficaria. o que e~ta occupa. a.crualmentc 
pa.ra <1 séde do Tribunal Regional, resolvendo•$e assim, o taso no 
seu duplo aspecto. Não ha augmer:'lto de despesas e sim destaque de 
verba já consignada. 

Parece-me que os interesses r:'lacionaes apoiam a emenda. 

S:olla das Sessões. 18 de Julho de 1935. - João Café Filho. 
Martins V€rBS. 

N. D 

Verba 17" - Obras: 
Accrescente-se: sendo '742 :000$ para a construcção do edificio ·da 

Delegacia Fiscal do Thewuro Nacional na nova capital do Estado 
de Goya:.. 

l ustificação 

Não ha augmento de despesa. Esta emenda tem por fim deter· 
minar a applica.Ç.ão de uma parte da verba. Já estão executados o. 
planta e o orçamento daquelle edifício, por technicos do Ministerio 
d<1 Fazenda • 

.A e:x:ecução dos serviços da construcção do mesmo está depen
dendo apenas da necessaria dotação or.çamentaria, que a emenda visa 
obter. 

Sali! das SeQ;õCS. -· Vicente Miguel. - Llludelino Gomes de 
Almeida. -· Clara Goâoy. 

:N. 14 

Elimi.nem·se do orçamento de todos os Ministerios as consigna• 
ções referentes ao custeio de automoveis de transporte individual do 
íunccionalism.o publico, e;,:cept\lando os da Presidencia da Republica . 

lnclua•se no orçamento dos respectivos Min.isterios, onde convier. 
a seguinte consignação: ao Presidente da Camara dos Deputados, do 
Senado Federal, da Côrte Suprema, aos Ministros de Estado c ao 
Chefe de Policia. 
Au:rilio para conducc;ão . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 18:000$000 
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lndua-se no orçamento de cada Mínisterío, onde convier, a .<c· 
guinte consigna-ção: 
Condução de pessoal em objecto de serv.iço publico . . . 20 :000$000 

Justificação 

Grande tem sido a celeuma levantada contra o u~o e o abuso do> 
automoveis officiaes. Tão grande que o projecto sobre o reajusta· 
rnento dos funccionarios civis e militares incluía, entre os seus artigos, 
o de n . 15, que previa um desconto em folha do pagamento do f une· 
cionario civil ou militar que, para desempenho de suas funcçõc•. 
usasse automovel offícial. O Presidente da Republica vetou o dispo· 
sitivo, mas reconheceu a necessidade de corrigir abusos por outro• 
meios que não importassem em sacrifício para o funccionario n r•>, 
em prejui:r.os ao serviço publico. 

E' o que visa a emenda. Não importa em sacrifício ao funccío· 
nario, nem traz. prejui1;o para o sef'.'iço publico. Garante ao funcci J· 

nalismo, por conta do Thesouro, a conducção nece~saria ao excrc:icio 
de suas funcções, impossibilitando, entretanto abuso~ . 

Não é uma innovação o que propomos. Dispositivos identku~ 
J"- se encontram incorporados il. proposta da lei de orçamento. E' 
uma simples generalil:ação c uniformi~ação da sub•consignaçi o 14', 
da Verba :;• do orçamento do Ministeriu da Fa:enda - ''auxilio ao 
Presidente para conducção" - e da sub•consignac;ão n. 9 da V crba 
1• do orçamento do Ministro do Tcabalho, lnduscria e Commercio -
··cond~cçã.o a pessoal e em objccto de servi~o publico" . 

Como consequenc:ia. natural irnpõe•sc a imrncdiata regulamentação 
da .:onsignação: "conducção a pc55oal em o bjecto de ~er'---iço publico .·· 

Antevemos duas hypotheses: 
1', a cn::ac;ão de uma Garage Central com a incumbencia de atten· 

der as requisições de todas as repartições dos d iversos Ministerios c 
de executar rigorosa fiscaliz.ac;ão subquesente: 

2•, o abono ao funccionario das despesas effectuadas a expensa.~ 
proprias e oriundas da execução de serviço publico, para cujo desem· 
pcnho fôra indispcnsave\ o uso do automovel, abono que s~ proccdcr;t 
á vista de uma tolha de conducção, organizada de accordo com um 
regulamento a instituir . 

Qualquer uma das duas hypotheses g,arantc ao funccionario pu
blico a necessaria conducção o impossibilita o u~o da me~rna para fin~ 
outros que nr.o sejam. o desempenho de um serviço publico. 

De qualquer fôrma, uma revisão conscienciosa das con~ignaçõc:<. 
destinadas ás despesas com o pessoal c o material para automovei" 
officiaes, se impõe. Entre as 'onsignações registradas ha uma dispa
ridade flagrante, além. da ausc:ncia absoluta de consigna<;õc:; para cus· 
teio e conserva-çã o de automoveis de cinco dos novo Ministcrios. Ha. 
ainda, falta de uniformidade nos ordenados dos motoristas. H a, po· 
rêm, entre elles, um privilegiado que, além dos vcn<:imcnto~ annuae5 
de 7:680$000, recebe mais a gratificação de motorista do Ministro. 
na importancia de 4 :800$000, perfazendo um total de l2 :480SOOO 
annuaes, ou sejam, 1:040$000 por mez;. 

Facilmen:e disso nos convenceremos pelo exame das consignações 
e.'l:tráhidas do projecto da lei de orÇiUDento, cuja lista para aqui tran:<· 
!aclaremos, de accordo com as distribuições pelos Ministerios. 

Sala dás Sessões. 18 de Julho de 1935. - Frederico W dffen~ 
buttel , 
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(Documentos a.nnexos: l) Úllta~ das can5ignações; 2) Quádro 
synthetico) . 

Documento n. 1 

Listas das consignações para Pessoal e Material de automoveis 
publico&: 

Ministerio da F;uenda 

'Titulo li. Despesas da Administração; 
Verba 1. Gabinete do Ministerio e Portaria; 
2. Portaria. 

Motorista de 1 • classe .. . ..... . ............. . 
Motorista de 2" classe .... . .................. . 

8;400$000 
7:200$000' 

N. B. 
automovel. 

Não encontramo~ verba para custeio e conservação de 

'í. 

2. 

Ministerio do Interior 

Titulo I. Encargos Gerae~ da União; 
Verba IV. Camara dos Deputados . 

Material: 
Custeio e conservação dos automoveis ....... . 
Verba V. Senado Federal. 

Pessoal: 
2 Motoristas . 

Ajudante de motorista . . ................ . 

Material: 
5. Custeio e conservação de U·m automovel para o 

Presidente . . . . ...................... . 

Titulo 11. Despesas propria.s da Administração; 
Verba I. Secretaria de Estado 

Pessoal: 
'i . 2 Motoristas . . ........ . 

1 Ajudante de motorista .................. . 
2 Lavadores de carro . . . ................ . 

Material: 
4. Custeio e conservação dos automo,·ei~ do Gabinl!tc 

Verba IH. Justiça Federal. 
Pessoal: 

l. 2 Motoristas . . . . .......•................ 
I Lavador de carros .................... • .... 

Material: 
5 • Custeio e conservação dos 2 automoveis 

1-J. CO~certos c reparos dos 2 automoveis ......•.. 

~0:000$000 

19:00$000 
6:000$000 

25:000$000 

30:000$000 

~5:000$000 

l-4:400$000 
5:400$000 
7:200$000 

27:000$000 

35:000$000 

62:000$00Cf 

16:800$000 
3:600$000 

20:400SOOO 

22 :000$000 .. 
3:500$000 

45:900$000 
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PeSlõoal: 
1 Motorista 
1 Motorista 

Material: 
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Federal. 

. ...... ... ... ..... .. . ..... . 

; . Accessorios, combustível , lubrificantes e material para 
asseio c limpeza de um automovel ..... . .. . 

9. Conservação c concerto de um autornovd . ... . 

Ministerio do Exterior 

Pe5soal fixo da Secretaria de Estado: 
Portaria.: 
1 Motorista 
1 Motorista . 

1 Motorista . 
1 Lavador de carros . .. ... . . .... .. · ... . . . ... . 

6 :000$00:) 
6 :0005000 

12 :000$000 

6:000$000 
3:900SOOO 

2.1 :OOOSOOO 

8 :400$000 
7 :200$000 
6:0005000 
3 :600$0~. ·) 

2; ':2005000 
N . :S. - Não encontramos verba para custeio c conservação de 

automovel. 
Ministerio da Educação e Saudc Puhlica 

Verba 1." Secretaria de Estado 
XI. Portaria; 

18 . Portaria.. 
2 Motoristas . . .. .... .. .. .. . . .... ... . ... . . 
1 Ajudante de motorista . . .. ..• .. . . . . . .. .. . 

N . B . Ha no orçamento as seguintes consignações: 
14-. Pessoal de serviço de locomoção. 
H. Combustível e lubrificantes. 
;$. Peças e accessorios diversos para automovCÍ$, in· 

clusive pneumaticos e camaras de ar . 

Ministerio do Trabalho, lndu~tria c: Commcrcio 

6 . 3 Motorista . • . .. . .. . . ....... . . ... . . . . ... . 
1 Ajudante de motorista . . . . . .. • . : ...•.. •. •. 
1 Encarregado de garngc .. . ... , . · ..... · .... . 
1 Lavador de carros ... . .. . .. .. •. · · .. .... .. . . 

14 :400SOOO 
6:000$000 

2 t :600$000 
5':400$000 
4:SOOSOOO 
3 :60050(\1) 

N . B. 
automovcl. 

~ ):400$000 
Não encontramos verba para custeio c conscrva~o de 

Ministerio da Viação c Obras Publica~ 
Ve.rba 1." SeCTetaria de Estado. 
I. Pts$0al 

3 l Motorista~; . . .... . . ... ... ... .. • ... . 
4 . Gratificação por serviços cxtraordinarios sendo ao 

motorista a serviço do Ministro ... . . . . , .· . . 

1-5':360$000 

4:800$000 

20 :160$000 
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ÍL Matedal de Consumo . 
A despesa com a conservação de ~utomoveis combustiv.el e lubri· 

ficantes está. induida na verba global de 120:000$000, falt<mdo t.lis· 
criminação. 

Ministerio da Marinb 

Verba 3. • Secretaria de Estado . 
Pessoal: 

I. Garage: 
1 Motorista encarregado de garage . ... 
2 Motoristas de 1. • classe .. . ..•. . .. . .. . .. . ... 
2 Motoristas de 2. • classe . ..... .... ...... . .. 
3 Motoristas de 3. • classe . .•. . . ... .... . ..•.• 
2 Ericaregados de conservação c limpe:a .. .. . . 

M:rterial: 
1 . Para concerto dos automovc:is, etc . . . .... .. . . . 

Ministerio da Guerra 

V crba 1.• Administração ·Central. 
Consignação Pessoal : 

3 . 2 Motoristas de 1. • classe . . .•.. . ..•...•....... 
2 Ajudantes de motori5tas .. .. .. .. .... .... . . . 

::· (:-~. 

9 :OOOSOOO. 
13 :200SOOO 
1:?.:000$000 
16:200$000 

7:200$000 

57:600$000 

30 :000$000 

87:600$000 

9:918$000 
8:385$000 

18:303$000 
N. B. Não encontramos verba para custeio e conservação . 

Ministerio da Agricultura 

Verba 1. • Secretrria de E~1:ado . 
Pessoal: 

6. Portaria. 
1 Ajudante de motorista . . .. . .. . ..... ... ... . 
2 Motoristas . . • .• ... ..• . .. · •..... . • .. .. . . 

~ :40 r"l ')(.\l)() 

1-1 :4005000 

19:800$!>00 
N. B. Não encontramo~ verba para custeio e conservação . H a 

!la consignação 11 allusão á gratificação a motorista a jui:o do Ministro. 

Documento n. 2 
Quadro synthetico 

Camara dos Deputados: 
Pessoal . . . . ... • .. . .. ....•.... . .. 
Material . . . . . · · ..... · ..••••. • ... 

Senado Federal : 
"Pessoal . .. ....... ........... .. 
Material . . . .. . . .. . .. . . •... .... . . . 

Ministerio da Justiça: 
PC$50a\ . . . .. • . .• .. ..•. • . . • • . . . . 
Material . . . • ..... · • . ..• . •.. . .. . .. 

50:000$ 50:000$000 

25:000$ 
30:000$ H:000$000 

l7 ;000S 
3~:000$ 62 :000$000 
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Justiça Federal: 
Pessoal . . .................... . 
·Mat~rial . . . . · · · · ............... . 

Justiça do Distrícto Federal: 
Pessoal . . .. ................... . 
Material . . . . ....... · ............ . 

Ministerio da Fa:.enda: 
Pessoal . . . . .................... . 
Material ................. · · .. · · .. 

Mini5terio do Exterior: 

20:400.1 
22:;00$ 

12:000$ 
9:000$ 

15:600$ 

Pessoal • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 :200$ 
· Material ..................... · · .. · · ........ . 

Ministerío da Educação e Saude Publica: 
Pessoal . . .................... . 20:4005 
}Jatel'ial ........................ . 

Ministerío do Tl'abalho, Industría e Commercio: 
Pessoal . · . . . ..................... · 3 5 :400$ 
Material ..... ·. · .. · .............. . 

Ministerio da Viação e Obras Publicas: 
Pessoal . . ................... .. 
Material . . ................... · · .. 

Ministerio da Madnha: 
Pessoal . . .....•................ 
Material . . . . .............. . . . ... . 

Ministerio da Guerra: 
Pessoal . . . . . . . ..... . ........... . 
Material . . ... · · ................. . 

Ministerio da Agricultura: 
Pessoal . . ..................... . 
Material . . ... · · .... · · · · · · · · · ·- · · · 

20:160$ 

57:600$ 
30:000$ 

18:l03$ 

19:800$ 

N. B .. ..:._ Faltando no projecto. da lei d~ despesa 
consignação para. pessoal do automov.el do Presidente 
da Camara dos Deputados e con~ignação para mterial 
para sete ministerios: computando a primeira em •... 
2; :000$, de accordo com a verba do Senado Federal 
e. a 2~ em 30:000$ para cada ministerio, de accordo 
com: a média da verba respectiva do Ministerio da 
Marinha, Senado Federal, Justiça Federal, etc., teremo~ 

mais: 7 x 30:000$ ou sejam 210:000$000 .......... , 

To tal das· despesas dos a\ltos officiaes 

Jo.1. H 
Titulo l - Verba IV - Camara dos Deputados. 
li - Despesas diversas. 

-4'l':900$000 

2 I : 000$0\)0 

15:600$000 

25:200$000 

20:400$000 

:; 'i :400$000 

20:160$000 

87:600$000 

18::!0?.$000 

19 :SOOSOOO 

467:363$000 

2H:000$000 

711:363$000 
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· Redu:.a•se para 50:000$, a s/ c. n. 9 - Eventuaes, que, na propo~· 
ta é de 75' :000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Justificação 

Conforme se ve o avulto do projecto n. 10!, o dcficit é de 
269.275:405$200. 

Devemos envHar todos o ; esforços no s~ntido de ser reduzido 
el>Sc deficit . 

Acredito que, sem qualquer prejui;m, poderá ser feita a reducçào de 
H :OOOS , na sub·consignação "Eventuaes". 

A Lei n . 67, de l3 de Junho proximo pas~ado, vem fadlitar es.!a 
emenda,' de vez que muitas despzsas que eram realizadas por con tu 
cia sub·consignação "Eventuaes". agora. podem · ser custeadas pelos 
saldo' apurados. - Edmundo Barreto Pinto . 

N . 16 

Titulo I - Verba IV - Camara dos Deputado:. 
Material: 
Supprima·se a sub-consignação n. li, em virtude da fusão pro· 

po~ta em emenda anterior. 

Sala das Se~ões, 18 ::le Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 17 

Titulo I - Verba IV - Camara dos Deputado:;. 
Reduz.a·se para 15' :OOOS a ~ub·consign::u:;ão n . l ··Acquisição de 

livros, publicações c encadernações, etc." 

Sala das Se.s.sõ~s. 18 de Julho de 1935 . -- Edmundo Barreto 
PiTltO. 

Justificação 

Em face do que dispÕ« a letra d) do art. 2." da lei numero 67. 
permittindo o aproveitamento dos saldos, tambem, no melhoramento 
e aperfeiçoamento das bibliothecas gerac~< c dos archivo~. parecl!·mc 
que a sub·comignação n . 1, poderá ser rcdm;id<~ em 1 5 :000$000. 

Sala das Si!ssões, 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. I& 

Titulo I - Verba IV - Camara dos Deputados. 
Reduz.a•se para 10:000$ a sub-consignação n. 3 "'Conservação e 

limpeza do edifício, que na proposta é de réis 20 :000$000". · 

Sala das Sessões. 18 de Julho de 193; . - Edmundo Barreto 
Pinto. 

]u~tificação 

Deantc da autoriz.ação concedida pela Lei n. 67. art. 2.0 
.• letra· 

c), a reducção está plenamente justificada . 
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Sala diis Sessões. 18 de Julho de !935 . - Edmundo &rrcro 
Pinte. 

Verba 4." - Camara dos Deputados. 
N. 6 - 1.• parte - 48 :000$000. 
Suprima·se : 
Func:cionando effectivamente o Poder Legislativo por espaço de 

seis me~es, não justificam gratificações ao pessoal da Secretaria. por 
serviços extraordinarios . Accresce ainda que, pela tabella, a attr:ibui · 
ção é conferida ao Presidente da Camara quando, ·a nosso vér, devi:~ 
ser da competenc:ia da Commissão Executiva, com o parecer do 1." 
Secretario, que é quem directamente superintendc o serviço da Se· 
cretaria. 

Sala das Sessões. 19 de Julho de 1935 - Bia.s Fortes. - AcW"C'io 
Torres. - Souza Leão. - Christiano Machado. 

N. 20 

Verba ; _• - Material (Senado). 
N. 3 - Onde se di:;: 200 :000$; diga·s~: 20:000$000 . . 
Havendo o edifício onde funcciona o Senado sido · remodelado 

para sua installação, não se justifica que se consigne a wlt:uosa quan· 
tia de 200 :OOOS para reparos e pinturas do edifício. Accrescc ainda 
a ponderação que a verba destinada á conservação e reparos da Ca· 

·mara dos Deputados, que é muito maior do que o Senado, é de 
30:000$000. 

N. 4 Senado - Material. 
Onde se diz : ;o :000$: diga·se: 20 :000$000. 

]ustificaçilo 

Parece·nos que, tendo sido in~tallado o Senado, no corrente anno, 
no credito aberto para o seu func:cionamcnto, se previu a acquisição 
de moveis e machinas de escrever, não havendo. portanto, necessida· 
de ele acquisição desse material no futuro e:occrc:ic:io . 

Prevendo um augmento de servic;:os, consignamos uma verba dt: 
· 20:000$ para qualquer eventualidade. 

Sala das Sessões, 19 de Julho de 1935 . - Souu. Leão. - Bia.s 
[~orles. - ChristiDifiO Machado. - Acurdo To r,.es. 

Titulo I - V n:ba V 
Sub-consignação n. 6 

N. 21 

Senado Federal. 
Redu~a·se para 30 :000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935 . ·- Edmundo Barreto 
Pinto . 

J~tificação 

Reservo•mc o direito de justificar a emenda, perante á Gomrui~· 
são, na forma do disposto no artigo 70 do Regimento. 

Sala. das Sessões. 18 de Julho de 1935· . . - Edmundo . Barreto 
Pinto . 
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N. 22 

Titulo I - Verba V - Senado Federal. 
Redija-se, assim, a sub-consignação n. 5 "Custeio c conservação 

de um automovd destinado ao serviço do Presidente ... 

Justificação 

Peço venia para, usando da attr:ibuição 4ue me confere '' art. 
70 do Regimento, no momento opportuno, em detalhe. expôr ·a meu 
ponto de vista quant• ao uso de automoveis officiaes e as despesas 
annuacs com o custeio dos mesmos c conservação. 

Sala das Ses!;Cies, 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinte '. 

N. 23 

Titulo 11 - Verba 2! - Material. 
Côrte Suprema·. 
Redu~a·se de 15 :OOOS, para 10:000$, a sub·consígnação fi,. 

"Livros e revistas, etc." 

So.l.a da~ Ses:;õ~s. li! d~ Julho de 1935. '- Edmundo Barreto 
Pinto. 

J ustificaçii.o 

A reducção poderá ser feita sem prejui~o para a BibliQtheca que, 
no orçamento vigente, já teve 60 :000$, para acquisição de lh•ros. · 

Sala das Ses.sõ;;-s, 18 :!e Julho de 1935. -- Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 24 

Yerba 3." - Justiça Federal. 
Côrte Suprema. 

Sala das Sessõ~s. 18 de Julh<J de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Justificação 

Não conneço nenhuma lei mandando pagar, pelos cofres da Uniã·'· 
"huffet" para os ministros da Justiça Federal. E' verdade que, ·tam· 
bem, não conheço nenhuma lei mandando pagar .. café, cha. e mattc" 
para os Deputados. E' a eterna canção dos orçamentos. Fa:z.er con· 
fusão de "alnos por bugalhos.. . Bebe·se o café: torna-se o. matte .e gas· 
ta-se o assucar por conta dos cobres da União. Mas, para não appa• 
recer em publico, vamos custear as despesas por outras verbas, qua-i 
sempre, as '•Eventuaes ... 

A sub-consignação n. 6, porém, veio atacar de frente a questão. 
Su.pprim-a-3{: a sub~consig nação n . 6 "Buffet dos s.errhores M í

nistt'o.s, 4:800$000". 
E' regular? O que terá de resolver a Camara. 
Embora, saiba que essa minha attitude vae desagradar. desde j:t 

declaro que sou contrario, como tambem sou contrario ás despesa• 
que. n~ta Casa, re;;.li1.amos com o tradicional café parlamentar e que 
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offerecemos em escala consideravel aos nossos amigos e correligionarios. 
Feliz.mente, o nosso illustre e integerrimo presidente da Commis• 

~ão de Finanças, em plenario, já accentuou que, afinal, vamo> ter 
orçamentos verdadeiros. 

A occasião é opportuna, para se discutir a questão, quando 
cortamos aqui, ali e acolá, para reduzir o annunciado d~[icit de 269 
mil contos. Deixo a ma teria para ser resolvida pela conscienda dos 
i-Ilustres membros d a Commissão. 

Comtudo, devo esclarecer, A Cõrte Sup~ema f uncciona durante 
lO me~es, realinndo, approximadamente 130 sessões, o que vale d il:er, 
cada dia. o "buffet"' custará mais de 36$800; para os onz.e ministros. 

Sal ~ das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N . 25 

Na tabe:lla do Ministerio da }u:>tiça., na verba 4", "'material. Se~ 
:retaría da Cõrte de Appellação", "con;ignação n. I, accrescente~se: 
.. e para livros e revistas para a Bibliotheca. 20:000$000"'. 

Ju~·tificação 

Não é possível deixar a Bibliotheca da Côrte de Appellação ,;em 
verba para a acquisição de livros e revistas, quando a da Suprema 
Côrte tem, só para isso, 20:000$ por anno. 

Toda a magistrarora local se resente da deficiencia da Bibliothc· 
<:a da Côrte: Local. São mais de sessenta juizes, diariamente chamados 
a decidir as causas mais variadas, não dispõem de uma bibliotheca 
onde encontrem as obras de consulta de que necessi~arn . E algumas 
dellas, por seu custo elevado, não ficam, ao alcance de todas as bolsas. 

Sala das S essões. ·17 de Julho de 1935. - Cardoso de lvfello 
Nr:tto. - Th. Monteiro de Barros Filho. ·-· Barros Penteado. 
Fabio de Camargo Aranha. 

N. 26 

M. Justiça - (Palacio). 
Verba 3." - N. 1 - Pessoal . 
Redu:~;a•se a consigna-ção que é de 105':000S, de 50 %· Ess<• 

-verba no regime anterior o. l930 imputava em 89:4965. Não tendo 
havido augmento de pessoal, razoavel é que se redu:.:a a mesma de 
50 % tanto mais quanto a gratificação deve ser dada de accordo com 
as possibilidades do Thesouro as quaes se nos afiguram precari&si
mas . Para o orçamento vigorante em 1930, figurou uma verba de 
2H :200$ destinada, á gratificação ao pessoal :;ubaltcrno do Palacio 
o qual hoje é pago pelo Ministerio da Fnenda, pela ve~ba 2. • n . · 2 9. 
que Ç de 28:440$000. 

Verba n . 3 - (Material). 
Reduum•se essas .consignaçõe~ que são do total de '300 :000$ para 

200:000$000. 
Devendo o exemplo de moderação nos gastos vir do Chefe· do 

Governo, que é o responsavel mai~ directo pelo equilibrio orçamenta• 
rio, é ruoavel que se ponha cobro ás despesas de material no Pala· 
cio do Governo, afim de que, o Congresso tenha liberdade para cortar 
as verbas dos dem~s Ministl!lrios, sendo esta a -justificativa da emenda 
proposta. Convém salienta{ que, para reparos e limpesas nos palacio> 
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preaidenc:iaes, já h a urna consignação sob o n. 17 do Ministerio dü 
Fazenda. 

•Sala das Sessões, 19 de Julho de 1935. - Bia:r Forte~. - Acur
do Torres. - Eurico de Souza Lelí.o. - Christiano Mac.hedo. 

N. 27 
Tit. 11 - Verba. l•. 
Justiça Federal - Cõrte Suprema. 
Redu:a·se para L I :CleO$, a s/ c. n. ; . 

J u:rtifícação 

A Córte Suprema só tem um autornovel, que serve ao Presidente. 
A s/ c. n. 5, refere•se a dois a.utornoveis, porque levou em conta 

o que serve ao Procurador Geral. Antigamente, o cargo de Procura· 
dor Geral era exercido por um dos ministros do Supremo, o que não 
mais vigora em face do texto constitucional. 

Dahi a necessidade de desdobrar-se a s/ c., apresentando, a seguir, 
outra emenda . 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Edmundo BRrrcto 
Pinto . 

N . 28 

Tit. li - Verba 3.' - Justiça Federal. 
Reduzir de 2 2 :800$, para 1 5:000$, a s/ c. n . 3 "Material de 

.Expediente ... 

Sa la das Ses3Ões. 18 <le Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto . 

N. 29 

Orçamento da Justíça. 
Tit. D - Verba 3.• - Justiça Federal. 
Inclua-se a seguinte s/c. na rubrica "Procuradoria Geral da Re· 

publica." 
II - De consumo 

Custeio e conservação do automovcl que ~en·e ao Procurador 
Geral. 11 :000$000. 

Justificação 

Antes da Const. Fed., o cargo de Procurador Geral era cxe:rcs· 
do por um dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

D abi a razão, porque a despesa estava comprehendida na verb<• 
geral daquella Côrte . Por equivoco, ainda, tal se verifica. Em outr3 
emenda já mandei redu:;ir a s/ c. n. 5'. Urge, porém, na rubrica com• 
petente incluir a sjc. para o custeio do automovel que serve ao Pro· 
curador Geral da Republica, o que procurei fazer com esta emenda . 

Sala das ScS:~e>. 18 de JuH·{) de 1935 . - Edmundo Barreto 
Pinto . 

N. 30 

Discriminar na verba n. 23, os ]UI%,ts e func:cionarios que têm 
. direito ás gratÚic:açÕe5 addic:ionaes, observado o mesmo criterio do 

Ministerio da Viação (pags. 11i27, d~ resp~ctiva proposta) . 
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Sala das Sessões, !8 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 31 

Supprima-se na síc. n . 31, da rubrica ""Material" - Oepçsito 
Publico Geral do Districto Federal ~ verba .:t• do t:tulo H as ex
pressões "compra de estampilhas". 

Sala das Sessões. l S de Julho de 1935 . - Edmundo .Barreto 
Pinto . 

N. 32 

Verba 5' - · Orçamento da Justiça - Redija-se, assim, o n . UI 
Diversas De::>pesas - Escola João Luiz; Alve; pu. 31. da tsbella 

explicativa). 
Lu::. electrica, força e tclephones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 :OOOSOOO 

.Ascio, e conservação dos edilicios inclusive obr;!~ c 
reparos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 5 :000$000 

Ev,ntuacs, despesas miudas e de prompto pagamento . . 1 ~ :000$000 
SJia da> Sessões. 18 de Julh.:. de 1935 . - Edmundo &rrct<J 

Pinto. 
Havendo conveniencia em reunir as sub consignações ns . 17 c 

19 . . A emenda traz uma reducção de lO :800$000. 
Sala das Sessões. 1 8 de Julho de 1935 . - Edmundo Barr<:to 

Pinto. 

Tie. 11 - Verba 6'. 
Nr '" . , , 

Policia Civil do Distrícto Federal 

Mantenha-se a importancia de 3. 300:000$000, consignada na lei 
orçamento de 193'i, para pagamento de investigadores cxtrantlmcr;!• 
rios e para diligencias de caracter reservado . 

Justificação 

Só pelo simples facto de se tratar da verba secreta, não encontro 
ra:.ão em ~e conceder um augmento de 900:000$. como está · na s/c . 
35, da tabella explicativa para o orçamento. ~e 19 ~ 6. 

Reservo·me o direito de tratar do assumpto, quer pcr:mtc á Com• 
missão, quer em plenario . 

Sala das Ses.sões, 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinte. 

N. 35 

Tit. 11 - Verba 7." - Policia Militar. 

Material -- s/ c. ns. 1 a 21 

Mantenha-se o total de 1 . 100:000$000, consignado na lei d;~ des· 
pesa de 1935 para .. material" da Policia M ilitar, 

] u.stificação 

Sem qualquer outro es.darecimento, a proposta para o excrCloo 
vindouro consigna um augmento de 290:320$000. A CommisSão, por 
intermedio do Relator ·do · Orc;ame7!to, terá :nàb faCt1id;~de em obter 
melhores detalhes que justifiquem o accrescimo . .. 
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Precisamos nio e~quecer que o '"dcficit'' não é pequ~no. E para 
1936 só devemos concordar em augmento que for indispensavd, devi· 
damente comprovado. 

Sala das Sessõe;, 18 :;lc Julho de 1935. -- Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 36 

Proponho sejam emendados na verba 1." - Policia Militar do 
Districto Federal - rubricas: 

Pessoal 

Sub·consignação n. 6: 
Para alimentação das praças . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . . . 'i. 79?. :U48SOO.O 
Par~. fardamento das praças, inclusive calçado e ar-

tigos correlativos . . . . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 940:000$000 
l Sub-consignação n . 7 : 

Para pagamento dos reformados de todas as clas:<es, 
aproveitando-se os saldos dos que falleceram 
pan os novos reformados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. óllO :OUO~OOO 

Material 

I - Permanente - Sub·commíssào n. 3 
Moveis c utensílios em geral .............. . .... . 

Sub•consignação n. 7: 
Remonta de: animacs . .' .. . ... . ................ . 

li - Consumo e transtormac;ão: 
Sub·consignaç;ão n. 9: 

Objectos de expediente, etc., etc. . .............. . 
Sub-consignação n. 13: 

Forragem, ferragem e curativos d~ animae5 ..... . . . 
UI - Despesas diversas: 

· S uh-consignação n . 14: 
Conservação c reparos de edifícios, etc. . ........ . 

Accrescente·se onde couber: 
Para construcção de mais um pavilhão no Hospital 

da Policia Militar e reconstrucção do e di fiei o 
ond está aquartelado o 3.0 batalhão ......... . 

Justificação 

30:000$GOO 

30:000$000 

50:000$000 

7::! o :000$000 

100 :000.~000 

800:000$000 

A majo~:~ão que proponho é exígua em rela~ão ás necessid.adç~ 
da Polícia Militar do Districto Federal, e só a crise financeira em que 
o Paiz se debate nos leva a pedir á Camara dos Deputados o mínimo 
nece.ssario para que a corporação não prejudique mais os seus serviços 
c a sua effidenda. 

O effectivo da Polida Militar é ') .176 praças (sargentos, cabos c 
soldados). 

Para a alimentaçã.o de cada um vem sendo fixa.da a quantia d~ 
:; $000 dia rios, que se não poderá diz. e r ~xecessiva, em face do actual 
custo de vida. Das 5. 276 praças só 1/5 recebe refeições prepõltadas. 
pois a maioria do pessoal é desarrançhado. 

Assim, temos 1. 366 X ~$000 = 1 :098$000 X 'i. 276 = réis 
5.793:048$000. . 

A9 Estado incumbe dar fardamento aos cabos e sol~dos. 
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Pda tabella mais economíca que a corporação poude organizar, 
cada praça recebe dois calções e duas tunicas de brim kaki, duas ca
misas, duas cuecas, tres collarinhos, quatro pares de meias e dois len· 
ços por anno; um bonet e um gorro para l8 mel.es: e uma calça e 
uma tunjca br;nca, um capote e um apito com cordão, pa~:a tres 301'!,05, 

o que dá uma mêdia de 210$000 por praça em cada anno. 
A~sim, deduzidos do effectivo de ~. 276 praças os sargentos e 

rousicos, que não recebem . uniforme&, temos; cabos c soldados, 
4. 742X210S000=995':820$000. 

Para occorrer ás despesas com o pessoal ina.ctivó c o que se vier 
a reformar, a importancia proposta é de tal modo exigua que, no anno 
''indouro, os homens envelhecidos c invalidas serão forçados a perma· 
necer nas fileiras, com grande damno para o ~rviço, afim de esça· 
parem á fome que os attingirá, se se arriscarem a uma reforma justa 
mas para a qual não ha verba votada. 

Para attender aos diversos serviços que lhe estão attribuidos, a 
Policia Militar tem 7H animaes, 2/3 da quantidade necessaria, gastan· 
do 2$600 diarios com a forragem, ferragem e tratamento de cada um, 
do que resulta uma despesa annua.l de 71.2:161$600. 

Senhores Deputados c iilustrados membros da Commissão de 
Finanças: 

Tenho visitado, em diversas opportunida.des, os yuarte:is do; cor· 
pos e serviços da Polícia Militar. 

Sou testemunha do trabalho intenso que ali se realiz.a e do espit·i· 
to ed economia que preside a orientação da sua administração c 

O brilhante general Emílio Lucia Esteves vem operando prodígio~ 
de força de vontade e de tino administrativo, Sem qualquer auxilio 
do Thesouro, mas, valendo-se só de bem fcitas economias na 5\lól admi• 
nistração, conseguiu restaurar o quartel dos Barbonos, po~ em vias 
de cori.dusã.o as obras de reconstrucçáo do 5 .• batalhão, e, valendo-se 
apenas de ma:eriaes usados e da mão de obra de soldados, construiu, 
na In"ernada dos Affonsos, a Escola dos Recruta~. departamento que 
rccommenda a administra~ão de S. Ex. 

Contrastando com esses quarteis, o do 3." batalhão, no Meyer. 
està a cahir. A capacidade da Corporação em restringir dcspes;~s c 
forçar economias para restaurar proprios nacianae~. attingiu o seu 
limite de resi~cencia. 

E", pois. çom com::-leto ~;onhecirnento de causa qu-e proponho 
a dota<;:~ orçamentaria de 800:000$. não só j:>ara a reconst:rucc;ão do 
cdificio do quartel do 3" batalhão, mas tambem para a construcção 
de um pa.vilhão no hospital da corporação que, possuindo apenas 
dua:> -enfe:rmarias, par-a uma tropa de mais de 5.000 home:ns. é in
su1Hc:ien~?. o que leva os seu.s medicos a provocar- a alta de ~er
mo!; niio cur.ados para dar vagas a oul'Tos. cujo estado de saude se 
li presente mu;_; 11rave. 

E, assim, com uma dotação pequena impediremos dois males: um, 
permittindo que se transforme em ruinas um excellente quartel, cuja 
reconstrucção, 5t: fôr protelada, custará aos cofres publicas o dobro do 
que proponho; outro, que continue a disciplinada e prestante tropa da 
Polida Militar a soffrer as damnosas consequenciaó do seu hospital 
por demais acanhado. 

Sala da~ Sessõ~s. 12 de Julho de 19.35. - Arruda Cam.ua. -
LAude1ino Gom~. - -Gome.s Ferr-a:.. - Fernarules Tatt~Ya. - Ú!m
~rubel· Filho. -· Pereira Carneiro. -- S<.~lles Filho. ~ Barrete Pinto. 
Jair Tovar. - X;;Jvier de Oliveira. - T~a Leite. - Prere de 
Andr-ade. - Humberto Moura. Sampaio Corrêa, - Osono Bdrba.. 
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N. l7 

Ministerio da Juetiça- Verba 13-" - (Material). 
(Departamento de propaganda de diffusão cultural). 
N. 1 em vez; de 1 '> :000$, diga-~c 5 :000$000. 
N. 2 em ve: de 9 :000$, diga• se 4 :000$000. 
N. 3 em ve~ de 12 :000$, diga•se 6 :000$000. 
N. 4 em ve~ de 30:000$, diga·~e 15 :000$000. 

Verba 13 

N. 7 - em v e: de 180 :OOOS, diga·se 100:000$00. 
N. 9 - em ve:z:. de 73 :000$, diga·se 40 :000$000 . 
N. 14 - em ve: de 300:000$, diga•se l50:000SOOO. 
N. 16- em ve~ de 200:000$, d.iga·se 100:000$000. 
A nosso ver, a verba consignada sob o n . ll, crcação do dectet"' 

n . 24.6H, 'de 10 de Julho de 1934, é a demonstração de um grave 
erro do Governo Provisorio . Não sabiamos da eiistencia desse novo 
departamentO da administração publica com as proporções que denun· 
cia a proposta do orçamento importando numa dcspe~a total de 
1. 500:021$000. Se de tal soubessemos, jâ havíamos, apresentado um 
projecto revogz.:-1.do aquelle decreto. Na impossibilidade d~ reduúr· 
mos a despesa consígr:ada para o pessoal, somos, no entretanto, forc;a· 
do5 a propor a diminuição das verbas - material - para o exercício 
futuro. 

Temos a impressão de que o Governo Provísorio só resolveu 
crear esse departamento para tonificar a sua impopularidade, já hojr 
sobejamente proclamada, e não com o objectivo de diffundir ~ pro· 
pagar aquillo que seria conveniente ao interesse do Pai~. 

Sala das s~ssões. 19 de Ju!hc:- de 1935. - Acuccio Torres. -
Bias Fortes. - Sou;;;a Leão. - Christisn" Mschadq. 

N . 38 

Verba l 3. • - Pessoal (Ministecio da 1 ustiça) - 1 director geral: 
N. 1. 

Em vez; de 48 :000$, diga·se 36 :000$000: 
1 redactor, em vez de 24:000$, diga-se 18 ;000$000, 
3 chefes de secção, em vez de 72 :000$, diga•se S4:000$: 
:2 ~peakers, em vez de 21 :600$, diga•se 14:400$000, moc!ifican· 

do•sc a somma de accordo com as parccll'as encimadas. . 
A tabella que acompanha o Decreto n . 24.6>1, de 10 de Julho 

de 1934, publicado no "Diario Oíficial", de 14 de Julho do mesmo 
anno, é a constante da verba I 3, n. 1 com as modificações proposta.• 
pela emenda. Parece•nos que: houve engano na publicação das tabd· 
1 as constantes da proposta . 

Sala das Sessões, 19 d! Julho de 1935. - BiBs Fortes. - Acurcio 
.SouzE'. Leii.o. -· Chri,tianL' Machado. 

N. 39 

Orçamento da Justica 

Verba 19 - Ajudas dt: custo. (Tabella explicativa -V. g. 6'1} . 
Redija•ae awm.: 
"Eventua.es - Para occorrec a despesa extraordinarias e impre· 
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vistas, commissõe~. passagens e ajuda~ de custo, não comprehendí· 
da:; em outras verbas, f0:000$000". 

Sal.? d?.~ s~ssõ~-. 18 de Julho de 1935. - l3d·nw1do B.arrCft) 
Pinto. 

]ustificaçiio 

Mantenho o que consta do orçamento vigente. Pela. propost:J. 
para 1936, foi ~olicitado o credito de 60:000$000, para ajudas de custJJ 
c 120 :000$000, para eventuaes, ·o que representa um augmento de 
110:000$000. 

Sali· da•· Sl·ssõcs. 1 ~ d~ Julhc· de 193'i. - Edmundc Barreto 
FtrrtC'. 

N.40 

Tendo em vista o art. 8 ." da Lei n. n, de Maio de 192>5, d1s· 
crimmar o p~s~oal contractado da verba 14 - Directoria de Estatisti· 
ca Geral, sub·consignação 3, 1 H :000$000. 

Sala da~~ Sessõe~. 18 d::: Julho de 1935. - E:lmwrdc Baucto 
Pinto. 

Justificação 

Ar<. 8." da citada Lei n , 51. 
"O Governo providenciará para que ~a proposta de orç;unento 

sejarn declarados em cada repartição ou serviço, no enumerado da 
respectiva dota"ão o numero de mensalista~ diaristas e contrõlctados, 
c, sempre que possível, por categoria e por importanda recebida~·. 

Sal?. da,; Srssõe~. 18 de Julhc· de 1935. - Edmt<ndo Barreto 
Pim·o, 

N. 41 

Organi:r.ar o ~eguinte orçamento supplementar de serviços 
opportunamcntc, devem ser tran5fcridos para a Municipalidade. 

que, 

Justiça.. 
Verba 6.' (Policia Civi1). 

S/ .: 9. Ccnsma thcatral. .... . .... . 
S/ c 20. In~pecturia do Trafego .. . 
S/c 30. Pc:~~o.tl contractado , .... . 

118:800$000 
2.338:800$000 

3?:200$000 

Material. S/ con~ígn;u;~o 1 O, 21, 31, 3 7 e 40 .. . .•.. 

Verba 11. •, Corpo de Bombeiros; 

2. 494 :800~000 

146:500$000 

2. 641:300$000 

Pessoal. exclusivc reformados .. , . . ) . 111 :728$100 
Material , .· .. _ ............. : .. . . . 380:400$000 5. -192:128$100 

Educação ~; Saude Publka: 
Vcrb:J. 1.". Serviço de Enfermagem 

V c r b<•. ll •. Directoria de Defesa Sani• 
taria Internacional, conforme o 
relato rio official (pessoal) . , .. 

:tviaterial . . .............. . , .... · · 

Verba 1 ~.· D. P. a lnfancia 

67 5 : 000$000 

4. 6 7 3 :662$000 
l. 244 : 5 60$000 

675:000$0Q(! 

5. 918:222$000 

1. 769:130$000: 1. 76~ :1.~0$Q{)O. 
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Verba 1 4.' Assi~tc:-:cia Hospitalar .. 
Material . . . . ...........•.......• 

Verba 1 'i.~. Assistencia a Psychopathas 
Viação c Obras Publicas: 

Verba 11.'. Inspectoria de Illumina~ão 

5. 000 :OOOSOOO 

6.830:439$000 

27.218:520$000 

55. 544:739$1Qi) 

Sal<>. dar. Se-~sões. 12 de! Julho de I ~35. ·-· Pedro C<~[mon. 

2.115:432$000 
2.884:568$000 

Aop!icaçiío a.: ciot.1çii::. orçamcntari.a 

N. 42 

Ao orçamento da Educação: 
Museu Historico: 
Onde se diz.: Pessoal - Fixo: 

2 Terceiros officiaes - 6 :OOOS, 3:000$, lS :000$000, 
Diga-se: 

3 Terceiros officiaes - 6:000$, 3:000$, 27:000$000. 

Justificação 

O Decreto n. 2.4. 735, de 14 de Julho de 1934, do Governo Pro
Visaria, que regulamentou os serviços do Museu Historico Nacional, 
restabeleceu o numero de terceiros officiaes (tres), fixado no prirniti· 
vo regulamento da Repartição, que era de 1922. 

Os trabalhos do Museu augmentou extraordinariamente tanto com 
a amplidão dos objectivos como pela complexidade dos encargos at• 
tribuidos áquelle instituto, que pelo referido decreto, ficou com func• 
ções de Inspeceoria Nacional de Monumentos Historicos. O Decreto . 
n. 24.735 creou novamente um terceiro Jogar de 3." official. Cnm• 
pre ao Legislador, dando execução a esse decreto approvado peh 
Constituição, dar•lhe a respectiva dotação para 1936. 

Legislação otada: 
Decreto n. 24. 735', de 14 de Julho de 19H: 

Art. 4.• O pessoal constará de . . • 3 terceiros officiaes. 

N. -43 

Na sub-consignação 15, iriclua•se a verba a que se refere a Lei 
n. 50, dé B de Maio de 1935', abaixo transcópta. 

Lei n. 50, a que se refere a presente emenda: 

Applicação de dotação orçamentaria 

Faço saber que o Poder Legislativo decreta e eu sancdono a se• 
gwnte lei: 

Art. 1.° Fica o Presidente da Republica autori:ado a 'dispender 
até a importancia de du:entos e trinta e um contos e seiscentos mil 
réis (231 :600$000), para pagaJD.qlt(), no corrente anno, aos auxilia• 
res .da terceira caqeira de clíriicâ · cirurgica e da quinta cadeira de cli• 
o.ica medica da. F~dade de Medicina da UniV'ersidade. do Rio de 
Ja~eiro, .~ead_as pelos Decret!)s ns. 24.610 e 2-4-.611, de 6 de. Julho 
de 1934. · · · · · 
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Art. 2.0 A despesa autori;ada por esta lei correrá por conta doa 
Ttcursos concedidos na. sub-consignação n. 28, da verba L •, do art. 
7.• da Lei n. 5, de 12 de Novembro de 1934. 

Art. z..• Revogam-se as disposições em contrario. 
Rio de Janeiro, 13 d~ Maio de 1935, 114.• <ia Indep~ndenc::ia e 

47.• da Republica. ~ Getulio Vargas. 

Justificação 

Essa lei visou attender, no corrente anno, ás necessidades dida
cticas da 3. • dinica cirurgica e da '5. • clinic::a medica, cadeiras crea:das 
na Faculdade de Medicina e cuja dotação não pudera, em tempo, ser 
feita no Orçamento para 1935. 

Como se trata de cathedras effectivas, é necessario incluir no or• 
.c;amento normal a verba respectiva. 

Sala das Sessões, em 12 de Julho de 1935. ~ H ei;or Anr1e$ 
Di<:.~. 

N. 44 

Educação e Saude Publica 

Emenda n. 1 
Verba 2.•: 
Collegio Pedro II: 
Internato: 
Sub-consignação 69 - Inclua•se o pessoal a que se refere a sub

consignação 73, com a despesa de 180:180$000. 
~ala das Se:;sões, 18 de Julho de 1935. - Henrique Dodsworth. 

Emenda rz. 2 

Sub-consignação '] :> - Supprima-se, se ac:ceita a C!llenda anterior. 
Sala das Se'!.Sõ~s. !8 de Julho de 1935. - Henrique Dodsworth. 

Emenda. n. 3 
Externato: 
Sub-consignação 70 - Indua•se o pessoal a que se refere a sub• 

consignação 93, com a despesa de 11:932$000. 
~:tia das Sessões, 18 à~ Julho de 1935. - Henrique Dodsworth. 

Emenda n. 4 

Sub-consignação 9:?. - Supprima•se, se acceita a emenda anterior. 
Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Henrique Dodsworth. 

Redija-se o capitulo 

:N. 15 
Verba 2.• 

Institutos de Ensino 

IV. Faculdade de Medicina de- Porto Alegre 
Decreto n. 20.530, de 16 de Outubro de 1931 

19 
Pessoal fixo 

Ord. 
1 Dir~ctor . . ........... . 

34 ProfesSO!'Ç:s . ; . .. ........ . 12:BOO$ 

Gratif. 
9:000$ 
6:100$ 

Total 
9:000$ 

652:800$ 
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1 Prof~ssor substituto . . .. 8:000$ -1-:000$ 
:32 Chefes de laboratorio ou cli-

nica 
~ o ~ ~ • o o o ....... o • o 5:600$ 2:800$ 

10 Professores privativos para 
pharmacia e odontologia .. 8:000$ 4:000$ 

1 Secr.etario . o •• o o o o ~ •• o • 9:600$ 4:800$ 
1 Thesoureiro 

ooo ••••••• 
9:600$ 4:800$ 

1 Bibliothec:ario . . . ~ ...... 8:000$ 4:000$ 
-4 Amanuense:; . ... .. ...... 4:800$ 2:100$ 
1 Porteiro •••••••• oooooo 3:600$ 1:800$ 
8 Conservadores . ······· 3:200$ 1:600$ 
9 Bi!d~is ... ······ ....... 3:200 1:600$ 

.·-rla seguinte forma : 

VI. Faculc:!_ade de Medicina de Porto Alegre 

Decreto n. 24.462, de 25 de Junho de 1934. 

Pe>soal fixo 

19 
1 Director • . .............. . 

34 Professores .......... . 
1 Profes.sot· substituto ...... . 

.32 Chefes de laboratoríos ou clí-
nica .........•....... 

10 Professores privativos par-a 
pharmacia e odontologia 

1 Secretario ............. . 
-1 Encarregado do expediente .. 

. I 1,0 Olficial • • ......... .. 
1 Archívista ............ . 
I Protocollista •.. ..... , ... . 
1 Escripturario • . .......... . 
'4 Ama:nuen.ses • • ...•...•.. 
1 Almoxarife ... , ..•...... 
'I Continuo .............. . 
1 Porteiro ....... . ....... . 
S Conservadores ......... . 

· '9 Bedeis ................. . 
·1 Thesoureíro ............ . 
I Fiel de Thesoureiro .... · .... . 
1 Biblicthecario ........... . 
l Amanuense de bibliotheca .. 
I Electriwta ............. . 

Or:d. 

12:800$ 
8:000$ 

5:600$ 

8:000$ 
12:000$ 
8:000$ 
7:200$ 
7:200$ 
7:200$ 
5:600$ 
4:800$ 
7:200$ 
4:000$ 
4:800$ 
4:000$ 
4:000$ 

10:400$ 
7:200$ 
9:600$ 
5:600$ 
4:800$ 

Justificação 

Gratif. 
9:000$ 
6:400$ 
4:000$ 

2:800$. 

4:000~ 
6:000$ 
4:000$ 
3:600$ 
3:600$ 
3:600$ 
2:800$ 
2:400$ 
3:600$ 
2:000$ 
2:400$ 
2:000$ 
2:000$ 
5:200$ 
3:600$ 
4:800$ 
2:800$ 
2:400$ 

12:000$' 

268:000$ 

120:000$ 
14:400$ 
14:400$ 
12:000$ 
28:800$ 
5:400$ 

38:400$ 
43:200$ 

1.41];200$ 

Total 
9:000$ 

652:800$ 
12:000$ 

268:800$ 

120:000$ 
18:000$ 
12:000$ 
10:800$ 
10:800$ 
10:800$ 
8:400$ 

28:800$ 
10:8CO$ 
6:000$ 
7:200$ 

48:000$ 
54:000$ 
15:600$ 
10:800$ 
14:100$ 
8:400$ 
7:200$ 

1.536:600$ 

A proposta de Orçamento do Ministerio da Educação e Saude 
·.Publi-ca para o exercido de 1936 elaborou as tabellas da Faculdade' 

de Medicina de Porto Alegre de ac:cordo com o Decreto n. 20. 530, 
··4e 16 de Outubro de 1931. revogado pelo D~creto n. 24.462, de 25 
-·de Junho de 1934, gue moditica a mbella dos vencimentos do pessoal 
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admin~:;trativo da Faculd-ade de Medicina de Porto Alegre e institue 
novos cargos indispensaveis á boa marcha do ensino. Aos dispositi
vos do ultimo decreto devem, in<lubitavelmznte, obede'cer as ·tahellas. 
E' o que visa a presente emenda. 
. Sala das Sessões. 8 di! Julho de 1935. - Fre!lerico Wolffenbut,;.. 

tei. - j. Aflli.?S Dias. 
N. 46 

Em;:ndas á propo~ta de orçamento do Ministerio da Educação e 
Saude Pub!!ca, para o exercido de 1936 . 

I) - Verba 14.• _: Directoria de Assistencia Hospitalar. 
IV - Hospital Estado de Sá 
Pessoal variavel - Sub~consignação n. 12. 
Onde st: diz : 
"Para pagammto de pessoal contractado, de accordo com o De

creto n. 18.088, de 27 de Janeiro de 1928, 160:000$000" 
Diga-se : 
"Para pagam~nto de pessoal contractado, de acc:ordo com o D!

creto n. 18. 08&, de 27 de Janeiro de 1928, réis 862:975$000" . 
P::~soal va.riavcl. - Sub-consignação n. 13. Mantenha-se a do

tação c redija..,>e assim: 
"13 - Para pagamento de gr:atificação ao ofHcial da Secreta

ria de Estado.. designado administrador do Hospital, em commissão. 
4:800$0CG". 

Verba 14. • - Directoria de Assistencia Hospitalar. 
VI - Hospital Estado cie Sã. · 
Material - Sub-commissõ~s ns . 90 a 1 05. Re:lija-se assim 
Pennanente - Sub-consignações n,:;. 90, 91 e 92. 

90. Moveis e utensílios para escriptoriÓ e enfermarias .. 
91. Material clinico t: drurgtco ........ _ .... ...... . . 
92. Machinas de escrever .e cakular ·. . ...... . . .•.... 

30:000$000 
35:000$000 
3:000$000 

68:000$000 
Consum~· ott trans.formaçã~Sub-consignaçõe:; n. 93 a 103. 

93. Artigos d.: uso na pharmacia . .. . . .. . .. . . .. 6:000$()VJ· 
94. Artigos de laboratcrio, Raio.s X e drogas para 

o~ mesmos ... ....... .... .............. . 
95. Artigos clínico; e cirurgicos e de consumo .para 

tmfennarias . . . . ... ...... . . ........... · .. 
96. Dietas e alimentação do pessoa[ · ........... · .. . 
9í'. Medicamento..<~, drogas productos chimic:os e 

pharmaceuticc,> . . . · . .... . .. ...... .......... . 
98. Desinfectantes . . ..... . .. . . ..... . ... .... .. . 
99. Combustíveis e lubrificantes . . . .. . ...... ... .. · 

100. Coi).Servação do material e limpeza ...... ... . 
Üll. Artigo-i de expediente e objectos de r.scriptorio 
102 . Roupas, fazendas e artefactos de teddoo . ... . . 
103. Material de- conservaçãO e asseio dos .zdificios 

Despezas diversas - Sub--consignações ns. 
ltX e 105. 

: 1.01. lllum:n.ação, força motriz·, gaz e telephone .... 
1.05. Dc:;pezas de . promp!:D pagamento, c;.onc~rtos e 

e outra;; imprevi~tas .......• . ......... · .... ." ." 

20:000$000 

120:000$000 
120:000$000 

180:000$000 
2:000$000 

-tí' :000$000 
25:000$000 
15:000$000 
i0:000$000 
15:000$000 

890:000$000 

73:000$000 

90:000$000 

163:000$0C.ió-.. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 12:33- Página 197 a e 274 

Material (total) 
Pe.zsoal variavel 

-389-

RESUMO 

Justificação 

I . 121 :000$000 
86í":775$000 

Essa emenda visa tornar o funccionamento do Hospital. pois o 
··.cor~e feito torna absolutamente impossí-vel a manutenção dos servi
çoo. O Hospital Estado d~ Sã para· poder funccinonar regularmen
te precisa dispor de verbas iguaes as do Hospital São Francisco de 
Assis. O apparenle augmento de verbas para 1936, é devido ao fa~ 
·c.ro de, neste anno corrente de 1935, só terem sido comigoadas ver
bas reduzidas porque o Hospital só agora entrou em .funccinonamen
to, mas para o prorimo anno todos os serviços estarão funccionando. 
Não ha pois, augmento, mas attribuição exacta da verba indispen
·savel que é alias reduzida. Se e;sa verba não fõr approvada o Hos
; pita! terá de fechar por não lhe ser possivel manter a effíciencia da 
· metade de seus servi~s . Só pelo desconhecimento das condições do 
Hoopit3L ou dos motivos que el2varélffi a verba de 1935, destinada 

. .<!penas a montagem do ho-:;.pital e o inicio do seu funccionamento. só 
por inadvertericia é que poderia ter uido feita essa reducção absurda· . 
.Obras de Assistencia medica. iúdispensaveis como esta, não devem 
.softrer reducção que as ;nutilizem. 

Sala das Sessões. 11 de Julho de 1935 _ - Heitor Anncs Dias. 

N. f7 
I 

Accrescente-se onde convier 
"'Para iniciar o servtço de combate ao impaludismo e ã a·nchy

.']ootomia~e no Estado de Sant: Catharina. que deverá ficar a cargo 
de profissJona.es especializadcs .nos cursos de Hygiene e Saude Pu· 

'blica, 2:000$000. · 
11 

Re:iu:za-Ge para 4 . 000:000$ a ~otação de 6 . 000:000$000 constante 
·-da suh-c=i~nação n. 17, rubrica "Material", III, da verba 3." da 
· 4 Proposta de Orçamento do Ministerio da Agricultura. 

Sala das SeMões, 18 de Julho de 1935. - Rupp Junior. - Dor· 
·. vai MdchiadeJ;. · 

Justificação 

As febre; palustres e as verminoses· são as doenças que mats 
.. çontribuem para o aniquilamento da população rural do littoral sul

bra!ileir<;. 
Em nehum Estado el1as se manifestarcun. nos ultimes annos, cOill 

maior virulencla do que .co d~ Santa Catharina. ·::~ 
E nada se tem feito para debellar o mal que cada· vn mais se 

· alastra para todos cs recantos do Pa.iz, onde encontre um ambiente 
lavoravel. ·. 

Ha varias aruios contractou-«: uma Mbsão estrangeira - Mjs.. 
s:~o RoçkfelJo..i - para· dar combate a essas endemias . 

Apena!l iniciado. o :serviço logo terminoo .por motivos que nlio 
. -<Orivem e%aiDinar . Essa Missão, entretanto, chegou a CODStatar que 
. .:a J)OPulação rural· e prae.ira de Santa Catharina em mais de SC0/0 e.il--
::tá contaminada pela malaria e pelas· ~oses. · 
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·E. $abe-se, qual o fim àoo .inruwduo.s atacados dessas doenças que:
~niquílarn as energi~ physkas e entorpecem as moraes, tomando o . 
homem mdifferente. rachiti-co, imprestavel como e~ent.o de vida e 
de trabalho . 

Preti.samos de gente forte e energica, de plena capacidade para 
o trabalho. para fa~rmoo forte a Nação. VelllOs, por toda :a parte. 
nos centros popUlosos, o iilfan o ent.husias.mo com que se cultiva o . 
athletism~ . 

São os duhs de reg<ltas, de foot-ball. as corridas a pé, as paradas 
brilhantes. E' um .índice a.t:~.imador àa iD.iciativa particular. Esta, 90"' · 
rém, desapparece, se annulla, diante da prophylaxia rural desalllpara
da peio.:; pocleres publicos. 

E esse desamparo é manifesto. - resalta até da propria propoo~ . 
de O rçamento <lo Ministerio da Educação e Saude Publica. 

Na verdade vemos., no lindo opusculo, verbas para uma infinida
de de repartições publicas, csda qual com o mais .pomposo nO.me, alo
j~do uma legião de funt ctonarios, muitas vezes de finalida4:s me
.diocres. O mesmo pheno!Ileno rse observa :!I.OS outros milliSterios. Não . 
é, porém, conveniente e:ncarar o Orçamettta da Despesa c!a Republi
·ca por esse J)riSlila. Basta .salientarmos que nadá se consigna nelle · 
para facilitar o desenvolvimento da prophylaxia rural oo a vigílanda . 
.sanitaria, com que predsaJI!os saccof'~r o povo do ill.tertor. E não .. 
exaggeramos en1 a.ffi.tmar que, no Brasil. já orçam por milhões QS. 

irnpaludados e os opi·lados que povoanJ. t~nncípalm~e as zonas bal- -
.xas do littoral e Os cursos dos grandel; rios. 

E ' poil>, .n.e<::essario fa~r-~ alglltlla wisa ,Para a debellação do -
ma1~ 

Evidente e Ílão cser po.ssivel atacar•se ·a., mesmo tempo todos os . 
fótos ou :z<>n~ onde as -endemias se manifestelll com xnai.s virulencia. 

·Precisanws ir ptJr partes, 3ndar mesmc de va.gar, para co~
guir.lllOs algUill resultado positivo. 

O plano deve ser esboçado peloo compet-entes desta Catnara. .. 
onde 13enl faVQr, e para honra nossa, temos luminares lia mater'ia . 

. coGio o Dr. Arthur Neiva. Antes, porém, que esse pla110 geral ve
nha á tona, t'.!ntetnos salvar dezenas de milhares de brasileiros que, á 
mlnqua àe recursos. empobrecidos. resignados, .sem esperança, vã.o se 
aniquil-ando, morrendo no 1ietora1 catharinease . 

A verba pedida não i ex.cessiva. Servirâ apenas paiP iniciar a 
organização de postes de combate 30S quaes poderão ser addkioll<V 
<as rudime,'\tares. secções c!e ensino agricoía que completaréoa obta 
de propbylax!.a. 

Será o primem., passo p<U"a a realização do futuro plano gera!. 
de saneé!!Jlento do pai% e a prüneira f.zntativa para o cumprimento cb
dl.spo.sto ~:.o art. HO da Caastituiçiio . 

Para não alterarsnos · a proposta. de OrçámentO do .Ministerio da . 
. Educação e Saude .Pubb, lemhraremoo que a,pe.nas um pequeno cor, 
te na verba qu~ não se tJOs afigura de preznellte necmidade,. do Or, 

. çamento do Mínisterio da Agricultura. · . 
Trata-se da sub-c:onsigna~ n. 17, de 6.000:000$000. n. III, da : 

verba 3.• do projecto desse Otçamento •. 
A Estaç5o &perimental de Botueõtu' poderá esperar por mais: 

algUIJl tempo a sua usiDa para o beneficiamento do café . 
. · A industrla cafeeira de São Paulo, j!Í tão largamente desenvol- · 

·. '~tida, não nece~u <le mais 1Jm amparo únmediato da. Uui.ão para ""· 
~onstrucção de utn apparelbamento, que a nooso ver; deveria fkar """ 
c:argo dos partieulans interessados. 
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Suspendam-se, pois, por um anno, esse trabalhos e com o impe-· 
recivel sacrifício paulista iniciemos uma obra, já não digo de carida
de. m":s • . de dever cívico, salvando milhares de brasileiros que, em
pobrecido>. sem amparo, soffrendo os horrores da mlseria, estiolam e 
morrem. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Rupp J urtior. - Dor
"al M elchiades. 

N. 46 
Verba 19. • - Obras. 
Redija-se do seguinte modo a dotação n. 1: 
Par.1 occorrcr ás despesas com obras de reconstrucção, conser

vação, installação, ampliàção conclusão de obras iniciadas e outros 
melhoramento> nas repartições deste Ministerio, sendo 160:000$ para 
as Escolas de Aprendizes Artífices, dos quaes 100:000$ se destinam 
á conclusão da E. de Aprendizes do Estado do Piauhy; 500:000$ 
para o Instituto Oswaldo Cruz, e 200:000$ para as d~mais: . .... , •.. 
1.160:000$000 o 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Agenor' M<mte. - Pi
res Gayoso. - ALlelmar Rocha. - Freire de Andrade. 

N. 49 
/>.' verba 21. •. 
Subvenção. 
A' Sub-con.:;ignação n. 1 : 
Accrescente-se de.pois da palavra Ministerio "e 800:000$ para o 

Hospital do -Funccionario Publico creado pelo Decreto n. 24.217, de 
9 de Maio de 1934". 
passando o total da verba de . . . . . . . . . . . . . . . . 7 . 600:000$00() 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1934. - Thompson Flores 
Neto. 

Justificação 

O Hospital do Funccionario Publico, cr~ado pelo Decreto n. 
24 .217 acima dtado, constitue evidente e notoria necessidade n§c> 
66 ã Administração. como tambem aos seus dedicados auxiliares ci~ 
vis. A~im o ~ecooheceu o eminente Ch.de do Estado quando, no 
decreto de creação daquelle Instituto. salientou que "deve a Naç~. 
em beneficio do proprio serviço publlco, assegurar a defesa da vida 
e Ja .;aude aos seus servidores''. 

Sala das SeS<;ões. - Thompson Piores N~. 

LEGISLAÇJ\0 CITADA 
Decr~to n. 24.217, de 9 de Maio de 193-t 

Transfere para o Instituto de .Previdencla dos Funccior:tarlos. Pu~ 
blicos da llnilio o saldo existente no Fundo Especial creado 
p~lo Decreto n. . 19.482, de 12 de Dezembro de 1930. e dá ou
tras providencias. 
E> Chefe do Governo .Provisorlo da Republlca dos Estados 

Unidos do Brasil, usando da faculdade que lhe foi conferida pelo 
Decreto n. 19.398, de lt de Novembro de 1930, e, 

Considerando que o Fundo &pedal creado pelo Decreto n .. 
19.-482, de 12 de Dezembro de 1930, revigorado .pelo de n. 20.989, 
de 21 de Janeiro de 1932, para ser ~mpregado no serviço de locall
:zação de trabalhadores nadonaes. em l;)rimeiro loqar, e de estra.ngei
J'OS residentes no Paíz, em segundo. foi constituído pelos d~contos 
~ffectuados :sobre os vencimentos dos funcdon.ario.<~ publicos: 
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Coosidera'lldo que desse Fundo Espec:ial Ja foram retirados 
meios para auxiliar a fundação de um retiro para o •Syndicato da 
União dos Trabalhadores do Livro e do Jornal. beJn como para 
construcção de predios destinados á operarias: 

Cons.ideráhdo que o saldo exis-tente do alludido Fundo E spe
cial põde ser utilizado para o inicio da fu.nd·a<;ão de um hospital 
destinado a recolher. ·quando eníermo.:;, os funccionarios publicas ci
vis da União, r. que tal fundação. dispeosando~lhes. nos momentos 
n.ais angustiosos. a assistencia ·imprescindivel que lhes reduz do 
modo mais sensivel as vencimentos já minorado; pelo desconto das 
licenças, vem resolver problema de inter.esse dessa grande classe de 
servidores do Estado, verdadeiro esteio da administração publica; 

Considerando, nem só, que m militares, desde muito possuem 
hospitaes e s anatorios, devidamente appare1hados, .para essa beoe
fica finaJi;dade, que tão relevantes Sl!rviços lhes tem proporcionado. 
mas tambem que alguns &tados e a Prefeitura · do Distric:to Federal 
tornaram providencias destinadas ao amparo hospitálar de seus .ser
vidores; 

Considerando, finalmen~. que, medi.ante a providencia do pre
sente decreto, semelhante empreheudimento, tão necessario a milhares 
de pessôa·s, será sem onus para os cofres publicos . 

Resolve : 

Art. t.• Fica transferido para o ltll-;tituto de Previdencia dos 
Funccionarios PubHcos da União o saldo, escripturado em deposito 
e"istente no Fundo Especial c:reado pelo Decr-eto n. 19.482. <le 12 
d~ Da.embro de 1930, revigorado pelo de n- 20-989, de 21 de Ja
neiro de 1932. para, opportunainente .. sf:r applicado nas despesas de 
fundação do "Hospital do Funcdonario Publico~. 

Art. 2.• Trinta dias após a publicação cio presente decreto, a 
repartição competente, á requisição do Ministerio do Trabalho, In~ 
dustria e Commercio. providenciará quanto ao recolhimento da im~ 
portancia oexi>1tente em saldo, ex.pediente que será feito independeo• 
temente de quae~quer encontros de contas. que porventura a legisla
ção vigente determine, entre o Instituto de Previ:l.znda dos Funccio· 
narios da "'Jni:!o e a Fazenda Nacional. 

Art. 3.• Ao Ministerlo do Trabalho, lndl.llltria e Commercio, in~ 
cumbirá, após o recolhimento a que se rehre o artigo anterior, bai· 
xar instrucções relativcu á c:on.strucção do edificio do "Hospltal do 
Funccionario Publico" e sua apparelhagem completa aos fins a que 
se de-;tina . 

Art. "i.a· Fun~o o "Hospital do Funccionario Publico" nelle 
, terão ingr.essO, com as pess6as de ~ua f.amilia. a que se refere o . art. 
380 do Requlamento Geral de CoDt:abilidade Publica, todos os .func:· 
cionarios e empregad05 publicas, aposentados, effectivos, contracta-
dos, mensalistas, e · diaristas, podendo o Ministerlo do Trabalho, In· 
dustria e Co=ercio incluir, nas instlucções de que tTata · o artigo 
anterior um desconto mmimo sobre 0!1 teSPedi'ITOS vencimentos, 6 tl• 
n:Io de conti'ibuiç5o bOspitalar-

ATL s_o, Revogam•se as disposições em co~trariC?. 
Rio de Janeiro, 9 de Maio de 193t, tU.• da Independencia e 

i6° ela Repul:>lica: - GE'Illl.IO ·VARGAS. - JoaquW..· Pedro Stil~ 
.9ado Filho. - Oswaldo hanha.. 
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N. 50 

Verba 21. • -- Subvenções - Dotação n . 1 . 
In,,tituições <lo Estado do Piauhy que dt!vem ser contempladas 

na verb<! acima : 
Santa Ca·:;a de Misericordi·a de Th<>rezina ......... . 
Socie:lade de Assistencia aos Lazaros e Defesa contra 

z Lepra (Parahyba) . . ...................... . 
CaiX<! Beneficente dos Mendigos de 1b~rezlna ...... . 
Hcspital Floriano . . .......................... . . . 
União Artística e Operaria de Floriano . . .... . 
-Collegio Sagrado Coração de Jesus . . ........ . 

Justificação 

20:000$ÓOO 

20:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
2:000$()(X) 
2:000$000 

To<las as instituições acima já vinham recebendo do Governo Fe
deral àS subvençõe-.3 estipuladas, com excepçà<> do Collegio Sagrado 
Coração de Jesus . 

Resolvemos incluil-o este atmo na lista dos favorecidos, por tra
t<lr-se de mode!at" esta-bele-cimento de ensino .para o sexo feminino, 
distribuido em dois grãos, primaria e normal. 

O Piauhy deve l.'.s.>e grande beneficio ao esf-orço e ã genero3a 
uedicação das piedosas Irmãs Catharinas que. embora lutando com 
precariedade de recursos, vêm abnegadamente, mantendo nesse edu
..:<:ndarío um curso ·prima rio gratuito para crianças pobres. 

Reconhecendo as grandes vantagens qu.:: elle tem proporcionado 
.á sociedade piauhyense, illuJtrando e educando na sã moral christã 
antenas de crianças, o Governo do Estado já o subvenciona com 
-!:000$00'J. 

O!tando da .passagem do Exmo. Sr. Dr. Getulio Vargas pelo 
1-'lauhy, visitando S. Ex. esse estabelecimento de ensino, teve o en~ 
sejo de honrar suas directora.s com palavras altamente dogiosao:> á 
obra meritoria e de grandeza educacional, que vêm re-aHzando na

·GueUe Estado, e· na mesma occasião prometteu auxilíal~as com sub~ 
'~cnçã0 federal. 

Confiadas na promessa .do ex~ictador requereram, por il'-ter
medio do Ministerio da Educação, a subvenção promettida. cujo 
proces:;"J !linda est~ transit:mdo naquelle •Mini-•terio. 

Pelas razõe·; .:dduzida~. estamos o::rtos que :a Camara não ne
garã eMe pequeno auxilio a instituição tão util e neccssari-a ao Povo 
do nosso Estado. 

Saia .:las Ses3Ões, 17 de Julho de 1935. - Agenor Monte. 
P;. :s Ga.rJoso. - Addmar Rocha. - Fr<lire de Andrade . 

N. 51 

A' verba 21." - Subvenções. 
1\çademia de Commercio do Rio de Janeiro . . . . . . . . 20:0J0$000 

Sala dar, •Sessõeso., 17 de Julho de 1935 -· Claro Godoy. 

N.52 

Onde convier 
Art. 1.° Fica ·restabelecido o auxilio de :3() contos ã Academia

:Naciona1 de . Medicina. 
Sala das Sessões, .18 .de .Julho de 1935. RetuJto Biirbo!l8 -

Trigo de Loureiro. 
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N 53 
Onde convier : 
Artigo unico. As imporlaocias das subvenções para o exe.rclcio· 

~e !936 serão assim distribuidas : 

Acre 

Casa de Caridade de Cruzeiro do Sul ............. . 
Casa de Caridade de Senna Madureira ............. . 
Hospital Epaminondas Jaco:ne. Xapury . . .......... . 
Santa Casa de Misericordía de Rio Branco ......... . 

A1agôa:; 

A.ssociaç~o das Senhoras cie Caridade de Maceió .. . 
Asylo Bom Pastor, Maceió ....... . ............... . 
As.ylo de Orphãs Bom Conselho, Maceió ..... . .. .. . 
Casa do Pobre, Maceió . . .... . ............... .. .. . 
Escola Domestica Maria Imrnaculada, .Maceió . ... .. . 
Escolas Parochia~s d;t Cathed.al. Maceió .... ....... . 
Hospital de Palmeira dos Indics . .. ............ . .. . . . 
Hospital N. S . de Louroes, Pillar . .. · .. ... .. .. . . .. . . 
l11Stituto de Protecção e Assistencía á Infancia, Maceió 
Iustructora Viçosense. Viçosa . . ................... . 
Montepio dos Arti;tas, Maceió .. . . . ............ .... . 
Orphanato São D ·Jrningos, Mac.:eió . . .. ·_ ........... . 
Oxphanato São José, Alagôas . . . ..... .. .. ..... . . . . 
Liga Beneficente Santa Rita . . ... . . .............. . 
Santa Casa -de Misericordía, Macei6 ...... ..... . . .. . 
Santa Casa de Misericordia, Penedo .. . ........ .. .. . 
Sociedade Amor e Caridade, Viçosa . . ......... . . .. . 
Sociedade Perseverança e Auxi!ío dos Empregados no 

Comrner-cio. Maceió . . . .. ........... . ... ... ... . 
Escola Monsenhor Lessa, Ma(:eió • . . . .. . . ...... ... . 

Ama; o nas 

];.brigo Mtnino Jesuu, Manáos .....•.. ... ........... 
Ãsylo de Mendicidade "Douto.r Thomaz'' . Manàos .. . 
Casa "Dr. Fajardo", Manáos .............. . .. ... .. . 
Co!legio D . Bosco, Manâos • . .. , ..... .... ...... . .. 
Hospital da Pt'elazia do Rio Branco Bõa Vista, Al~ 

to Rio Branco . . . . ................ . .. ....... . 
Prelazia de -Porto Velho . • .. ..................... .. 
Preluia do Rio Branco . . ... , . ...... ... .. .. ....... . 
Santa Casa de M1seric:ordia, Manáos . . ...... ..... . . 
Sociedade Ama.:onense de Protecção aos La:ar-os.Manáos 

Bahü.t 

Abrigo dos Filhos do Povo . . . , .. ... ............. . 
Abrigo Salvado~ • • . . .•.......... . .. . . ... . .• . . . . . 
.Asüistencia Hospitalar aos La=os . . .. . . ...... ... .. . 
Associação Centro Operam da Bahia . . . ....... ... . 
Associação das S enhoras de Caridade ... . . .... .. ..... · 
.Asylo Bom Pastor • · • • •. ; . . ........ . . , .... ....... . 
A..cylD Conde Pereira M~rinho . . . ............ ... .. . 

10:000$000 
10:000$000 
1:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
15:000$000· 
15:000$000 
10:000$000 ' 
10:000$000 
10:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
15:000$000 . 
10:000$000" 
15:000$000 
15:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
40:000$000 
15:000$000 
10:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$00.) 
10:000$000 

8:000$000 
100:000$000· 
200:000$000 

9:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
10:()00$000 
20:000$000 
l 0:000$00) 
20:000$000 
20:000$000 
10:000$000• 
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A.sylo de Mendicidade ...................... . .... . 
Asylo dos Expostos ............................. . 
Asylo dos Filhos de Sant'Anna, Cachoeira ......... . 
Asylo N. S . de Lourdes da Feira de Sant"Anna ... . 
A~ylo Santa Izabe! . . ............................ . 
Casa do Estudante da Bahia . . ...... : . ............. . 
Centro B!!ne.ficentê dos lndios do Pontal do Sul ...... . 
Centro Operario Beneficente, Alagoinha~: . . ......... . 
C..ollegio da Imrnaculada Conceição de N. S. doDestcrro 
Collegio do Carmo, Cachoei~a . . .............. . .... . 
Collegio dos Orphãos de São Joaquim . _. _ . . ........ _ 
CoUegio N. S. da Piedade. Ilhéo$ . . . _ .. __ ........ . 
Co!legio N. S. da Sallete . . ........... _ ..... _ . . . __ 
Co!legio Sagrado Coração de Je-;us . . . __ ........... . 
Collegio Santa Euphrasia na cidade de Barra . _. _ . . . 
Escola Commercial . . .' ......................... _ . 
Escola de Bellas Artes . . ..... _ . .. _ ..... _ ........ _ . 
Esc·ola Polytechnica, da Bahia . . . . . _ . __ . __ .... . ... . 
Escola São Vicente .de Paulo . _ ........ _ . .. ___ ... __ 
Faculdade de Direito . . ....................... . . . _ . 
Hospital N. S. da Piedade de Bomfim . . . __ .... __ . . _ 
Instituto cic Protecção e Assistencia ã lnian.cia _ .. ___ .. 
Instituto Geographico . . . . ....................... . . 
Instituto Polytechnico . . . . ........ ___ ............ . . 
lnstitt:to São Josê . . . . ............... _ .... _ . . _ . _ .. 
Liga BahiSJna Contra a Mortalidade Infantil ..... . _ . _ 
Lycett de Art~s e Officios . . ..................... . 
Lyceu Sa1esiano do Salvador . . ................... . 
Montepio dos A~tista.> Cachoeiranos . . ... ___ ...... __ 
Montepio dos Artistas Feirenses ............ _ .. _ . _ .. 
Reconstrucção do Convento do Carmo. de Cachoeira .. 
Santa Casa de Misericordia da Bahia . . ............ . 
Santa Casa de Misericordia, da cidade de Barra _ ... . 
Santa Casa de Miserirordia d~ Alagoinhas . . ...... . 
Santa Casa de Miserk:ordia de Belmonte ...... . ... . . 
Santa Casa de Mlsericordia de Cachoeira . . ......... . 
Santa Ca..~a de Misericordía de Cannavíeira.~ . . ..... . 
Santa Casa de Misericordia de Conqui!lta . . ...... _ .. 
Santa Ca~a de Misericordia de Esplanada . . . . . .... . 
Santa Casa de Misericordia, de Feira de Sant'Anna .. . 
Santa Casa de Mlsericordia, de Ilhros . . .......... . 
Santa Casa de Misericordia de Itabuna ............. . 
Santa Casa de M!sericordia, de Joazeíro . . ........ . 
Santa Casa de Misericordía de Marogogipe . . ..... . 
Santa Casa de Misericordia, de Na:zareth . . ........ . 
Santa Ca•>a de Micericordia, de Oliveira de Campinhos 
Santa Casa de M:seric:ordia, de ·Santo Amaro ....... . 
Sa-nta Casa de Mi.sericordia, de São Felix .......... . 
Saota Ca.sa de Misericordia, de Valença . . ........ . 
Sociedade São Vicente de Paulo, de Itabuna ....... . 

Cear é 

Associação Cearense de Imprensa . . ... 
Associação das Senhoras de Caridade, Forta1ez;a 
Associação dos Empregados no Commercio, Grato , .•. 
Associação dos Empregados no Commercio, . Joaz;eiro .. 

20:000$000 
20:000$000 
12:000$000 
15:000$000 
20:000$000 
50:000$000 
10:000$000 
6:000$000 

12:000$000 
12:000$000 

. 20:000$000 
12:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
50:000$000 
15:000$000 
50:000$000 
15:000$000 
20:000$000 
6:000$000 

20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

100:000$000 
50:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
15:000$000 
10:000$000 
15:000$000 
12:000$000 

. 20:000$000 
15:000$000 
12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
15:000$000 
10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
40:000$000 
20:000$000 
2G:000$000 
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Associação dos Empregados no Commercio, Sobral .. . 
A~.sociação C.;waldo Cruz, Fortaleza .. . ..... ... .... . 
Asylo de Alienados, de Porangaba •• · · ......•... · · .. 
.Asylo de Mendicidade, de Portale~a ........... · · ... . 
Casa de Caridade, Barbalho . . . ... · . .. ... .. · · ..... . 
Casa de Caridade, Crato ......•..... . ....... · · .... . 
Casa de Caridade, Milagres . . . .. · · ....•... • · ..... . 

20:000$000 
20:000$000 

30 :000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
10:000$000 Casa de Caridad~:,- Missões ·das Velhas .. •.. . . •.. · · .. 

Casa do Estudante, do Ceará ....••••.•...... · · .. ...• 
Centro dos Estudantes do Ceará ..... . .. · · .•. ... .. · · 
Collegio Domingos Savio, Baturité .•.. · · .. .... .. · · .• 
Ccll~gio Immaculada Conceição, Fortaleza . . ..... .. . 
Collegio Nossa Senhora Auxiliadora, Baturité .... · .. . 

100:000$000 
30:000$000 
lO:OOOSOOO 
1{):000$000 

10:000$000 
Dispensaria dos Pobres, Fortale~a ..•..........•... · · 
Dispensaria dos Pobres, Sobral .. .. · · .. .•...... · · .... 
Escola Normal de Crato .... · ............... · .. .•.. 
Escola No r mal de Sobral . . ...... . . .•.. .. ... ..... 
Escola Normal Rural, de Jaozeiro .... · · . . . .• . .. · · . . 
Escola de A gronomia, Fortale~a . . . .... ... . · ..... ..• 
Escola Pio X, Fortaleza ... , .. .. ..... .. ...... ... . .. . 
Fac:uldade de Direito do Ceará . . .... • . ..... · - ..... . 
Faculdade de Pharmacia. e Odontologia, Fortale;;::a . . . 
Gabinete de Leitura de Barborema ........ · · ... ..• 
Cymnasio Sobralense ....... .. ........... · · ... .. .. . 
H ospital Santo Antonio dos Pobres, lguatu' ..... _ .... . 
Hospital Regional de Joazeiro . . • ... .... ... ..... . -
Instituto Pasteur. de Fortaleta . . ................. ·· . 
Institu:o de Protecc;ão e Assistencia á lnfancia, Fortaleza 
Maternidade Dr. João Moreira . . ...............•. 
Leprosario Antonio Diogo, Canfistula . . .......•.. .. . 
Patronato de Aracaty . . . . .•........ . .... . ....... 
Patronato de Pac:ory • . ........ ••... •.....••...... 
Patronato Maria Auxiliadora, Fortaleta ............. . 
Santa Casa, Fortale:.a . .· . • ... .... . .. .. . . . . ..... . . 
Santa Casa, Sob-ral . . . . ....• • ••..• ••. •.• ••.• •• .• 
Sociedade Phenix Caixeira! . . .•................. 
União Artística Beneficente do Crato . . .. . .. . .... . . . 
Asylo Bom Pastor, Fortale:.a . . . ...... .. .....•.... 

Dístricto Fedcr.el . 

Abrigo Thera.a de Jesns . .. . . . ..•. ... ....... . .. • . 
Academia Brasileira de Scienc:ias . . ... . , .. •... .. ... . 
Academia Cuioca de Lettra& . . •.. . .... .... ........ 
Academia de Commercio do Rio de Janeiro . .. .. .. . . . 
.Academia Nacional de Medicina . . .... .. .... ..• . . . 
Amparo Ther~a Christína . . .. ..•• .. .••. . .•.. .. . .•. 
Associação Alliança dos Cégos . . •• •..... .••...... . 
J\ssocia.ção Asylo São Lui:. para a Velhice ••......... 
Associação Charitas Social • , ••••..•....•.•....•... 
Associação das Senhoras Brasileiras . . ... .. •..... . .• 
Associação das SenhotêS de Caridade São V. de Paulo 
Associação de Protecção a Veteranos Invalides . . .•• . . 
Asr.ociação Anjos de Caridade. Parocbia da Lagõa ... 
Associação Pro•Matre _. _ . . ..................•. .• . 
Associação Sanatorios Santa Clara . ... .....•.• . •... . 
Associação 'tutelar de Menores · . . ..... •. ....•.. . 

20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
10:000$000 
50:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
7~ :000$000 
20:000$000 
10 :000$000 
10:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
12:500$000 
30:000$000 
50:000$000 
lO:OOOSOOO 
10:000$000 
10:000$000 
5'0 :000$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

:70:000$000 
22:000$000 

'l:OOOSOOO 
20:000$000 
20:000$000 

4:000$000 
30:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

5:000$000 
60:()()()$()0Õ 

30:000$000 
30:000$000 

100 :000$000 
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Casa da Providencia . . . . ........................ . 
Assistenda Dentada Infantil . . ............. · ..... . 
Asylo Bom Pa.stor . . . . ......................... . 
Asylo de Orphãos Analia Franco . . ......... . .... . 
Asylo habel . . .. · ............ · · ................ . 
Asylo Nossa Senhora de Nazareth ................ . 
Asylo S. Coração de Maria .................•...... 
Casa dos Artistas . . ...•. · · ......... · · ............ . 
Casa dos Exposto~ . . .......... · · ........ · · ..... . 
Casa Santa lgnez . . . . .....................••.... 
Collegio Cardeal Leme e Academia Technica Commercíal 
Collegio Notre Damc. Ipanema .................. . 
Cruzada Nacional Contra a Tuberculose ............ . 
Cru:: Vermelha Brasileira ........................ . 
Departamento da Criança no Brasil . . ...•..... · ..... . 
Devoção de Nossa Senhora da Piedade ........•..... 
Dispensaria São José ........•..................... 
Dispensaria São Vicente de Paulo . . .............. . 
Escola Domestica Santo Adolpho . . ............. . 
Escola Moderna de Commercio . . .. · ............. . 
Escola Normal de Commercio ................... . 
Fundação O:orio . . • . . · ........................ . 
Fundaçi::· Oswaldo Cruz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Hospital das Creançiis, <la Santa Casa de Misericordia .. 
Hospital dos La:aros . . . . ...................... . 
Instituto Brasileiro de Contabilidade . . ............ . 
Instituto Commercial do Rio de Janeiro ............. . 
Instituto de Artes e Officios da Divina Providencia ... . 
Instituto de Protecção e Assistencia á Infancia ...... . 
Ins,titutc· Hahnemaniano . . . . ...................... . 
Instituto Historico e Geographico Bras.il~lro .....•.... 
Instituto Protector das Creanças . . ................ . 
Instituto São Francisco de Salles . . ............... . 
Liga Brasileira Contra a Tuberculose : ............. . 
Liga Br~ilcira de Hygien~ Men·tal ........ . ....... . 
Liga EJperantista do Br-asil . . . ..................... . 
Liga de Protecção aos Cégos do Brasil . . . .......... . 
Lyccu de Artes e Officics do Rio de Janeiro ........ . 
Obra do Berço . . . . ............................. . 
Otcphanato Evangr:-lico ............ . .... . .... . .... . 
Ürphanato Osorio . . . .. ................... . ... . .. . 
Orphanato de Santo Antonio . . . . ........... . ... . . . . 
Orpbanato São José . . . . ........................ . 
Orphanato Presbyteriano . . . . ..................... . 
Patronato das Creanças Pobres de São João Baptista 

da Lagõa .................................. . 
Patronato de Menores ............. . ........... . . .'. 
Patronato Operaria da Gavea . . .................. . 
Pequena Cruzada . . . . ................... . ........ . 
Palyclinica dP Botafogo . . ................. . ...... . 
Polyclinica Geral . . . . ..............•............. 
Serviço de Obras Sodaer. . , ...................... . 
Socied~dc Beneficent~ Unit!va . . . . ................ . 
Sociedade Braslleira de Chimlca . . ................ . 

5:000$000 
12:000$000 
~0:000$000 
10:000$000 

5:000$000 
8:000$000 
6:000$000 

40:000$000 
60:000$001) 
15:000$000 
10:000$000 
7:000$000 

30:000$000 
60:000$000 
30:000$000 

3:000$000 
5:000$000 

100 ;000$000 
6:000$000 

12:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
24:000$000 

3:000$000 
30:000$000 

2:000$000 
3:000$000 

40:000SOOO 
10:000$000 
50:000$000 
2:000$000 

30:000$000 
120:000$000 

5:000$000 
1:000$000 

20:000$000 
50:000$000 
15:000$000 
6:0..'10$000 

10:000$000 
10:000$000 
!5:000$000 
5:000$000 

30:000$000 
125:000$000 
30:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
10:000$000 
30:000$000. 
10:~0$000 
5:000$000 

Sociedade de Assistencia aos Lazaros e Defe:z;a Contra a 
3:000$000· 

10:000$000, 
.L!pra ...................................... . 

Sociedade de Geographia . . ............••.......... 



C(rnara aos Depctaaos- lmll'esso em 2810112015 12:33- Página 206 a e 274 

-398-

Sociedade de São Vic~te de P aulo (Con-:;elho Superior 
do Br?.sil) . ... . ... . ....... . .... . .. ... ....... . 

Scdalicio da Sacra Farnilia .. . ........ ..... .... .... . 
União dos Escoteiros do Brasil . . ........... .. ... . . . 

Espir:ito Santo 

Asylo Deus Christo ;: Caridade, Cachoeira do Itapemc-
mirL'll . . • . . . . . .. .. ..... ... . .. ......... .... . . 

Orpha:1ato Coraçã<l de Jesus, Victoría . . .. ... . ... .. . 
Orphanato Jesus Christo Rei, Victoria . . ... ........ . 
Crphanato Santa Luzia. Victoria . . ......... , . ... . . 
Posto Medico dos Pobres, Víctoría. . . ...... ...... . . 
S anta Casa de Misericordia, CachoeirC' do Itapemiriin . 
Santa C a.;a de Misericordia. Victori<J . . ..... . .. .. .. . 

Goyaz 

Asylo São Vicente de Paulo. Goyaz ...... . .. .. ... . 
Confec:.'n.:ia de Silo Vic<:nte de Paulo. Annapolis 
C onfer t>ncia d e São Vkent~ de Paulo. Santa Luzia . . 
Hospital de Caridade, Goya:; ..... , ...... : . . .. . .. . . . 

Iviara:thào 

A,ademia dr Commercio, São Luiz; . . ....... ...... . 
A~.soci<:ção dos Empregados no Commercio, São Luiz .. 
Asylo de Mew:Ecidad~. São Luiz . . . .. ... .......... . 
Asylo Ocphanologico Sa:Jta Luzia, São Luiz ..... ... . 
Centro Artístico Operario iviaranhcnse, São Luiz . . . . 
Centro Caixeira!, S:!o Luiz . . . . ..... ...... .. . .... . . . 
Centro Operaria CaixienJ;e. Caxias . . . .............. . 
Instituto <ie Assistencia ã lnfancia, São Luiz . . ...... . 
lnlftituto de Lett:r'as e Offícios"Gomes de Souza"Coroatá 
Santa Ca·;a de Miscrkordia. São Luiz . . ..... . .... . 
U.ili.ao Artística e Operaria Caxiense, Caxias .... .. • .. 

Matto Grosso 

10:000$000 
3:000$000 

20:000$000 

4:000$000 
10:000$000 
4:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
2:000~000 

20:000$000 

10:000$000 
2:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

1:000$000 
6:000$000 

20:000$000 
lO:OC.0$000 
20:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
3:000$000 

20:000$000 
10:000$000 

Asylo Santa Rita, Cuyabã . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !0:000$000 
Collegio Santa The"~:ta, Corumbá . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:000$000 
Escolas Profissionaes Salesi3nas. Cuyabã . . . . . . . . . . . . lS:OOOSOOO 
H ospital de Caridade, Tres Lagõas . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:000$000 
Hospital de São João dos Lazaros, Cuyabã . . . . . . . . 10:000$000 
Missõe-3 S<:lesianas de Matto Grosso . • . . . . . . . . . . . . . 80:000$000 
Prelazia de Guajará-Mirlm . . . ...... ..... . . : . . . . . . . 10:000$000 
Sociedade Beneficente Corumbaense, Corumbá . . . . . . . . 10:000$000 
Soded'!de Beneficente de Ca!npo Grande . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Casa de Misericor<Íia, Ct>yabã . . . . . . . . . . . . . • • . 10:000$000 
Veneravel Ordem 3.• de São Francisco São Luiz de 

Cacercs . . . . .... ..... ...... .... .'. . .. .. . 6:000$000 

Minas Geraes 

Acad~mia Mineira de Com.mercio, Bello Horizonte .. 
Albergue Santo Antonio, São João d'El-Rey . .. . ... . 
Associação das paro as <i e aridade. Bello Horizonte ...• 

4:000.$000 
3:000$000 
3:000$000 
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Associação das Se<vas dos Pobres, Curvello ........ _. 
Associação de Caridade, Pou.:;o Alegre . . .......... . 
As~oci3.ção de Caridade, São João Nepomuceno ..... . 
Associação de Carid-ade, Villa Paraopeba . . ........ . 

1:000$000 
2:000$000 
3:000$000 
2:000$000 

Associação do Pão de Santo Antonio, Bello Horizonte 
Associação Protectora dos Pobres e Meninos D~>arnparaJ 

20:000$000 

dos. Lambary . .· • . ........................... . 
Asylo Bom Pastor, Bello Horizonte .............. . 
Asylo da Piedade, Caeté . . . . .................... . 
Asylo da V~lhice Desamparada, Curvello ........... . 
Asylo do; In validos D. Maria Adela~de, Brasopo!iSI .. 
Asylo dos Mendigos, Juiz de Fóra ................. . 
Asylo das Meninas lndigenas e Orphãos, Itambacury. 
Asylo N. 5. da Conceição, Serro .................. . 
Asylo de N. S. do Perpetuo Soc:c;oro, Santa Barbara . 
Asylo de Orphãos, de Diamantina ................. . 
Asylo de Orphãos dos S. Corações de Jesus e rvf.aria. 

Barbacena . . . . .......................... ·M. ••• 
Asylo de Orphãos João Emilio. Juiz de Fõra ....... . 
A-sylo de Orphãos de Marianna •................... 
Asylo de. Santa Izabel. Itajubá ..................... . 
Asylo de S<tnto Antonio e Santa babe! de Hungria, OuJ 

ro Preto .................................... . 
Asylo de São )o'lquim, Serro, Conceição ............ . 
Asylo de São José do Pê do Morro, Passa Quatro .. 
Asylo d~ São Vicent~ de Paulo, Paraisopolis ....... . 
Asylo d~ São Vicmt~ de Paulo, Sete Lagõas ....... . 
Casa de Caridade de Alfenas ....................... . 
Casa de Caridade de Andrelandia .................. . 
Ci.I.Sa de Caridade de Baependy . . ................. . 
Casa de Caridade di! Caratinga . . . ....... , ......... . 
Casa de Caridade de Diamantina . • ....... , ........ . 
Casa de Caridade de Forrna5a ......... . ............ . 
Cõ.ISa de Caridade de Ouro Fino . . ................. . 
Ca;a :ie aridade de Passa Quatro . . ......... , ..... . 
Casa de Caridade de Rezende . . ...........•....... 
Casa de Caridade de São Francisco ............... . 
Casa de Caridade de Viçosa • .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Casa de Caridade do Parã . . ...................... . 
Casa de Caridade Leopoldinense, de Leopoldina ..... . 
Casa de Caridade N. S. das Mercê!i, d~ Montes Claros 
Casa de Caridade S. Antonio do Curvello ........... ·. 
Casa de Caridade S. Vicente de Paulo. Abaeté . . .. . 
Casa de Caridade S. Vicente de Paulo, Caxambu' •. 

· Centro Espírita Amor e Caridade, Monte Santo ..•... 
Collegio S. Domingos, Poços de Caldas • . ....•..... -
Collegio S. Jo3é, Juiz de Fõra . . ............•...... 
Conferencia N. S. do Carmo, Oliveira ............. . 
Conferencia N. S. do Carmo, Uberlandia ........... . 
Conferencia de Santo Antonio, Campanha ...........• 
Conferencia de S. Vicente de Paulo, Monte Santo .. 
Conferencia de S . Vicente d~ Paulo, Uberaba . ·- . - .... 
Conferencia Vicentina de N. S. da Saude, Poços de 

3:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
2:000~000 
2:000$000 
3:000$000 
S:CI00$000 
2:000$000 
5:000$000 

10:000$000 

10:000$000 
5:000$000 
6:000$000 

10:000$000 

3:000$000 
1:500$000 
2:000$000 

800$000 
5:000$000 
3:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
4:000$000 

24:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

S:OOC0$000 
10:000$000 
3:000$000 

10:000$t..."''O 
3:000$000 

10:000$000 
6:Q00$000 
5:000$000 
~:000$000 
5:000$000 
3:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
1:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
2 :{)00$000 
3:000$000 

Caídas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
·Conselho Central Metropolitano de Bello Horizonte (S. 

S. Vicente de Paulo} . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . • 30:000$000 
· Creche Menino Jesus. Bello Horizonte . . ... . ..•...... · 30:000$0.00 
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Cruz Vermelha Brasileira, Lavras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15:000$0CO 
Cons~lbo Particular de Ouro Preto . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 
Escola de Agricultura e Pecuaria de Passa Quatro . . . . 20:000$000 
Escola de Agronomia e Medicina Veterinaria de Bello 

Hori~ont:- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 0:000$000 
Escola de Architectur<J de Bello Horironte . . . . . . . . . . 3:000$000 
Escola de Economia Domestica N. S. Apparecida. Bra~ 

zopolír. . . • • .. .... . •. • . • . ....• .. ............ ·. 2:{)()()$000 
E scola de Electric:dade e Radiotelegraphia de Bello Hori-

z:ont~ . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S:OC0$000 
Escola de Engenharia de Juiz de Fóra . . . . . . . . . . . . . . . 90:000$000 
Escola de Phannacia, Odontologia e Veterinal'ia, Juiz 

Fóra . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60:000$000 
EJCola Dome!ltica S. Therezinha, Lambary . . . . . . . . . . 10:000$000 
Escola Domestica S. Therezinha, Pouso Alegre . . . . . . 3:000$000 
Escola Dom~stica e Technica Profissional N. S. Appa• 

recicla, Pa~sa )uatro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Escol:1 NormaL ltambacury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
Escola Nonnal.. Lambary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30:0C0$000 
Escola Normal, Salinas . . . . ... .. ........ .. ·. . . . . . . 15:000$000 
Escchl. Profissio!!.al Delphim Mol"eira, Pouso Alegre . . 10:000$000 
Escola Profis;;ional F~minina, Bello Horizon~e . . . . . . . 10:000$000 
Faculdade de Commercio de Minas Geraes, Bello Hori~ 

zonte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 0:000$000 
Faculdade de Commerdo <k Mânas Geraes, Bello Hor:-

zoate . . . . . .... ............ .. .... .. . . .. .... . 5:000$000 
H ospital Antonio Moreira da Costa, S?.nta Rita do· Sa~ 

pucahy . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
Hospital Cassino Campolina, Entre Rios . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
Hospital de Caridade, S. Paulo de Muriahé . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Hospital de Caridade S. Vicente de Paulo. Arauruoca . 4:0C0$000 
Hospibl de Curvello . . . . . .. . .. . .. . ...... ·. . . . . . . . . 6:000$000 
Hospital de Misericordia, Palmyra . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Hospital de Que luz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Hospital de S. Vicente de Paulo, Antonio Dia-> . . . . . . 3:000$000 
Hospital Immaculada Conceição, Satlta Maria do Suas-

suhy ........... . . .. · ........ .. . ... .. . . .... .. . 
Hospital N. S. das Dõres, ltabira . . .. ... . . .. . . . . . . . . 
Hospital N. S. das Dõres. Pocte Nova . ..... ....... . 
Hospital Santa Rosal!a. Theophilo Ottoni . . ... ... .. . 
Hospital S . João Baptista, Rio Branco . . ..... ..... . 
Hospital S. João de Deus, Santa Luzia .. ... .... . ... . 
Hos-pital S. Salvador, P.orto Novo do Cunha ... ..... . 
Hospjtal S. Vicent~ de Paulo. Bello Horizonte .. .... . . 
Hospital S. Vicenote de Paulo, Marianna . . . .. ... .. . .. . 
Hospital S. Vicente de Paulo, 'Matheus Leme . .. .... . 
Hospital R·~gional do ·Sul de Minas. Vargi.Dha . . ..... . 
Instituto Commercial Mineiro, Juiz de Fóra . ........ . 
Instituto Eelectrotecbnico e Mecanico, ltaj~bá ....... . 
lr-stituto Gammon. Lavras . . .................. .... . 
bsti~uto o· Granbery. J\\ÍZ de Fóra o •• ••••• • o . o o ••• o 

bstltuto Profis.sion~l Feminino, Santa Rita do Sapucahy 
l!mandad~ df ·anta Casa de Misericordia, Monte Santo 
Irmandade d'- ...:ar idade de Gu.axupé . . · ...... . ... .. .. . 
Irmandade de N. 5. da Saude. de Diamantina . . .. . . . 
Irmandade N. S. da Saude, de Uhá ...... . . ........ . 
Irmandade de N. S . do Rosario, de Rezende Costa .. 

3:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
5:000$000 

30:000$000 
3:000$000 o 

6:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
10:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
1 :000$000 
3:000$000 
6:000$000 
4:()()()$00() 
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Lyceu ci2 Artes e Offido. d'l! Outv Preto . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Matemídâde Thel:I!Zmha de Jesus.. JllU de Fóra . . . . . . 2:000$000 
Otph!lnato N. S. das Dôres, Itabira . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Orphanato D. •Silverio, Cataguazes . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000$00lJ 
Orphaoato N. S. de Nazareth. Con:;~lheiro Lafayette. . 10:000$000 
Orphanato N. S. do Carmo, C=o do Rio Claro . . . . 6:000$000 
Orpban:ato Santo Antonio. Curve!lo . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Orphanato Santo Eduardo, Uberaba . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Caridade, Arassuahy . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Caridade. Bom De.spacho . . . . . . . . . . . . 1:000$000· 
Snta Casa de Caridade, Conquista . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Carida>:le, Guaranesia . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Sauta Casa de Caridade, Itaxn;,ra."ldiba. . . . . . . . . . . . . . 15:000$000 
Santa Casa d~ Caridade, Ita.pecerica . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Caridade N. S. do Carmo, Guanhães . 4:000$000 
Santa Casa de Caridade, Santa Rita do Jac:utinga . . . 10:000$000 
Santa Casa de Misericordia. Araxá . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Caro de Mísericordia, Barbac~na ........ , ... , 15:000$000 
Santa Casa de Brasopolis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Ca.;a d~ Mísericordia, Belio Horizonte . . . . . . . . . . 100:000$000 
Santa Casa d~ Miser:corclia, Bo:nfim . . . . . . . . . . . . . . . . 1:000$000 
Santa Casa di! Misericordia. Caldas . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Camanducaia . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Campanha . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Misericordia e Caridade, Machado.. . . 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia., ltajubá . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Casa de Miserir:o•dia, Januaria . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Lavra.; . . . . . . . . . . . . . . . . 14:000$000 
Santa Casa de Misericordla, Lima Duarte . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Cas:1 ::le MLsericordia, Mon•te Santo . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Muzambinho . . . . . . . . . . . 4:000$000 
Santa Casi'l de Misericordia, Para!zopolis , . . . . . . . . . 5:000$000 
S<mta Casa de Mís<!ricordia, Passos . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
Santa Casa de Misericordia. Perdões . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Casa de Mis.ericordia, Ouro Preto . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Ca.Ja de MiS?ricordia, Rio Preto . . . . . . . . . . . . . . 1 :500$000 
S«nta Casa de Misericordia, Sabará . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Sãc Sebastião do Paraiso . 6:000$000 
Santa Casa de Misericod.ia, Serro ............. . .... , 5:000$000 
s,~nta Casa de Miserir.:ordia, Uberaba . . ...... : . . . . . . 6:000$000 . 
Santa Casa de Misericotdía, Oliveira . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Sooedade Bendicente de São Vicente de Paulo. Sacra-

menta . . . . . ...................... • ...•.. . .... 
Socied::~de de São Vic:en:t~ de Paulo, Alvinopolis ..... . 
Soded..'1de São Vicente de Paulo, Theophilo Ottoni .. 
Socie<hde M S:io Vicente de Paulo Uberaba ....... . 
Sociedade de São Vicente de Paulo,· Varginha ....... . 
Sociedade Mineira de Assístencia á Infancía, BeiJo Hori-

3:000$000 
3:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
1:000$000 

zonte ....................... , ..........•... ,. . 3:000$000 
'leneravcl Ordem 3.• d;: S. Francisco de Assis, S. João 

d'El~Rey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000.$000 
Ve!la~ de: Trabalhe p-".ra Co.n:aíescente, Bello Hori::onte 50:000$000 

Pará 

A$sociação Commetc:ial do Pár'â (Escola Pratica. de Com-
mercio), Bel em . . . . ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
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As~ociaçá::> das Irmãs Claris.;.:.s d<' Santarem ....... . 
Casa de Sa\Jdc Marítima do Parã . . .. ............ . . 
f-'aculdade de Medicina e Cirurgia de Belem ......... . 
ln~tituto de Proteccão e Assistcncia á lnfancia de Belem 
Internato das Irmã~ ClilrissaJ de T apajoz .. ......... . 
Missão Dominicana dy Conceição dt· Araguaya .... . . 
Museu Gocldi. de Belcm . . ................ . . . .... . . 
~.mta Casa de Miser:cordia ~c Belem . . .... .. .... .. . 
St<nta Casa d~ Miscricorciia do: Obidm . . ... ..... .. .. . 

Parahybc. 

Academia de Commercio "Epitacio Pes.'Õa .. , João Pes.sõa 
A~ylo de Mendicidade de ··carneiro d3 Cunha" Joã...., 

Pessõ<\ . . . . . . .. .. _ ..... .. .. ..... .... _ ..... . __ . 
Casa de Caridad-: da Sagrada Família. de João Pcssóa 
Santa Ca<:.:l do: Miszricordia, de João Pessõa .... .. ... . 
Sccied_:1dc de Agric,lltura da Parahyba . . . . ... . ..... . . 

Pararul 

A~ylo Sã:> Vice!lte de Paulo. Lapa .. ... . . .. . .. .. ... . 
E~cola Agronomica. Curityba . . . ..... . ........... . 
FaculdJdo: de Dirdto, Curityba . . .... ............. . 
Faculdad~ d~ Ensenhari~. Curityba . . .... . .. ..... . 
Faculdad·~ de Medicina, Curityba . . .......... .. ... . 
Fcderõ<çã<J Espírita do Paraná. Curityba . . . . .... . . . . . 
Governo t:lo Estado. para nacionalização do ensino. . . . 
Hospital S . Vicente de Paulo, Guarapuava . . ...... . 
Santa Casa de Mic:erkordia, Para-naguá . . ..... . . . . . 
Santa Casa de Misericordia, Ponta Grossa . . ........ . 
Sociedade Hospital Bom Jesus, Rio Negro .. ... .. .. .. . 
Soci~dade Soccorro cios Nece..sitados, Curityba 

Pernambuco 

i'.brigo Thcrezinha de Jesus, de R~c:ifc .... .. . .. . . .. . 
A cademia d~ CoDl!llcrcio de Recife ... . ........ . . .. . 
Associação Mantenedora do Hospital Centcnano. Recif~ 
Asylo Bom Pastor, d~ Recife . . .. . ... . .. ... . ...... . 
Casa J~ Caridade, de Bezerros . . .. .............. . 
Casa d.? Saude "Dr. Herotbide!: Xavier" d~ Bezerros .. 
Casa do Estudante Pobre, de Recife . . ..... .. ....... . 
Colle-gio de Orphllos N. S. C::O Bom Conselho ... . . .. . 
CoUegio N. S. de Lourdes. de Palmares ...... . . . . . . 
Collegio N. S. de Pompêa, de Recife ... .... .. . ..... . 
Collegio Orphanato N. S. d 2s Dõres. de Bezerro-; .. 
Collegio de Petrolina . . . . ..... . . .. ....... .. . ..... . 
Companhia de Caridade . . . . .... ...... .. . ..... .. . . . 
Cruzada de Educação de Pernambuco . . .... . .. . .. . . . 
Cruzada Infantil Tamarineira, de Recife . ... ... ... . . 
&cola Agrícola de Goyana . . . .. ... .. . ... - . - .. . - . -
Escola Agrioola São Sebastião, de Jaboatão . . ....•.. 
Escola Jos MEmina.> Pobres das Doroté~s d~ Pesqueira 
Casa de Saude de Af09ados. de lngazeira . . .. ... .. . . 
Escola de Bellas .Art~ de Recife ... ...... . . . . . ... . 
Escola de En!Jenharia, de Recife • . ..... ... . ....... . 

5:000$000. 
10:000$000 
50:000$000 
20:000$000 

5 :000$000 
50:000$000 
20:000$000 
50:000$000 

5:000$000 

26:000$000 

5:000$000 
1:000.$000 

1 O:()J0$000 
2:()J0$000 

5:000$000 
70:000$000 
50:000$000 
75:000$000 

100:000$000 
3:000$000 

200:000$000 
6:000$000 
2:000.$000 

20:000$000 
4:000$000 
5:000$000 

i:S00$000 
9:000$000 

35:000$000 
9:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

50:000$000 
20:000$000 
23:000$000 
13:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
-t0:000$000 
30:000$000 
13:000$000 
10:000$000 
19:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
18:000$000 
15:000$000 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 12:33+ Página 211 de 274 

-403-

Escola dé Macacheira . . . . ........ . ........ . . . .. . 
Faculdade de Medicina de Recife . . ................ . 
Faculdade de Commercio, de Recife . . .............. . 
Hospital Regional '"Herminio Coutinho", de Nazareth .. 
Instituto Archeologico, Historico e GE>ographico, de Re-

cife ........................................ . 
lustituto de Protecção e Assistencia á Infancia, de Recife 
Jardim de Infancia dos Pobresinhos, de Recife ....... . 
Liga Pernambucanil Contra a Mortalidade Infantil,Recife 
Liga Pernambucana Contra a Tuberculose, Recife .... . 
I.yceu de Artes e Officio_ de Recife . . .............. . 
Maternidade de Recife {Cruz Vermelha Pernambucana ) 
Recolhimento da Gloria, de Recife . . ............... . 
S<:.nta Casa de Misericordia. Recife .......... . .... . 
Sociedad~ de; Cooperador~s Parochiaes. de Recife ... . 
União dos J'.iioços Catholicos,· de Victoria . . ........ . 

Piaully 
Obra do Hospital São Vicente de Poulo, Floriano .. 
Santa Casa de Misericordia de Therezina . . ........ . 
Sociedade de Assistencia dos Lazams e Defesa Contra a 

Ú!pr~ de Parnahyba . . . . .................... . 
União Operaria Florianense. d~ Floriano , .......... . 

.Rio de Janeiro 

Associação Flumirense de Amparo aos Cegos 
Academia Flumin~n.se de Commerdo de Nictheroy .... 
Associação das Damas de Caridade de São Vicente de 

Paulo. Nictheroy . . .......................... . 
Associação de Caridade de Nova F riburgo .......... . 
Associação d~ Imprensa do EJtado do Rio de Janeiro .. 
Col!egio Salesiano de Santa Rosa - Nictheroy ..... . 
A~sociação do Hospital ge S. Gonçalo .............. . 
Associação Fluminense de Assistencia e Deksa Contra a 

Lepra, Nictheroy . . ...................... . .. . 
Associação Fluminense de Eensino Technico ........ . 
Associação Protectora do Recolhimento doJ Desvalidos 

. Petropohs . . . . ................... · · . . · · · · · · 
Asylo da Divina Providencia, Nictheroy . . . ......... . 
Asylo da Vclhic~ Desamparada, Cantagallo .. . . . . . . . . 
Asylo Furquim de Vas.sour3.S ................... • ... 
Asylo N. S. do Carmo, Campos ...... . .......... . 
Asylo San-ra Leopoldina, Nictheroy ................ . 
Asylo Santo Agostinho, Barra do Pirahy ....... . .... . 
Caixa Auxiliadora dos Pobres. de S. Gonçalo ...... :. 
Casa de Caridade de ltaperuna .................... . 
Casa de Caridade de Macahé ............. . . . ...... . 
Casa de Caridade de Parahyba do Sul .............. . 
Orphanato Doutor 'March ......................... . 
Casa de Caridade de Paraty ....................... . 
Casa dos Pobres de S. Vic~nte d~: Paulo de Miracema . 
Escola de Musica Santa Cecilia. Petropolis .......... . 
Escola Domestica Cecilia Monteiro de Barros, Barra 

·:.Mansa .................................... . 
Escola Domestica Asyb N. S. do Amparo. Petropolis. 
Escola de Musica .Asylo N. S. dos Anjos., Petropolis .. 
&é:ôla. · ProfissiOllal Salesiana, Nictheroy ............ . 

13:000$000 
100:000$000 
15:000$000 
7:000$000 

lD:S00$000 
16:000$000 
10:000$000 
-40:000$000 
13:000$000 
25:000$000 
36:000$000 
80:000$000 
80:000$000 
50:000$000 
2:500$000 

5:000$000 
10:000$000 

20:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
·t000$000 

12:000$000 
12:000$000 
10:000$000 
20:000$000 
20:000$000 

5:000$000 
10:000$000 

12:000$000 
3:500$000 
5:000$000 
6:000$000 
6:000$000 

25:000$000 
4:000$000 
5:000$000 

12:000$000 
12:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
5:000$000 

2:-400$000 
6:000$000 
5:000$000 

80:000$000 
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E;cola Technica Flcminen.se de Nktheroy .... . .. . . .. . 
Hospital de Iguassú .. . . ... . .. .......... . .......... . 
Hospital . Sa::~ta Th~reza, de Petropolís .............. . 
Hospital de S. João Baptis ta, de Itaborahy ... . .. ..... . 
Hospital S. Vicente de Paulo. de Bom Jesus de Itaba-

poana .... ... ... ... .. ... . .......... ........ . 
Instituto de Menores Anormaes, P ctropolis . . . ....... . 
Instituto de PrCI!ecção c Assi·~t~ncia á Infancia de Ni-

ctheroy . . . . ............ . ...... .... .. ... . .. . 
Instituto de Protecção e Asslsuncia á !nfancia, de Pe-

tropolis . . . . . .. . . .... . . .. . ... . ............. . 
Irmandade Mi.sericordia. de Angra do~ Reis ....... .. . 
Irmandade Misericodia. de Vassouras .... . .......... . 
lrma·ndade de Santa Isabel. de Cabo Frio ........... . 
Lyceu dr Art.:s e Officios, Instituto Polytechnico. P e-

tropolis . . . . ....... · ..... · . .. . · · . . ·. · · · · · · · · 
Maternidade de Campo; . . . .. . . . . . ..... . .. .. . . .. . . 
Orphaaato S. José dos Campos . ... . ~ . .. . . . .. .. . . . . . 
Polyclinica de Nilopolis, em Iguassú .. . .. . . . . ...... . 
Santa Casa de Misericordia, Barra Mansa . . .... .. . . . . 
Santa Ca~c:. de Misericordia. Campos. . ..... . .. .. .. . . . 
Santa Casa de Misericordia. Can:agallo . ... .. .. . . . . . 
Santa Cas~ de Misericordia. Re:.ende ..... .. .. . .. . . . 
Santa Casa de M:~ericordia , S. Jo:io da . Barra ... .. . 
Santa Casa de M.isericord ia, Valença ............... . 
Santa Casa de Mi-~ericordia de Santa Rita, Barra do 

Pírdhy . . . . ... . ..... ....... , .......... : . ... . 
Sociedade Fluminense de Agricultura e Industria~ Ru-

ra~s. Nictheroy . . ... .. ...... . .. . ... . ........ . 
Patrcn<~to de MetK'res Aban:ionado do Estado do Rio. 

com ~éic em São Gonçalo . . ..... .. ..... . ..... . 

Rio Grande do Norte 

As.sociação das Damas de Caridad~. Natal . . . . ..... . . 
A~odação de Professores, Natal . . . . . ..... .. . .. . .. . 
Assocíação dos Escott'iros. d~ Alecrim. Natal . . . .... . 
Escoa] de Comm~~c:o. Natal .. .. .. . .. . . . . . .... . . . . . 
êscoh F~minina de Commercio. Natal . . .. . .. . . . .. . . 
Instituto de Prote(ç~o e Assistencia á Infancia, Natal . 
Liga do En~1no (Escola Domestica). Natal . . . ...... . 
Sodedad.:: de A~sist ·: r.cia Hosp\talar, Natal .. . . . . .. . . 

Rio Grande do Sul 

Associação Beneficente S. F ra nci:ico de Assis, Porto 
. .Alegre . . . ..... . .. . . . ..... . .. ... .. . ........ . 

Associação D amas de Caridade. Caxias ...... .... .. . . 
l\.s.!'.oçi,lçãa de Cari:!ade, [ taquy . ... . ..... .. ... . . ... . 
J~sodação de Caridad~. Santa Cas a do Rio G rande .. 
Asylo de Mendigos, Pdotas . ........ .... .. . ....... . 
Asyk> de Orphãos N. S. da Co:J.ceição, Pelo ta-; .. ... . 
A::ylo ôe Orph5os S. B~nedkto, Pel(ltas . . ... . ...... . 
Bibliotheca Publica P eloti!D.Se, Pelotas . . .. .. . .. . ... . . 
Hospital dc Caridade, Passo Fundi) .. . ........ . .. . . . 
Hospjtal dos Pobres, S. Borja . .... ... . . . ........ . .. 
l in.stituto S. JÕSé, C anõas . . . ' .. . . . _. . ... . .... , . .. ... . 

30:000$000 
25:000$000 
30:000$000 
6:000$000 

3:600$000 
10;000$000 

12:000$000 

20:000!.000 
. . 6:000$000 
12:000$000 
2:400$000 

20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
2:400$000 

12:000$000 
2-4::000$000 
6:000$000 

20:000$000 
6:000$000 

12:000$000 

6:000$000 

10:000$000 

50:000$000 

3:000$000 
2:000$000 
2:000$000 

20:000$000 
4:000$000 
6:000$000 

20:000$000 
5:000$000 

20:000~000 
10:000$000 
6:000$000 

20:000$000 
20:000$000 
20:000$000 
10:000$000 

100:000$000 
10:000$000 
30:000$000 
20:000$000 
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Lyceu Leão XHr. Rio Grande ..................... . 
Orphana!o de N. S. da Piedade, Porto Alegre ...... . 
Santa Casa de Caridade. Alegrete ................. . 
Santa C.'!sa de Caridade, D. Pedrito ....... . ..... . . . 
Santa Casa de Car:da::e. Uruguaya11a ........ . .. . . . . 
Santa Casa de Mi-;ericordia. Pelotas ........ . .... : . . 
Santa Casa de Mísçricord:a. ?orto Aleg:~ ... . ...... . 
Sodedade de Educação Christã. P~lotas .... : ....... . 
Santa Casa de Bagé ........................ . ..... . 

SarJ~ Cathari.na 

Asylo de Men:iiddade "Irmão Joaquim", Florianopolis 
Asylo de Orphãcs S. Vicente de Paulo, Florianopolis 
Assotiação Beneficente .. Joaquim S . Thiago·· d~ São 

Francisco . . . . ........ , ... , ................ . 
Hospital de Caridade de Joinville . , , , , ............. . 
Hospital de Caridade de S. Francisco ......... , ... . 
Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus do:; PGJssos. L<t-

guna . , . ................................... . 
Instituto Polytechnico, Florianopolis . . ............ . 
Irmandade do Senhor Bom Tesus dos PasS<Js, Floriano-

polis . . . . ......... : . ....................... . 
Maternidade dr: Florianopolis ...................... . 
Sociedade Benefkente S. Vicente de Paulo, Porto União 
Venenvel Ordem J• dr S. Francisco da Penitencia ~ 

Hospit<11 de Caridade São Francisco do Sul ..... . 

S. Paulo 

.~istenci3 : Inrancia. Santos ..................... . . 
ASG<>Ciação Au:xiliador<'. dos Necessitados, Santos .... . 
Associação Creche Asylo Analia Franco, Santos .... . . 
Associaçã':l Paulista d"" Divina Providencia, S. Paulo .. 
Associação Protectora da Infancia Desvalida, Santos . 
Associação Protectora dos Morpheticos. de Jundíahy . 
Associação Sanatorios Santa Clara. Campos do Jordão 
A~yio Créche Jundiahy ... . ........................ . 
A;ylo Coração de Mari<:. P1radcaba ............... . 
Asy]Q da Divina Provid~nda, S. Paulo ......... . .. . 
P..fylo de lnvali<los. Campina!: . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Asylo de Invalldos. S11ntos ......................... . 
Asylo de Mendicidade de Limeira .................. . 
Asylo d!' Mendicidade D. M,ma Jacvutha. S. Paulo .. 
Asylo de M!:ndicidad~ S. Vicent: de Paulo. Cru:z;eiro . 
Asylo Padre Eudydes, Ribeirão Pret~ ......... . .... . 
C"ixa Escolar Galeão Carvalbal .......... . ... . . . .. . 
C;'I.Sa Pia de S. V-icente de Paulo. Botucatú ......... . 
Círculo dos Italianos U~id-o$, Campinas ............ . 
Confe~ncia do Senhor Bom Jesu!\ do Livram~nto. Ba-

nanal ................... · · .. ·. · · .. · · · · · · · · · 
Ccngreg3ção da:; Filhas de Maria Au:xi1iadora, S. Paulo 
Creche B'aronez;a de Lintdra, São Paulo ..... . ...... . 
Centro de A.ssistencia Social Braz:-~Mooca . .......... . 
Escola Agrícola "Corone: Jose Vi.::ente", Lorena .... . 
!:.:;cola de Commercio "Anto!lio Rodrigues Alves". Gua-

ratlnguetá . . . . ....... : ..................... . 

20:000$000 
20:000$000 
20:000$0CO 
5:000$000 

20:000$000 
40:000$000 
40:000$000 
3:000$000 

20:000$000 

10:000$000 
I 0:000$000 

1:000$000 
10:000$000 
5:000$000 

5:000$000 
10:000$000 

15:000$000 
10:000$000 
8:000$000 

7:000$000 

40:000$000 
10:000$000 
20:000$000 

2:000$000 
10:000$000 
5:000$000 

20:000$000 
1:500$000 
3:000$000 
6:000$000 
3:500$000 
5:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
1:000$000 
2:000$000 
5:000$000 
3:000$(100 
3:000$000 

2:000$000 
30:000$000 
10:000$000 
3:000$000 

10:000$000 

10:000$000 
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Escola de Commercio ··christovão Colombo''. Piracicaba 10:000$000 
Escola Profission3l e Agrícola, Lavrinhas . . . . . . . . . . . . 10:000$0CKl 
E~cola Profissional Feminina "Patrodnio de São José". 

Lor.:na . ................................... . 
Escola Superior de Commercio, Jahu ............... . 
Gotta de Leite, Araraquara ........................ . 
Hospít<Ü de Caridade de São Vicente de Po.ulo. Jtmdiahy 
Hospital de Santõ Izab::L Jaboticabal ............... . 
Hospital Feliz Lembra~ça, lguar·? ..... .. ........ . .. . 
Hospital Sar.ta lzabd, Taubaté ................ . 
Hospital São Luiz, Araras ... . ..................... . 
Hospit3l S~ Vicente de Paulo, S~o Manoel ...... . . . 
Instituto Arnaldo Vieira de Carvalho. São Paulo . ... . 
Instituto de Proilecç.:lo e Assistenc.ia á Jnfanda, de . Ri-

beirão Preto . . .............................. . 
Instituto D. Bosco. São Paulo .............. . ...... . 
Instituto D. Escolastica Rosa. Santos· ....... . .. . ... . 
Instrucção ActL;tica do Brasil, São Paulo ............ . 
Irmandade da Misericordia. Taubaté ..... . ......... . 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
4:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
6:000'$000 
5:000$000 

6:000$000 
3:000$000 

15:000$000 
10:000"'.,000 
lO:OU0$000 
3:000$000 

10:000$000 
Irmandade da Santa Casa d~ -Mi·;erícordia, Serra Negra 
Irmandade do Hospital de M!s ericor:ii3, Sant'J André .. 
Liga Üp!!rarh do Bt-m e Recolhimento Analia Franco, 

São Manoel . . .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Liga Paulista Contra a Tuberculose, São Paulo . . . . . . 10:000$000 
Matemidade de Campinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
.Matemidade de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 
Orph:mato Olavo Ferrás, Santos ...................... 2:000$000 
Orpha•nto Santa Veronica , Taubaté ........ :. . . . . . . lO:C()()$000 
Orpha•nato Santist<~. Santos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:000$000 
Polyclinica de São Paulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 
Sanatorio São Paulo, Campos do Jordão . . . . . . . . . . . . . 30:<Y.l0$000 
Sant3 Casa de Misericordia, Araçatuba . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa C:LSa de Misencordia, Arei;,s . . . . . . . . . . . . . . . . . 3:000$000 
Santa Cas'l de Mi.sericordia, Araraquarl:l . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Ca-;a Je Misericordia, Banan~l . . . . . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Barret:>s . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Casa de Mis~ricordia, Baurú . . . . . . . . . . . . . . . . . 5:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Caçapava . . . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
Santa Casa de Mise . .-icordia, CampJ:;as . . . . . . . . . . . . . . 40:000$000 
Santa Casa de Misericordia, Cananéa . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$000 
Santa Casa de Míserico~dia, Casa Branca . . . . . . . . . . . . 6:000$000 
Santa Casa de Mis~r:coróia, Cruzeiro . . . . . . . . . . . . . . . 10:000$000 
Santa Casa de Mlsericordia, "D. Carolina Maíheircs", 

São João da Boa Vista ........................ . 
Santa Casa d~ Misericordia, Franca .... : . . ......... . 
Santa Casa de Misericordia, Itarare ................ . 
Santa Casa de Misericordia, )acarehy .............. . 
Santa Casa de Mísericordia, Lins ................. . . 
Santa Casa de Misericordia, Lorena ..... . ....... . .. . 
Santa Casa de Misericorclia, Marília ............... . 
Santa Casa de Mísericerdia-, Mogy das Cruzes ...... . 
Santa Casa d~ Misericordia, Pindamonhangaba ...... . 
Sa!lta Casa de Misericordia, Piracicaba ............. . 
Santa Casa de Misericordla, Pira:;sununga ........... . 
Santa Casa d~ Misericordia, Queluz ............. . .. . 
Santa Casa de Misericordia, Rio Claro ... . .. . ...... . 
Santa Casa de Misericordi.a, Santa Cruz do Rio Pardo . 

2:000$000 
10:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
2:000$000 
3:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
5:000$000 

15:000$000 
.3:000$000 

10:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
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Santa Casa de Misericordia, Santos ................ . 
Santa Casa de M:sericordia. São Jose de Cachoeira .. 
Santa Casa de Misericordía, São Simão ............ . 
Santa Casa de Misericordía Soccorro ..... . .... . ... . 
Santa Casa de Misericordia: Sorocaba ..... . ....... . . 
Santa Casa de Mic;ericordia, Tatuhy ........... . .. . . 
Santa Casa do Espirito Santo do Pinhal ............ . 
Santa Casa São Jose do Barreiro .................. . 
Sociedade Amigos da Instrucç5o Popular, Santos .... . 
Soc:edade Amigos dos Pobres. São Paulo ..... · ...... . 
Sociedade Beneficente Municipal Barr~ircn~c. S5o Jose 

do Barreiro . . ............................... . 
Sociedade Beneficente Santa Casa, Ribeirão Preto 
Sociedade Beneficente. Tietê ................. . ...... . 
Sociedade Protectora do Asylo de Mendigos, Taubatc . 

Sergipe 

Associação Aracajuense de Ben~ficencia, Aracajú .... . 
Associação Beneficente, Riachuelo ................... . 
A>sociação de Caridade, Annapolis ................. . 
Associação de Caridade, Capella ........... .. .. . . . . . 
Associação de Caridade, Juparatuba ............... . 
Associação de Caridade. Maroim .................. . 
Associação de Caridade, Rosario ................... . 
Associação de Caridade, São João de Deus, Laranj ~iras 
Asylo de Mendicidade Rio Branco, de Aracajú ...... . 
Asylo São José da Infancia Desvalida. de Capella ... . 
Gabinete de Leitura, Maroim ...................... . 
Hospital de Caridade N. S . da Conceição, Lagarto .. 
Hospital de Cirurgia, Aracajü ..................... . 
Hospital São Vicente de Paulo. Propria ...... . . ... . . 
Instituto Hi-:torko 1: Geographi~o de Sergipe ..... . .. . 
Orator:o Festivo Beato D. Bosco .................. . 
Orphana~o São Christovão, Ara<:ajú ................ . 
Sociedade Beneficente Amparo de Maria, Estancia ... . 
Sccicdad(' da Velhice Desamparada, Estancia ....... . 

Art. 6. Revogam-se os dispositivos em contrario. 

50:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
4:000$000 
3:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
S:C00$000 
~:000$000 
5 :000$000 

5:GOO$OCO 
10:000$000 
2:000$000 
5:000$000 

6:000$000 
2:000$000 
6:000$000 
2:000$000 
6:000$000 

10:000$000 
6:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
5:000$000 
3:000$000 
2:000$000 

20:000$000 
5:000$000 
2:000$000 
6:000$000 
1:000$000 
2:000$()00 
5:000$000 

Sala das Sessõe~. 18 de Julho de 1935. - Xst•iEl' de 0/ív~:irs. 

N. 54 
Orçamento da Educação. 
Discriminar, tendo em vista o art. 8 ." da Lei n . )[, de 14 de 

Maio de 19 3 5', o pessoal contractado, diarista ou mensalista. 
D. G. de Educação- Verba 1".- s/c 21·22, 576:000$ c tod;1; 

as demais dotações em caso~ analogos como demonstrarei, ~c preciso 
fór, _perante a Commis~ão. 

Justificação 
Di1. o cit. art. 8".: 
"O governo providenciará para que, na proposta de orçainento 

sejam declarados em cada repartição ou serviço, no enunciado da res· 
pectiva dotação, o numero de mensalistas, diaristas e contractados e, 
sempre que possivel por categoria e por importancia recebida". 

Sala das Sessões, 19 de Julho de t93'í. - Edmun-io Barreto 
Pinto. 
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N. >5 

Na verba 1, - s/ c. n. H, depois do .. Poder Legislativo" acr 
crescentar inclusive 800:000$, para auxilio ao "Hospital do Funccno· 
nario Publico". 1 

J ustíficação 

A bancada comparecerá a Commissão, afim de demonstrar que a 
emenda é digna de ser approvada. 

Sala das Sessões, 19 de Julho de 1935. ·- Edmun:io Barreto 
Pinto. 

Museu Historico. 
Material. 
Onde se lê: 

N. 56 

13 - Conservação das o bras artísticas e h isto ricas da cíd ' :1.! J.
Ouro Preto - 50:000$000. 

Leia·se: 
13 - Conservação das obras art.lstlcas e historicas da cidade d~ 

Ouro Preto e outras despesas com a organização do serviço de de· 
fesa do patrimonio historico do Paiz. (Decreto n. 24.7>5, de H·7· 
1934). - 50:000$000. . 

]ustificaçilo 

A emenda justifica•se pela premente necessidade de dar ao MuijeU 
Hístorico melhores possibilidades para attender ás suas funcçóes <.ie 
lnspectoria de monumentos nacionaes (Decreto n. 24. 73'i. de 14·7· 
1934 ), organizando devidamente os serviços indispensaveis a es!e en· 
cargo de grande interesse cultura e patriotico, sem prejui:o de imme· 
diatos trabalhos de restuaração em Ouro Preto. 

Sala das Sessões, 12 de Julho de 193 S". - Pedro Calmon. 

N . 57 

Verba 1 •. - Secretaria de Esudo 
S/c n. 7 - Pessoal contractado: (discriminar os cargos " as r~ · 

munerações, tal como figura no n. IV - Actuariado) . 

JustificaçAo 

Trata·se de cumprir o disposto no art . 8 ." da Lei n. 51 . de H 
de Maio de 1935', que diz: 

"O governo providenciará para que . na proposta de on;amento 
sejam declarados em cada reparti-;ão ou ~ervir;o no enunciado da res· 
pectiva dotação, o numero de mensalistas, diaristas e cohtractados, c. 
sempre que possivcl por categoria e por importancia recebida" . . 

Sala das Sessões, 1 7 de Julho de 19 35 . - Bdmundo Barreto 
Pinto. 

N . 58 
Verba 2". 
Departamento Nacional do Trabalho. 
S/c. n. 2: 
Discriminar os cargos · e as remunerações do pes~oal contractado 

para os serviços technicos. (Total de ~ 16 :OOOOS). Pg. 10 da proposta. 
S/c. Jl, 3: 
Discriminar o pessoal contractado para o serviço de fiscali%ação, 

excluindo-se a parte referente ás desp<:~ com o serviço de fisc:alita· 
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ção, que deve ser incluída. na rubrica "Material", mantidas, porém, as 
dotações no total de 475:000$, já ~onsignada no orçamento dest.: 
exercicio . 

Justificação 

Quanto a 1'. parte, trata·se de ob~crvar o d'~posto no art. !i." da 
Lei n. 51. 

Sobre a 2.' emenda, é necessario o desdobramento, porque nãu 
póde ser custeada despesa de pessoal pela verba material ou vict:· 
versa. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 193 5. Edrnun:Jo Barreto 
Pinto. 

Verba 2. • - Departamento Nacional do Trabalho. 
Onde se di:l: nas s/c. n. 'i .. do T rabalho" . 
Diga•se : 

''do Trabalho e Congresso de Sciencias Administrativas", 80:000$001)". 

Justificação 

O Governo Brasileiro já foi convidado, officialm~nte, para rc· 
p1·esentar•se no Congresso Internacional de Sciendas Administrativas . 

Não ha augmento da consignação, tendo em vista a dotação com· 
tante da Lei n. 5, que é de 80:000$000· 

Sala das Sessõe~. 17 de Julho de 19H. - Edmun':io Barreto 
Pinto. 

N. 60 

Verba 2." - Departamento Nacional do Trabalho. 
Il. Servic;o de Identificação Profissional. 
Faur a discriminação do pe550al do Serviço de Identificação Pro· 

íi5sional, nas importandas de 2 36:400$000 e réis 751 :680$0000, tendo 
em vista o disposto no art. 8.", da Lei n. 51 , de 14 de Mai<.~ de 
1935 c j á transcripto abaixo da primeira emenda ao orçamento do 
Trabalho. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 61 

Verba 2." - Departamento Nacional do Trabalho . 
Discriminar, na fórma do art. s.• da Lei n. 51, de 14 de Maio de 

193S', o pessoal tarefeiro (ou, pelo menos, o numero maximo de ta· 
refeiros) bem como as quantias que serão arbitradas como gratificações. 

Sala das Sessões, 1 7 de Julho de 19 3 5. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N . 62 

Verba 3: - Departamento Nacional de Propriedade Industrial. 
Discriminar o pessoal contractado (II- S/c. n . 2- 100:000$) . 

tendo em vista o art. a.• da Lei n . H, de 14 de Maio de 1935. 
Sala das Sessões, 17 de Julho de 193S'. - Edmun=Jo Bar.reto 

Pinto. 
N . 63 

Verba S' ! - Departamento Nacional do Povoamento. 
TI . H ospedaria de Immigrantes da Ilha das Flôres. 
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Discriminar o pes5oal, a que se refere a ~;c. n. 6, tendo-se em 
vista o que dispõe o art. 8.0, d~ Lei n. 11, de 14 de Maio de 193~. 

Justificação 

Dada a cxiguidade do pra:::o, não me é possível fazer a discrin,i· 
nação, mesmo porque para 1ss0 necessitava sodlitar informações ao 
governo. . c. . .= i, 

A Secção Tcchnica da Commissão de Fin;m,as c o illustre Re· 
!ator, não terão, entretanto, dífficuldadcs em obter os esclarecimentos 
necessarios para a discriminação el!:igida pda cit. Lei n. H. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 19H. - Edmundo Barret-o 
Pinto. 

N. 64 

Verba 6.' - Departamento de Estatistica c Publiçídadc. 
III. S/ c. n. 4 - 194:000$000. 
S/c. n. 5 - 100:000$000 - 294;000$000. 
Discriminar o pessoal, na fórma do art. 8." da Lei n. 51, de 14 

de Maio de 1935. 
Sala das Sessões, 1 7 de Julho de 19 3 5. - Edm r.mdo Biirr&to 

Pinto. 
N. 6'> 

Verba 7'. 
Conselho Nacional do Trabalho. 
Discriminar, na fórma do art. s.· da Lei n. 51, de H de Maio 

de 1935, o pessoal <:ontractado (4<:.. I'- 4): 12:000$000. 
Sala da~ Sessões, 17 de Julho de 193 i. - Edmun:Io 8:Jrrcta 

Pinto. 
N. 66 

Verba 8". 
Departamento de Seguros Privados c Capitali~ação. 
Discriminar, na fórma do art. 8.•, d::.. Lei n. n, o pcs,;oal con· 

tractado a que se refere a s/c. no rota! de !8;000$. 
Sala das Sessões, l 7 de Ju~ho de 19H. - Edmurrd.o Barreto 

Pinto. 
N. 67 

Transfira-se, para a verba 8.', Departamento Nacional de Seguro 
Privados e Capitalização a rubrica II, Pessoal do Departamento, etc. 
Inspectorias de Seguros - S/c. n. 2 ~ 183:600$000; 99:000$ c 
7'5 :000$, sub•c.onsignação essa que, por engano, no meu modo de 
ver, figura na verba 9. • - Inspectorias Regionaes. 

Sala . das Sessões, 17 de Julho de 19 35. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 68 

Verb<?. 9." - Ül:"çamento do Ttabalho. 
lllspectorias Regionaes. 
Discriminar o pessoal contra<:tado (s/ c.. n . 3 - 700 :000$}, o a 

fonna do disposto da Lei n. 51, de 14 de Maio de 193 5. 
Sala das Sessões, 17 de Julho de 193S. -.: Edmundo Barreto 

Pinto. 
N. 69 

Verba n. 10. Instieuto Nacional de Technologia - Discriminar, 
na fónna do art. s.• da Leí n. n; de l4 de Maio do corrente anno, 
o pessoal contr;~ctado - s/c.. n. i, no total de 647:870$000. 
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Sala da5 Sessões, 17 de Julho de 1935. - &Imundc Barreto 
Pinto. 

N. 70 

A. verba 11 - Subvenções c auxílios. 
Il - Auxilios diversos: .-
.Accrescente·se a se·guinte su b·consignação : 
.Auxilio para as despesas com a installação do Hospital do Fun .::· 

cionario Publico, creado pelo Decreto 24.217, de 9 de Maio de 19 34. 
800 :000$000; passando o total da verba a 5er da importancia · de. 
3.270:172$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Mones Paiva. Noguei• 
ra Penido. 

]ustific:ação 

Melhor justificação da emenda supra não poderia ~er apresenta· 
da do que a constante: das consideranda com que o digno Chefe do 
Governo, o honrado Dr. Getulio . Vargas, antecedeu decreto mostrando 
a necessidade da creação do hospital destinado aos funccionarios pu· 
blicos civis, e que abaixo transcrevemos: 

"Considerando que o Estado deve assitcncia directa aos que se 
dedicam aos seus serviços, prestando-a não só nos casos de invalide; 
c extrema velhice, mas ainda em defesa da saude e da vida; 

Considerando que das boas condições physicas do empregado 
promanam maior coe!ficicnte do trabalho e melhor disposição ao rc· 
guiar exercido das suas funcçõcs no cargo; 

Considerando .:tue, tendo acudido desde longos annos com a~>l,. 
tencia medica, aos que compõem as classes militares fundando hospi· 
taes, onde são recolhidos sem distincção de postos, deve a N ação, no 
regime republicano, em beneficio do proprio serviço publico, as.segu· 
ralidade numeroso proletariado intellectual; 

Considerando que varias Estados da União, e até a Prefeitura do 
rar igual defesa aos servidores da classe civil, que constituem na gene· 
Districto Federal, já promoveram as providencias conducentes á rea· 
li~ação dessa nobre e louvavel iniciativa, de modo que possam pro· 
porcionar a.ssitencia medica e hospitalar aos que dedicam a sua acti· 
vidade aos serviços da Administração publica; 

Considerando que, resolvida po r effeito do Decreto numero 
24. 2l7, de 9 de Maio de 19 34, a fundação do Hospital do Funccio· 
nario Publico, cumpre não se procrastine a construcção do edifício 
destinado á sua installação, em que se empenham todos os servidores 
do Estado, por lhes minguarem rec:ursos que llfl:s assegurem a assis· 
tencia medica de que eventualmente precisem; 

Considerando que a reconhecida deficiencia de estabelecimentos 
hospitalares na Capital da Rep'liblica, onde não pequena parte é com· 
tituida de funccionarios publicas e pessoas de suas familias, justifica 
todo o esfor<;o no sentido de dotal·a de n1ais uma instituição deSGc 
genero. 

Considerando, finalmente, que o alh.:dido Decreto numero 24. 217, 
creando a hospital, facilita a sua manutenção, porque exige dos inte· 
ressados uma contribuição permanente dedu:::ida dos respectivos vcn· 
cimentos. 

LEGISLAÇÃO CITADA 

IRcreto n. 2~.217 de 9 de Maio de 1934 
Transfere para o Instituto de Previdencia dos Funccionario.s Pu

blicos d3 U~i5o o saldo existente no Fundo Es~cial criado pelo de-
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cretQ :~. l91ô2, de 12 d~ Dezembro oe 1930. e dá outras proviw 
dencias. 

O Chef~ do Governo Provisorio da Republica dos Estados Uni
dos do Brasil. u,;ando da faculdade que lhe foi criado pelQ de~reto 
r;. 19.182. de 12 de Gezcmbro de 1930. e, 

Considerando que o Fundo Especial criado pdo decreto numero 
19.-482. de 12 de De;;embro de 1930, revigorado pelo de n. 20.9B9. 
de 21 de Janeiro d~ 1932, para. ser <rnpreg-ado no serviço de lc
'<llízação ele tr?.balhadore.s !lacionae.s. em primeiro lagar. e de es
trang~iros resídente~ no Pah, em 5egundo. Eoi constituído pelo3 
descontos cffeçtuados sobre os vencimentos do'. [unccionarios pu
biico; 

Considetando qu~ des;e Fundo Esp~clal jã foram retirados 
meios para auxiliar a fundação ck um retiro ;>ara o Syndícato da 
União dos Trabalhador'!:s do Livro e do Jornal, bem como para 
o::onstrucção de predio::. destinados á op erarios, 

Consid:rando que o saldo existente do alludido Fundo Especial 
rode ser utilizado para o inicio da ft,ndação de um hospital de"tinado 
a recolher, q~ando enfermos, os func:ciona.rios publicos civis da 
União. e que tal fundação, dispensando--lhes. no:; mom~ntos mals 
angustiosos. a assistencia impre•;cindivel que lhes reduz do modo mais 
sensível os venc:mente;; já minorados pelo d~sconto das licenças, 
vem resolver problema·; de interesse dessa grande classe de ser
vidores do Estado, vcrdc.tdeiro eslcio da administração publica; 

Considerando, nem só, que os militares, desde muito, possuem 
hospitaés e sanatorios. devidamente apparclhados, para es~ benefica 
linaHdade, qu~ tão rcvdantes s~rviço; lhes tem proporcionado, mas 
larob~m que alguns Estados. e a Prefeitura do Districto Federal to
maram providencia; destinadas ao amparo he.spital<.: de seus ser
vidores; 

Considerando. finalmente, que mediante a providencia do pre
sente decreto. ~emelhante cmprehendimento •. tão nece.>Sario a milhares 
de pes.;oa.s, será iniciado. sem onu.s para os cofres publicas, 

Resolve. 
Art. ].·• fica transferido para o Instituto de Previdcncía dos 

Funccionarios P.ublicos da Uniç5o o saldo, escripturado em deposito 
existente no Fundo Especial criado pelo decreto n. 19.482, de 12 
de Dezembro d~ 1930, revigorado pelo de n. 20.989, de 21 de Ja
ne!I"' de 1932, para, opportunamente, ser appl.icado nas despesas de 
fundaç:ío do "Hosp:tal do Funccionario Publico''. 

Art. 2." Trinta dias após a publicação . do presente decreto. a 
r.:partição com.:Jctente,~ ã requhição do Ministerio do Trabalho, lnw 
dustria e Commercio, providenciará quanto ao recolhimento da im· 
portanda existente em saldo, expedi~nte que. será feito independen
tmeote de quasquer encontros de contas, que porventura a legislação 
vigente d~termine, entre o ln.stituto de Previdencia dos Func;\onarios 
da União e a Fazenda Nacional. . 

Art. 3.~ Ao Ministerio do Trabalho. Industria ~ CoDlmerdo, 
incumbirá, após o recolhimen,to a que se refel'~ o ar.tigo anterior. 
bai~ar instrucções. relativas â con.stmcção do -:dificiQ do .. Hospital 
do Funccionario Publico.. e sua apparelbagero completa a.o.:;. finS a 
que se destina. 

Art. 4.° Fundado o '"Hospital do Funccionario Publico" nelle 
terão ingre3So, com as pessoas de ~ua fanúlia, a que se rdere o 
art. 380 do Regulamento Geral de Contabilidade' Pub-lica, todos os 
func.cionarios e e111pregados publicas, aposentados. effec:tivo.s, con
tractadQs, men~illistas e diaristas, podendo o Ministerio do Trabalho, 
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lndu.5tria e Commercio indu:r nas instrucções de que trata o artigo 
~nterior um desconto mínimo sobre os respectivos vencimentos. a titulo 
de contribuição hospitalar . 

Art. 5.• Revogam-se as dispo~ições em contrario . 
Rio de JaMiro. 9 de Maio de 1934. 113" da Independenc~u c 

16'' ti;>. Rcpublica. 
Getulio Varg<Js . 

. Joaquim Pedro Salgado Filho . 
Oswaldo Aranha. 

ORÇAMENTO DA VIAÇÃO 
N. 71 

Verba 2• - Correios c Tclcgrapho:; . 
Discriminar. tendo em vista o d~;po.sto no art. s• d<t Lei n. 51. 

d.: !1 de Maio de 1935, as SCIJuintes sub-çon:signações: 
N. 2 - Agencias de 1' a 1' cla:s~es, agentes. aju-

dantes. thesoureiros. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . li . 200:000$000 
N. -i-· Diaristas, mensaJi.;tas, etc . . . . . . . . . . . . . 18.500:000$000 
N . 7 - .. Pessoal para organização e ampliação do 

serviço r adio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00:000$00() 
N . 8- Para atender ao pagameno da gratifica-

ção provisoria. etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 .600:000$00(\ 

J ustificaçiio 

O art. e.· diz o seguinte: 
"O Governo providenciará para que . na proposta de orçamento 

:•.?jam declarado em cada repartição ou serv~ço, no enunciado da 
rt'spectiva dotação o numero de mensalistas. diaristas e contractados. 
~ . . ~cmpre que pos3ivel por cat.:goria c por importanda recebida". 

Como se vé. trata·se de um dispositivo expresso de lei, embora 
seja de justiça declarar que. na applicação das verha•S globaes para 
pessoal variavel no Ministerio da Viação, é exercido o maxlmo rigor 
pelo illustre titular, o honrado Sr. Marques dos Reis. 

Antef, de se fazer a distribuição do ; creditas. s:lo approvadas as 
L bel!as pelo Ministro. 

h:o virá facilitar sobremodo o trabalho da Commissi!lo ql)e, 
a lem do mais agora disp~ dz uma secçllo technica capaz de desobrl· 
gar-sc da mailõ espinhosa tarefa. em materi<t orçamentria. 

Salil das Scssõe-;. 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barrete 
Pinto. 

N. 72 

Ao orçamento do Ministerio da Viação e Obras Publica~ . 
V.:rba 2 - l Pessoal - Sub-cons!gnaç~ n. i. 
Accrcscentc·so:: "c correio aereo em Natal". 

Justificação 

Ninguen1 desconhece a lmj:ortanc:a do serviço postal aereo de 
Natal. Toda c:orrespondencia da Europa para o norte e sul do 
Paiz, e vice·versa, é recebida na Capital norte•ríogralldense e dalli 
lransmittida ac seu destino . E·>se serviço hoje é ieito, apenas, por 
doi!' funccionarios po.staes que se desdobram em ~sforçes para atten
der ao vulto da expedição. Não é possivel, porém, manter essa 
situação, e para isso a emenda manda que a verba pedida para am-
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pliação do s~rviço de radio C5tenda-s~ â·; necessidades do serviço 
de correio aereo de Natal . 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - jcão C.sfé Filho. -· 
M.:~rtin~ V e:ra.s. 

N. 73 
Ao orçamento d..:~ Mini~tcrio da Viação c: Obras Publicas. 
Verba 2 - I Pessoal - sub-consig11ação n. 3 
:Accre~.cente-s~: Sendo 1S:OCO$, para o serv:ço d~ conducção 

cl< malas postae.; em aut<;llnoveis de Macáo a Epitacio Pessoa, e de 
Assii a Augus~o Severo c Caraúbas. 

Justificação 

Püra o serviço de conducção de malas posta~s entre Epitacio 
Pc~-~oa e Macáu é di:stribuida uma verba de 3:600$GOO. anuaes. que 
<'Orres:;:·onde a 300$. mensaes. Cem eSJSa verba não é possível um 
,:crviço r<gular de transporte, desde que. ;:; verba corresponde <i 
condurção de malas em costa de animaes . 

M2cao ê um dos imp.ortante.s portos do Estado. com co=erdo 
export<odor d~ sal, algodão, cera de camailha, etc., ligando-se á 
Capital por estrada de rodagem e. da m~sm3 forma. a Epitacio Pes
soa, que e o )Xlnto terminal de um dos ramaes da Est•ada de Ferro 
Central do Rio Grande do Norte. 

A linha postal de AS3ii a Augusto Severo 1: a Caraúbas é daa 
de rnaiOr importancia. úttendendo-se ao vulto da correspondencia 
transportada . Caraúbas e ponto termina! da Estrada d~ Ferro de 
Mos~oró e A.ugusto Sewro é um dc;s mais importante~ municipias do 
E;tado. dada a sua vast·a e:x.ten!i!::> territorial. O serviço postal em 
caminh~es é feito, hoje, com o auxilio do Estado, dada a insuffi
ci~tlcia da ve?ha consignada para e;,.s~ seJ.Viço federal. 

O que a emenda pretende ê de todo justo. 
Sala das Sessões, 18 de Jdb de 193;. - João Café Filho. -

M artin~ V era~ . 
N. 71 

Verba 3" - Es.:rada de Ferro Central do Brasil: 
NC~ si<:. n. 3, fazer a discriminação tendo em vista o art. 8•, 

da lei n. 51, de 51 de H de Maio de 1935. 76.000:000$000. 
Sala d:as Se~ ~ões. 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 

Pirrto. 
Justificação 

E' de toda a vantagem discriminar o p~ssoal c:ontractadc- o~ jor
tlaleiro. 

Se a Conta :i o ria Central da Republica houvesse cumprido o 
art. sn, letra b} do decreto n. 23.150. de 15 de Setembro de 1933. 
a falha poderia s~r sanada, por meio de emenda ~Jtplicativa. 

Confio porem, na boa fe do illustre titular da Viação e na 
..:npacidade ·da Sessão Technka da Conuniss~o de Finanças; que terá. 
desde já opportunidad~ de mostrar ·>Ua efficie-ncia e, ainda, no in
tuito de mostrar que é exequivel o dl~posto no art. s•, da lei n. 51. 
de· 14 de Maio do corrente anno . 

Sala d~ Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 75 
Verba 3• - Estrada de Ferro Central do Brasil. 

S/c. - Reduzii para 1.~88:000$. como no orçamento em vigor. 
faze:nd~e. porém, o desdobrarnenro, de vez que como está redigida 
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a c! c. n. 4 em sua ultima parte, comprehendem·!ie as despcs.a.s ex
lraordinari~~: de q~~lquer natureza. c, portanto, de material, incluída.> 
em verba Pessoa! . 

Justificação 

D<sconheço ~H normas O\~ melhor a nomenclatura. organizada 
pela <:ommissã:> a qu~ se refere o art. 15. letra a) do decreto 
n. 23.150 de 15 de Setembro de 1933. A propost3 não vem acom
panhada de out,ros detalhes. 

Ma~. apesar de tudo, manifesto-me Iavoravelment~ pela discri
minação da dotação em sub-consignações para despesas de in .. ;pecçào; 
para serviços medicas por açcidantes .: de inspecção; addícionaes ate 
20 °/0 • por s~rviços insalubres c quaesquer outra~ despesas extra
ordinaria.;. · 

Sala d.'IS Scss{..cs, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pir'd:v. 

N. 76 
Verba 4• - Estrada de Ferro Noroest~ do Brasil. 

Discriminar, tendo em vista o art. 8" da lei n. 51, de 14 de 
Maio de 1935, o pessoal diarista inclusive do serviço .sanitario. etc.. 
12 . 160:000$000 . 

Sala da~, St'ssões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

Orçamento da Viação - Verba 5" 
Rêdc de Viação Cearense - Di~criminar o pessoal diarista s/ c. 

n. 2 - 3.800:000$000), tendo em vista o disposto no art. 8• da 
ld n. 51. de 14 de Maio do corrente anno, 

Sala d<l5 Sessões. 17 de Julho de 1935. -· Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 
diga~.se: 

N. 
diga~ae: 

N. i7 
Rêd~ de Viação Cearense Verba 9• 

1 - Material 
1 . 950:000$000 ' 

permanente -- Onde ,:;e di::. 95{1:000$000. 

2 - Material de 
2 . 900:000$000. 

consumo 

Justificação 

Onde se diz I . 900:000$000. 

E' pMa notar, ~omo um reparo çxpressivo, não haja a Réde 
de Viação Cearense figt1rado em nenhuma das rubricas da verba 15 
da Viação, onde foram contempladas quasi todas as estradas defi
citaria!, que a União vae mant~ndo como lhe ê possível. E' curial 
que nada lhe caberã na letra d, 21 - Diversas estrada.:> - com a 
somma exiguJ. de 2 .OX:~$000. para "acquisição de auto-motrius. 
locomotiva:; c trilhas" - como ahi diz. pomposamente, a proposta do 
Sr. Ministro de Estado da Viação. Não cabe, tambem, aqui, uma 
p:llawa de piedade, em face desse irrisorio algarismo de 5. 265:000. 
no n. I da verba acima citada - E:,'trada d: ferro - Construcções. 
melhoramentos c apparelhamcntos. 

Seria irrito comparar e.;ta cifra com o que tem despendido o 
Estado de São Paulo, est<;>s ultimas annos. sómente para o comple
mento indisperuavel do .seu vasto systema de viação. E seria de 
lamentar, ainda mais, a insignificancia desse .pobre algarismo, perdido 
nwn orçamento de 2.359.696:000$()0C). para um. paiz que. bem ou 
mal, só vive e só pôde viver da sua exportação, ,se deante delle se 
!'Ommasse, em tonelada-s, o volume da .sua producção agro-pecuaria. 
que por ahi :fica encalhada, quer nas estações rerroviarlas, quer nos 
proprios campos de cultura, á espera de transportes, que nunca lhe 
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chegé'm, que n~o de mercad:>s externos. que nunca Ih" faltam. Isto, 
não LJb;tante, ne.~te mom:nto mesmo, haver culturas. que triplicaram 
11 sua prcducçã:>, com:>, entre outra;, o algodão, base principal de 
no~sa futura cc:>>1:>mia, e que, ora, se apresenta, para os mercados 
do mundo. com uma preferem·ía d~ excepçâo. Refiro, aqui, que as 
previsões off:ciaes attribuem a e~ pr:>ducto uma safra· de 100 mi
!hões de kilos do~ quaes 250 milhões para c; Estados do Norte . 
Destes. 45 milhê~s do: kilcs caberão á producçiio do Ceará. o que 
quer dizer, á rédc de Viação Cearense, cujo desapparelhamento fez 
que o am:o transacto nã:> transportasse mais de 10 milhões. dos 35 
1~1ilhõ~.s de kib3 ~a r.:õfra do E-;tado . Não é descabido referir aqui 
o facto de que os re~~antes 25· milhões de kilos foram transpcrtadoo 
r m caminhões. queimando gazol:na e rodando seu.:; pneumaticos em 
!=i!S~imas Pstrad<As de cargu·?iros, numa distancia d~ 560 kilometro3. 
qu~ t<Jnto dis.tam da ca?ítal, o> deis principaes centros de sua cultura. 
naquelle E~ra:!o. ou sejam o valle do Jaguaribe e a uberriroa região 
do Carky. E' um truisrno a ser r~petido. com opportunidade, este 
de que, para vcncerme:; nos m~rcadcs do mundo, .te.:-emo:; que pro
duzir alg:dfío bem e barato . Não é possível attingir este a lto obje
t:tivo, sem dar-lhe transporte hrroviario. E' o cjue visa collúnar .a 
emenda acima, com vistas ao Ceará . Juõãifico-a. ademais, com a 
cmenôa que offcreci ã Rece!ta - renda ordinaria - n. 159; com 
o offido-relatorio d:> director da Rêd:: de Viação Cearense ao Se
nhor Ministro de Estado da Viação. que vae annexo; c~m o grito 
cic revolta dos prcductore.> do Estado, constante do tclegramma abaixo 
transcripto; com o. saldo de 1.419-:717$850, que deu aquella Rede 
o anno transacto; e. afinal. pJo saldo, em libras, que o com.mercio 
do Ceará offereceu ao Paiz. em :;etc annos, ·ou seja de 1927 a 1933 
-- 3 . 618:513 libras. Adv!rto. ainda, .qt:e o pes: imo material daquella 
rêde data de dcz~nas de annos, c, mais, que está ameaçada de para· 
lyzação .se lhe faltarem c1 recursos previstos nesta emenda. 

Eis o tele~ramma a que me referi, logo s:guido do relatorio
officio do ciircctor da Réde de Viação Cearense, tambem nomeado 
acima. o que tudo parece pknamente ju.stifíca esta emenda de sal· 
nu;ão du vida cconcmica de uma v.asta região do Paiz . 

Sala das Sc-~sC.es. 18 de! Julho de 1935. - Xavier de Oliveira. 

A crise de transportes no Ceará 

Forral~za, 12 (Via are.a - Do ccrre!>-pondente) - E ' d~véras 
alarmante a criJe de transportes ferr..:>víario~. que ora afflige o Es
tado. Ameaçada quasi de parar inteiramente o seu trafego por .falta 
de locomotivas. e de carros, a Rêd~ de Viação Cearense debate-se 
em enormes difficuldades para dar vasão aos milhares de volumes 
de carga que atulham os seus armazens na capital e no interior. 

A situação tend~ cada vez ma!·.> a aggravar-sC! devido á grande 
~ afra agrícola que se i"Tenur.cia para o corrente anno. . 

E' injustificavcl essa carencia de meios de transporte. em se 
u'alan:lo de uma f~rrovia qu: vem, d~ a.nnos a esta parte. apresen
tando avultados sa1dc:: em beneficio do Thcsouro Nacional . 

Assim se ~xprimern: o.s ~aldos obtidos na exploração do trafego 
da Rêde de . Viação Cearense, em relação ao ultimo triennio: . 
1932 .:_ Saldo . . . . .. .. .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . . .. 528:856$000 
1933. - Saldo ... . . .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . .. . 663:926$650 
193-t ....:... Saldo . .. .. . .. . . . . .. .. . . .. .. .. .. . . .. . 1.119:717$850 

Somma 2. 612:500$5<'0 
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D~ j<1:1e:ro a Maio do corrente anno a differença para mais, 
na renda industrial da referida Rêde, comparada com identico pe~ 
riodo de 1934, é de: 1.1'04:939$100, o que hz prognosticar um saldo 
quiçá de mais de dois mil contos no presente exerdcio. 

Esperam-se urgentes providencias do Governo Federal. a quem 
hão sido endereçados vehem~ntes appello3 pelas classes productoras 
do Estado pelo Governador Menezes Pim:ntel. 

N. 78 
Verba 5' - Rêde de Viação Cearense: 
À'ls ns. 2 e 3 ~.ub~onsignação de pesso:.l - Augmcnt~-se réis 

108:000$ e SO:'JGOWOO rcs?ectivam<!nte. 

J ustificaçiio 

Fundame.:to, regimentalmente, esta emenda, com a que offered 
ao n. 159 da Receita Geral (renda ordinaria. Mas <' sua justificação 
plena se exl)r2··sa melhor, ainda, pelos termo.~ do officio que o di
rector da Vi:Jção Cearense vem de -envLa·r ao Sr, Ministro de Estado 
da Viação. e qu·~ vae annexo a esta. 

Sala das s~ssões. 17 de Julho de 1935. - Xar.;oicr de Oliveira. 
Ex ma . Sr. Ministro da Viação e Obras Publicas: 
A v<>rb;:; destinada á acquisição do material para a Rêde de 

Viação c~·<!:en~e no corrente anno é de 3.139:800$000, assim dis~ 
tribuicia: 
r...ratuial perma:Jente ..................... ' .... . 
rvlaterial de consumo ' .. ' ... ' ............ ' ..... . 
Diversa·; despesas . . ........................... . 

800:000$000 
2. 149:000$000 

190:800$000 

Esta ve;·ba tem sido con.~zrva:la inalterada desde 1932, e já 
agora é insuff:ciente para manter c:om r<gualridade os diversos ~r
viços, pois de 1932 a Rêde cr:!Sceu em ext~nsão e movimento e o 
custo das utilidades augmentou de 50% a 400%. 

Effectivament?, depoi~ de 1932 Íoram cntrcguc:; ao trafego 117 
kilometros de linha, com 7 nova.:; C.'5tações. 

A r·~nda industrial que naquelle anno foi de 8.158:476$000 pas~ 
sou em 1933 a 8.388:817$150 c em 1934 a 9.2.':0:455$650, dando os 
saldos de 478:853$555, 663.926$650 e 1.419:717$850, respectiva~ 
mente. 

Por outro lado. o carvão coque, que custava 60$000 a tonelada, 
está sendo adquirido a 270$000: o estanho passou de 11 :000$000 a 
tonelada a 29:000$000; o antimonio teve ac:crescimo de preço de 
100% e augmento consideravel de preço e d~ consumo tiveram a 
lenha, o oleo, a estopa. a ga:rolina. etc ... 

Por falta de Ncursos, deixaram de •3er transportadas pela Rêde 
no anno proxim.o findo mercadorias cujos fretes podem ser com~ 
putados em um terço da. renda total. Ainda hoje ~.stamos transpor~ 
tando productos da safra passada. 

Is.so não obstante, consta da proposta orçamentaria para o pro
ximo anno a verba. de 3.CH0:800$000 para acquisição do material. 
assim distribui.da: 

Material ............................... · · · · · · · 
Material de consumo . .. .............•...... · · .. 
Div-ersas desp~s • ~ .......................... . 

950:000$000 
1 . 900:000$000 

190:800$000 

Houve, portanto, ·relativamente á verba ac:tual. já imcufficiente, 
diminuição de 99:000$000. 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 12:33 . Página 226 de 274 

-118-

Com essa dotação, serã impossivd manter com regularidade os 
diversos serviços da Rede de Viação Cearense. 

A verba pessoal tambem foi dimi'!Wida. na propo;ta de Réis 
50:000SQOO. Ora tem sido grande o desvio da renda por d.e.Hc:iencia 
da fiscalização nos trens, a qual não pode ser '!Xercida por falta 
de verba para pagamentos dos encarregados de tal serviço. 

Pelo mesmo me>tivo, a conservaç:lo da via permanente não ·tem 
tido a necessaria assistencia . 

Actualment~. mal se inicia a •:;afra, - que é a maior verificada 
no E;:; ta::.! o - já s<: faz ser. ti r a pr":caridade dos transportes-

Das 99 loc:cm:>tivas da 'Rêdo:, apen~~ 46, menos de 50, estão 
trafegando. As outras es?eraro reparos que a .deficiencia d: material 
c pessoal tornam morosos. 

D:::.:; 995 vagões e carros, !Omenle se acham .:m serviço 638. 
pelo ;nesmo motivo. 

N . 79 

Verba 6.• Inspectoria Federal das Estradas. 
Pag _ 17 do avulso (Proposta)_ 
Discriminar o pes~oal diarista da E . F_ Goyaz. na importancia 

de 3.185:000$000 (S/ c n. 3), tendo ~m vista o artigo 8" da let 
n. 51. de 14 de Maio deste anno. 

s~!a· :!a; Ses;ões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pidc. 

N. 80 

Verba 6", iJBQ _ '!7, da proposta_ 
Onde sz diz S/ c n _ 2, diga-se S/ c n _ 4 _ 
Onde Ge diz S/ c n- 3 "Pessoal diarista .diga-se, n. 2. Pes

soal diarista da Estrada de Ferro Goyaz, conforme discriminação que 
se segue: 

Onde se diz S/ c n. 5. diga-se S/c n. 1. 

Justificação 

Houve equivoco na ordem das Subconsignações. Conforme se 
vê da lei orçam~taria deste exercido, o pessoal diarista é o da 
Estrada de F~rro Goyaz. E as "vantagens regulamentares", a que 
Ge refere a S/ c n. 5, tambem, são referentes a Estrada de Ferro 
Goyaz. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935 _ - Edmundo Barreto 
Pinto . 

N. 81 

Verba 7.• Departamento de Portos e Navegação. 
T erceira parte. Administração e exploração d.o porto do Rio 

ae Janeiro. 
Discriminar a parte que se refer-e ao pessoal e a .parte relativa 

a o material, tendo em vista qua_ndo áquelle o que dispõe . o artigo &• 
da Jei n. 51 . de 14 de Maio de 1935. 

Justificação 

A materia é de alta relevancia e exige um estudo detalhado. o 
que a<:redito possa apr·esen{ar em tere ira discussão_ 

Tra.ta-se de sub-consignação que não encontrei na verba 7" do 
orçamento para 1935, num total de H .500:000$000. 
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A administração e ell:.ploração do porto do Rio de Janeiro hoje 
· compde ã União, de conformidade com o decreto n. 21, 188, de 3 
de M aio de 1934 e não fõra a attltude energica do Ministro M arque3 
dos R eis, factos b~m de.sagradaveis já teriam succedido, entre os 
quaes o do arma zem de inflammaveis (Ilha do Braço Forte) . 

Repito: é questão para ser ventilada em outra -occ;~sião e, para 
tanto, espero a collaboração do proprio Governo e da Secretaria de 
&~~ . . 

Por emquanto, já teremos dado um passo avançado com o aes
. dobramento da v-erba para o pes~oai e material. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - &!mudo B EJrrefo 
Pinte. 

N . 82 

Verba 7.• Departamento de Portos e Navegação. 
Di•criminar as differenças de vencimentos . S / c n . 6 - Réis 

50:000$000. 
Justificação 

D ado o criterio e o detalhe da proposta, quanto às. gratificações 
addicionaes, não será difficil discriminar as differenças de vencimen~ 
tos que devem ser pagas no Departamento de Portos e Navegação. 

S ala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmur.do Barreto 
Pinto . 

N . 83 

Verba 7.• DepartamC'Ilto N acional de Portos e N avegação . 
I. D i.;criminar, tendo em vista o art. 8". da lei n . 51 , d~ 11 de 

M aio de 1935 . 
S / c 3 Pessoal jornaleiro, 2. 000:000$000. 
Sj c 2 . P essoal contractado, 1 . 400:0000$000. 
Sala àas Sessões, 17 de Julho de 1935 . - Edmuooo Barreto 

Pinto. 
N. M 

Verba 7• - Segunda parte - Por to de N a tal - Pessoal -
Sub-consignação n . 11. 

Diga-se: Pessoal jornaleiro ICO:CG0$000. 

Justificação 

A proposta orçamentaria indica a mesma verba do orçamento 
·vigente. B<>.•Jta, para justificar a emenda, accentuar que no P"jroeiro 
trimestre do corrente anno a exportação pelo porto de N atal teve 
um movimento que se eleva quasi ao triplo do anno passado, como 
demonstrei ao jud ificar a emenda á verba n. 15. A consignação de 
60 contos de réis annuaes sujeita a despesa ao duodecimo de cinco 
contos que é visivelmente in.s.ufficiente para o porto de U.ltl Estado 
que tem a sua exportação num trimestre devada · ã consideravel cifra 
de 29.985:000$000, quer dizer, mais que a -exportação do ·Estado de 
Pernambuco em igual período do anno p'assado cuja ci.fra a ttingiu 

· . apenas 22.931:000$COO. 
Esse:; dados justificam plenamtnte a emenda . 
Sala das S essões, 18 de Julho de 1935. - João Café F ilho. -

Martins Veras . 
N. 85 

Verha 8" - Defesa ·contrá os effeltos das s.eccas - s/ c. 2 
5 . 760:000S000. . . 
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D i:.criminar. tanto quanto possível, o pessoal diarista. em face-. · 
do qu~ d~;põe o art. 8", da lei n. 51. de 14 de Maio de 1935, prin
dpalm~r.te, no que di: respeito ;:os serviços de natureza. permanente 
(conservação. fisc'alização, etc.) . 

Sab das Sessões, 17 d2 Julho de 1935. - Edmur:do Barreto 
Pinto. 

N. 86 
Verba s· - Departamento de Portos e Navegação . 
Discriminar o pessoal jornaleiro (.s/c. n . 11}, do pessoal do 

Porto de Natal. na importancia de 60:000$000. 
Szh éa.s Sc.>Jccs. 17 d!: Julho de 1935. - Edmuf'.:lo BauetC! 

P ir.ic. 

J ustificaçiío 

Trata-s~ de cumprir o que dispõe o art. 8° da lei n. 51. de 1-'1·. 
de Maio de 1935 . - B!tr-n::.to Pinto. 

N. 87 
Accresccnte-se á verba 8•, n. 7 (Defesa contra os effeitos da 

secca, do Mini-;terlo da ViáÇão: 
3. 000:000$000 par-a construc:ção do prolongammto da Estrada 

de Ferro Ce:1tral de Pernambuco; 
2. 000:000$000 para condt:são das obras de arte e dos trech~ 

de estrada de rodagem já iniciados na rodovia Tronco Central de 
Femambucc. 

Sala das Sessões 17 de Julho de 1935. -A/de: Sampaio. -João 
Cleopha.s. - Souza-'Leão. - Rego Barros. 

] ustificação 

De todos os Estados do Nordeste ê Pernambuco o que apre.:;enta 
mo modo a sua rodovia Tronco Cen-tral. a cargo da lnspectoria de 
uma menor, menos extensa rêde de penetração ferroviaria. Do mes
Obras contra a Secca, com uma extensão total de 556 kilometros, tem 
construida apenas a quarta parte. na exten~ão d~ !6{) kilometros. 

O prolongamento da Estrada de Ferro Central de Pernambuco 
é rigoro$<:.mente uma obra de defesa contra os eff2ito; da se.cca não 
só porque elle irá atravessar inteiramente a zona sertaneja do Es
tado limitada pelo decr~to federal n. 19. 726, de 20 de Fevereiro de 
1931, que regulamentou a inspectoria, como porque outras con.stru
cções ferroviarias nos demais Estados nordestinos estão incluídas no · 
plano ·•ystematico estabelecido peol ref~ido decreto. 

A Estrada F. C . de . P ernambuco, cujo ponto terminal está na. 
cidade de Alagõa Baixo, desde 1933, tem um grande tr~cho jâ con
venientemente estudado atê a cidad~ de Flores de cor.strucç1ío rela
tivãntente facil e o qual virá sen·ir ti região' de maior producção. 
algodoeira do sertão -pernambucano. 

Trata-s~. por conseguinte, do prosequimento de mna obra para
lyzada quando sobreveio o inverno de 1933 e que, para um Estado 
da configuração grographica de Pernambuco que apr!!senta entre os. 
demais &tados do Brasil a singularidade de pos;uir a maior dimen
são linear para o interior, em relação com a sua aréa total, ainda 
mais· avulta a necessidade do seu pros.eguimento. 

Para a .r-odovia tronco central -do Estado, é ht.dispensavel que 
fique reservada uma dotaç:fio .propria, afim de evitar o integral ,pre
juízo das quantias que foram appiicada.s -em serviço; inte1Tompidos 
antes da ::ua confusã.o. - Alde Sampaio. - Joáo Clcopltas. 
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N . 88 

Ver!:>as 8 - Defesa contra os efle:tos da secca nos Es tados do 
'Norte . III - P roseguimcnto de obras e serviços - ~.ub-comignação 
n. 7 - Accrescente-se: ·· 2. 000:000$000, çara o prolongamento da 
Estrada de <' Frro Central do Rio Grande do Nork, i·nclusive acqui
Sição de trilhos e a ccessorics"' . 

Justificação 

A Estrada de Ferro Central do Rio Grande do Norte é, como 
a Rêde de V iação Cearense, de .pen~tração . O s eu prolongament<l 
como obra de grande combate aos c!fe:tos da ~ecca é incontestavel . 
A comignação de verba para s.erviços nos Estados assolados pela 
estiagem é um imperativo constitucional . Equitativa, po~tanto, deve 

· ·ser essa distribuição . A 'Rêde de Viação Cearense j á . atravessou 
todo o Estado do C eará e a Estrada de F~rro Ce-ntral do Rio G,andc 
do Norte. ainda está no meio do caminho . O seu material está pre
cisando ser renovado e a continuação dos seus serviços de pen2tração 
é uma obra patriotica do Governo Federul. Deixai-a para C3 mo
rr.entos àe crise, quando c povo potyguar est:ver morrendo d!.' fome 
e sêde, é tratar de mo:io diverso E stados da Fede~aç1ío presos aos 
mesmos problemas . 

.Sem que se prejudique o credito indicado para a Rêde de Viação 
C earense. impõe-se a acc ~itação da emenda que dis-tribue ã Central 
do Rio Grand2 do Norte 2.000 contos de r~is, para proseguime-nto 
dos seu3 serviços e. consequEntementc, combate ás scccas do nor
deste. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - ]oão Cale Filho. 
Martins Veras. - Claro Godoy. 

N . S9 

Ve~ba 9~ Departamento d <> Aeronaut:ca Civil : 
Diga-se: 
"S/ c . n . 5 - Pcs~oal contractado. conforme discriminação qui! 

se segue: 
90:000$000 

J ustificaçiio 

Trata-:;e de uma exigepda de lei (art. 8" da lei r.umero 51 , de 
H de Maio do! 1935) . 

Sala das Sessões, 17 de Julho d e 1935. Edmu11do Barreto 
Pir:to . 

N . 90 

Verba 1 o· - Orçamento da Viação : . 
S/ c. n. 1 - Discriminar a parte do material e do pessoal. tendo 

~, vi~ta o art. so da lei n. 51 de 14 de Maio de 1935' . 
. :(Estrada-3 de Rodagem) . . ... .. . :. . . . . . . . . . . . . . . 12.000:000$000 

S ala das Sessões, 17 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 
.JJir?to. 

N . 91 

V erba 10 - Estradas de Rodagem . 
.. I - .Pessoal, e material para a conservação. estudos e constru~ 
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cção de estradas de rodagem federaes: 
Em vez de ........... . ... ..... .... .. _. . . . . . . . . 16. 000:000$000 
Diga-se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18. 000;{)(!()$000 

Verbn 15 - Construcção, melhoramentos e apparelhrunentos: 
n: -· Portos "! navegação: 
22 - Serviços de construcção .melhoramentos. dragagero, con

servação e e-:;tudos nos diversos portos da Republica: 
Em Ve% de ... :. __ .. .. ..... . .............. ... . 12.000:000$000 
Diga-se . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 .000:000$000 

Sala da:; Sessões. 18 de Julho de 1935 . - Carlos Gom<es de 
Oliveira. - Diniz Junior. - José Muller. - Abelardo Luz. - Dor
vai Melchiades. 

N.92 
Verba 10• - Viação. 
Accrescente~se: Sendo quinhentos contos (500:000$000). para 

conclusão das obras da estradas de rodagem destinada a ligar a cidade 
de Crato, no Ceará, á de Picos, no Piauhy. 

Justificação 

A estrada de rodagem, que se destina a ligar aquellas dUii.S im• · 
portantes cidades dos dois Estados nordestinos acima referidos, está. 
em grande parte construida, das duas ricas regiões de que são emporio. 
Esse mt.!horamento, que poria a cidade de Crato, no Car:iry,_ a não mais. 
de doze horas do rio São Francisco, ou seja dos Estados de Pernaml· 
buco e Bahia, nas cidades fronteiriças ---. Petrolina e J oazeiro - é 
como que um complemento do systema 0e viação deste ultimo Estado, 
a começar pela línha tronco - Joueiro a Calçada - na cidade do · 
Salvador. Não é mistér encarecer a.s vant<~gens que essa ligação -
que de tão pouco depende - levaria á lavoura e ao commercio das, 
quatro unidades nordestinas - Bahia, Pemam buco, Piauhy e Ceará 
- bastando referir, aqui, q\ie é do rico valle de Cariry, que se abaslo 
tecem de grande parte das utilidades de primeira necessidade, muita!J 
eertões daquelles Estados . 

Ademais, tanto a região de Picos, como a de Crato &ão grande~ 
centros de cultura de algodão, e essa rodovia traria, ainda, a vantagem. 
de pôr este producto daquell~ procedenda a. apenas, sei! dias doj 
centro industrial seu maior consumidor, ou seja esta Capital. 

Cremos nada mais ser o.ecessario addu:z;ir como justificativa da: 
emenda supra, que, como se está a ver, consulta, plenamente, os, in• 
teresses de quatro grandes unidades da Fedeac;ão. 
· Sala das: Sessões. 17 de Julho de 1935. - Xavf.~r de Oliveira. 

N. 93 

A verba n. 10, acct"escente•se: 
Inclusive a importancia. de mil contos de réis ( 1. 000:000$) para 

contsrucção de uma. ponte. ligando a ilha. de Itamaracá, no Estado de 
Pernambuco, ~o continente, no ponto mais conveniente. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Oswaldo Lima. -
joão Cleophas. 

Justificação 

A ilha da Itamaracá é um centro sa1ineiro, que tem dado grandes: 
Tendas á União, desde a <:reação da sua Collectoria Federal Vive, 
entretanto, isolada da cidade de Iguassú, séde do municipio. As sua3. 
frutas magnific:as, o~ productos de sua industria de pesca de largas-;.. 
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possibilidades, não logr.~m, senão com enormes difficuldades, chegar 
aos mercados consumidores. 

Podendo ser uma cidade florescente, Itamaracá, que foi séde de 
capitania, queda numa modorra sem flm, porque lhe faltam os meios 
de transporte mais rudimentares. Os seus barcos á vela, poucoS' -e 
inefficientes ás exigencias da vida moderna, pela difficuldade da pe·· 
quena cabotagem em certas épocas do anno na costa da ilha, matam 
todas as iniciativas do seus habitantes. 

A ilha, que já exportotl uvas esplendidas para o Velho Mundo, 
não tem siquer hoje uma feira, em que se abasteçam os seus moradores. 

A :onstrucção da ponte alludida é, pois, medida de alta justiça; 
e de resultados economicos incontestaveis. 

N. 94 

Verba 15" - Construcções, melhoramentos c: apparelhanientos. 
I - Estradas de Ferro. 
D) - Reconstrucção da ponte de Laranjeiras c outros trecho~ 

da Estrada de Ferro There~a Christina, réis 2 . 'i 00 :000$000. 
V - Obras diversas: 
26 - Diga-se: 2. 200:000$000. 

Justificação 

A Estrada de Ferw Theresa Christina foi construída com o obje
ctivo de dar solução ao problema carbonifero no sul-catharinense. ' 
Em taes circumstancias, afigura•se·nos desnecessario por em destaque 
sua importancia economica, em relação á qual se deve, no emtanto1, 
desde logo, accentuar o aspecto nacional de que se reveste. Deficiente, 
embora, em seu apparelhamento, não se póde, comtudo, esquecer que 
a ella, quasi exclusivamente, devemos o incremento dado á u:ploração 
das ricas ja~idas daquella região. A Ponte da.~ Laranjeiras, de extensão 
approx.imada de dois kilometros, sobre a qual correm os trilhos da 
:~;eferida via-ferrea, ameaça, a cada instante alluir, o que determinaria 
a interrupção do trafego, com os maiores damnos, portanto, para a 
economia brasileira. Outros trechos da mesma estrada - em condi~ões 
pessimas, offerecendo riscos de toda. a ordem - reclamam concertos 
immediatos. 

Grande foi o numero de predios, construidos, em todo o Brasil,' 
para installação dos serviços dos Correios e Telegraphos. Cidades 
prosperas de Santa Catharina, que contribuem com avultadas sommas 
para os cofres federaes, estão a pedir providencia semelhante no que. 
se justifica. o accrescimo que pedimos, na verba respecti ... ·a. 

N. 95' 

Verba n. 1 L Inspectoria Geral de llluminação, no total de 
27.218:520$000. 

Supprima•se do orçamento geral da Republíca, devendo fa~er 
parte de um orçamento addicional, emquanto não fôr promulgada a. 
lei transferindo os serviços, ora cu5teados pela União, para a Prefeitu• 
ra do Districto Federal, conforme emenda que a-presentarei, em sepa~ 
rado. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - EdmWldo Ban-eto 
Pinto. 

N. 96 
Verba 14." S/c 1, L 300:000$000. 
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(Discriminar as irnportancias destinadas aos funccionarios de car• 
gos cxtinctos. as differenças de vencimentos e o pessoal em -disponi( 
bilídade). 

Justificação 

No orçamento é preciso haver ,miformidade. Confürme é possivel 
verificar na proposta da Fv:enda (pag. 141 do avulso) os funccion~'" 
rias addidos, extinctos e mesmo em disponibinlidade devem ser indi
cados .nominalmente. 

Isso não será difficil agora, com a Secção Techinica. 
Aliás, neste anno, a verba já foi redu:r.ida em 200$000, o que:. 

evidencia o criterio do aproveitamento dos addidos e cxtinctos e dis~ 
poníbilidade. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935 _ - Edmunrlo Ban:eto 
Pinto. 

N. 97 

Verba 1 ;,• Construcções, etc. 
Mantenha-se a Sub-consignação :1, letra e) da verba 1 5. • do o r· 

çamento de 1935. 
"Conclusão do trecho de Leopoldo Bulhões a Annapolis, prose

guimento além de Annapolis, e reapparelhamento da Estrada de Fer· 
ro Goyaz, 2. 500:000$000". 

Justificação 

E' preciso não desamparar a Estrada de Ferro Goyaz 
Não pde ser invocada a economia. Em 19~ 5 a verba foi de 

5).780:000$000 ou sejam mais 22.285:000$000. 
A verba para Portos de Navegação, de 7.000:000$000 foi ele~ 

vada para 12.000:000$000. 
Créa·se um credito de 6.000 contos, para o aereoporto do Rio de 

Janeiro. 
Não venho aqui oppôr-me porque não devemos medir sacrifícios 

nos melhoramento das vias-ferreas, portos e navegação, correios c te
legraphos e aviação. 

O que, entretanto, não posso c:omprehender é reduzir-se 1. 2 'i' O 
contos de um credito para uma via ferrea, que não tra:z: "ddicit"' para 
os cofreo da União. 

E' portanto, uma medida de toda justiça restabelecer a mesma de 
1935. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935 _ - Edmundo Barreto 
Pir:tc. 

N. 98 " 
Ao orçamento do Ministerio da Viação e Obras Publicas. 
Verba 1 i - Construcções, melhoramentos - Sub-consignação 

22 - Serviços de construcção, etc., etc. 
Accrescente-se: .. destacada a ·importancia de 600:00$000 para 

os serviços de dragagem e obras complementares do porto de Natal." 

] u.stificação 

O porto de Natal, com apn:ciavel receita, é de exploração do Go
verno Federal. 

A exportação do Rio Grande do Norte no primeiro trimestre do 
presente exercício elevou-se a 29.985' contos. sendo quasi toda ella pe, 
lo porto de Natal. E' de notar que em jgual periodo do anno passad~ 
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·tivemo>, em contos de réis, uma exportação de 6. 199, de quc .•.: infere 
a importancia do porto de anno para anno. 

Com e.;sa vantajosa situação financeira. o porto de Natal ainda é 
de difficii acccsso, em vista das condiçõe~ de sua barra. 0> navios à.: 
maior calado, <Ómente em preamar, podem entrar no an.::oradouro. 

A emenda . ·.o importa em aug mento àe dc~pc~~- O que .<C quer 
é que a verba consignada na p roposta dc>taquc·,:c a quantia de 600 
contos de réis p ara o serviço urgente de dra~agcm c ohras complcmcn· 
tares do porto de Natal. 

Sala das Sessões, 18 de Julho d~ 1935 . - Jc:1o r.ak Filho. -
M arlin~ V eras . 

N. 99 

Verba l 5 - Construcções, rnelhoran1cntos c appard ham enw.< -
Sub-consignação l; - Proseguimento da Es:rada de F·~•ro c~ntral 
do Rio Gran de do N arte. Eleve-.sc a d otação p ar:J. I .1.100 :0005()1)0. 

Jusft1ícação 

A E~trada d e Ferro Central do Rio Grande Jo N orte <lficrcce, 
hoje, um apreciavel saldo. Em 1930 a sua receita era c!~ li(lfl contos c 
em 1934 elevou•sc a 1 . 200 contos. No corrente exercício a verh:, 
consignada para o proscguimento da e~trada. foi de 1 . 000:000$000 . 
Não vejo por que, com trabalhos de construc<;iío em and~mcntu, .;c 

r eduza a consignação á metade da q ue se votou o ann<l r~•;adu. 
Outras estradas defficitari as estão melhor comem;:Jlada~ n a pr<) · 

posta . 
A emenda repara tão grave erro. 
Salad as Sessões, 18 d e Julho de 1935. ·-· Joüo Cil/l' Fil11o. -

:Viartin~ Vcra~. · 
N. 100 

V erba n•. UI. Correios c Tclcgra pho.<. 
A o gue se di;,: na consignação n. 23. acc:rc<ccntc·'c ; S.:ndo <cte· 

centos contos para a con~trucção da nova Capit:1l do E$tado. do edi
fício destinado ao funccionamento da Dircctoria Rcgion<ll d"• C:o.rrt'io~ 
e Telegraphos. 

Ju.<tif ic<Jçiío 

A Uni~o nãn tem em G.:~ya~ um so) prcdio para 05 ;crvi<;o> de 
Correius c Tclcgraphos, Dircctoria Rcgion;d, bem como agenda.> po <· 
taes c estações telcgraphicas vem funccionando em ca~a~ alu:::adas c 
particulares c, o que é p eor, quasi toda, dc~tituida~ das condiçõe:ll 
necessarias <l taes repartições. Impõe·sc assim a comtrucção su~gcrida 
já como mcclida d e economia por evitar o grande d ispcndio rcsultant~ 
do aluguel, já como melhor apparelhamento do serviço publico. 

Aliás, a emenda. sem augmentar o que .<c consignou no n. ,~J 
para construcções idcnticas apenas dali dest~ca setecentos con'tos de 
réis p ara execução de uma obra que já tem planta e orçamento !e· 
vant ados pelo orgão technico do Miníst erio. 

Sala d <Js Se·:sõ~s. 18 de Julho de !935 . - Laudc7in-o Gomes 
)lJmc:lda. - Vicente Miw~l. - Claro Godoy. 

N. 101 

V erba 1 ~·- Construcçõcs, melhoramentos e apparelhamentos . 
I. Estradas de Ferro . 
c ) lnspectoria Federal de Estradas. 
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Na consignação n. 16, e:m v~ de 1.250:000S000, diga-se ..... . 
'2 o 500 :000$000. 

d) Diversas Estradas. 
não escapará que a emenda offcrecida a essas consígnaç C.t:~ ;da ii"PS' 

A' consignação n. 21, dê-se a seguinte redacção: Acqui.siçã.o de 
locomotivas, trilhos e automotri~es, sendo uma automotri:r, para a Es• 
trada de Ferro de Goyaz - 2. 000:000$000. 

Justificação 

A quem conhece: o Estado de Goyaz, re:servatorio de ene;gia cujo· 
aproveitamento depende, antes de malS nada, de vias de communicação, 
não escapará que a emenda offerecida a essas consignações de pro
posta orçamentaria, visa não exclusivamente interesses de uma região, 
mas, principalmente, altos interesses nacionaes a esta ligados. 

Goya::, que, com suas exc~llences ::onas de cultura e criação, pode· 
ria vantajosamente concorrer::, com São Paulo, ·na producção do café, 
com Pernambuco, na do assurcar, com Parahyba e outros Estados, na 
do algodão, com Rio Grande do Sul, na do xarque, com qualquer 
região do globo, na. do trigo, pois para tudo isso possue terras a.pro.· 
priadas, fie«. entretanto, na contingencia de circumscrever suas activi
dades productivas quasi que e:-::dusivamente, ás necessidades de seu 
proprio consumo. E, qu~, insulado, como se acha, no centro do Paü. 
não tem, á mingu.a de transporte, como escoar sua producção. 

Foi sem duvida por attender a isso que a União, par;-. mais de· 
pressa Jncol'p()rar i economia nacional as grandes riquezas do Planalto 
Central, adquiriu a uma empresa particular a Estrada de Ferro de 
Goy~. Ao fazer dessa estrada um proprio nacional, a União atacou. 
desde logo a construcção. Entrctaoto, pesa di::er, de então até agora, 
cerca de trinta annos, a estrada vem andando a passos de caranguejo. 
Contemplada, nos exercícios de 31, 32, H e 34, com a verba orçar 
menearia annual de dous mil contos de réis, destinados a construcç;ães, 
melhoramentos e apparelhamentos, logrou ella ser contemplada, no 
corrente exercido, com a dotac;ão de dois mil e quinhentos contos de 
réis. Encrctanto, já agora, a proposta de orc;arnento para 19 3 6, talve'4 
no intuito de comprimir despesas e equilibrar o or~amento da Repu· 
blica, reduz aquella dotação, que longe estava de constituir o recurso 
constantemente pedido pela directoria da estrada, a mil quinhentos 
contos de réis, Ía:;endo isso justamente na hora em que a Goyaz, attin· 
gíndo Annapolis, tem de rumar para os municipios de Inhumas e lta• 
berahy, ambos em uma zona de mata d'! enormes possibilidades agri· 
colas. 

Mas a compressão de despesas productivas não é de bõa politic;a. 
e a Estrada de Ferro de Goyaz de cujo futuro não é licito duvidar. 
longe de dar "deficit", vem apresentando saldos apreciavcis e í:;so :>em 
embargo da grande difficuldade em que, por falta de apparelhamento, 
constantemente &e encontra para dar o transporte que se lhe requer., 

Mas, da situação financeira da estrada, do seu cres~nte serviço, 
dos seus fins economicos e. civilisadores, de suas necessidades e prin· 
çipalmente da atte:nção que ella merece dos poderes publicos, nada é 
mais eloquente do que palav~as proferidas pot seu actual director, o 
distincto engenheiro Dr. Eudoro ·Lemos de Oliveira, na introduc.ção. 
do relatol:io referente ao anno de 19 34, por elle apresen~<.do ao lnspe~ 
(;ter Fedem das Estradas. 

Ouçamcs, pois, essas palavras: 
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E' a via ferrea mais central do Pai~; liga a Mogyana. c demais 
aífirmação das suas possibilidades. A lisonjeira situação financeira c 
o crescente serviço que vem prestando :l região, especialmente ao Es· 
tado que lhe dá o nome, collocam•na em situação de grande relevo. 
estradas a esta articuladas, ao planalto central; quasi toca o angulo 
Südoeste da area escolhida para a futura Capital do Bra~il , a ser pos~· 
velmente erigida. Não é. difficil perceber a elevada funcç5o economica. 

O anno de 1934 valeu á Estrada de Fer"ro de Goya:: como uma 
c civiliz.adora que vem cumprindo e tem a cumprir . 

Linha typicamente de penetração, a Goya~ tornou a faixa que 
atravessa, a mais progressista do Estado, em nada se assemelhando J. 

numerosas outras estradas do Brasil que, pouco ou nada valendo, sub· 
sistem por mero preconceito . 

Infeli::mentc, seja pelas aperturas financei ras em que se debate a 
Nação, seja pcla grande distancia em que está dos centros mais ci vi• 
liz:ados, o Tacto é que a Goya;: não tem recebido os recursos a que 
faz jús, pela obra que vem construindo c pela retribuição que o pu'
blico lhe vem dando. 

Vem sacrificando todo o seu material, pelo excesso q ue o obriga 
a supportar, para dar vasão ;;or transportes requeridos. E assim mes-
mo não dá, embora utilil:::.ndo, tambem, material da Mogyana. E o 
trafego continua a crescer. 

Estrada inacabada, pois restaram por construir, até hoje, desde o 

tempo em que pertencia a uma empresa particular, numerosas c.bra~ 
d'arte correntes, os córtes se mantiveram estreitos, os aterros .. mager~ 
rimos" e algo mals. O estado geral de conserva·ção não prima pela 
perfeição. A via p~rmanente, alma da ferrovia, está em ·condições 
precarias. E' o ponto nevralgico da Goya: e está merecendo da actu<.l 
administração toda a d edicac;ão. 

Como se não bastasse essa situa:;ão, estamos assentando os ulti·· 
mos trilhos para a incorporação ao trafego de mais 53 kilomctros do 
trecho comprehendido entre Leopoldo de Bulhões e Annapolis. Vcrd<.· 
de é que o material rodante e elemt'ntos subsidiarias serão augmenta· 
dos no corrente exercicio, mas, parcamcn:~ em relação ás necessidades. 

Resumindo. A extensão kilometrica augmenta . O trafego vem em 
um crescente notavel. fu verbas para o custeio do material estaciona
das no nível das ultimas reducções impostas pela época de depressão 
e por um tr;~fego menos intenso . O Almoxarifado esgotado, quando 
devia ser farto em razão da distancia que sep:~ra a séde da estrada 
dos centros commerciaes. O material é o mesmo de oito annos atra:, 
porém depreciado pelo uso forçado. 

Verdadeira situação de asphyJda, da qual só poderá comeÇar a 
sahir se concedidas forem as verbas pedidas no orçamento de dcspe~a 
para 936, já apresentado. 

Pedimos elementos para Goyaz, não apenas como quem "puxa 
brata para a sua sardinha", não como Dircctor que deseja apparecer 
mercê do manejo de grandes sommas . Pedimos pouco, e tão sómente 
porque a Estrada merece. Desses elementos depende o seu desenvol• 
vimnto . Não falamos simplesmente como ferroviarios, procuramos ver 
através de um prisma elevado e geral . E temos autoridade para pedir 
porque, administrando outra Estrada, já tivemos occasião de recusar 
a applicaçã.o de capitaés, uma vez. que, a nosso ver, não se justificava. 

Confiamos, entretanto, no descortinio e especialmente no patrio• 
tismo de nossos dirigent:e.s. 

D.iz.cmos "especialmente patriotismo", porque destacamos a Goyaz. 
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de muitas outras estradas. Considernmol·a um caso á parte. O auxi• 
lia a ella prestado. não representa simplesmente melhoramento e pro~ 
gresso de uma cs~rada da U niao, representa uma medida, não de al· 
cancc regional, mas de alto saber politico nacional, porque equivale a 
um esforço bem empregado, em pró! do desenvolvimento do pai~ do 
centro para a periphcria, em substituição á gasta, archaica e infru• 
ctife-ra política de orla littoranca. 

Sdc. das Se-:sccs, 18 :::e Jdhc 
d,- Alm~ida. -· Cla<o Gr:o-ioy. 
1/cílasco. 

A' verba 15, n. 26, § 5". 
Accrescente·se: 

N. 102 

d" 1935. - Laudelino F.eire 
\'iccnte Miguel. - Domingos 

Inclusive a importancia de du~entos contos ( 200:000$) para cons• 
trucção ele uma ponte ,obre o rio Tracunhaem, na estrada Limoeiro· 
Umbu:z;eiro. 

Sal?. d::F Ses~Bes. er.1 !8 dl" Julho d~ 1935. - João Clcopha.s. 
-- Osrvaldo Lima. 

Justificação 

A estrada alludida foi iniciada no governo Epitacio Pessoa, ~endo 
concluída muito depois do termino do periodo presidencial referido. 

Entretanto, no inverno, torna-se inutil, quasi inteiramente, a mcn· 
cionada rodovia, por isso que não foi construída a ponte sobre o rio 
Tracunhaem, que ella atravessa. 

Urge, portanto, a realização dessa obra, sem o que as despesas 
effectu<tdas na dita estrada jámais produzirão os effdtos visados pela 
louvavcl ~ patriotica iniciativa do poder publico federal. 

N. 103 

Proposta do orçamento para 1936: · 
Mínisterio da Viação - Verba 15".; 
I - Estrada de F erro . 
C) Inspectoria Federal das Estrada~. 
19) Sustitua-se pelo seguinte: 
19) Construcção do prolongamento da E$trada de Ferro Santa 

Catharina, acquisição de material rodante e de tracc:ão e machin<t5 e 
ferramentas para officinas, 6.000:000$000. 

Sala das Sessões. - ]usé Muller. - Dorual Melcl:iades. 
Rupp Junior. - Carlo.- Gomes de. Oliveira. - Alxlardo Lu:. 
Dini: Junior. 

Justificação 

A emenda que apresentamos, attende, em boa parte. ao caso todo 
especial da Estrada de F~rro Sõlnta Catharina, cuja ligação n um porto 
de mar, o de ltajahy. constitue trabalho inadiavel, não só pelos tra, 
ba\hos vultuosos já executados c quasi concluidos em varias trechos 
do s.:u prolongamento, abandonados ha quasi seis. annos, como por 
motivos outros nâo menos imperio5os, como passaremos a demonstrar. 

Salvar sommas vultuosas, de ha muito invertidas em setviços e 
=ateriaes, que dia a dia vêm soffrendo a acção destruidora do tempo, 
e medida de são patriotismo, mormente em um momento ~m que te
mos o dever de crear fontes de renda, capazes de solucionar o proble• 
ma dos grandes "deficits" orÇamer':arios. 
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A conclusão urgente do trecho ltajahy·Blumenau, além de tripli• 
car a renda da Estrada, já em ascenção accentuada desde 1931, como 
adeante exporemos, virá salvar mais de de:~; mil contos de réis, que 
permanecem ímproductivos, evitando a completa desvalori:z.ação do 
material ahi existente e a destruição dos trabalhos já reali:z.ados. O 
proseguimento dessa construcção permittirá ainda maior desenvolvi• 
menta de grandes centros productorcs, que são os municípios de Ita· 
jahy, Gaspar, Blumenau, T imbó, InJayal, Hamonia e Rio elo Sul, 
todos no riquisismo valle do Itaj01hy·Assú, e cooperando, dess'arte, 
para novas melhoras na situação financeira d<! E.strada. A para!y2;ação 
da construcção do trecho ligando a Estrada ao Porto de mar, cons· 
titue um verdadeiro crime, pois, lesando os cofres publicas federaes. 
lesa igualmente o Estado arrcndatario, participando de ?O 0/o dos 
~aldos liquidc.s verificados nas tomadas de contas semestraes, e retar
dando o desenvolvimento de uma rq~i5.o catharinense, cuja contribui
~;áo par:1 os cofres da União se eleva a muitos milhares de contos de 
téis, annualmentc. 

E' esta a situação da EstrildJ. de Ferro Santa Catharina, sob o 
;;specto economico. Rdeva notar ainda que o seu traçado foi inclui· 
do entre as Estradas de Ferro estrategicas, por isso que, partindo do 
porto de Itajahy, estender-se-á até ás margens do rio Pepery-guassú, 
nossa fronteira com a Argentina, atravessando em seu percurso a Es· 
trada de Ferro, ligando Mafra á Caxias, no Rio Grande do Sul, já pro' 
jectada, bem como a Estrada de fccro Süo Paulo-Rio Grande. Seu 
desenvolvimento será de cerca de mil kilometros. percorrendo o Esta• 
do de Santa Catharina, como Estrada de penetração, de um extremo 
a outro. 

A renda da Estrada de Ferro Santa Catharina que attingiu, em 
1931, á cifra de 823:359$191, elevou-se, e.m 1934, a 1.483;400$625', 
tendo recolhido aos cofres federae:s, em 1930, 83:538$660, e em 1934, 
176:622$100. 

Com a reducção de frétes e preços de pa55agens, proposta pela 
actual Directoria do Minist~rio da Viação, a rend~ de passageiros, que 
foi ée 116:027$325, em 1931, elevou-se para 289:224$200, em 192>4, 
sen:lo que de 21.492 pa~s~geiros tr~nsportados no l.~ semestre de 
1931, elevou•se para 91.452 nu 2.0 semestre de 1934, ou já e!:!., uma 
média diaria de 508 passageiros, média essa que continua em ~ugmen• 
to no corrente anno. 

11. renda de mercadorias, que em 1931 foi de 381 :568$5'40, ele' 
vou-se, em 19 34, a 618 :630$900, continuando em augmento no cor, 
rente anno. Ha tambem a considerar que, sem embargo dos entraves 
decorrentes do não prolongamento até o porto, a Estrada de Ferro 
Santa Catharina é uma das poucas que apresentam saldos, mantendo 
o pagamento do pessoal rigorosamente em dia e nada devendo jlO 

commcrcio. Como se vê, a sua situação economico·financcira é, ainda 
assim, bastante prospera. 

Autoriudo pelo Ministerio da Fa:.enda, retirou o Estado de seu 
deposito no Banco do Brasil, destinada á garantia de juros e amorti-
z.ações de sua divida externa, a pan;ella de 3. 000:000$000, sob a con• 
dição de reposição naquelle banco daquella quantia, pelo Governo 
Federal. Foram empregados os 3 mil contos na acquisição de algum 
material rodante e na conclusão dos trechos Lontras a Rio do Sul e 
Hansa a Hammonea. Inaugurados esses trechos, os resultados não se 
fiz.eram esperar, elevando-se rapidamente a renda da Estrada.. Conti· 
nua. entretanto, em completo abandono o trecho Itajahy•Blumenau, 
para o qual urge se voltem as vistas dos poderes publicas. 

Nesse trecho acham-se quasi concluídos os trabalhos de terra• -
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planagem, obras de arte e até uma estação de custo elevado e que 
serve de abrigo aos morcegos . Os dormentes, estendidos ao longo da 
linha, já estão completamente podres, exigindo substituição, mas os 
trilhos e superstructuras de pontes, de custo elevadissimo, em abando• 
no, ha qua.si seis annos, no meio do matto, ainda serão salvos, se provi· 
dencias imniediatas forem tomadas. Tudo isso em uma extensão de 
22 kilornetros, isto é, do ramal do porto até a vi!ln de Ilhota, entre 
Itajahy e Blumenau, tendo sido despendidos nesses 22 kilometros mais 
de 7 mil contos de réis! Entre Ilhota e Blumenau já foram dispendidas 
tambem algumas centenas de contos de réis, com reconhecimentos, ex• 
plorações e locações, existindo uma pon:e de cstructura metallica sobre 
o rio Itajahy-Assú, em Blumenau, com 200 metros, em cuja constru· 
cção foram despendidos 2. 300 contos de réis. Esse trecho mede 
29-000 kilometros, sendo urgente a sua conclusão. 

Não se comprehende a exiscenda de uma estrada de penetração, 
tendo como ponto inicial uma cidade central (Blumenau ), distante de 
um porto de mar (ltajaby), em urna extcmão de 48 lü.1ometros e 
900 metros, quando a preoccupação hoje dos technicos de todo o 
mundo é levarem os trilhos das estradas de ferro até quasi os porões 
dos navios, para cujo .. desideratum" não olham despesas que são far· 
tamente compensadas, sob o ponto de vista economíco. 

O transporte dos productos da industria c da lavoura dos muni• 
cipios já citados, bem como da grande tonelagem de madeiras expor• 
tadas pelo porto de ltajahy, vem sendo leito por via fluvial, com trans• 
bordo da estrada para as cmbarcac;ões na cidade de Blurnenau e com 
todos os seus defeitos e sobretudo sujeito ás estiagens prolongadas e 
annuaes, como ainda recentemente, durante mais de dois mez.es, quan
do, como notavc! prejuiz.o para a Estrada e para o commercio e a in· 
dustria. as rendas tiveram um descrecimo consideravel. 
' Não se comprehende um porto -de mar, já <r.pparelhado para pe
quena cabotagem, e onde a União está realizando obras de melhora· 
mentes, sem uma estrada de ferro que para elle facilite o escoamento 
dos pro duetos do interior. 

Ha, além de todo esse conjuncto de vantagens decorrentes d~ 
conclusão dos trabalhos de construcção, entre o porto de ltajahy e a 
cidade de B!umenau, um problema para cuja solução os poderes publi
cos devem voltar suas vistas: dar serviço a algumas centenas de ho• 
mens que tendo trabalhado nos serviços abandonados em 19:1.0, sof, 
freram as consequendas da falta de trabalho. 

Julgamos, pois, perfeitamente justificada a nossa emenda. Ella 
ampara, anteS de tudo, os interesses immediatos <ia União e que estão 
ameacados de avultados prejuizos. A sua approvação representa um 
dispendio diminuto em face das rendas que aufere a União na 7,ona 
que será benefidada e que é uma di!s mais ricas e futurosas do Esta• 
do de Santa Catharina. O augmento das rendas federaes será outra 
consequencia immediata, donde tratar•se de despesa grandemente re• 
productiva. Amparo racional a algumas centenas de homens que en
contrarão novamente trabalho. 

Cumpre-nos accrescentar que a arrecadação federal, só pela Mesa 
de Rendas Alfandegarias de ltajahy, atti.ogiu, nesses ultimes dnc:o 
annos, as 5eguintes cifras~ 1930, ouro réis 79:073$267, papel, réis 
327:385$796; 1931, ouro, 4l:H7$5'75, papel, 696:846$430; 19n, 
ouro, 42:994$547, papel, 3.212:437$973; 193"3, ouro 61:339$194, 
papel, 2.918:935$244; 1934, papel, 3.769:721$600. 

O valor da exportação pelo porto de ltajahy fo i, nesses ultimos 
.cinco annos, .'? seguinte: 1930, 15.~84:814$400; 1931, réis ___ . . • . : 
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18.063 :051$)00; 1932, 21.975 :675$ )00: 1933, 24. 320:792$100; 
1934, 52.021:968$400. 

São bem significativos estes algarismos que fa;:em resaltar a ne• 
<:essidade do amparo dos poderes publicos federaes para a emenda que 
apresentamos. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Josê Mrdler. -
Rupp Jum'or. - Diniz funior . - Dorval Melchiadcs . - Abelardo 
Luz. -- C<1rlos Gomes de Oliveira. 

N. 104 

Verba XV - Construcção, melhoramentos a apparelhamento~. 
Estradas de Ferro - Inspectoria Federal das Estradas. 
N. 12 Conclusão do trecho Mafrcnse Paulista e prolongamento 

Além Paulista, na Estrada de Ferro Petrolina·7he~e:l.in:t - em ve.: de: 
HO:OOOS. diga-se : 300:000$000. 

Justificação 

Data de longos annos a construcção desta estrada, que:, todavia, 
só agora conseguiu levar os seus trilhos até ás terras piauhycnses. 

Os "rails .. da referida estrada alcançaram o kilometro 195, não 
obGtante a não construcção de uma fonte, no kilometro 190, fonte essa 
de 100 metros de extensão. 

Obra d'artc indispeasavel, para evitar os trabalhos e inconvenien• 
tes de baldeações, sempre atabalhoadas, foi ella orçada em 25'5 con· 
tos, estando já approvadas pelo Governo Federal, referidos orçam entos 
e planos de construcção. 

Apresentando a emenda, que entrego ao esclarecido jub;o dos Srs. 
membros da Commissão de Finanças, é minha intenção, que o augmcn• 
to de 150 contos, nella visado, seja empregado no inicio da cons· 
trucção dcsoa fonte, uma ve:z; que, attendendo á premente situação 
financeira do momento, quasi impossível se torna a dotação de 751 
contos, em quanto foi orçada pela Inpectoria das Estradas, a conclusão 
do trecho a construir-se em 1936, previstas todas as obras. 

Sala das Ses;ões, 18 de julho de 1935. - Adelmar Rocha. 

N . 105 

Verba XV - Construcção, melhoramentos e apparelhamentos -
Estradas de Ferro - Inspectoria Federal das Estradas. 

N. 14 - Construcção da ponte sobre o rio Pa:rnahyba e appare• 
lhamcnto da estrada de ferro S. L ui~ a Thereúna - em v e: de: 
800:000$, diga•sc: 1 . 600:000$000. 

Justificação 

Creio que, de nenhum modo, melhor poderei justificar a presen• 
te emenda, do que servindo-me das info.mações que me foram forne· 
cidas pelo .Bngenheiro·Chefe das Obras da Ponte 60bre o rio Par• 
nahyba . 

.Bil•as: 
"Servi~os de construcçio da Ponte sobre o rio Parnahyba em 

Thcre:ina. A ponte tem o vão total de 270 metros, dividido em tres 
vãos, dois lateraes de 7; metros cada, e um central d~ 120 metros de 
vão. 



C(rnara aos Depctaaos- lmiJ'esso em 2810112015 12:33- Página 240 a e 274 

- "'132 -

O terreno é de má fundação, pois é constituído por profunda-. 
camada de areia movediças. 

Com excepção do encontro da margem piauhyense que já se 
acha construido sobre fundação de concreto ;J.ssentada dircctamente 
sobre terreno firme, os outros massiços de apoio serão construidç 
sobre' estacaria de concreto arma do . 

As ensecadciras serão todas construídas de estacas de aço Larsen: 
a do encontro e a do pilar da margem maranhense serão cnsecadeit
ras simples; a do pilar da margem piauhycnse será. dupla, para au· 
gmentar a estabilidade, uma vez. não ser facil a penetração sufficiente 
das estacas Larsen, devido a urna camada relativamente superficial de 
grandes biocos de pedra. 

Já estão adquiridas todas as estacas de aço Lanen para as en· 
secadciras. 

Já está feita a ensecadeira do encontro da margem maranhens~. 
Estão fundidas todas as 110 estacas de concreto armado a serem 

cravadas no encontro da margem maranhcn~e e já estão batidas 38, 
sendo de esperar que até o fim de abnl estejam baci'das todas. 

Já está construída metade da prov1soria de madeira. 

Toda a armação metallica da ponte já. >e acha ad4uirida, sendo 
entretanto, ncccssario serem encommendadas cerca ãe cincoenta peças
da ponte inutili~adas pela ferrugem em vista de passarem muitos annos 
soterradas no porto do Carmo. em Rosario, onde foram desembarca· 
das ha mais de dez annos, cujo pedido ~erá leito opportunamente. 

Já se acha toda classificada e preparada para a montagem e su· 
perestructura metallica e remarcadas recentemente, as suas peças de 
accordo com o projecto. 

Se não houver solução de continuidade dos serviços a ponte esta· 
rá entregue ao t ra fego no anno de 1937. 

E' muita n:duz.ida a verba para o corrente anno que é apenas de 
900:000$000, dos quaes cerca de 240:000$000 serão abandonados para 
pagamento das restantes estacas Larsen adquiridas no anno p. passado. 

Temos assim para o corrente anno de facto a verba de pouco 
mais de seis,entos contos. 

Para que os serviços sigam a sua marcha normal é ncccssario no 
proxirno anno a verba de 1. 600:000$000. 

E' conveniente que a ponte seja concluída com a possivel brevi· 
dade para que a mobilidade extrema do canal do rio no inverno, quo: 
attinge a grande profundidade, em invernos successivos, não venha 
prejudicar a provisoria. - Ramiro Ferreira, engenheiro". · 

Devo assegurar que muita raz.ão tem o engenheiro-chefe em en• 
carecer a conclusão dos seus serviços a seu cargo . 

Eu msmo sou testemunha dos prejuü;os que o retardamento da· 
quella conclusão póde traz;er aos serviços e, consequente::nente, á N~· 
ção, pois tive ensejo de ver, oscillando ao sabor das aguas do Par'• 
nahyba, "as estacas" terminacs da ponte provisoria, que. enterradas 
um anno antes, a 12 metros âe profundidade, na areia, já haviam per• 
dido .a sua estabilidade, devido a mudança, de inverr.,o a inverno, do 
canal do rio. 

Ora, um pequeno sacrificio, de uma vez, evitaria largos dispen
dios, .que se . verificam sempre, coro demoras no proseguimento de · 
obra de tal vulto . 

S<tl~. d~. Sessões; 18 de Julho de 1935. -'- Adelmar Rocha. 
L in<.• Machado. 
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N. 106 

Verba 15.• 

Inspc:cto'Tia Feder:~I das Estradas - MinistE:rio da Viação . 
Redij a•se do seguinte modo a dotação 21. 

• .. • .. • • ~ • • • o • • • • .. .. .. • • .. • • • .. • • • • • • • • • • • 

21 . Automottites e accessorios, locomoti'las e accessorios, mac:hi• 
nas ferramentas para as respectivas oHicinas, sendo 200 contos para 
a Estrada ae Ferro Cen'fral do Piauhy 2. 000:000$000. 

Sal<i da!; Sessões, 11 de Julho de 1935. - Agenor Monte. -
Pires Gayoso. - Adelmar Rocha. - F~ttr: de Andrade. 

N. 107 

Verba I 5.• - Il - Portos e Navegação n. 22. 
Accrescente·se : "'Serviço de prot.ecçáo das margens do Can~l de 

Santa Maria, no Estado de Sergipe .. , alterando-se o total para reiS, 
13. S'OO :000$000. 

J u.stificaçJ}o 

AcÇam-se concluida.s as obras de excavação do Canal de Santa 
Maria, q.,;e estabelece a ligação fluvial das cidades de It:aporanga e 
São Chris:ovão com a cap1taJ do Estado de Sergipe. Por essa via de 
communicação se está fazendo hoje, com grande reducçã.o de despe
sas, o transporte para Aracajú da madeira, do côco e do sal produzi• 
dos nos munícipios que teero. por séde aquellas duas primeiras cidades. 

N<l abertura do Canal, até que ficasse nas suas actuaes condi: 
ções de navegabilidade, foram gastos 2 . 300:000$000, ou pouco mais. 
Porém a proteq;ão de suas margens, com estacas ou Iages de cünento, 
para impedir que a erosão traga dentro de poucos mez;es o seu asso• 
Jeamento, não foi nem. sequer iniciada. 

Visa, portanto, esta emenda, possibilitar a conclusão, a consolida~ 
.ção de um serviÇO. que se não for effectuada em tempo, acarretará 
ao Pai?<, o prej~o total da quantiosa somma até agora ali dispendida.. 

Sala das Sessões. 15 de Julho de 1935. - Amando FDI1tes. -
Melchisedeck Monte . 

N. 108 

Accrescente·se á. verba lS' :•, n. 23 do Ministerio da. Viação: 
Para constucç;ão de um predio para Correios e Telegraphos em Recife, 
~. 000 :000$000 (cinco mil contos) • 

Sala das Se.ssôe::i, 17 de Julho de 1935. - João Cleophas . 
.Rego Barros . - Souza Leão. - Alá e Sampaio. 

Justificaç§o 

Pernambuco é um Estado que mais concorre para a receita fede• 
:ral. O saldo que a União obtem n.a.quelle E5Qdo é apenas excedido 
pela contribuição do Estado de Sio Paulo. Recife é, além disto, o 
centro de concentração e de distnbuiçio de actividades economicas 
de todo. nordeste. Não se coJ:Jpreende. portanto, que os Corre:ioe ~ 
Telegraphos continuem dsprovidoa de uma installação condigna u 
capital pernamb>:.u:ana &ebretudo quando quw todos os demais Esta· 
dos da Federação já estão dotadoa colll esse melhoramento. Jo!iO 
Cleophas. 
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N. 109 

Que o inciso n. 2 2 da verba 1 5 .• da proposta de Orçamento do, 
Ministerio da Viação e Obras P ublicas estabelece a verba de l2.000:000$ 
para: ~ervic;os de constcucc;~o. melhoramenc:os, dn gagcm, conservação 
e estudo dos diversos portos da Republica; ser.viços de estudos, deso~ 
scrução, limpe,5a e rectiHcação de rios; obras e melhoramentos entre 
o Mercado de Ouro e a Avenida J equitaia, de accordo com o termo 
õe que trata o Decreto n.- 18.855, de 25 de Julho de 1929; .. obras e 
melhoramentos na Baix.ada Fluminense"; destruição e remoção de em· 
marcações naufragadas; acquisíção, reparação c conservação de mate· 
ria! fluctuante e apparelhamento do Departamento (de Portos e Na· 
vcgação); 

Que csas verba é manifestamente insufficiente, pois que! só as 
obras e melhoramentos na Baixada Fluminense devem absorver maior 
quantia.; 

Que a despesa com as obras e melhoramentos na Baixada Flum~· 
nense não representam despesa propriamente dita, mas, apenas, uma 
inversão de capital, a se reembolsar dentro de curto prazo, tal o au• 
gmento de riqueu que t rará para os municípios fluminenses nella si
tuados, para o Estado do Rio, em geral, e, conseguintemente para a 
União, que maior parte aufere da tributação geral, com que es5e&, 
mur.icipios concorrem .para os cofres publicas; 

Que, no emtanto, para que esses effeitos se ver ifiquem, é impres· 
cindivel que essas obr.lS e mdhoramentos obed'!Ç:llll a um plano geral 
~ que este seja executado dentro em curto pra:z.o. af1m. de que niio fi. 
~ue o capital empregado sem remuneração, P'"r · lons•) tempo, e one· 
rado com despesas de conservação, ou que :~ po;!rc:ur. as obras em 
principio feitas; 

Que o plano geral, para ser executado em seis annos, está assi'll 
orçado: 
1. Limpe:z.a e dcsobstrucção dos tursos d'agua 
·2. Augmento das secções de vasão das obras de 

arte das estradas de ferro e de rodagem . . . . 
3 . Estudos geraes . . . •...•. .• ..... . .... ... · .•. .. 
4. Defesa do município de Campos, de accordo 

com o plano Saturnioo de Brito . . .... ... . · . . . 
5. Serviços da Baixada de Araruama ..... . .... . . 
6 . Trabalhos contra as inundações e exaguamento 

dos rios · que desembocam na bahia de Guan:1· 
.bara .. ................ · ..... · .•..... · ... · ·. · 

7. Conclusão da baixada de Manguinhos, com cáes 
de saneamento, canali:r.ação _ de. rios, etc. . .. .. . 

8 . Terminação da baoa do rio Guandú · .•.... · ... . 

8. 000 :000$000 

5. 000 :000$000 
1 .000:000$000 

40 . 500:000$000 
2. 000:000$000 

10. 000:000$000 

20. 000:000$000 
~ . 500:000$000 

90 . 000:000$000 

Q ue este calculo. feito pelo engenheiro Hild~:brando Góes, chefe 
da Commissão de Saneamento da Baixada ·fluminense, em · 19~4, con~ 
tinü>a inalterado, pois que, para o exercido de 193,, foi feita sómente 
a dotação de 3.420:000$000, que representará apenas a majórac;.ã.o 
de 3,8 %, que. a esse calculo não se poderá deixar de f~er, em vir). 
tudc .de recente encarecimento do · material e da mão 'de obra; 

Que são, portanto, preciso 1 $' ; 000:000$, annuaes, durante seis 
exercícios consecutivos, para que se re~e o plano integral das obras 
e melhoramentos da baixada fluminense, ~ceptuada apenas, em certos 
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pontos, uma orla mant:J.ma, relativamente pequena, de nivel inferior 
ás mais altas marés, onde sómente se aconselhará um systema d.e 
"polders", tal como existem na Hollanda, quando o valor economiéo 
das terras, o justificar, - adiamento este que em nada prejudicará 
o saneamento, visto como o . mosquito transmissor da malaria não se 
cria nas :t.onas attingidas pelas aguas do mar; 

Que as obras feitas demonstram cabalmente a productividade do 
capital empregado; assim que: 

a) de 1894 a 1933, gastou•se, com as obras e melhoramentos na 
baixada fluminense, a importancia de réis 68 .711 :206$331, com o 
.que se fez;: · 

- o aterro .parcial da enseada de Manguinhos; 
- a construcção dos canaes I tá, Guandú e S . Francisco, em 

Santa Cru:t., na bacia. do rio Guandu'; 
- o projecto Saturnino de Brito para a defesa do municÍpio de 

Campos; 
- o levantamento topographico da commissão Marcellino Ra· 

mos e que, não obstante ter sido aquelia. importancia despendida em 
periodos irregulares c com grandes soluções de continuidade e verda· 
deira desorientação technica, o valor das propriedades transferidas á 
Urúão, em consequencia dessas obras e melhoramentos, é estimado 
em 68. 564:140$000; 

b) com a dotação de l. 420:000$, no exerci cio corrente, foram 
·atacadas as seguintes obras : 

- na baixada de Sepetiba: a dcsobstrucção dos rios Itaguaby, 
Guandú e Guandu'-mirirn e dos seus affluentes e a abertura de um 
canal de 3 kilometrcis, na bacia deste ultimo; 

- na bacia da Guanabara, a desobstrucção dos rios Ig•Jassu", Ma· 
gé · e Marau e dos seus afflucntes; 

- na baixada de Araruama, a desobstrucção do rio São João 
e dos seus affluentes e do Dourado, até a Estrada de Ferro Leopoldina; 

- na baixada dos Goytacazes, a desobstrucção dos rios Macahé, 
até Cachoeiras, e S. Pedro, até Glycerio, e systema da Lagõa Feia, 
com a abertura da Assú e do Furado e dos seus affluentes, N ovo, Ca• 
xeixo e Onça, com o que já se conseguiu uma baixa de nivcl dessa 
Lagôa de cerca de lm 50, e a consequcnte facilidade de ~::xaguamento 
da região; 

- e, até ao fim deste anno, devem estar concluídos HO kilomc• 
tros de r ios e 300 kilornetos de canaes, tendo sido feitos levantamentos 
aero•topographic:os e estabelecidos c mantidos 50 postos de observa~ 
ção pluviometrica e hygrometric:a; 

- e que o valor das áreas enxutas, conquistadas. aos brejos e cal· 
culadas pelos preços actuaes do alqueire, nas respectivas regiões, co· 
brem o valor da importancia despendida; . • 

Que a aréa total a exaguar, sendo de 17.000 kilometros quadra~ 
dos, que reprt:sentam, em numeres redondos, 350 . 000 alqueires gc::~ 
metricos, o custo por alqueire seria de 2 57$000, se não devesse ser 
de mulw. rcdu:z;,ido, ?fia ~rea urbana, de 5.000.000 de metros qua· 
drados, de bacia de Manguinhos, comprehendida naquelle total, mos 
cujo valor, a um preço embora baixo, cobrirá provavelmente metade, 
·OU mais, do custo de toda a obra; 

Que as terras exaguadas, de. ·formação sedimentaria, &ão, p elo 
grande acc::umulo de humus, as mais proprias remuneradoras para a 
:àgricultura. 

Que a proximidade da Capital Federal augura .a essas terras o re• 
. t orno á funcção, que já tiveram, de seu grande celleiro; 

Que muito m:iior ainda do. que no passado, será a funcção eco-
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nomica dessas terras, permittindo, como permittirá, a execução do pro-
jecto Saturnino de Brito, a irrigação de extensas áreas, por occasião
das estiagens; 

Que o abandono em que ja:o a Baizada, importa, por outro lado~
para a economia nacional, grande prejui:z.o, sob o ponto de vista dos.-. 
transportes ferroviarios e rodoviacios, pelo deserto, que cria, entre o
porto do Rio de Janeiro e os centros de producção; 

Que, além do valor das terras, e dos aspectos economicos já con, 
siderados, ha que considerar, tambem, o aspecto humanirario, e, ainda. 
economico da questão, quanto á saude de uma grande massa de po· 
pul.u;ão, que não é só aquella que habita a baixada, mas todo a que . 
nesta, directa ou indirectamente, se contamina; 

Que, adernais, não é .justo que municípios da. Baixada, que con, 
correm, para a União, com rendas avultadas, assim como Campos, 
com cerca de 2LOOO,OOO$, S. Gonç<tio, com cerca de 18.000:000$, 
Cabo Frio, com cerca de 3. 500 :OOOS, sejam, pela mesma União, in
teiramente abandonados, conservando-se esta impassi·:el ante a tra
gedia das suas populações reduzidas á miseria physica e ecooomica; 

Que, por ser menos brusca do que a tragedia das seccas, não é 
menor a das populações assoladas pela matada e pela ankilostomiase; . 

Que. da verba em apreço, deduz.indo·se a importancia da dota- · 
c;ão do corrente exerc:icio, de 3. S'OO :000$000, para as obras e melho· · 
ramentos da Baixada, restam 8 . 5'00:000$000; 

Que. sendo, porém, de imprescindível necessidade a abertl.lra da 
barra e a dragagem do canal de Cabo-Frio, obras estas que não estão.
incluidas na verba em apreço e que orçalll em cerca de 1 . 5'00:000$, é. · 
necessario elevar-se aquella importancia, do saldo, a 10.000:000.$000. 

Pmpõe,s.; : 
Que o citado inciso 22 da verba 1 r." da proposta de oq;amenWo 

do Ministerio da Viação e Obras Publicas fique assim redigido: 
22. ~ervi~os de construcção, melhoramentos, dragagem, coneerv"'- · 

ção e de estudo dos diversos portos da Repub\ic:a; serviços de estudos • . 
desobstrucção, limpeu e rectificaÇão de rios; abertura e dragag:em 
da barra e do canal de Ca.bo..;Frio; obras e melhoramentos entre o · 
Mercado do Ouro, e a avenida Jcquirai~ de accordo com tenno de 
quo: trata o Decreto n. l8.8H, de 25" de Julho de 1929; distribuição- · 
e remoção de embarcações naufragadas; acquisição, reparação e con· · 
aervação de material fluctuan~ e apparelhamento do Departamento •. . 
lO. 000:000$000; 

23 . Obras e melhoramentos na Baixada Flumi-
minense . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . .. . . . . . . • . • . . • . 15' .000:000$000 ·· 
passando o inciso 23 para 24 e alterando-se, conseguintemente, a nu
meração dos incisos a seguir . 

Póde isto ser feito sem augmento do "deficit'" prevista. retiran- · 
do•se a importancia. de 13.000:000$000 de W"arias verbas, que não· · 
affectam a economia nacional. 

Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Eduardo Duuivier •. 
- Prsdo Kc!lg. - Barzocfdrs "VBUglran. - Bento Costa Junior. -
Arlindo Pinto. - · Hermc'ic Silva. - C:miil!o Pilho. - Lontra · 
CosttJ. - · Ag.."f!!r F. Rabello. 

N. 110 

A' Verba- Proseguimenro de Obra.s e Servicos - Sub•consig11a- · 
ção o. 7 (M;;.terial). 

Accr~ente·se: 
.. e 3 . 000:000$ ( tres mil contos) para o servjço de garantia de · 
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,.pessoal em serviço na ::ona infestada por bandos de criminosos e das 
.respectivas obras contra as seccas. 

Justificação 

Não se trata de serviço que importe em despesa fóra dos lirni• 
·.::e! da proposta orçamentada. A emenda fa:~; apenas retirar da verba 
-totai, constante dasub·consigna.ção n. 7, 3.000:000$ (tres mil contos), 
. .além de igual ímportanda a ser ~pplicacla na Rêde da Viação Cea-

rense, para garantia do pessoal em serviço numa vasta região, que 
<:OmiJrehende trechos de varios Estados, infestada por bandos de cri· 

. ::minosos que estorvam e, por vezes, impossibilitam o proseguimento 
·de taes serviços e ameaçam de damnos e destruição obras já iniciadas 

· .ou concluidas • 
.Sala d.•s s~ssõcs. 18 d~ Julho de 1935. - Lec-ncic> Galviio. 

N. 111 

Verba 20 - Orçamento da Marinha - Força Naval. 
Descriminar as gratificações da sub-consignação n. 5 ra~ 

18 . 400 ;000$000 . 
Justificação 

Trata~se de uma verba elevada e que concedemos, sem qu.a.e$• 
-.quer esclarecimentos. 

Examinei a legislação mencionada no texto da sub•consígnaçã.o 
e fiquei satisfeito . . 

Mas, como estamos procurando fuer um trabalho perfeito, in.s· 
:tallada uma secção technica, com apparelhamento completo junto á 

· Com missão de Finanças, é vantajoso especificar o orçamento. 
Sala das Ses:;ões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 

Pif'.to. 
N. 112 

V reba n . 17 - Arsenaes. 
Descriminar os operarias que, nos termos do art. 23 das Dispo• 

!ições Transitarias da Constituição Federal, continuam a receber gra· 
·-tificações addicionaes, fuendo•se essa discrimina~~ ..,Pela forma cons· 
-:tante da tabella orçamentaria do Mi.nistcrio da Viação (pags. 17•27). 

Sala das Ses.~óes, 17 de Julho de 1935. - Edmurdo Barr~o 
Pir?lo. 

N. lH 

Verba 18.• - Directoria do Armamento. 
Discriminar os operarias que têm direito ás gratificações addi-

~ .donaes. •" 
Sub•consignação n. 4 - 50 :000$000. 

Justificação 

A exemplo do que ie:: a Camara (Tabella - Justiça - pags.t 
"'9•11); do que fe:~; o Ministerio da Viação (tabella- pags. 17-27), é 
...de toda a conveniencia que na tabclla orçamentoria figureJn o:; no· 
.mes dos opex-a.rios que, nos termos ilo art. 23 das Disposições Transi-
30rias, devem .:::ontinuar recebendo gratificações addicionaes · 
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Acredito que outro não é o interesse da Commissão, procurando-~ 
uniformi:ar o orçamento . 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto · 
Pinte. 

N. 114 

Verba 23." - Eventuaes: 
Sjc 2 Para attender ao pagamento do pessoal. etc. 2. 700:000$000. 
Sjc 3 - Para .pagamento do pessoal contrac:tado, ~00:000$000. 
(Discriminar o pessoal - .. ex·vi'' do art. S." da Lei n. H). 

Justificação 

Di: o artigo s.• da Lei n. 51. de 14 de Maio de 1935. . ; ; 
"O governo providenciará para que, na proposta de orçamento 

sejam declarados em cada repartição ou serviço no enunciado da res· 
pectiva dotação o numero de mensalistas, diaristas e contractados, ·e, 
sempre que poS5ivel por categoria c por importancia recebida ... 

Quanto a sjc r.. 2 é verdade que se trata de pessoal extraordina· 
rio. Mas, não nos devemos esquecer que nos orçamentos de 1934 e 
1935, vamos encontrar essa mesma sub•consignação. 

Não será., portanto, difficii conhecer a discriminação desse pes- · 
soai, com o quadro interno que deve existir na D. F. do. M. dk 
Marinha. 

Subordino•me, entretanto, no que decidir a Egregia Commissão. 

Sala das Ses.Xes, 17 d~ Julho de 1935. - Edmur.do Barreto 
Pi,.-Jc. 

N. 115' 

Orçamento da Guerra- V. 2 sjc. 4- 10:560$000. 
Verba 2.• Secretaria da Procuradoria Geral, disc:dminar o pessoal. 

tendo em vista o art. 8.0 da lei· n. 51, de 14 de Maio de 1935, pro• 
cedendo-se. de igual modo quanto ás demais consignações que esti· · 
'Verem em desaccordo com o referido dísposíti•To. 

Justificação 

Trata-se de cumprir o disposto no art. s.• da Lei n. 51 de 1~ 
de Maio de 19-35, que diz: 

"O governo providenciará para que, na proposta de orçamento 
sejam declarados em cada repartição ou serviço no enunciado da res· 
pectiva. dotação, o nt~mero de mensalitas, diaristas, e contractados e, 
sempre que possível por categoria e por importancia recebida.,. 

Ao apresentar esta emenda, devo salientar que muitas outras se• 
riam justi!icaveis nesta discussão. Depois de meditado estudo, verifi· 
quei porém que grandes alterações podem ser introdu:;idas no orça· 
mento da Guerra. Exige, porém, um plano systematico, que, espero 
tra:er á Commissão. na discussão final, ou em plenario quando o pro
jecto v1er ao teceiro turno. 

S;sla das·,se~ões. em 17 de Julho de 1935. - Edmundo Ban-etO> 
Pinto. 

N. 1115 

Verba 19 - Onde se di-4 - 3.000:000$000 
i.OOO:OOO~OOO, (1nil r~s). 

; . 

diga·se réis 
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Justificação 

A emenda supra, com ligeira modificação, reprodu;-;, apenas, a 
·que tive occasião de apresentar, o anno passado, ao orçamento desta 
mesma pasta, e a esta mesma rubrica, então, elevada a 4. 000 contos, 
e expressa, por isto mesmo, por uma só palavra - "supprima·se" .. 
Não cabe rebater, aqui, os argumentos com que o illustre Relator da• 
quelle orçamento, o então Deputado Sr. Góes Monteiro, fundamen, 
tou o seu parecer contrario áquella medida proposta, naquella, como 
esta occasíão, com o espírito alto de quem se honra de ser um velho 
admirador, porque constante estudioso das c:oisas do nosso Exercito. 
Propuz então, como vou fa::el-o, agora, novamente, em outra oppor• 
tunidade, fossem aquelles 4. 000 contos destinados dali a essa mesma 
malsinada - "Commissão em paiz: estrangeiro" - applicados na cons· 
trucção de sete quarteis em nossas fronteiras, nos quaes deveriam ser 
localizadas sete Colonias Militares de Fronteiras - "colonias agrícola· 
militares, mais agricolas d.o que militares, propriamente .. - e mais 
tres ou quatro outros quarteis, localizados nos sertões do N ardeste, e 
onde fossem situados alguns batalhões de sapadores. 

Admitte·se, daramente, justificadamente, que o Brasil deva ter 
\lPS quatro ou c:lnco addidos militares ou navaes em alguns pa.i:z:es eu• 
ropeus; e outros tantos, em pai:z;es americanos, no Norte, é, principal~ 
mente, no Sul do continente. Não se compadece, porém, o bom senso 
com os que pretendem que um pai:. pacifista, como, inne:gavelmentc, 
somos nós, além da: Missão Militar France:za (que, aliás, reputo in• 
dispensavel ao nosso Exerc:lto ), mantenha, ainda, uma custosa Missão 
Militar na Europa, a titulo de comprar armamentos e de aperfeiçoar 
officiaes em armas ou cursos que não pode professar, aqui, a já acima 
referida Missão Francez.a. 

Não quero expressar, aqui, o que ele duvidoso se diz: c se pensa 
sobre a actividade, .. ou inactividade", dessa permanente Commissão 
em pai: estrangeiro. Não quero, tão pouco, encampar, neste documen· 
to, o quanto de desairoso, na grande opinião publica, representa, para 
o proprio Exercito, a sua quasi escusa funcção, dessa Commissão am• 
bulante, cuja actuação se afigura quasi impertinente, pois que se apr~ 
senta aos grandes pai:::es europeus, detentores do monopolio da indus
tria guerreira, fingindo-se compradora de armamentos para um pai:; 
desarmado sem Exercito, sem Marinha, sem defesa. Estou em que 
qualquer representante das fabricas de armamentos nos poderá ven• 
der, aqui mesmo, rudo o que, neste sentido, nos é indispensavel; fid 
de que a nossa culta officialidade de terra e mar tem capac:ldade bas• 
cante para não comprar ferro•velho por modernos armamentos de 
guerra; e é natural que, se assim o consentir o Governo, os proprios in· 
dustriaes guerreiros da Europa e da America, aqui terão, em perma· 
nente exposição, os artefactos de destruição, e de ruína das nações de · 
que o Brasil, por sua tradit:ção, deseja prescindir, sempre. Mantendo, 
pois 1.000 contos nesta rubrica, a Camara. dará ao Governo o indis· 
pensavel para não retirar de nossas principaes embaixadas e legações 
os addidos militares e navaes julgados imprescindíveis ao serviço que 
lhes incumbe e de que, aeaso, necessitem os Estados maiores do Exer· 
cito e da Armada. 

E' obvio que isto representa para o orçamento de um pai:~ que, 
vivendo embora da sua agricultura, attribue ao Ministerio respectivo 
apenas a wmma de 8 5 • 000 :000$000, emquanto que destina ás suas 
classes armadas federaes maiS do que a quarta. parte da sua receita 
geral, ou sejam réis 681. 389:7'74$500 numa rend;;. global de réis 
2.359.696:000$000. 
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Tres mil contos para a Missão Militar no estrangeiro! 
Que, ao menos, não pese sobre a Nação o ridículo de uma tal 

Commissão, num tal orçamento. 
Se assim o entender a Camara, e, em consequencia, approvar esta 

emenda, julgo como melhor seja applicada. a economia dahi resultante 
na conscrucção de quarteis em nossas regiões limitrophes, p rincipal• 
mente, do Oeste e do N orte, onde sejam locali~das algumas Colonias 
MiHtares de Fronteiras, de a.ccordo com projecto que opportunamen~ 
te apresentarei a esta Camara. 

Sala das Ses-sões, 19 de Julho de 1935. - Xavier de Oliveira. 

N. 11'7 
ORÇA~1ENTO 1M. AGlUCULTült,~ 

Tendo em vista o disposto no art. 8.0 da Lei n. 51, de 14 de 
Maio de 1934, discriminar o pessoal mensalista, diarista e contractadQ 
a que se referem as seguintes verbas e sub:consignações: 

Secretaria de Estado 
Verba 1." sfc 7, S e 9, no total de 1.120:000$000. 

Departamento de Produc:ção Mineral · 
Verba 2.•, sjc 8- T otal: 1.660:000$000. 

Departamento de Producção Vegetal 
Verba 3.", s/c 29 e 30 - Total, 11.190:000$000. 

Departamento de Producção Animal 
Verba 4.• s/c 15 - Total, 1.940:000$000. 

Pessoal contractado 
Verba 5.' - Total, 300:000$000. 

Justificação 

Di; o art . 5.0
, da Lei o . 51: 

•·o Governo providenciará para que na proposta do Orçamento 
sejam declarados em cada repartição os serviços, no .enunciado da res· 
pectiva dotação, o numero de mensalistas, diaristas e contractados, e 
sempre que possível por categoria e por importancia recebida". 

Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 118 

Verba 1." - Material de consumo e transformação. 
Reduzir nas sub-consignações 12 a 1; o total pa.ra 50:000$000, 

ou sejam os mesmos quantitativos cosntantes da actual lei orçamentaria.. 
Sala d.'lS S('ssões, 18 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 

Pinto. 
N. 119 

Verba 1. • - Mated::l . 
Manter a dotação de 40:000$000, consignada na Lei Orçamen· 

taria deste exercido para o material de consumo ou de transformação, 
redigind<Hie, deste modo : 

. Gabinete do Ministro . . . • .. ... . o o ••••••• • • o o • o o • • 

Dírector de Expediente e Contabilidade e Portaria . .. 

Justificação 

A emenda redu~ a impoctancia de 13 :000$000 . 

1 5:000$000 
25:000$000 

Verifico que, sómcnte na tabella do Mini..~rio da Agricult';lra, ha 
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·uma referencia especial das dotações que devem ser postas á disposi• 
ção da Commissão Central de Compras, providencia que, aliás, deve 
ser tornada extensiva a todos os demais Ministerios. 

Reservo·me o direito de voltar a tratar da materia, a não se~ 
que a digna Commissão de Finanças, com a cooperação da Sccc;ã,o 
Technica, possa fa:ter essa uniformidade ao redigir o projecto parai 
o terceiro turno. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935 . - Edmundo Barreto 
J."" :~* "'O. 

N. 120 

Verba 1. • - Material. 
III - Diversas despesas sfc 18 a 30 -Reduzir o total para 

260:000$000, como figura no orçamento de 1935 . 

T ustificação 

Não encontrei eiementos ou quaesquer .esclarecimentos que auto· 
·rizem o augmento da rubrica para 315 :000$000. 

Sala das Sessões, em 17 de Julho de 1935. - Edmurulo Barr<:fo 
Pinto . 

N. 121 

Verba 1. • - Secretaria de Estado. 
li. Material de consumo ou de transformação. Directoria de Es· 

·tatistica da Producção. 
Redija-se assim a sub•consignação 12 - A rtigos de expediente 

.e de desenho, inclusive material de 1:-"<pediente das agencias munici· 
paes de estatística, 120:000$000. 

Verba 7." - Subvenções e Auxilias. 
Substitua•se pela seguinte a sub·consignação 1•. : 
Para pagamento de premias aos informantes municipaes e agen· 

tes especiaes da Directoria de Estatística da Producção e de subven
-ções ás repartições ou agencias de estatística municipaes, com que a 
Directoria de Estatística da Producção firmar accordos ou convenio~. 
nos termos do decreto federal (art. 2_") n. 24.f46, de ~ de Julho 
·de ' 1934, réis 1.406:000$000. 

Justificação 

TraMcr~vo. do Bolelim do Ministerio da Agricultura - Abril
Junho de' 1934. Anno 23, pags. 239-212 - as seguintes conside
rações apresentadas ao titular daquella pa.•ta pelo Direc·tor de Es

·.ts.tistica da Producção c que jus tificam amplamente a emenda pro
posta: 

"Com-o s abe V. Ex., o e:;tudo numcrico dos factos da pro
ducção agro-pecuaria c extr::~cl1va, cxactamente o que prepondera no 
programma de acção desta Directoria , está cheio de difficuldades· de 
yaria . na tun>:ta, consti-tuindo um dos mais complexos emprehendi~ 

mentos e5tatistico; nos palzes de grande· extensão territorial. defi· 
cientes meios de communicação, pequena densidade demographica e 
.alto índice de analphabctisml). 

A estatistica .-.grkola representa, por isso. um problema a reJ 
·!;Olver não só no Brasil. onde ainda está quaSi tudo por fazer em 
matcriu de organização economica. mas tambem em todos o.s pai:z;es 
americ:.1nos, exclusive· os E stados Unidos e até certo ponto a kJ 

,centina. 
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Acceutua <:> Dr. BU:hões de Carvalho - Estatística - Metho
do e Applicação, pag. 461 - que os embaraços contrapostos ao 
levantamento regular d~ estatt;tkas agricolas nos paizes da Ameri~ 
c a decorrem da não existeonda, nelles. do .. qu~ se poderia chamar ":!. 
tradição esta:tistü:a - resultado do consorcio entre a persev~rança 
da iniciativa official, mantíd<~ longos annos na inve~tigaç~o das con.., 
c:ições da lavoura, e a disciplina das clas~es ruraes, habituadas a 
prestar. regularmente, informes aos agentes do Governo" . 

Os Estãdo..~ Unidos escapam a es~.a regra geral porque, sendo 
a terra da prosperidade c d a effic1encia, conseguiram antes de qua~ 
quer paiz americano, organ-izar, com o seu pragmatismo dynamico. 
um serviço modelar de estatísticas agricolas, recommendavel, sobre
tudo. pela ~ontualidade ingÍt":ta com que divulga os resultados de 
suas inve.stigações. Instituiram e a;Jplicam. aperf;~içoando~o sempre. 
o dispendioso mas largamente compensador systema dos inqueritos 
annua~s. indirecto:l, e decena:s. àirectos, que promovem rigorosamente 
em epor.a.; prefixadas, por intermedio do Bureau of Crops Estimates 
<: do Bureau. of the Census, repartiçõe.:; subordinadas respectivamen
te ao Department of Agriculture e ao Department of Commerce . 

O;~ Argentina pode dizer~se que ê o unico paiz sul-americano que 
conhece bem a dis-tribuição do seu territorio aproveitavel. razão por · 
oue Iev<~nta, normalment~. as S'-'as estatísticas agricola.s. collocando
.s~ assim, no qce diz respeito a pre~s a9ro-pecuarias, em l:>itua~ 
ção não muito aquem da dos Estados Unidos. 

Nos demais paiz:!S d<~ America, porém, .figurando num dos ul~ 
timos lugares - infelizm~nte - o Brasil. as eo;ta:'Jstícas agr<>--i>e-
cuarias carecem. em regra, de regularidade e amplitude, comquanto 
em alguns delles, como no Mexico. no Domínio d o Canadâ, Chile. 
Uruguay. etc., seja constante e promissor o esforço offícial feito 
no sentido ac melhorai-a:; e prestigial~a.s . 

Quanto zo Brasil, não será ocioso repetir q ue, em materia de 
estatíStica agro~pecuaria, pode ser comparado aos pai:;:es em que 
taes inqueritos são de todo em todo irregulares, parciaes e falhos . 
As no;;sas est3tisticas da producção do solo. das industrias extra· 
ctivas e correlatas não- »ão melhores n'!m menos inseguras do que as 
do Egyp:o. d as Indias Neerlandezas. da lJpi:!o Sul Africana e d~ 
outros pai:l:es similares . 

A grande extensão territorial escassllmente povoada, a escurí· 
dão mental deu populações ruraes, a defidencia de meios de com· 
municação e transporte, tudo ~1so, conjugado com a c0%llpleta desar~ 
ticulac;ao- das repartições de estatística existentes, fonna o c:onjuncto 
das causas primo;·diae.s responsaveis pelo cháo~ em que se encontra 
a estatisri.:a agr~cuaria brasileira. 

Convém G:'l!ientar. além dis~. que esse .ramo da estatística ap~ 
plkada só tem sido executado com plena efficiencia, até agora, nos 
paizes em que. como .na I talia, .na França, na Suissa, na Belgica. 
na Dinamarca, na A!!emanha. na Hungria. na Hollanda, na AIIS-' 
tria, na Irlanda. -etc., coexistem pelo menos alguns dos ..;eguin~ 
tes factore.~. positivos enumerados por Bulhõ:s Carvalho: a) centra~ 
l!:aç:to admin~;trativa; b) :pequena area territorial; c) previa ex.ls· 
tenda de cadastros; d) disciplina e educação das massas ruraes . 
A estes se poderiam accrescentar mais quatro, qoe iguahnente fad~· 
Utam, em larga m~ida, a acc;ão dos departamentos de estatistlca: Ex· 
ternos: t•) alto iudice demograpbico: 2•) redts efiicienten de com
ltl\lllicaçoo e transporte. Interno: 1") o rgani:z:açllo techníca; 2") suf~ 
ficiencia de recürsos orçamentario. 

· Tão necessario é o concurse desses factores que. em elles fal~· 
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tando, ou existindo precariamente, o~ technicos consideram inexe
quive! o levantamen~ completo das e•tatisticas agro--pecuarias. 

Estudando a situação munàial da estatistica agrícola, ha cerca 
de 15 annos, Humberto Ricci formou, com a sua incontestada auto-
ridade technica, os quatro grupos differenciaes da sua divisão ba
sica. que passou a !er o índice internacional das posdbilidades do 
estudo quantitativo dos factos agricolas. O znethodo adoptado por 
H . Ricd foi o de classificar cada paiz segundo o grão de adian
tamento _das respectivas estatísticas agrícola.;, partindo do grupo in
ferior para o superior, com escala pelos intennediarics. 

O primeiro grupo, inferior, compõe-s e dos "pai:z:es em que e ·ab
solutamentE' impossível a distincção entre a · superficie productiva e 
a improductiva. As GUas estatisitcas abrangem sómen~e as culturas 
e utilizações principaes, não representando os t-otaes obtidos a ex
tensão geral da á:ea produc:tiva, que continua ignorada". 

Ao segundo grupo cabem "os paizes onde é razoavel suppor 
que as esta tís ticas abrangem quasi todo o territorio productivo. não 
sendo, todavia, prudente calcular~e p;)r differeoça a cuperncic lm~ 
productiva . São em geral. os paizrs novos, ainda não comp,ct' .. mente 
colonizados , nos qua·es se encontram, a ·par àe immensa~ extensões 
sem qualquer utili:o:ação agrícola, :ronas quasi completamente desce~ 
nhecidas e que, embora nada produzam, poS>;am tornar-s;: utiliza~ 
veis no futuro". 

O terceiro grupo abrange os "palzes onde jã é possível classi~ 
ficar as áreas, calculando--se por differença a parte improductiva . 
Estão neste caso os paizes em que é razoavel suppor que as e:>ta
tisticas comprehendem quasi todas as culturas e utilizações do ter
ritorio e onde as superfície::. não co:lSideradas n.x; inquerit<ls e obti~ 
das por differença represent.J.'ll, além disso. reduzida proporção em 
n io.ç5-::. á su yerficie to tal. " 

Em qua !desses ~rupos no~ é licito enquadrar o Brasil? 
Com. conheçiment~ de causa ninguem he•>itará sequer u.rn mo

mento em incluir o .tSrasil no ·gl'l!po menos lisongeiro, no primeiro 
grupo, ou grupo inferior. E se o Brasil não s e enquadrar bem nesse 
grupo, certamente não serâ porque esteja em situação superior . .. 

.Para se avaliar o rigoroso criterlo adoptado no trabalho de 
Rlcci, é bliStante mencionar que no segundo grupo figuram os se.
guiutes paize.:;, em alguns dos quaes pelo menos. a estatística agri
cora é uma realidade, j á attingiu um grão de efnciencia e aperfei~ 
c;oamento incomparavelmente muito mais elevado do que no Brasil: 
Sc~cia, Canadá, Estados Uni<!os, Costa Rica, Cuba, Japã<l e Aus
tralia. 

Cumpre registrar que. em relação a esses paizes, a alludida clas
sificação - exacta q11 ando foi publicada, em 1919 ( 1 ) - hoje está 
em desaccordo com os. factos, sendo, por isso, .passível de revisão. A 
estatística da agricultura desenvolveu-se e conceituou-se em• quasi 
todos elles . No Brasil, porém. ficou estacionaria. Talvez até tenha 
retrogrado. Não éiCOlilp<t.llhou o rytluno do desenvolvimento regis
tra do na gra:tde maioria dos pai:z:es. E'· preciso qu~ ~~c~nheçaznos 
c proclamemo; qur , no capitulo esta tíStica. ainda não logramos se
quer chegar á situaç:ío de podel'IIl<)s apresentar informações numeri
cas, senão rigorosamente exactas. pelo meno:; ul]iformes, sobre o vo· 
lume da producção, j ã não dizemos das nossas principaes culturas. 

(I ) Humbert :> ·Ricci. Les Bases Théoriques de la Statistique 
./;;;~ic?lc ln!cnu:rtionsle:, 1919, Roma, pag. 27. citado por BulhOes 
Carvalho, idem, ibidem. pag. i72. 
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pl)r.r,ue ísso ·~eria o idt>al. mas apenas do nosso café - columna 
mestra. ainda que algo menos firme, da economia nacional . 

De -:ada fonte offici;~l consultada sobre o assumpto nos surgem 
·dfTas diverscs u:na das outras, embora relativas ã mesma safra. 
E entre el!as. dt•>morali~<~ndo-as completamente, ãs veus se levan
tam diff~renças tão aÕruptas, tão desconcertantes que inculcam a c<~n
lusão no espírito dos interessados. 

Nada m-ais simplt>s do que illustrar de maneira decisiva a as
$erção. E' verdade que, illmtrando-a e documentaado-a, demon;tra~ 
mos ao mesmo tempo que o Brasil ainda não satisfez nem mesmo 
.as condições primaria~ d<ls paizes que. por causa do grande atraso 
de suas estatisticas agrko]c:.;, figuram no 1" grupo da divisão fun
damental do profesmr Ricci. 

Passando da allegação ;\ prova, podemos afHrmar que a safra 
cio caf.! brasileiro em 192&, por exemplo, tanto põde ter sido de 
15.704.050 corno de 28.334.000 saccos de 60 kilos, havendo ainda, 
entre ess~~ dois numero:;, nada menos de cinco outros, todos de 
procedenda official. todos dispar~s e todos publicados como sendo 
~~ traducção nuncrica do voh.Hr:e da referida saf!'a. 

Não ~~ tr'l.ta de uma occorrenda occasional. acaso procurada 
'I dedo par;~ justificar os conceitos que prendem esta parte. Estamos 
in:!igitm~o um facto correme. trivial n<l'> estatísticas agricolas bra
~ileiras. Não ha uma unica safra de cafê, de cacão. de milho. etc., 
CJue não esteja repre~entada por numeros officiaes contradictorios. 
(V:de quadros annexos). 

Estas contradicções, porém, não se limitam aos productos a<Jri
colas: invadem t'lmbem os domínios da estatio;tica territorial, repro
duzindo-se, á podia, nas publicações officiaes dos Estados e da 
União. 

O exemplo mais frisante do que acabamos de dizer nos é dado 
pelo seguinte fcoctc' a superfície do Brasil, segundo o Annuario da 
Agricultura de 1930, publicação offícial do Ministerio da Agricultura, 
é de 8. 524.778 kilornetro:; quadrados. Segundo o Relatorio da Con
tadori=t C:ntral da R~publica (Contas da Gestão Financeira de 1932), 
publicação official do Minísterio da Fe~zenda, a superfície do Brasil 
não v a e alem de 8. 494. 299 kilometro5 quadrados . Se !:onsul tarmos, 
porêm. outra prestigiosa publicação official, "Brasi,l-1933", do Mi
nisterio d·o Exterior. fical"~mos habilitados a affirn~ar qu~ a super~ 
.ficie do Brasil não ~e repre~enta, em algarismo>, n:m por 8. 524.778 
nem por 8 .494.-'299 ruas JJOr 8. 51 L 189 kilometros quadrados. 

Buscamos :;-ropos:tadamente os dados mais recentes sobre o ter~ 
ritorio nacional - cuja representação numerica não poderia ter va
riado mstes illtimos annos, a meno> que a Repub!icá se tivesse ern~ 
penhado em guerra de conquista. contra a propria Constituição -
para patentearmos até que extremos vão a insufficienda. o des
prest!gio e o tumulto das estatísticas hoje affectas a esta Oirectoria. 

Longe de nós, todavia, o intuito incabível dz responsabilizar, 
pela.; divergencias postas em fõco, qualquer das repartições elabo
radas das publicações citadas. O mal .provém da desarticulação do
minante entre os orgãos technicos e, em larga medida, do papel se~ 
c'undar!o a que a estatística, chave da admini!.tração publica, tem 
sido relc gada n.o Bré!!lil. 

M()ve-nos exclusiva e elevadamente .o proposito de, apontando 
~s effeitvs, . chamar a att~nção pa<a as causas da s.ituaçã:> incons
s.istente e confusa das estatísticas agro-pecuarias e connexas, cujo 
'Jevan•:arnen~o rn~thod!co ·e uniforme tão medularmente interes&a á vida· 
economica dos paizes agrarios". 
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Es::a era a situaçá<> de estati;tica agrícola npciooal, quando a 
Directoria de Estatis tica da Producção, uma das mais uteis creações 
do Governo Provisorio, installou os seus serviços e procedeu a um 
balanço minucioso das possibilidade.> da ::.statistica da producção 
hrãôi:leira . Aquelle orgão apeotou lealmente os males e as deficien
ci.as e não tem Jeito outra coisa senão lutar para remedial-os e sup
pril-as, já tendo hoje no seu activo um ac::.rvo de trabalhos que des-
monta as prevenções até do mais deo;abusado pessimista. 

Dadas, porém, as condições particulares do Brasil, convenhamos 
em que é absolutamente impossível o levantamento das estatísticas 
·'!Jricolas, opportuno e satisfactori<>. s:m qu: a repartição c~ntral. en
cnrregada de procedel--o, di·::ponha de uma agencia central. em cada 
municipio do P aiz, que a informe regularmente sobr>~ : a) as áreas 
cultivadas, por especie; b) o estado das culturas qu~. como é sa
bido, pode variar de me:z; para rnez. Sem o conhecimento d~ssas 'i.n
forma.:ões. uma repartição central, por mais bem apparelhada ted:!
nicamente que s:ja, ha de forçosamente apresentar re.:.-ultados incom
pleto:; ;10 e-~tudo numerico dos factos da producção agrícola bra-
sjJeira. . ... . . .... .. ... . . . 

D~b:.:> á conscieoda da Camara o julgar se o Brasil, Paiz que 
r.ão cansa cie se procl~ar agrlc:>la, tem necessidade, de facto, de 
conb~c~r o comportamento quantitativo da sua maior força ec:onomi,. 
ca - a agricultura. 

Se ninguem pode deixar de admittir que c Paiz tem interesse 
suprem-:> em conhecer quanto sPmeou, quan-:o colheu. numa: palavra, 
quanto produziu ou, no caso da e.statistka agrícola, quanto vae pro
duzir em cada :a:mo. toma-s~ mutil addu:;;ir novos argumentos para 
justificar uma emenda cujo e>bjectivo é assegurar ao:; noyos servi
ços fed~ra~s ·de estatística agricola, hoje exemplarmente organizados. 
um minimo de recursos materiaes indisp2nsaveis á consecução de seus 
fin·s. Porque, ninguem ose illuda, a tarefa de quantificar, de v erda® 
a ·producção agricola do Pa.iz não pode :;er executada nos gabine
tes technico3 da Capital. u~m apoio num serviço regular de infor
mações, espalhado por todo:; os municípios, já que praticamente im· 
possível uma divisão mótior de cellulas informativas. 

Trata-se de dar a uma repartição que se pode chamar. sem 
sombra de !avor, de modelar, os meios nec:essario• ao desenvolvi, 
:mento de sua actividade. Posso affin:n:.r que entre os serviços te
c:hnicos federaes de utilidade indiscutível, e que mer~:cem. por- isso 
mesmo. uma assistencia muito eo~pecial dos poderes publicos, a Dire· 
ctoria de Estatistica da Producção - orgão integrante da Secreta, 
ria de Estado dos Nt.>goc:ios da Agricultura, occupa um logar d is.
tincto, está na primeira linha. Raros serão os membros do Con
gresso que não buscaram informações naquelle instituto, cuja orga
nização interna empolga pela effic:ienda e pelo •>eu caracter anti
burocra tico. E quantos problemas dos mais palpita-ntes têm sido de-. 
batidos ou illustrados nesta Casa com o auxilio dos informes sempre 
solicitamente fornecidos pela referida repartição. • 

Trata-se ainda de preparar material para a effectivação do que 
determina o art. 16 das Dlsposiçõe; Transitarias da Constituição : 

. "será immediatantente ~laborado um plano de reconstrucção eco-
m>mic:a naciona!H. 

Finalmente: ou o Palz tem necessidade de estatisticas agricolas 
rawaveis, que repr,•.sentem a realidade das actividades rura~s. e , neste 
caso, é um absurdo administrativo n.egar o~ re-cursos indispensaveis . 
á realização das pesquizas continuas que essa tarefa impõe, sobre
tudo quando já .possuimos wn orgão technico capaz d~ executai-a •. 
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- ou não existe essa necessidade e, neste caso, ao contrario do 
que fazem todo:; os palzes do mundo, extingamos ,por inuteis, os 
nossos serviços de estatísticas economicas. 

Quem defenderia a segunda hypothese? E em nome de quaes in
teresses poderia alguem tentar defendei-a? 

Sala das ~ssões. 18 de Julho de 1935, - Claro Godog. 
A•ntonio de Góes. - Oswaldo Lima. - Teixci!"a Leite. - Calt 
Filho. - Vicente Miguel. - Laru:lelino Gomes de Almeida. 

N. 122 

Verba I - Pessoal 

Supprima•sc : 150:000$000. 

Justificação 

Não se especificando neusa Verba o destino proprio que se lhe 
dã. como acontece nas verbas de alguns outros Ministerios, v. g. 
<• da Viação, e, ficando a m~;ma com o caracter de "secr~ta". de 
vez que sua · ~pplicação dt>pende da vontade do .Ministro, convém 

·seja supprida . 

Verba 7.• - Agricultura) 

Onde se lê: .. para subvenções e auxilies 6 . 285 :000$. 
diga-se 

"p.3ra subvenção e auxíli03 3.142:500$000." 

Justificação 

Os serviços indicados nessa Verba só se justificam se de Eolga 
fos:1e a nossa situação financeira, ra:z;~c por que propomos que, feita 
a reduc:ção proporcionalm~nte a cada serviço (cada sub-<:oo.signa~ 
ção paGSará a soffrer um abatimento de 50 %) , não haja, em ,taes 
serviços, solução de continuidade. Nem se diga que tal abatimento 
trar.i a paralysação do serviço, pois, como bem sabemos - e todos 
sabem - a propria Verba da proposta - era, tão sõmente, como 
smzples auxilio. 

Sala das SessõeG, 19 de Julho de 1935 . - Acurcio Torres . -
Souza Leão. - Bias Fortes. Chr:istiano Machado. 

. '8.) 
b) 
c) 
d) 

.e) 

Redigir, assim : 

N. 123 

Orçamen·to da Agricultura 
Verba 2.a 

Material 

Material permanente : 
Directoria Geral . . ....................... . 
Laboratorio Central de Producção Mineral .... . 
Serviço de Fomento ..................... . 
Serviço de Aguas. . . , , ....... , ...... , .. , . . . . 
Serviço Geologico e Mineralogico ............. . 

Material ·de consumo ou de tramformação : 

20:000$000 
100:000$000 
850:000$000 
220:000$000 

70:000$000 
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.aj O. G. . ... .. .. . . .. .... .. ... . ............... . . . 
b) L. C. P. l.IYI. .•• .• •••..•...•.•.•••.•.•• • .•..••. 
c) S. F ........ .. ... ....... . . ..... . ... . . . ....... . 

.d) S. A .... .. ... . .... . ....... . . ... . ....... .. .... . 
c ) S. G. e M. . .. ... . . .... . ......... ...... ... .. . 

Diver:>as despesas : 

-<t) D. G ....... .. ........ . .. . .. ... . ... ........ .. . 
bj L. C ..... .. ..... .... .... . . . . . . ....... . ... . ... . 
c) S. F ... .. ... .. ....... . . . .. . . ... . ....... . ..... . 
d) S. A. ••• •• o •••• •• o •• •••• • ••• o ••••••••• o •• • ••• ~ • 

e) S. G. e M. . .. ... . ... .. .... . .. . .. .. .. ... , .. .. . 

Justificação 

20:000$000 
80:000$000 

200:000$000 
80:000$000 

100:000$000 

20:000$000 
55:000$000 

200:000$000 
2-45:000$000 

70:000$000 

Pda emenda ha uma economia de 290:000$000. Restabeleço as 
·ditaçõ~s da lei orçamentar!.a vlgent~ e descrimino as sub~consignações 
pelos diversos serviços que con~tuem o Departamento de Prc-iu
cção Mineral. 

No momento em que .procuramos e3pedficar as despesas, não 
podemos concordar com verbas globaes. como figura na proposta (Pg. 
11- avulso - M. Ag). 

Sala das s~sõe~. 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto . 

N. 121 

Verba 2:' - Departamento Nacional de Producc;ão Mineral do 
Mlnisterio da Agricultura - Titulo IV - Auxílios Diversos. 

I - Material Permanente: 
R~clija-se do seguinte mvdo a cloração 3: 

Machinas, apparelhos, instrumentos, utcnsil!cs e ma
terial para estudos e pes.quizas nQS laboratorios, 
no; gabinetes e officinas; barracas, caiilêS, trens. 
de cozinha e refeitorio para os serviços de cam
po que interessam âs pesquizas e estudos geo
logicos e ID:ineralogicos, animaes, vehiculos, ar
reios, cangalhas e ac:cessorios pâra os transpor
te.; neces.sarios aos trabalhos de campo: sondas 
e .<;obresalentes para as mesmas, sendo 1 .000 
contos d?stinados ás pesquizas de carvão no 

Es!ado do Pi.auhy .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 1 . 860:000$000 
Sala das Sessões. Julho de 1935, - Agenor Mcmic. - Adel-

mat Rocha . - Pires Gagoso . -'- Freire de Andrade. 

N. 125 

Vuba 3." - Departamento de Producção Vegetal. 
Material : 
Supprimir -as tJub-consignações de n.s. 1 a 22, no total de 

21.150:000$, substituicdo pelas diversas sub--consignações do orça• 
n1ento vigente no total :le 15.345:000$000. 

Tu.stificação 

A situação financ~ira não .permitte, no momento. o e.ugmen!P 
de 5 . 805:000$000. 'Rese~e o direito d~ comparecer á Commis, 
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são de Finanças, ex~vi do disposto no artigo 70 do Regimento, para 
trata;· da ma teria. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. Edmundo Bart'eto-
Pzntc. 

N. 126 

Verba 3.~ - 111) Diversa; despesas. 
Augmente-se a sub-con.signação 21 de 200:000$000 para ... . 

2. 000:000$0CO, 
Ju.stificaçiio 

E' quasi desnecessario justificar o augmento dessa despesa, tal 
<> valor do fim a que se destina. 

O pouco desenvolvimento da nossa .Javoura e motivado, sobre
ht:io, pela ;;omplcta ignorancía do trabalhador rural que, desconh~ 
cendo os processos mod~rnos de amanho do.:; campos, continua appli
célndo os velhos e rotineiros methodos do Brasil colonía. 

As. fazendas modelos serão o unico meio efficiente de modi
ficar-lhe a mentalidade, levando~lhe de modo absolutamente pratico 
cs conhecimentos indis.pensaveis para elevar o nivel de S'Uas condi
ções de trabalho . 

Os 300:000$ consigna<lo; na -proposta orçamentaria, mal dão para 
a instal!ação de duas dessas fazendas. quando, .precisamos, pelo me~ 
nos, installar uma em cada Estado. 

Sab da!l Sessões, 18 de Julho de 1935. - Agenor Mente, Adel
mar Rocha. - Freire de Andrade. 

N. 12i 

Inclua~se, no n . 17. Mia teria!. verba 3", do MÍiliSiterio da Agri
cultura, o seguinte: "bem como montagem de uma usina para be
neficiamento do algo:ião, no Estado de Goya:z;" . 

Tustifü:açãó 

O Mini.~terio da Agricultura, por intermedio do seu De.parta
mtnto Nacional de Producção Vegetal, depois de estudar as oon~ 
dições da cultura do algodão no Estado de Goyaz, concluiu pela. 
necessidade de montar naque:lle Estado, na zona ~;ervida pela E. F. 
Goyaz, uma usina para o beneficiamento daquelle producto, afim 
di! .fomentar a sua producção. A emenda satisfaz, portanto, a uma 
iniciativa governament.3.1. E, além <lo mais, é justa. Realme-nte, Goyaz 
é um Estado de extraordinarias possibilidades· economica;, qtre até· 
agora ja:z:em inexploradas por falta de amparo dos poderes publico.s .. 
O algodão tem ali, por exemplo. condições muito favoraveis á sua 
cultUra, não · só pela fertilidade da terra, mas ~amhem pela praprie-
dadi" do clima , Entretanto, a distancia que o separa do mercado 
consumidor, e os fretes elevados daj ferrovias, tomam impossível" 
sua exploração em bruto. E' preciso que s~ja beneficiado no proprio• 
Estado, afim de que resista aos onus do trans.porte e chegue a S. 
Paulo e Santos por preço que compense os· esforços dos productores: 
Ç~oyano.:; . Dahi a necessidades da usina do Estado qu~ será .pode--· 
roso auxilio ao seu desenvolvimento. A emenda, attende precisa
mente a esta oecessidadé·. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - .Laudelino Gomes de
Alm_eída. -Clero Godoy.- Vicente Miguel. -Domingos Ven~o-
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N. 128 

Verba 3• - De!)artamento N;1cional da ProducçãQ Vegetal. 
Material. . • 
III - Diversas despesas . 
Sub·consignação 17: 
Accreseente~1e : Sendo uma no Estado de Goyaz . 

J u3tificação 

Não ha augmento de despesa e ê justo que se conclua o serviço 
que está inddado em Goyaz. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935 . - Laudelinc Gomes de 
Almefda - Claro Gocloy. - Viccntc Miguel. - Domingos Vefl&aco. 

N . 129 

Verba 3• - Departalllento Nacional da Producção Vegetal. 
29 . ..:... II - Pessoal variavel : 

Letra c - Serviço de irrigação. reflore'Stamento e coloni:ta<;ão : 
Em vez de . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . 000:000$000 
Oiga·.se . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 4 .074:CXJ0$000 

IV Material. 
Material de Consumo. 
10 - Drogas. productos chimico;: 

Em vez de . .. ....... ..... .. . . . ... .. ..... . .. . . . 
D:lga-se . . . . . . .. . .. . . ..... . . .. . ....... . . . . .. . 

Justificação 

900:000$000 
920:000$000 

O augmento c;ue se pretende nest:~s verbas visa attender a des
pesas com o restabelecimento dos serviços federaes nos nucleos Ani
tapoles e Esteve.~ Junior, em Santa Cath~ine. qu~ emancipado;s ante.~ 
do tempo, estão hoje exigindo nova attenção dos pOderes publicos. 
tal o desgovernamento, o abandono em que s~ acham, cO!Ilo poude 
attelltar já um funccionario do Ministerio da Agricultura. 

Para es~.e serviço, serão necessarios um administrador, um me
dico e um agronom.;> a 800$000 cada um, pharmaceutico a 400$(X)(l 
e servente a 300$. o que tudo pzrfaz a de-:;pesa de .37:200$ .annuaes 
para cada nucleo, ou sejam réis i-4:400$000 para os dois. 

Estima-se em 20:000$ a.:; despesas com material nos dois nucleos. 
Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Josê Mullet. 

Abelardo Luz. - Carlos Gomes de OlitJidra. - Diniz Junior. 

N. 130 

Verba 30- N . 17 : 
Ai:creSI.-ente-se : Sendo tresentos contos para construcção de um 

caMpo ík stroentes em Baturité, no Ceará, destinado a melhorar a 
cultura do café naquella re9ilio. · 

]ustificaçiio 

O café de Baturlté, no Estado do Ceará, ali cultivado ha mili
tas aDSQS, é · re~ddamente dos de melhores qualidade, que pos· 
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suimos. A' falta de estimulo da pubhca administração. não •3C tem 
cesenvolvido aquêlla cultura de molde qu~ pe]() menos, bastasse ao 
con~umo do Estado. E' o que viso com a emenda acima, razoavel 
em todos os 5eu.s tc.nnos. pelo que a tenho corno pl~amentc· justi
ficada. 

Sala das Se.ssõe;. 17 de Julho d·; 1935. - Xavier d~ Oliveira. 

N. l3l 

Verba 4• do orçam~nto da Agricultura - Departamento de 
Producção Animal. Material. 

Substituir as s/c 13 a 20. da proposta. no total de 5.245:000$000 
p€las s/c da lei orçamcntaria ngentc, ob~erva:!a a distribuição dos 
quantitativos pelos diversos ~rvic;o,; que constituem o Departamen
to, contanto que o total da verba material não exceda a 
.::.425:000$000. 

S:1la das Seo>sÕC$. h de Julho de 1935. -- Edmundo Barri!to 
Pinto. 

N. 132 

Verbe 6• 

Dbcrim~nar ou desdobrar. como fõr m~.is pratico, a · rubrica e 
s\.!b-consignação no total de 600:000$000. 

J ustífir:açiio 

A confusão não pode ~c r maior. Par?. pagam~.nto de addidos 
~ aproveitam~nto d!: saldos, emfim. uma verdadeira balburdia quan· 
cio procaramos tudo ~specificar. 

Sala das Ses.~ces. lS d~ Julho de 193;. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. 133 

Accr<!scente-se. n..1 verbc 7'. consigm>ção n. 2: ''E>tado do Pa
ril ná" : -· 1 DO:C.00$000 . 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935. - Lauro Ú>pe$.. -
C:.:rlos Gomes de Olive-ira. -- Paula Soares Neto. ·- Arthur Santos. 
- Plínio Tourinho. - Or:tavío da Silveira. - Rupp Junior. ~ 
Dem.ctrio !t·Iercio Xa vier. - Frémcisco Pc:rdra. - Diniz Junior. 

J ustificaçiio 

Trata-se do ;;erviçc de alt~od5o no Esta:;:lo do Paraná, destinan
do-se a verba ao custeio d~~·~c serviço nas rn<:!smas condições em 
que vem sendo feito com o.; demais Estados algodoeiro.~. etc., i.s.to 
(·. 2/3 das ::!e~'pesas c c=.rg::J da União e 1/.J a cargo dos Estados. 

O Paraná tem já uma producção de algodllo que nã0 é d~ ser 
d~presada. Calculava-·Je a s.:~fra deste anno. em 1 O .milhões -de· kilos. 
mas as pragas da lagarta rosada e do CuruquCt-ê, devastando as 
l~vouras, não nos permitte colheita superior a 5 milhões de ltilos. 
Tem em func-cionammto na zona algodoeira, oito machinas de be
neficiamento. O Governo do Estado olha com carinho para as ne~ 
cessidades da lavoura. mas tem ab.:;oluta. necessidade, no proprio be
neficio da producção, do concurso da União. nos precisos .termos do 
arL 2• ·do Regulamento approvado pelo Decreto num.ero 16.122 de 
1 .1 ~e Agosto de 1923, . e . a prova dess;~ necessidade está nos pre-
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JU1Zos que a lavoura soffreu este anno .com as praga·3 citadas. Com 
esse auxilia de 100:000$000 e a quota de 50:000$000 do Estado. já 
ll.'remos o serviço que se impõe como urna necessidade inadiavel . 

Na lavoura do algodão está um dos maiores esteios de economia 
n;,cional. . 

Com uma produc:ção nulla, que ha pouco tempo nem slquer fi~ 
gurava nos nos:os quadros de exportação, o B.rasil jã apresenta, nos 
dados relativos ao 1• turno de 1935. o ouro h.ranco occupando o 2• 
Jogar entre os productores de nossa exportação de longo curso . 

Obra d e- patriotismo pois, todo o auxilio que se .destine ao .am~ 
paro de S'U<l lavoura. de v~z. que redunda em oons!deravel melhora 
da nossa balança .de contas. 

Sala das Ses~ões, 15 d~ Julho de 1935_ - Lauro Lo-pE"s. 

N. 134 

Verba 7" - Subv enções e Auxilios . 
Accrescentem-se : 200:000$ á sub-consignação 14~ e modifiqu• 

~c sua r~dacção par;:: a seguinte: 
Auxilios aos agricultores e criadora:; para as des~sas 

de transporte. no Paiz, de .productos ~ machinas 
agricolas e de ... nimaes reproductores . . . . . . . . . 350:000$000 

Justificação 

Nada mais justo de que tambem se induir na S'Ub-consignac;ao 
aoma auxilio pa.ra transporte de machinas agrkolas. 

N inguem i9n-ora que o nosso engrandecimento dependerá do 
progresso da nossa agricultura ainda. tão precaria. Enquanto a maio
ria dos agricultores empregar no amanho dos campos processos ~ 
methodo coloniaes, nada semoS' d.: solido na economia nadoo.a] . 
Não se comprehende que o orçamento da Agricultura não contenha 
medidas que visem facilitar a aquisição de machinas pa.ra a lavoura. 

O augmento pleiteado ê inSignificante, em face do.s gra·ndes bl'
neficios que advirão da ,,ua applicação. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Agenor Monte -
Adelmar Rocha. - Freire de Ar.drade. 

N . 135 

Verba 7• - Subvenções e auxilios. 
Augmente-se a si:•b-consignação 4 de 50 para 100:000$. 

fustificsção 

A Bocola precisa contractar tns technko.s estrangeiros para com• 
pletar seu quadro docente de especialistas em 9enetica e bacterio
logia . &ses professore-s não podem ganhar menos de 3:000$000 men
saes. Se prevalecer a subvenção da proposta. ficará a Escola im
possibilitada de importar os releridos technicos. 

Sala das Ses5ões, 18 de Julho de 1935. - Agenoc- M;;,flle. -
ildelmar Rocha- - F~re de Andz-ade. 

·N. 136 

Verba 7• - Subvenções e Auxilias. 
Augmente,..se, para 200:000$ a sub-consign.açao 5. 
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Justificação 

O auxilio ccn.s:gna.do na propo-;:a orçamenta;·ia visa pcrmittir 
ás escolas beneficiada~ completarem seu corpo docente. contractan
do cspecia listas , 

Temo:; s~:s escolas no Paiz qul: carec~m d~ contractar pro
le~sor~s . Se dermos a cada uma wn unic<.o cspcdalista. rom ven
.::imento; de 3:000$ meu.sac~. minimo que se póde pagar a technico 
n~ss.as c<nldiçõe.'. a subvenção pro;:>osta seria in.çuffic:~ntc para <~t
tender a todas as escolas. 

Sabemos que o Ministerio da Agricultura pedira 500:000$ para 
c ssa ~uh-consignação. ~ que !oi rcdm:id<l ;=ara 100:000$ pela com
mi~são do Míni·,t.?rio da Fa~cnc\<1. 

E" muit.: justo ,, necess:nic o acc•·escimo pleitea:::o. 
Sala das S~·;sões. 18 de Julho de 1935 . - Agcnor Monte. -

Adclnrll.r Rocha. - Frr:irc de Andrade. 

6. 137 

V crba 7" - Subv~nçôes e 'luxilios. 
Accr~~cent~-se : 

27 _ Auxilio pd~a d(!senvolvimcoto da Colonia David 
Caldas ......... _. __ .................. 315:000$000 
Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. - Pin::.< Gayoso. 

Adclmar Rocha. - Fre-ire de Andrade. 

7 ustificação 

A colonia David Caldas. situada distante 2 kilometros da capi
taí p!auhvense. fo; organizada em tcrrac. do antigo nuclt'o do Go
v~rno Fecbral. 

Apesar das anteriores dotações orçamentarias. o nucleo fôra aban· 
donado pelos impecílhos surgidos com a falta de opportunidade de 
applícação das citadas dotações. A dirccção local de um serviço .. k 
coloni::;ac;bo tem que attender despesas urgentes c variavcis, difficil 
senão impossível prever, de forma systematica, do ponto de vista da~ 
exigencias de uma tabella orçamentaria, calçada sob os rigorismo~ c 
filigranas burocrati.cas. 

Na época afflictiva dos rigores da secca de 1932. como sóe ;~.con· 
tecer, em épocas semelhante>, grande massa de flagellados nordesti· 
nos se deslocou para o vale do rio Parnahyba, provocando a inva~ãc. 
de immigrantes ao Governo do Piauhy difficuldadcs sommadas as qtt~ 
já vinha soffrendo porque o proprio tcrritorio do Estado era victima 
da calamidade dimaterica. Os recursos estaduacs c a·.1xilios do Go
vemo Federal a administração est•dual voltou suas vistas para as ter· 
ra.s abandonadas de David Caldas. Feito o saneamento local, por meio 
d-e drenagem racional e com assistencia directa das Directorias de 
Obras e Agricultura. Saude e Instruéção a administração piauhycnse 
conseguiu transformar um a faixa do terriorio nacional. até então mal
sinada, oride campeava as endemias do "hinterland" e onde fallira a 
administração federal em um nucleo sadio e promissor. Hoje David 
Caldas apresenta um feliz aspecto de pratica reali~adora: mais de cem 
casas, centro de saude, escolas cooperativas, machinarias e campas de 
cultura. 

Contrapondo-se ao estabelecido anteriormente o immigrante nor
de~tino se fixou em David Caldas, onde continúa re~ebendo _assisten• 
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da cuidadosa mantida pela· administração piauhyense: Obra eminen· 
temente nacional, porque attende ás populações de varias Estados l' 

verdadeiramente colonhadora, por que está integrando na civilí~ação 
homens retardados pelo insulamento do sertão justifica de fórma catc
gorica e insophismavel oamdlio que ora se determina. A disposição 
presente traria um accrescimo de despesa passaRdo o total da "Verba 
7.•" de 6.285:000$000 para 6.600:000$000 . 

Porém, encontramos no Orçamento do Ministcrio da A~:ricultur~ 
na "Verba 3."" a sub-consignação n. 19 com uma apparclhagcm 
burocratica do serviço de colonização capaz de fi~c~li~ar a applicação 
do auxilio, por isso que na referida ''Verba 3."), parte II (segunda), 
"Pessoal Variavel" n. 29 poderiamos deduúr 130:000$, rcst~ndo um 
total ainda de 11:060:000$ e na consig_nação "Material" n. 4 ~a. 
mesma .. Verba 3.•" poderíamos deduzir 185:000$ íicando "Material 
Permanente" com um total de 5. 000:000$000. 

De duas consignações destinadas a outros servtços de coloniza
ção que não demonstraram nenhu aproveitamento poder~se;ia retirar 
uma pequena quantia para oerviço $Ímilar de effíciencia sobejamente 
rt:eonh ecida. 

E assim até radical independcncia do nucl~o devemos auxiliar 
a· co!onla David Caldas. 

Sala das Ses.~ões, IS de Julho de 1935. -· Pires Gayoso. 

r-;. 138 

Onde convier 
Para fundar um Campo Experimental de Po!ycultura na cida

de de Crato, no Ceará. 350:000$000. 

] ustíf icação 

O Caríry, rica e uberrima região do C€ará, é o celeiro dos .-~r
tOes de quatro B•tados do Nordeste. Neste momento. mesmo. o ser
viço Geologico do Ministerio da Agricultura lhe va~ prestando um 
notavel melhoramento, qual seja o do augm~nto d·::> volume de agua 
de suas nascentes permanentes. na vertente oriental da serra Arari
pe, o que faz prever um desenvolviJ."ru:nto singular em sua polycul
rura. Fundamento, ainda, a emenda na que aprese-n.~ei á Receita, vi
sando o seu inciso 74, referente as rendas prevista>" para o Serviço 
d<: Plant~ Texteis. 

Sala das Sessões. 7 d~ Março de 1935. - Xilvi·er de 0/iv(}ira. 

N. 139 

Verba 7." (Subvenções e Auxílios) n. 2 - Substitua-sr onde 
s<? lé: Estado de Set"gipe, 200:000$000" por: "E">tado de Sergipe 
200:000$000", alterando-se o total para ré~• 3.150:000$000. . 

J usti[icaçiio 

O Serviço de Plantas Texteis no Estado de Sergipe vem sendo 
executado pelo Mínisterio da AgricLÜtura, em virtude de um accor· 
do". typo federal, entre a União e o Governo sergi.pano, concorren
do aquella com dois terços c este com a terça parte da de.s;p~sa. 

Acor.te.:e, .porém, que, com o extraordinario des.envolvim~to do 
plantio. do algodão naquellc Estado, cuja producção ascendeu de . 
3. 500.0000 ks. em 1931 a 8. 500. 000 ks. no anno pa.s.~ado. estimao-
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do-Ge jã em mais de de:~; mi.lhõe.s de kilos a safra corrent~. novas :ue
c~ssidades se crearam para os serviços de !iscalisação e incentivo 
da cultura dessa safra. 

Assim e que hoje se toma indispensav~l a creação naquelle Es
tado, que já tem campos de semente •n<.l!~ zonas norte e centro. de 
mais um .para attender â parte Sul. Necessitando prem!!nte tambem 
é a installação alli de uma camara-autoclave para o expurgo das 
sementes destinadas ao plantio. 

Por outro lado, a designação de agronomos para percorrerem 
o Estado em todos os sentidos, propagando "ntre o5 agricultores o 
UJ30 da cultura mechanita do algo::ão, por meio de demonstrações 
praticas nos cam·po~ .palestras. etc., e providencia que .Se não pôde 
retardar. Pensam ainda o> technicos, a cujo cargo estão os serviços 
do algodão em Sergipe, que é de immediata n~cessidade o estabele
cimento de campos de cooperação á margem das estradas de ff'.rro 
e de rodagem. para que. vendo-o:;, os plantadores adstrictos á ro
tina. abandonem-na pelos novos processos alli a seus olhos, execu~ 
tados com proveito. 

Ora, a actual verba destinada aos serviços de plantas textels 
em Sergipe - 200:000$000 por parte do Governo Federal e ..... 
100:000$000 d~ contribuição do Estado - é por demais escassa para 
attender a toda·s as modificações c melhorias de serviço atrás aponta
dos. Dahi a presente emenda, que visa alterar o "accordo" ex.ist~m
t~ entre os dois governos, d::: modo qu~ o Federal augmente para .. 
300:000$000 a sua quota e o Estadual eleve a 150:000$QOO a sua. 

Sala das Sessões., 15 de Julho de 1935. - At!U!ndo Tr>stes.~ 
Melchis<x/ec:k Monte. Deodato Maia. 

N. 140 

Verba 7 .• - ('Subvenções e Auxilias) - N . 3. 
Accrescente-ue : "Estado de Sergipe ·: 50:000$". modificando--se 

o total para I. 170:000$000. 

J u.stificação 
Já -doze Estados brasileiros contractaram com o Governo Fede

ral entregar..,]he a admnistração e orientação t:chnica, por interme
dio do Serviço de Fructicultur.a do Departamento Nacional de Pro
ducção melhoramento, i.n.specção, fiscalização '! defesa sanitaria da 
fructicultura em seus territorios.. A e:x:ecução desses "accordos" tem 
produzido immediatos e apredaveis resultado>. 

Agora, Sergi-pe, que tem possibilidades magnifica.s no cultivo de 
certas fructas, notadamente a manga e o caju, deseja dar uma orien
tação tecbn.ica ma!s ·acertatla, mai:; firme, á cultura das arvores fru
ctiferas adaptaveís ao seu clima e ao melhor aproveitamento da sua 
producção. · 

Por isso, pleiteia o eõtabelecimento de um accordo nos mesmos 
moldes <lo3 ~ue já foram celebrados· "-'Dtre a União e' outros Esta
dos. concorrendo aquella com a quantia de réis 50:000$000 e contri
buindo o seu governo com a importanda de 25:000$000. 

Sala das Se~sões, 15 de Julho de 1935. - Amando Fontes. -
Melchisedeck Monte. - Deodato Maia. 

N. 141 

• Acê:re;cente-se á verba 7.• (subvenções e auxllio>) do Minis
teria·. da Agricultura, onde convier : 
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Rs. '!20:000$ (cento e vint~ contos de réis) , para 
perior de Ag-ricultura de São Bento em Pernambuco. 

Sala das Sessões, 17 de Julho de 1935. - João 
Aldc Sampaio. - Souza Leão. - Rego Barros. 

Justificação 

a &cola Su· 

Clropha.s. 

A E~.c:ola Supcri.:Jr de Agricultura de São B::.n~o. subvenciona· 
da pelo Estado de Pernambuco é um estabelecimento com 18 annos 
de existencia no qual tem ·~ido diplomados centenas de agronomos. 
que vem prestando magnificos serviços ao Paiz, qu~r em cargos pu
blicos quer em actividades particulares. 

Já gozou. além. dizto, de uma subvenção federal que foi suppri· 
mida na creação- do M!nisterio da Educação. Po~ue a alludida Es
cola. ainda. mais, excelleontes installações " uma propriedade_ ag_ricola 
com ar~a approximada a mil hectare:; no centro da qual se ach<l 
<"or:.struida . . 

Agricultura. 
N. 142 

Verba 7" - .Accrescente-se : 100 contos á Escola de Agronomia 
do Ceará e 50 contos á Escola Normal Rural de Joazeiro, naque)J.~ 
Estado. 

J u.stificação 

Um estudo, imparcialmente feito. sohre as condições em que 
ora se encontram os processos agricolas no Norte e no Sul do Pai::, 
dá. uma impre~são desoladora do descaso em que os poderes publico> 
têm deixado, no tocante a este particular, nada menos de 11 Estado> 
da Federação, ou sejam todos os do sptentrião do Paiz;. E', portanto, 
muito de louvar, e, mais que isto, digna de muito a.poio a iniciativ~a 
particular que creou os dois m'odelare< estabelecimentos a que se refere 
a emenda acima. Do primeico, que é um instituto notavd, que muito 
tem servido á agricultura do Nordeste, têm sahido innumcros agro· 
nomos, que hoje occupam postos de destaque em SC:I'\!ÍÇOs publi(l? ' 
ou, mais ainda, na lavoura; á outra é uma escola modelar, unica n<> 
genero, entre nós, que cumprindo á risca os postulados torreano~. 
professa, praticamente, o ensino rural, preparando professoras que dali 
sahem habilitadas ao magisterio da creança dos sertões, tendente a 
fixar o homem sertanejo á sua propria gleba nativa. Só isto justifka · 
a emenda, que lhe favorece a existenda prenhe de grandes difficulda· 
des, noutros factores, não a sommassem ás · suas reali~ações, como a 
propaganda educacional, que, pôr via do seu jornal proprio - "O 
Lavrador'' - e por conferencias periodicas e semanas ruralistas, fa:; 
constantemente permanentemente, . em toda a região do Cariry, onde 
se acha localizada, · 

Fundamento a emenda, ainda, na que apresentei, á Receita., au 
seu !nsizo 74 - Setvic;os de Plantas Textis, e que é a de n. 1-B, de 

. 18·7-9:!.5. 
Sala das Se.ssões 18 de Julho de 1935. - Xavier de Oliucira. 

N. 148 
Verba 7• - Subvenções e Auxilias - Sub-consignação n. > 

Accrescente•se: "Rio Grande do Norte, 100:000$000 . " 

Justificação 

O Rio Grande do · Norte, por seu governo, mantem o serviço de 
Plantas Texteis, no termo do artigo 2" do Regulamento approvad o 
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pelo decreto n. 16. 12 2, de 11 de Agoto de 192.3. Quer ac:i:prdar com 
o Governo Federal para o serviço de Fructic:ultura, nos termos em 
qu~ é feito com outros Estados. E' r;u;oavel que em vista desse desejo 
do Estado nordestino consigne•se logo verba para o exercic:io de 19~6. 
afim de evitar a abertura de creditas e:xtraordinarios para isso ou que 
o accordo não possa ser feito em vista da falta de \'erba consignada 
na lei orçamentacia. 

E' o que pretende a emenda. 
Sala das Sessões. 18 de Julho de 1935. João Caf~ Filho. 

Martins Veras .' 
N . 149 

Verba 8"- Obras -Sub-consignação n. 1 . 
Accrescente·se : Sendo d~entos contos de réis destinados á cons· 

trucção na nova Capital do Estado de Goya:, de um p~edio para o 
funccionamento da lnspec:toria Agrícola c de mais repartições subor
dinadas ao Ministerio da Agricultura. 

J ustific:ação 

Com o destaque que fu, não visa a emenda dar ao E_staJo. 
oe Go~ um<~ situação privilegiada dentro do orçamento da Repu· 
blica, mas por em alto relevo uma necessidade do serviço federal n.a· 
quella unidade brasileira. Rico é o Estado de Goya~. tanto no solo 
quando no sub-solo. Sua matas de cultura, com incontaveis espec:iu 
de madeira de lei. são de enorme extensão e inegualavel ube~"dade . 
Vastos, naturalmente gramados e cortados por bellos mananciaes são 
seus campos de criar. Grandemente metali:.ado é seu sub·solo, onde 
abundam o ouro, o nickel e o ferro. Lá, portanto, em ambiente tão. 
propicio á agricultura, á pecuaria e . á mineração, muito terá que f a ter 
o Ministerio a que cabe impulsionar a producção nacional . 

Entretanto, esse Ministecio n ão tem no Estado um só predio em 
que funccione qualquer repartição de seu departamento, por meio da 
qual possa fomentar e depender riqucsas ·que tanto hão de cont.ribuir 
para a grandeta economica do Pai1.. 

A lnspcctoria Agrícola, que lá se installou ha perto de trin~~a 
nnnos, vem funccionando em predios particulares com o onus de pe· 
sado aluguel e sem a vantagem da commodidadc. 

E' pois de se acolher a emenda que, sem augmentar de um s6. 
real a consignação proposta, outra cousa não collima senão melhor 
apparelhamento e maior efficiencia de um serviço federal, cuia ne· 
cessidade se fa~ senti, mais talvez do que em qualquer outro. por 
Estado de Goyaz. 

Sala das Ses~ões. 18 de julho de 1935 . --- Claro Godoy. -
Vicente Miguel. - Lauc!zlioo Gomes Almeida . 

N. H O 

Verba s• - Obras - Em vez de 1. 700:000$000 diga·se , ... 
l . j00:000$000 . 

Verba 7• - Subvenções e Auxílio ~ - A ccrescente•sc onde fõr 
conveniente : . .. :;:, l' 

27. Auxilio á Cooperativa .Agricola Centn.l, em Fo~a-
lez;a (Ceará) , para a installa.ção de uma usina de 
beneficiamento de cajú e derivados . . . . . . . . . . 60:000$0000 

28. Auxilio á. Cooperativa. A gricola de Capistrano de 
Abreu, Estado do Ceará, para acquisiçãa de m;!-
chinas agrarias c de beneficiar alg_odão . . . . . . . . 60:00(),$.QOO 
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29. Auxilio á Coe>perativa Agrícola de S. L~ do 
Curú, para acquisição de machinas de beneficiar 
algodão . . . . · ......... ,,., ..... ,..... 30:000$000 

f ustificação 

ll.s cooperativas a que se destinam o~ a uxilios :;u pra ~ão associa· 
ções agricolas fundadas por directa iniciativa official, em 1934 quan· 
do inteventor no Estado do Ceará o Major Roberto Carneiro v. 
Mendonça. 

Apesar do esforço dos agricuitores, .em geral pobre~, ialtam·lhes 
meios pecuniarios para realí~ar certos ernprehendimentos indispensa· 
veis ao amparo da producção. O governo indo ao encontro de sua$ 
legítimas aspirações cumpre o dever de fomento . á agricultura, por. 
intermedio do cooperativismo bem orientado. . 

O auxilio á Cooperativa Agrkola Central, em Fortaleza (Ceará), 
para installação de uma usina de beneficiamento de cajú e derivados 
é opportuna e visa a indu&trializ.açáo de um fruto mui ab"Undante no 
litt~ral do Norte, até hoje, sem aproveitamento conveniente. Do cajú 
se preparam numerosos productos, taes como doces em calda e em 
massa, bebidas com ou sem alaJO!, confeitos, etc., todos os bastante 
apreciados. . • 

Os auxilias ás cooperativas de Capistrano de Abreu e de S . Lui~ 
do Curú serão applicados na acquisição de machinas agradas c d<:
beneficiar algodão, para serventia dos lavradores cooperados. Não sc1 
de amparo mais efficiente que esse de incrementar a actividade rural. 
proporcionando-lhe meios para çompra de appardhos e rnachinistno> 
de trabalhar o solo e beneficiar as colheitas. 

Concedendo-se os auxilias acima relacionados não haverá augmen· 
to de despesa, nem tampouco se prejudicará a Verba 8", que, dimi
nuida de pequena irnportancia, continuará a attender ás obras que s~ 
venham a executar. 

Sala das Sessõe>. S de Julho d~ 1935 - Humberto de Andr.'ldc:. 

N. 151 
Verba l9' - Obras. 
Diga·se: 1.020.000$000 em lagar de 1.060:00$000. 
Verba 21" - Subvenções: 
Accrescente•se onde convier; 

7. Subvenções á Santa Casa de Misericordia de Sobral 
(Ceará) . · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000$000 

8. Subvenção ao Dispensaria dos Pobres, em Sobral 
(Ceará) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20:000SilOO 

] a.stifir:ação 

ll.s duas instituiÇÕ!!:s de caridad~ e assistencia prestam notavci" 
serviços ás populações da região onde se acham situadas, rnui part~cu
larmente aos indigentes, nunca tendo recebido auxilio algum da União. 

As subvenc;;ões propostas não acarretam augmento de despesa. 
nem a pequena reducção da verba 19' de onde provem o auxilio .•. 
causará transtorno ás o.bras a que se destinam. 

Sala das Sessões, 8 de Julho de i935. - Humbi!rto de Andrade. 

N. 152 
Verba 1." - Serviço Diplomatico - S\c 3 - Réis .. . ...... . 

1 o ' 500 :000$000 -
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SI c. 3 - Discriminar o crite:rio de distribui~ão das quantias aos 
funcc:íonarios do corpo diplornatico a áemplo do que foi feito com 
o Servi~o Consular (s\c. n. 3, da verba 3•) . 

Justificação 

Tratando-se, como se trata de assumpto, delicado, reservo·me o 
direito de comparecer á C. de F., antes de ser relatada a emenda. 
(Reg. Int., art. 70). 

Sala das Sessões. 17 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

EMENDAS N.Ã.O ACCEITAS PELO SR. PRESIDENTE DA CA
MA.RA POR INFRINGENTES DA CONSTITUIÇÃO FE
DERAL 

N. 1 
Ao orçamento do Ministerio da fazenda: 
Título I - Encargos Geraes da União - letra b - Dívid:.., 

Fluctuante, n. 1 - Dividas de Exercícios Encerrados - .Accrescente· 
.e mais uma sub-consignação: Para pagamento da gratificação da ta· 
bella Lyra, aos funccionarios de varias mínisterios, 200:000$000. 

] ustificação 

Da verba - Dividas de Exercícios Encerrados - transferi pela 
emenda aos encargos da União, em vista de sentenças judiciarias,· a. 
importancia de 800:000$000 que sornmados aos 200 contos· já con· 
signados elevam essa verba a 1 . 000:000$000. Resta assim 1 'í. 200:000$ 
na sub•consignação n. I . Accresce que por uma emenda conjuncta 
á já referida, reduz.~se a verba a 14.000:000$000, aproveitando-se o 
saldo d~ 200:000$000 para attender á justa aspiração dos funcciona· 
rios publicas, que -não receberam a gratificação da tabella Lyra por 
falta de verba em exercidos anteriores. 

Parece•me, assim, sem despesa nova, attendidas obrigações diver· 
sas da União para com os seus servidores. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - João Café Pilho. 

N. 2 

Verba 1. • - Gabinete do Ministro : 
Na s/ c n. 3, onde se lê "20 quotas, de Yalor igual ás abonadil-ti 

ao pessoal da Rccebcdoda. do Districto Federal", leia-se: "16 quota~. 
de igual valor ás abonadas ao pessoal da Recebedoria. do District..., 
Federal, 4:800$000". 

Na s/c. n. 4, onde se lê: .. 6:990$000", leia-se: réis 4:800$000 

Justificação 

Os funccionarios do Thesouro, depois da reforma Oswaldo Ara· 
nha.. ficaram privilegiados. Em quanto os demais servidores da Na· 
ção foram guilhotinados com o véto, os funccíonarios da Faz.enda vão 
6endo augmcntados todos os annos. Ahi temos o exemplo. Em 1935, 
conforme se vê da lei n. 5, eram pagas 16 quotas ( 10 ao porteiro; 
6 ao ajudante). Na proposta para 1936, o porteiro passa a receber 
12 quotas e 6 quotas o seu ajudante. 

E~quanto· isso, se pretende dispensar contractados chefes de nu• 
merosas famílias, por falta de recursos! 
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Parece extranhave\ que seja eu o autor desta emenda. 
Mas outra não poderia ser a minha attitudc. Não estou na 

Camata para concordar com injustiças flagrantes, dentro da dasse 
que represento . 

Que differença pode haver entre o porteiro que serve com o Mi· 
nistro da Fazenda e o porteiro que trabalha em qualquer outro Mi
nisterio? 

Que differença pode haver entre o es<:ripcurario que serve na 
R.ecebcdoria e o escripturario do T ribunal de Contas ou official ~e 
qualquer Secretaria de Estado? 

Se a situação financeira permittisse seria, então, o caso de se 
fa~er a equiparação de todos aos funccionarios "do Thesouro e Rece· 
bedoria . Não desejo. tambem, propor reducção ou extincção de quo
tas, ate agora, abonadas. 

E' de se convjr, entretiUlto, que ccnstituc verdadeira injustiça 
augmentar·se essas quotas antes do reajustamento do funccionalismo , 

Dahi o meu alvitre de se manter os mesmos quantitativos cons· 
tant!:3 das leis orçamentarias de l9H c 1935, ainda mesmo que hou· 
vesse nece~sidade de ser expedido um decreto legislativo, declai':ln
do•5e que não haverá augrnento na~ quotas, até q"l.\e se faça o rea· 
justamento. 

Sala das Ses5ÕC!<. 17 de Julho de 193;. -- E dmundo Barre:to 
Pinto. 

N ., . .;) 

Verba 2.' - Administração da Fa:enda e The~ouro Nacional. 
S/c n . 12 - Onde se lê: "2.982 quotas. etc., 894:60oO$". 

leia• se u2. 902 quotas, etc., 8 70 :000$000". 
S/c n. 13 - Onde se lê: "lmportancia que se presume. etc., 

1.109:304$000", leia•!t: "lmportancia que se presume, etc., réi< 
l. 0'79: S' 44$000" . 

]ustificsçllo 

E.mqua.nto nã.o fôr feito o reajustamento dos demais funccion~· 
rios da União, não devemos conceder augmentos de quotas. 

Reporto·me ao que declarei na emenda do pe~$0al do ~abinete 
do Mioistro . 

A minha emenda manda restabelecer u dotações da lei orç<l · 
mentaria para 1935. 

Sala das SessOes. 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 

N. -i 

Art. No orçamento da Faculdade de Medicina. onde se di: 
"Pessoal fixo. . . 26 assistentes a 7:200$ do ardendo e 3:600$ de grA· 
tificação", escreva•se: "IZ6 assitente' a '7:200$ de ordenado e réi~ 
3:600$ de gratificação" . 

.Art. Acrescente-se, na verba "Pessoal fixo'" os assistente~ assim 
dispoatot: um asaistente•c:hefe a 8:000$ de ordenado c -4:000$ de gra
tificação; um assistente a 6:400$ de ordenado e 3:200$ de gratificação: 
quatro assistentes a -4:160$ de ordenado e 2:080$ de gratificação . 

.Art. A despesa correspondente ao augmento de num~ro de as• 
sistentes · na verba. "Pessoal fixo" é retirada da verba li da Facul· 
dade de Medicina, por onde actualmeote recebem os. referidos as· 
sistentes. 

Sala das .~s. 8 de Julho de 1935. - Abelardo Msrirrho . 
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Justificação 

Não ha auymrmto de despesa. Trata-se apenas de estabelec-er
~e. no Orçamento, com clareza, por onde recebem os assistentes da 
Faculdade de Medicina. Actualmentc. em virtude de ser~m pagos pela 
verba de "Pessoal variavcl", não têm dia fixo para receber tão min · 
iUados vencimentos e, acontece, ás ve:~;es, que os mesmos passam me· 
zes sem receber vencimentos, eJnquanto os seus collegas, igualmente 
assistentes, com os mesmos onus e direitos - classificados na verba 
.. Pessoal fixo" - recebem no terceiro ou quarto dia util e nunca 
~offreram atrazo. Trata·se, pois, de uma medida justa . 

. N. 5 

Inclua·sc onde convier: 
Art. Nenhuma despesa de caracter va.riavel. ainda que rc:gi:!· 

trada no Tribunal de Contas, será cffectuada sem autori~ação do Mi
nistro da Fazenda, após exame acurado e classificação quanto á ~uà 
utilidade, sua viabilidade financeira, seu vaior economico c sua ur· 
gencia na execução. 

Art. Todas as acquisições de rnateriaes serão cffectuada~ atravé:: 
a Commissão Central de Compras. 

] u.stífic~ção 

De accordo com o artigo 2." do Decreto n. 2v .150, de 15 de 
Setembro de 19 B, confirmado pelo artigo 50 da nova Constituição, 
o Orçamento será uno, em opposição a dispositivos existentes que 
admittiam a previsão da Receita e a fixação da despesa como orça· 
mentes distinctos. 

Na fixação da despesa cada Ministerio organi:1;a, em sep:uado, 
a proposta de suas despesas para o exercício vindouro, enviando-o ao 
Ministerio da F~enda, que, por intermedio da Commissão de Orça• 
mento, creada pelo art. 3.", letra d, do Decreto n. 23 . 1 SO, acima 
citado, após rigoroso exame de conjuncto, fa:r. a fusão, organi::a qua· 
dros demonstrativos, presta informes c dá esclarecimentos uteis ao 
estudo orçamentoria na Camara dos Deputados. 

A despesa da União será effecutada de accordo com as leis orça· 
mentaria c especiaes, votadas pela Camara dos Deputado;;. 

Publicadas as leis, o Tribunal de Contas lança em seus registrO$ 
os creditas nellas contidos c os Ministerios organi~am as tabellas de 
distribuição dos creditos ás diversas repartições, indicando as esta
ções pelas quacs se devem rcali:ar os pagamentc·s. As tabellas de 
di&ribuição de creditas ministcriac~ são remettidas ao Tribunal de 
Contas que, após exame minucio!o, a registra, se estiverem legalmente 
organi::;adas, ou devolve ao respectivo Mini~terio, as que não preen· 
chcm oe requiaitos lcgaes. 

A dc$pesa é dividida em duas partC> distinctas: uma fixa e outra 
\'ariavel. 

A despesa fixa abrange a~ despesas permanentes, decorrentes de 
leis organicas ou empenhos permanentes, com prazos de venc:imen• 
tos determinados, com~ sejam, as desp_esas com o pes.wal, a.ctivo, ina· 
ctivo ou pensio'nistas, pagaveis em folha, de accordo com as normas 
guaes e especializ.ação orçamentoria e com as tabellas approvadas e 

· são pa.gave:is pelas thesourarias ou pagadorias das repartições incum
bidas do pagamento . 

A. despesa variavel comprehende toda a despesa não prevista na 
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parte fixa. Ella passa por tres estagias: empenho, liquidação e paga· 
menta. Em todos os tres o T ribuna\ de Contas tem interferencia. 

O empenho consiste na dedttcção da importancia da despesa na 
respectiva dotação ou credito e se procede na repartição a que perten· 
cc. com a communicação, na mesma data, ao Tribunal de Contas. 

Na liquidação, os credores apresentam as contas ás repartíçõc• 
competentes para. v erificação de stta legitimidade c encaminhamento 
á contabilidade ministerial, cujo director ou chefe visa a requisição 
do pagamento feita pela repartição subordinada, submettendo-a á apr;:• 
ciac;ão do Ministro, juntamente com a ordem de pagamento. a emittír. 

As ordens de pagamento são remettidas dírectamente ao Tribunal 
de Contas ou a suas delegações. que, no caso de as registrdr, a5 cn\
viará á Contabilidade Central da Republica e, no cnso de recusa de 
registro, as devolverá ao Minis tcrio de origem. 

A Contabilidade Central da Rcpublica, depois dt annotal·a em 
~ua escripturação, as cnc~minha á~· estações pelas quae' se devem rca· 
li:z;ar os pagamentos. 

A recusa de registro por parte do Tribtmal de Contas. em qual
quer uma destas phases, implica em d fci to S\lspen~;vo, ~om recurso 
para o 'Congresso Nacional. 

Se é certo que uma despesa registrada no Tribunal de Contas 
foi submettida a todas as provas necessarias e com proba to ria~ de sna 
legalidade e deve satisfazer juridie<~mente. econornicam ente pó de ter 
valor secundarissimo. Ainda que as despesas se executem com per· 
feita iegalidade. não quer isso di:z:.er que não possa ter havido dissipa· 
ção de dinheiro publicas. Dentro da mais estricta e rigorosa !eg-ali· 
dade a despesa pó de ser criticavel ql•anto á sua utilidade. Não ba~t:l 
que as despesas das differentes verbas orçadas c di~tribuídas se movi
mentem por quem de direito e dentro dos preceitos reg\tlamentares e 
legaes: é preciso, ainda, e prindpalment<:. que attend:tm ao principio 
da necessidade e reproductividade. 

Considerando que na escolha do Ministerio não prevalece exdusi· 
vamente o criterio da competcncia technica, mas tambem conceitos de 
ordem politic;~ c regional, que cada Ministro trat:a o seu programma 
independentemente. sem preoccupa<;ão de uma obra de acção con· 
juncta, que as verbas são conseguidas pelo prestigio da for~a politica 
que as pleitea. é. facil aquilatar os prejuízos que se originam dessa 
dcsa.rticulac;ão na administração . 

A emenda tem por fim remediar, tanto quanto possível esses in· 
convenientes. Tem o intuito capital de fiscalizar a applicac~o da des
pesa publica c extende a acção do Ministro da Fatenda a todos os 
Ministerios, submettendo as despesa~ . já eJCaminadas sob o ponto de 
vü•ta jurídico, a urn novo conceito de ordem economica, ponderando 
a utilidade de cada despesa, subordinando·a ao criterío a ncce55idade. 
upportunidadc, viabilidade financeira, valor cconomico, nrgencia r qu :tn· 
to " su~ situ2<;ão na escala a~ necessidades geraes do Pait . 

N . 6 

Verba XII - Saldos c gratificaçõe.< de officiac~ -- Cunsigna~:ão 
pessoal - Diverso6 ~er.~i~;o~. 

N . - Onde se lê: "addicionaes de lO % ao \)cssoal da 9." c 
contingentes de fronteira:. das s.• e s.• Regiões Militares: diga•sc: Ad· 
dicionaes de 20 % áo pessoal da 9.• e contingentes de fronteiras das 
5. • e 8. • Regiões Militares, inclusive ás guarnições de Tberezina c 
São Lu.i.t do Maranhão, 
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Ju~tificação 

São beneficiados com as addicionae~ de que trata a verba acima, 
não sómente. os contingentes puramente de fronteiras, como as guac· 
oições de. Belém do Pará e de Manáos. 

Pertencendo os Estados do Maranhão e Piauhy, á m~ma 8." Re· 
gião, não se comptehende que. a estas ultimas guarnic;õ~, não ~c: 
c:rtendam as vantagens, que áqucllas cabe. 

Ora, bem sabido ê, que, as duas capitaes primeira~. apresentam, 
pela sua situação geogtaphka mesmo, todas a~ vanta.gem de conforto. 
barate~ de vida, facilidade de transporte, etc., dos grandes centros 
progressistas. Tão longe estão das fronteiras~ como as duas ultima~. 
para onde, de muito pouca vontade vão servir offíciaes do B:r.ercito. 
Assim é, que ha mais de dois annos, está a guarnição de There~ina, 
sob o c:ommando de officiaes subalternos, por não haver offida~ ~u
periores que desejem classificação no 2S B. C. 

Seria, pois, de toda a eq\udade a extensão do beneficio pleiteado 
ás guarnições do Moranhão e do Piauhy. 

Deixamos de pedir augmento da verba. para esse pagamento, ·por· 
gue acreditamos que, fe:íto o calc:ulo global, para attender as despesas 
verba, se poderá f~er frente ao abono addicional ás guarniç;óes pre· 
teridas. 

Sala d<~~; Sessõ-es. 18 de JÚlho de 1935. - Adelmar ROcha. -
Lino Machado. 

N. 7 

Ministerio da Educação e Saude Publica 
V e:rba 5. • - III. Escola No r mal de Arte~ e . Offic:ios '"Vt/ ences· 

I ao Bra:~;''. 

Sub-consignação 28: 
EDl ve~ de 100:000$, diga·se 92:800$000: 
Sub-consignação 26: 
Em V!!:Z. de - 1 ltledíco - gat. 4:800$, diga·se 1 medico -

ord. 8:000$ - grat. 4:000$. Total - 12:000$000. 

1 ustificaçiio 

Não ha augmento de despesa. Apenas visa a emenda transferir 
uma parte da verba. constante da sub•consig • 28 para a 20, afim de 
equiparar a. remuneração do medico da Escola "W ences\áo Br~" á 
dos professores do mesmo estabelecimento. 

E' um acto de inteira justiça, tanto mais que os medicos de outrús 
departamentos subordinados ao mesmo Ministedo percebem vencimen· 
tO$ maiores, aos quaes a emenda pretende e(!uíparar. 

O medico do Externato Pedro li percebe 14:400$ e o do In· 
ternato 7:200$, ao passo que o da Escola ''·Wencesláo Braz" percebe 
apenas a irrisoria gratificação de 4:800$, não obstante accumular a~ 
funcções de medico do Internato e do B:z:ternato do meamo edu· 
c:andario. 

Sala das Sessões, 18 de Julho àc 1935. - lAudelmo Gomell 
.:le Almcidll. - Vicente Miguel. - Domingos Vellasco. 

Verba 9". 
C9nsignação pessoal: 
Sub-consignação n. 4: 

N. 8 
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Hospítaes de 1. • classe: 
Leia•se: em Juiz de: Póra, São Paulo, Porto Alegre e Curytiba. 
Pessoal auxiliar~ 

3 Primeiros escripturario6 . . . . ...... . . ..... .. ..... . . 
2 Segundos escripturario6 . . . • . .. . .......•••... . . . 
\\ Almoxariíe . . .... . ..... .. .. .... . .... - . • •...•... 
I' Fiel . ... . ... . .. ......... . . ..... . ... .•.. • .... . . • 
4 P orteiros . . .... ... . . . .. .. .. . . . ...... . . .. .. ... . . 
-4 Cozinheiros . ... ...... ... .. ....... . ... ..•...... .. 

3 2 Serventes . . . ...... ...... . .. ...... ... .. . •• . .... . . 
4 .Ajudantes de cozinheiros . . .... . ... . · . ........ . . ... . 

Dificrença par mais da proposta: 60:138$000. 
Sub•consignação n. ~ . 
Hospitaes de 2.• classe. 
Em Belém, Bahia, Recife, Campo Grande. 
Pessoal auxiliar: 

2 Almoxarifes . . .. .... .... .. .... ..... ...... .. ... . . 
~ Primeiros escripturarios . . . ........ . .... . . . . .. . . .. . 
1 Segundo escripturario . . ........ . ........ , . . .. . . . 
-4 Porteiros . . .... .. ...... .... .... .. ..... ... ... .. . 
-4 Co::;inheiros . . ........... .. .... .... . . . .... ..... . 
-4 .Ajudantes àe cozinheiros . . ............ . . . . . ... .. . 

3 2 Servente! . . . . . .. . . . ...... . .. .. .. . . . .. . .. .... .. . 

Differenc;a para menos da proposta: ~9 : 3 30S000 . 

Justificação 

32:-400$000 
19:200$000 
1-'1 :400$000 

7:200$000 
33:600S000 
14:600$000 
97:152$000 

9:000$000 

228:H2S000 

12:2:40$000 
15:120$000 

4 :200$000 
18 :240$000 
9:768$000 
7:200$000 

97:152$000 

163:920$000 

Naturalmente por um lapso não figurou na proposta orc;amentaria 
o Hospital Militar de Curytiba como de 1. • classe, categoria a que per· 
tence desde o inicio do corrente anoo . 

N o exercido de 19:H já o pessoal militar tem 5ido distribuído de: 
accordo com o quadro em vigor para os hospitaes de 1." classe, tanto 
assim que o seu Director é T enente•Cronel, ha dois Majores, como 
fiscal e chefe de clínica, etc, 

.Igualmente as massas fo ram concedidas no mesmo exercício. con· 
!liderando o ho~pital na L" categoria·. 

A emenda visa regularizar a situação do pessoal civil, dando·lhe 
as vantagens que já t~rn os militares . . 

A prevalecer o critcrio de serem mantidos como de t.• clas,;e, 
apenas tres hospitaes, deveria descer de categoria o Hospital Militar 
úc }uil de Póra que está ''provisoriamente" por aviso mini!'terial man-
tido na 1. • categoria. · 

O augmento de despesa é de ~O :808$000. 
Sala das Se~ões. I i de Julho de 1935 . - Paula Soffre.5 Neto. 

Emenda - Verba 9.• - Consígnação pessoal ...,.... Sub·consig:naçáo 
n . 6 - Leia•s~~:: 

Para attender ao pagamento de 40 religiosas, zeladoras contracta· 
das com a .gratificação annual de: 1 :800$, sendo cinco para cada um 
dos hospitaes de 1.• e. 2.• classe - 72 :000$000. 
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J u.stificaçfio 

J\s irmãs ::eladora-5 dos hospitaes militares de I. • e 2. • cla!!Se rece
bem a insignificante gratificação de 100$ mensaes, em contraste com 
as z:eladoras do Hospital Centra1 que percebem WO$ mensae,, além 
de pertencerem ao quadro effectivo do pessoal. i.~·\ 

O augmento proposto importa em conceder apenas 80$000 n.~n· 
,aes a mais do que percebem essas irmãs que prestam os melhores ser· 
'lltços nos e!tabe!ecimentos de saude do Exercito. 

A gratificação actualmente em vigor mal basta para as sua• des· 
pesas de primeira necessidade. 

Sala das Sessõ~s. 15 de julho de 1935. - Pau{o Soares Neto. 
Úlurc Lopes. 

N. 153 

Orçamento da Guerra - Emenda - Verba 9. 1 
- Consignação 

material - Material permanente. 
Accresce nte,se : 
Sub•consignação n. 3 - Para construcção de novos pavilhõe> 

ampliando o Sanatorio Militar de Itatiaya - 200:000$000. 

Justificação 

O Sanaturio Militar de ltatiya é destinado ao tratamento e isola
mento dos tuberculosos do E:xercito. 

Acontece, porém, que a sua capacidade é redu:tida para podet· 
internar todos os tuberculosos militares, como se fa: necessari:! e de
correntemente dessa situação ficam. no Pavilhão de Isolamento do HoY
pita1 Central do Exercito, internados dez.enas de doentes, aguardando 
vaga, com graves preJUI:oo; para o seu tratamento. 

Sala das •Se,;sões. 15 de Julbo de 1935. - Par.1Io Soare& Neto. 
Lauro Lopes. 

Orçamento da Guerra - Emenda - Verba 13". 
Consignação pessoal, sub-consignação n. 7, leia-se.: 
. . . na forma das disposições regulamentares; da gratificação 

mensal de 250$000, aos medicos no serviço effectivo de radiologia no:; 
Hospitaes Militares e Policlínica Militar-

Justificação 

Mantida a mesma dotação global de 400:000$000 que comporta 
todas as despesas de que tratam a sob-consignação n . 7 e a emenda 
proposta, visa esta estender aos demais medicas radiologistas dos Hos· 
pitaes militares as vanta~~:ens concedidas ao~ do Hospital Cen~al do 
Exercito c Policlinica Militar. 

A gratifica~ão de '250$000 rnen~:u:s, sendo concedida a titulo de 
íudemnisação para os rl!eos decorrentes do trabalho com apparelhos 
de Raios X, parece logico que deve caber a todos os profissionaea mi· 
litare8 em igualdade de condições, não sendo razoavel estabel~er pri· 
vilegios. 

Sala das $e-.:;.sões. 15 de Julho de 1 ~35. - Paulo Soares Nefo. 
- Lauro LOpes. 
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N. 15~ 

Verba 13." - Consigr.ação pessoal Sub•consígn:~.ção n. 8. 
·~eclu::a.-s~ a verba para 540;000$000. 

Justificação 

A reducção proposta nessa sub-consignação que pela natureza 
de que attenderá bem o comporta, será conseguir_ os recursos neceS5a' 
rios aos augmentos propostos na verba 9.•, sub-consignação ns. 4, 5 e 
6 (Pessoal) • · 

Sala das Sessões, 15 de Julho de 1935 . - Paulo Soares Ndo. 
- Laut'o Lopes_ 

N. 155 

Verba' 16.• - Consignação material - Sub-consignação 1. 
Redu::a·se para 2. 700:000$000. 

Justificação 

A reducção de: . duz.entos contc-.s de réis na dotação dessa sub•con• 
signação destina-se a cobrir a despesa proposta na verba 9.•, consigna• 
ção material (ampHação do Sanatorio Militar de Itatiaya). 
- Lauro Lope.;. 

Sala das Sessões, 15 de }ttlho de 1935. - Paulo Soares Neto. 
O Sr .. Presidente - Vou levantar a Sessão, designando par21. a de 

segunda-feira, 22 do corrente; a seguinte 

ORDEM DO DL\ 

Votação do projecto n. 115, de 1935 (1.• legislatura), estenden• 
do aos fieis da Delegacia Fiscal de São Paulo e da. Alfandega de San· 
tos os beneficios do decreto n. 4, de 1935; com parecer da commis• 
são de Finanças e Orçamento sobre as emendas ( 2. • discussão); 

Votação do projecto n. 8~, de 19H (L• legislatura) (emenda 
approvada e destacada do projecto n . 32, de 1935, Primeira Legisla• 
tura}, dispondo sobre preenchimento das vagas de cirurgiões dentistas 
do Corpo de Saude do Exercito por sargentos diplomados em odonto· 
logia (discussão especial); · ·· 

\ 

Votação do projecto n. ll2•A, de 1935 (t.• legislatura), prp~ 
rogando, até 10 de Julho de 1936, o prazo fixado no artigo iO, do 
Decreto n. 24.642, de 1934 (Codigo de Minas); com parecer da 
Commissão de Justiça, contrario á. emenda e com substitutivo ao pro• 
jecto (.3! discussão); 

V.()tação do parecer n . 6, de 1935 (1! legislatura), mandando 
restituir ao Tribunal de Contas o processo de recusa de registro ao 
novo contracto celebrado entre o Governo Federal e a Pan-American 

! ( !!:lft!n O!SSn:>S!P) 
Olpu-ef ~p o~ op Ol!OdoJay op o~!lJn~suo:> -e ued •-:;,ui s.h~fV 

Votação do requerimento n. 70, de 1935 (1.• legislatura), do 
Sr. Abgu:..r .Bastos e outro, de informações sobre o fechamento da 
Allianc;a N acionai Libertadora (discussão unica) . 
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Votação do requerimento n. 71, de 192.5 (1.• legislatura), do 
Sr. Laudelino Gomes e outro, de informações sobre o cumprimento 
do art. 131 da Constituição, em relação ao "Diario Portuguer." (dis~ 
cussão unica); 

Votação do requerimento n. 72. de 1935 (L• legislatura), do 
Sr. Octavio da Silveira e outro, de informações sobre o fechamento 
da União Feminina do Brasil (discussão "-Dica); 

Votação do requerimento n. 73, de 1935 (t.• legislatura), do 
Sr. Barreto Pinto, de volta á Com.I!Ússão de Marinha Mercante o 
projecto n. 9, de 193) (1.• legislatura) (cl.iscussão unica); 

Votação do requerimento n. '74, de 1935 (1.• legislatura) , do 
Sr. Paulo Martins e outros, de informações, sobre vagas de delegados, 
commissarios e escrivães da Policia do Districto Federal (discussão 
unica); 

Votação do requerimento n. 7>, de 1935 (1.• legislatura), do 
Sr. Gomes Ferraz, de informações sobre arrecadação de "rendas in• 
dustriaes" do Ministerio da Guerra (discussão unica); 

Votação do requerimento n. 76, de 19·:.;- (1.' legislatura), do 
Sr. Abguar Bastos e outro, de informações sobre apprehens:to llo jor• 
nal •·Avante" (discussão unica); 

t.• discussão do projecto n. 219 de 193 ), autorizando a abrir o 
credito especial de 1. H0 :000$000, pelo Ministerio da AgricultUra, 
para pagar o pessoal do nucleo colonial da Fa~enda de São Bento; com 
pareceres contraries das Commissões de Agricultura e de Finanças e 
Orçamento. 

Levanta•se a Sessão ás 1 '1 horas . 

FIM DO 9.0 VOLUME 
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