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92: Sessão, em 22 de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; 

ARRUDA CAMARA, 1.o YICE·P.RESIDENTE; E· EUVALOO 

LODI, 2.• VICE-PRESIDENTE. 

:A.'s 14 horas, comparecem os sre. : Antonio Car!ol:l, Arruda 
C:lmaro. Pereira. L in1a. Agenor Rabelio, Ed.mar Carvalho, Claro 
de Godoy, Lauro L.opes, Jo.sê Pingarrilh o, Agostinho Monteiro, 
C!ementino Llsbõa, Genaro Ponte, Lino Machado, Ger:son Marques, 
Henrique Couto, Eliezer ~foreira, Godofredo VIanna, HUgo Napo
leü.o, F reit·e de Andrade, Pllnio Pompeu, F ernandes Ta.vora.. Mar
tins Veras, Samuel Duar t e, Souza. Leiio, Rego Barros. Antonio de 
Góe~. Domingos Vieira. H eitor 1\.laia, Alde Sampaio, Simões B nr
bo:sa, Yalente de Limo, Deodato Ma la, Pinto Dantas. Alfredo Mas
carenhas, Francisco ':Rocha.. Octavio Mangabeira, Leoncio Galráo, 
.Jair Tovat·, Henrique Dodsworth, Salles Filho, Hermete S!lvu, 
Prado Kelly, Ça.rdlJ.lo Filho, Lemgruber Filho, Bandeira. VaugbQn, 
A rthur Bernardes, Pedro Alebco, Levindo Coelho, '"Ç\."ashhtl':ton Pi· 
r !:>!?, Daniel de Car\·alho, Carneiro de Rezende, Ch r lstiano Ma.chado. 
Macarlo •le Almeida, .Tos(: Berna rdino, R ezende Tostes: Delphlm 
::1-forea-a, Pare!ra .Lima, Theotonio ~ronteiro de B:Lrros, Waldemar 
:E't!reira, B!as Buen?, Alves Palma. Gomes F erraz. Aurelfano Leite. 
Fabio At·anha, Jose Cn.ssio, Doming~ Vellasco, Lau<lelino Gomes, 
Vicente lllliSUel, Corréa õa Costa, Paula Soares, Franciscó P ereita. 
Dorval Melchia.des, Baptism Lu.sardo, Vespuclo de Abreu. João Slm
plicfo, Vict or Rul!somano, Adalberto Corrêa, Fan!a Ribas , Nlcoiau 
Vergueit·o, An~ Badra, Antonio carvaltlal, Aus t:ro ae vnveu-u, .n-t·· 
thur da Rocha, Francisco Moura, Alberto Surek, D a m a." Orti:z:, Jos~ 
d(, P atrocinio e L ourenço Baeta N eves. (87). 

O Sr. Presidente - A lista d e presença accu~~a o compa• 
r ecimento de 87 s rs. Deputados. 

Estt aber tr. n sessão. 

O Sr. Edmar Carvalho (Supplenteo. servindo de 2.0 Secre
tario) , pt•ocede á. leitura. da. !A.Cta da .sessão antecedente, a qu"l 1: 
pos ta em -discussão . 

O Sr . Sa.lles Filho (~brc o. ..4.cte) - Examinando no seu 
dlscur~o de h ontem, !UI despesas dos dif!erentes quatrlenn!os re
publicanos, o nobre Deputado Sr. Borges de Medeiros · af!irmou 
que dentre os tres utthnos, o mais economico havia. sido o do ·sr . 
.Artbur Bernardes, Que dispendera réis 6.766.000:000$000, emqua nto 
o :::fr. ·wushlngton Lu!::; di.'!pendera 9 . 307.000:000$000 e o Sr . Ge-
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tullo Vargas. no período discriclonario 10. 34 7. 000: OOOSOOO. Observe
se que não se trata de deficit$ orçamentarios, mas. unicamente, de 
despesas. Sustentava, ainda. S. Ex., que o Sr. 'VI.'ash!ngton Luis 
gastára, assim, mais que o seu antecessor, somma superiot· a •.• . . 
2.040.000:000$000, n despeito das perturbações da ol'dem que ca
ractet·izaram o primeiro dos quatrienntos citados, e que o Sr. Ge
t.ulb Vargas ainda gastára mais que o seu antecessor ...... ..•.. 
1.040.000:000$000, não <:omputada.s as importanc!as relativas ao 
serviço d0, divida externa, -equivalente a librlll!! 28.000.000. Objectei, 
nessa altura. do discurso do eminente representante do Rio Grande 
do Sul, que para saber-se qual dos governos referidos por S. Ex. 
tinha reaLmente despendido mais, seria preciso que se. verificasse 
quanto valia, de :tacto, a moeda em q.ue te.es despesas foram rea
lizadas, pois · que ella se havia depreciado, ultimamente, aos extre
mos limites em que ora se- encontra. O Sr. Borges de Medeiros 
respon!3eu-me que essa avaliaçiio já. havia sido feita pelo Sr. Cin
cinato Braga, declarando um matutino de hoje, no seu noticia ria 
sobre a sessão de hontem que eu m€' havia monrado encabulado 
com. essa resposta. Ora, eu não podie,. ficar encabulado com uma 
contradicta que não correspond!a ê. minha afiirmação. );ã~ houve 
a. declarada converslbl11dade do 1$000 ãs taxas camblaes que viSQ
ravam. respective.m€-nte, nos quatrienn!o~ Arthur Bernardt!s, 'Va 
Hhlngton Luis e Getulio Vargas. No período corr~pon-dente. aos 
dois primeiros quatrlennios. o custo da libra toi em ml!;dia de 
40$000, tom:Wa para. a média a taxa cambial de G dinheiros. A 
te.xa. actual, verdadeiramente n ominal, empresta á libra um valol' 
que pode ser computado em cerca. de 150$000, ou sem perto de 
quatro vezes mais. Dlr-se-â. que. tratando-se de despesas !ntel'nas, 
o cambio mi.o infiue tão directamente. O argumento não procede. 
A dictadura instou em papel mak de 1.000.000 de contos em re
la~ão ao quatriennio anterior e mais de 3 .300.000:000$000 t'm com
paração ao QU<\trlenn!o Arthur Bernardes, mn!l ahi estão compu
tadas despesas t"m ouro, feitas no extrn.ngelro, e relath·a,. á re
present.a.~io diplomatlca do Pulz, e tambem ! compra ele arma
mentos, material belllco· e aviões para o Exercito e para a Ma
rinha, carvão para estrada. de torro e outros materlaes. Sommada~ 
taes despetSas e computando-se nellas as llhra.'! 28.000.000, que dei
xaram de ser applicada..OJ no servl<:o da divi~t externa, (: que se po 
deria. então, feitas as necessarias correcc:õe!l no valor d::~. moel!a 
flduclarla, c~nclulr. legitimamente. qual d O!I treil go,·ernCI~ te11a. 
effectivarnen~e, gasto mais, observada. a relatividade lndi!lpen&avel 
a um exame- da natureza d~ que vinha fazen'do o eminente Itpre· 
fentante do Rio Grande do Sul. Foi nesse sentlllo meu aparte fiel
mente- transcripto nas notas tachygraph!ca:~ o que S. Ex. talvez 
não houvesse apprehendi-do bem por qualquer clefe1to de :.cu,stica. 
Vê•fle, entretanto, que elle tinha toda. a. propt•ieda.de e jú. agora 
!'E'pito : visava, unicamente, ::1. ·mtsc au point da questão, Isto ( , 
:.1. atn·e-ciaçii.o dos factos dentro dos seus estrictos lhnltc~ arlthme
tlco~ e não v!SQ.ndo promover um balanc::o que ·set·la. !Mmensamentc 
curioso entre a extensão e valor das drcum>ltanclas que, segundCI 
o Sr. Borges de Medeiros. tornaram menos dlspendlusn o g~verno 
do sr. Arthur Bernardes ·e as mesmas circumstanc1as que rnall! 
tarde obrigariam a dlctadurn a rna.lores d~pesa.s. 

o SR. ADALBÊRTO CORRgA - O aparte (le V . E:.. foi julõto e 
(;)1\)0t'tuno. 
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O SR . .A~oNio DE GóES ,...... E muito apl'opria-do . 

. O SR. SALLES FILHO ' - Obt'igado a >rV. EEx. 

Sou do numero dos que ·consideram que a revolução podia e 
devia tel' feito gt'andes economias, e isso mesmo j~ accentuei r.o 
meu discurso apreciando os or~amentos Dara 1936, no qual tive 
ensejo de accentua.r que a intenção do Sr. Getulio Vargas de re· 
duzir as despesas publicas não tinha !Sido secundiu'la por muitos 
dos seus auxiliares. Mas, dahi a comparar-se agitações meramente 
policlaes, occorl'idas no quatriennio Arthui' Bei'nardes, em que o 
movimento de mais vulto foi a sublevacão das forças militares 
de Siio Paulo, re;otrictas a parte de sua capital e que nem sequer 
ollrig::m o Governo a abandonar a cidade, mas. unicamente, a des
locar-se para um dos seus arrabaldes, e que· durou apenas 22 día.-; 
- a insurrei<:âo que contaminou toda a população daquelle Estado, 
que durou tr~s mez:es, obrigou o Governo a movimentar tode.s .as 
forças militares de todos os Estados, a esquadra e a aviação, e 
adquirir grande cópia de armamento e material bellico vae uma 
grande dista.ncia que não pode ser confundida. (Muito bem.) Esse 
<tSpecto politico do discurso do Sr. Borges de Medeiros, como aliii.s 
os demai.il da sua interessante descrJ.pção hi.stor!ca da. nossa vida 
financeira. desde os albores do regimen republicano que S. Ex. 
evoca como testemunha e parta, hão de ser, naturalmente, apre
ciados e discutidos pelos leaders <la maioria desta Casa. Humilde 
estudioso daB questões economicas e financeiras, e collocando-me 
sempre do ponto de vista imparcial em que a materia. deve ser 
apreciada, objectei apenas que á medida com que estavam sendo 
apreciados os valores não tinha a indispensa.vel fixidez e a. pro
priedade desse aparte não foi nem podia. ser contestada. :i. luz dos 
factos e da justiça. (Muito bem; muito bem.) 

O S:r. Gomes Ferraz (Sobre a .ácta) - Sr. Presidente, da 
tquldade de v. Ex. eu espero fique constand:J d:t acta de hoje 
que, se estive.~se presente á. sessão de 20 do corrente, teria proposto 
á apprcva~ão d;~ Camara um voto de regostjo :pela pa.qMf'em .õa 
clat:J.. da !esta nacional da Hungria. 

E, pat·a Q.ue seja feita rectifíCQ.~ão dessa. omissão, vou enviar ."~ 

mesa. um requerimento nesse .sentido, requerimento que tem esta 
tripllce vantagem: repara uma fnjustf~a; satisfa~ o~ ue.sejos eJC· • 
postos pela Commissilo de Diplomo.cia e Tratados, em sua reunião 
de. 7 ultimo. e proporciona á Casa a :felicidade de ouvir o orador 
escalado para esse fim, que é o brilhante parlamentar Sr. Dinlz 
Junior, cuja illuminada palavra sempre tem aquelle relevo de es
p;rfto e a.quellas incru::~tações preciosas '(la e!oqUencla e da hlstor!a 
que todo;~ nós estamos acostumados a admirar~ . 

Em seguida, ê approvada a. .Acta da. sessão antecedente. 

O Sr. Presidente - Passa-se ~ leitura do Expedl!'mte. 

O Sr. Agenor Rebello (2. u Secretario .,ert>inilo de 1.0
), pt·o

cede á leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officlo~: 

Do ~1'. Deputado Mario Chermont. d~ :!1 do em·rentt>, no"' se
,;uintes termos: 
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"Exmo. Sr. Presi-dente da Camara dos Deputados - O abaixo 
assignado, Deputado, tendo, por motivos imperiosos, deiXado de 
comparecer á.s sessões desta Casa. no perlodo ·decorrido do dia 6 
a 17 do corrente mez, pede a Y. Ex. que se digne mandar ju.s
tlfiear as faltas, de accôrdo com o regimento. 

~m os meus protestos ode elevada consieteração. - .Ma.rio 
Cltcrnwnt". 

- Inteirada. 

Do Ministerio da Educac;ão e So.ude Publica, de 19 do corrente, 
enviando informacões sobre o projecto n. 102, de 1935, relativas 
ao extincto Instituto Polytechnico, de Florianopolis. 

- A quem tez a requisição. 

Do Mintsterio das Relações Exterio1·es, de 16 do corrente, en
viando as eeguintes 

Y:m'ORMAÇÕES 

';Sr. }.o Secretario da Cama r a dos Deputados: 
Attendendo li. sollclta.ção .de V. Ex .• em o!ticio n. 989, de 7 do 

corrente, tenho a honra de o informar que: 

1.•. o Governo Federal te.,·e, de facto, conheciment o de um 
artigo publicado pelo Diario de NotU;i48, de LisbOa contra o· pro
jecto visando s e denomine de "ling1lv. brasileira" o idioma fa.ln.do 
no Brasil; ' 

2.". não tem, este Mlnlsterio, sciencia da. partida precipitada 
dos estudantes que foram á. Portugal, ~m visita de cortezia. Sabe. 
ar,enas, que eSl1a partida teve que ser antecipa.::a., afim ue que os 
mesmos pudessem embarcar no vapor Cuva.bá, que deixou Llsbôo. 
u. 30 de Julho ultimo; 

3.• • . assim que teve conhecimento dos artigo~ . elo D14ric de 
Noticias, contra o a.Jludfdo projecto. a. Embaixada do Brasll em 
L isbOa interveio junto fl direcciw do Jornal, protC)!tando contra o~ 
conceitos que se nos f<.t::tlam. Procurou, ao mesmo t-smpo, o Mi
nistro -dos Ne~oclos Extrangeiros de Portu;;ul, o qual lhe mani
festou a sua. reprovação, acce3Centando que, apesar <la censura 
~ ter inst1·uc~ões sobre assumptos de politlca Interna, tinha HE' 

tllrlgido ao r~spectfvo che!e, extranhando ·ct publicação do artigo: 

4.•. vão, inclusru<. cópias dos documentos relativos á. ma teria. 
ele que se trata. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V, Ex. os protestos d<~ 

minha perfeita estima e dlstlncta conside;:aç:üo. - .To.!é Car1011 de 
l-!eulcdo Soares . 

Sr. Emba.i%a.dor: 
Tenho a honra <1e accusar o recebimento do offlcio n. 193, re

la tivo á attltude assumida por V. Ex. em face dos commentario~;; 
formulados pelo Diario de Noticias, dessa capite.J, quando ao pro
jecto apresentado á Ca.ma.1•a. dos Deputados do Brasil no sentido 
de set· dado á. llllS'US. vernacula. o qualificati\'O' "brasileira" . · 

Muito me etJraz verificar que V. Ex. conseguiu, com a sua 
:\c~;fio discreta e immedi.ata, amortecer os etteitos dos a.Uudldos 
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commenta.rios, l)~;-evenlndo assim inevitaveis xesenUmentos que :~. 
puerilidade da questão mal e<lmportava. 

Aproveito a opportun!dade ])ara renovar' a V. Ex. os pr'otestos 
da minha alta estima e mui -distincta consideração. 

Em nome do Ministro de Estado: Ma:rio de Pimentel Brc.ntUi·:ln. 

JA S. Ex. o Sr. Adalberto Guerra Duval - Embaixador do 
Brnsil em Lisbôa. 

"Sr . Ministro; 

A celeuma que· tinham levantado o pt·~jecto apt·esenta
do á Cama.ra sobre "L!ngua brasileira" e o grosseiro commentario 
do Dio.rio de Noticias, jâ se vae desfazendo no ar. 

Passada a primeit-a s urpreza, tiveram toda a efficacia os meios 
ao meu alcance de que use! para diminuir aqui o · volume, se não 
a importancia, do incidente e difficultar-lhe a . repetição. 

;A nossa sltllEI.ção pessOal tavoravel neste meio - minha e 
dos meus collaboradOt"es - permittiu mesmo ir rapidamente além 
disto. O Diario de Noticias, hontem, publicou sem mais commen
tarios o texto do · projecto e, na mesma. primeira pagina, inseriu 
um topico de feitio a.mave!, noticiando a -.,.inda r~ Portugal dos es
tudantes pauUstas. O seu autor, tenho razões para crêr, foi An
tonio Ferro, o Chefe da Propaganda. 

Mais ainda: o Sr. Thomaz Ribeiro Colaço, que e talvez o mais 
bem armado dos escriptor~o; moços, publica, :hontem, na. primeira 
columna da. revista Frad-iquc, um grande artigo sob a i!Pigraphe 
- .. A Llngua Brasi-leira e o Diario de NotiCÍlflt", que teve larga 
repercussão. 

No juizo de quantos o ler.lm, esclarece devidamente o concei
to deste paiz sobre o slgniricado c a importancio. do projecto apre
sentado â. nossa Camara dos Deputados. Concorre para desfa
zer a prlme!J;a impressão aqui recebida e, com grande proprieda
de de conceitos e multo hnbll controYersia. ap~;-ecla o. inqua11!ica
vel attltude tomada. pelo Diario de Noticfa.s, nesta, para elle, !n
!t>liz emergencia. 

Tenho a honra de en\·lar recorte.!'! com o artigo <le referenda 
e mais um commentario do DiarkJ de Lisbõa. sobt·e o mesmo n.S
sumpto. 

Prevaleço-me <lo ensejo para reiterar a V. Ex ., Sr. Minis
tro, os protestos da minha respeitosa consideração. - .-t'a. Guer
ra Duval." 

A S. Ex. o Sr. Embaixador Jost; Carlos de Macedo Soare!l 
Ministro de Estado das Relaç;õe.s Exteriores. 

"Segunda-feira - 2lhs.OO - A proposlto da notlcla do pro· 
Jecto sobre a llngUa brasileira. o Dia.rlo de Noticias publicou um 
commentarfo q~ causou penosa impressão e reac~:ã.o nos meios 
portuguezes, tendo eu escrfpto, p~;-otestando, ao dlrector do mes
mo jornal. O Ministro dos Negocfos Extrangeiros, com o qual aca
bo de estar, maru!estou-mo a sua reprovação. Disse qu~ a. cen
sura só tem lnstrucc;ões sobre n.ssumPtos de polltlcu. interna, ma." 
que. apesar di~so, elle llt' Unha dirigido no respectivo chefe, es-
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tr_anhando a publi~ção de tal artigo, _e pedindo a maior atten~ 
çà.o, afim de evitar a reproducção <lo caso_ - ·Guerra Du'VaZ." 

-A quem f~z a requisição. 

Do ).Iíni.sterio da Agricultura, de 20 do corrente, remettendo .· 
dois dos autographos da resolução legislativa, sa.ncc1onada, auto· 
rizandó' 'a abertura de um credito especlai de 300:000$, afim dE:· 
oooorrer ã.s despesas com o combate ã. raiva em varias. zonas 
criadoras do Paiz. 

- Ao Archivo, enviando-se um dos autographo.s ao Sena,do. 

Da Casa dos Artistas, d-e 15 do corrente, convidando a Ca
mara para as- homenagens (lue serão prestadas ã. memoria dos 
artistas patrícios João Caetano e Leopoldo _Fróes. 

- Inteirada. 

Da únião Catholica dos Militares, de 15 do corrente, convi
dando a Camara p.u-a a.ssi~tir á missa commemorativa que se 
"elebrarã, no '•Dia <lo Soldado", a 25 do andante, ás. 9 e meia 
lloras, pelo!;' militare~ brasileiros de todo8 os tempos. 

Inteirada. 

'I'elegrammas : 

De Ara-co.jÜ; - 21 Agosto - Presidente Ca.mara Deputados -
Rio - Tenho honra communicar Vo;sencia esta Assembléa en
cerrou hontem "eus trabalhos na pre-sente sessão legislativa ex
traordinal:'la. Atten~iosas sa.udac:ões. - Pedro Dfmiz Gonça.lve~ 

Filho, . Presidente Assembléa. 

-Inteirada. 

Da Bahia - 21 .Agosto - Presidente. Camara Deputados -
Rio - Temos .subida honra levar conhecimento vo~sa Ex

cellencia que, em sua primeira sessão ordlnarla. hoje realizada, 
Assembl.;;a Leglslatlva Estado elegeu respeetlva. Mesa qual !icou 
assim organi7.a-da: Pre~idente, Conselhelro· Manoel Mattos Corrt!a 
Menezes; primeiro vice, doutor Antonio .Amaral Ferrão Muniz; 
SE'!;Undo, Crescencio Guimarães Lacerda; terceiro, <1outor Elpl
dlo "Raymundo Nova: primeiro secretario doutot" Arthul" Ce.sar 
Berenguer: segundo, doutor João Costa Pinto -Dantas Junior. 
Attenciosru~ sauiiaç:ões. - C:ofl1'éa ck Meneze.s, :?residente. -
Arthur Berenouer, 1• Secretario. - DantM Ju:Mor, zu Secretat"ill. 

- Inteirada, 

Da Bahia - 21 Agosto - Presidente Camara Deputados -
Rio - .":M:esa Assemblêa Constituinte tem !<Ubiõa hont"a levar co
nhecimento Vossencia haver sido promulgada hoje solemnemente 
Constituição Estado Bahia. Attenclosas saudaç:ões. Arth1w 
Bercnouer, 1• Secretario. 

O. Sr. Presidente . Está. finda a leitura do el'])ediente. 

O Sr. Salgado Filho (pela. orãem) - Sr. Presidente, por 
infor~_nacões. de jornaes de nossa Capital, tive conhecimento de 
que _o ~obre peputado -;pelo Rio Gra.nde do Sul Sr. Raul Bltten
caJUt,· a propasito da a.cta da penultima de nossas sessões. fez umjl. 
recianiac.ã.o á Mesa., sabt"e ·a falta de apartes :!:e\ls a discurso po:· 
.mim proferida nesta Casa_ 
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Como V. Ex. sabe o Diar!o do Poder LegiSlativo, se é de ·di!
ficU leitura para n6s,, porque ás vezes, como me acontece pre
sentemente não o recebemos, para o Povo· ~m geral essa Ieitut"a 
é absolutamente inaccesslvel. 

Por is~:o, · sou for\:ado a dar uma explicação, que seria des
necessarla, se por todos fosse "lido o referido orgão offtcial. Nes
te. Sr. Presidente, se declara que o discurso por mim pronuncia
do "não· foi revisto pelo ora.dor '1. E, assim send9, nenhuma cul
pa me poderia caber ·pela exlstencia ou inexlstencia. de apartes 
dados por meus nobres collegas. Eu não os pcderia ter accres
centado, mesmo que os retivesse na memorie., nem os poderia. 
ter supprimido, de vez que as noto.~ da tachygraphia não me fo
ram presentes. 

Esta C"-'Plicaçã.o. Sr. Presidente, eu tambem não a daria. se 
o nobre Deputado não houvesse excluído u. responsabilidade da. 
Mesa e a da Tachygraphia deixando PO!.'ém em suspenso qual se
ria o responsa vel pela. omissão verificada no discurso. 

Repito: , como não revi minha. oraçfu>, como nem "i as nota'! 
tachygraphicas, Dão posso ter, como não tenho. a. responsabilida
de da ausencia dos apartes com que S . Ex . e os demai.'< colleg~s 
me honr-aram no Instante, em que eu aqui falava. 

Estas as declarações que desejava t::LZer, porque - insisto --
o facto de não ter sido por mim revisto o meu discurso não é d,, 
conhecimento publico, nem dos senhores jorno.JI.!:tas, estando no 
amb!to muito restricto do " Diario do PJder J,egi8lati1:o. (:Jfuito 
llem.) 

O Sr. Presidente - Sobre o Inci-dente suscitado, ha dun~ 
sessões pelo Sr. Deputn.do Rnul Blttencourt e a que nllude QSora. 
o Sr. Salgado Filho. cumpre-me informar que, após a reclamação 
d:> nobre representante do Rio Gro.nde do Sul. delle se approxlmou, 
por ordem da Mesa, o Dlrector da Tac:hygra.phiu, o qual esclare
ceu a S . Ex. sobre a. Inteira COl'rec~o do serviço ta.chyg-raphico, 
adeantando que em apartes n que S . Ex . se rererla .não tinham. fi
gurado na publica~o. em vh;-tude -do tumulto verificado, lmpo!!lll
bllitando, o respectivo apanhamento; mas que do dlscut'!jo, no 
" Diarfo do Poder Legislativo .. constára. a !ormul.'l. usun.l - "tro.
cam-se outros apartes" • abransende> ()s apartes om.ittidos. 

Está. assim, explicado que nenhuma reEponsablll!lade, ccn::~u
ra ou reparo cabe no ca.so. 

O Sr. Lino Machado - Sr. Preslclente, nií.o x:aro tenho su
bido a esta. tribuna para cuidar de casO!! poUtlcos do meu lon
gínquo Estado, e sempre o faço com a. mel!lrna lealdade e com 0 
mesmo desassombro procurando, todas as veze:!', interpretar 011 

sentimentos verdadeiramente maranhensel!. 

Desta !eita, devo. de Inicio, lo..mentar o dfsaldio politleo que 
vE>rri de se dar na minha terra, o qual comec;;ou eni derredor de 
um cars<> municipal. tomou vulto, espraiou-se, deixou as !rontel
l'as :naranhenses e está hoje no P1l11ornrna da. pol!tica nacional co
mo um rumoroso caso. 

Seria dem8.8iado longo reco\'rlar ~ Cal'll todo~ os ani:ecedent4."!1 
da questão maranhense, desde o momento em que nos unimos a 
\'elhos :ld\·ersarlos. em que abafamos re!IE!ntimento.< de 10 ·unnos 
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e nos congreg'"d.lllos para. caminhar pela mesma estrada, para 
viajar pelo mesmo caminho •. estrada, caminho que nos levou á li
bertação do Maranhão. 

Seria, na realidade para mim, uma viva alegr1a rememorat' 
esse veriodo tc.do de agitação, de · trepidação, de vida, em . que os 
meus coestadoanos, aggl-omerados, reunidos, identificados, inna
nados, tro.balharam pela expulsão dos forasteiros, - pelo bani'
·mento da tenentenia que ia deslustrar as tradições do povo ma
ranhense e do proprio Estado em que nascemos todos nós. 

0 SR. HENRIQUE COUTO - Nà!) apoiado. 

O SR. LINO MACHADO - O "não apoiado" de V. Ex. não 
nte d~viariL da rota. que me tra cei. 

O SR. HENRIQUE CoUTO - Nem preten do isso. 

O SR. CARLOS REis __; O orador falou no '·Maranhão onde n as
cemos". o aparteante, entretanto, ali não nasceu. 

o SR. HENRIQUE CoUTo - Sou forasteiro, é verdade, mas re
)Jresento aqui o Estado do Maranhão. Tenha, portanto, o direito 
de ta.Iar. Alêm de tudo, sou brasileiro. 

O SR. LINO MACH..'\.DO - .Não quero, Sr. Presidente, re 
memorar os tempos de uma tenentenla. que por !á passou, com o 
governo da occupação deslustrando carinhosas tracli~õe.$, porq_ue 
considero essa phase negra, a mais negra de quantas atravessou 
o Maranhão. E' uma pagina definitivamente virada e não desejo 
de forma alguma , recordal-a nes te instante . 

Quero apenas explicar o dissidio entre os que se uniram no 
ostracismo, numo. hora dlf!icll, e que, trilhando a estrada que o 
IJOVo estava a indicar, levaram o Estado á sua libertação. 

Todo!' sabem perfeitamente - o nobre Deputado Godofrello 
Vianna inclusive - que nos alliámos, nós e os representante<~ 
ila Unüío Republicana, que tem, neste Pa.l'larnento, a figura H
lustrada do Sr. Godo!redo Vianna ••• 

O S.R. GoDOFREOO VIA;< NA - Obrigado a V. Ex. 

O SR. LINO MACHADO- ... alllámo-nos numa época em 
que, no M-.,.ranhii.o, nada se res])e!tava. Tudo se praticava. ao ar
bitrlo daquelles apedeuta.s de !arda. QUe CClTomplam o berço de 
Gonc;alves 'Dias •. 

O SR. HE:NRIQus CoUTo -'- Da mesma forma que hoje. 

O SR LINO MACHADO- Hoje ..• Não me desviarei do ru
mo pre!lx:>do. Mas respondo immed!atamente ao n.part.e de V. 
Ji:x., af!lrmando que hoje o Maranhão está. entregue a um ma
rnnhens" brilha nte entre os mais brilhantes da gerat:ão contem
poraneo.. "V. Ex. '!lão poderá negar ..• 

O SR. HEl'IJaQUll CotJTO - Não nego . 

O SR LINó MACHADO - • • . que Achllles Lisboa €o uma 
:figura sci'ltillante sob todos os aspectos. De medico; de sclentls
tn.. portant.o, de cultor das letras: de jornalista: de orador, de ad
mln!.'ltrador. Não estará., pois, de modo algum, senão honrando o 
nosso Est.:tdo. 
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O SR. HENRIQUE Couro - Quanto a administrÜ!l.oi' contesto. 
E a provn. ê que a maioria da Assemb!êa acaba de pedi~· garantias 
aos poder~s publicas para p.oder funccionar. 

O SR. LINO MACH..4.DO ...., Uma maiorio.. occaslonat uma 
maioria tlue amanhã talvez jâ. não exista. 

O SR. CARLOs REis- O nobre Deputado, Sr. Henrique Couto. 
que accusa o Governador <lo Maranhão, que o ra.Ça com factos. 
Accusar com palavna-s ê calumniar. 

O SI'. HENRIQUE CouTo- E' a maioria da Assembléa que pede 
g:!rantias, da qual fazem parte os correligionarlos do Sr. Godofre
do VIanna, que poderá. di:zer se é Yerdade ou não o que e9tou af
!irmo.nd<>. 

O SR. LINO MACHADO - !'ll'inguem contesta esse facto, 
Não cane a mim, nem certamente ao Sr. Deputado Godofredo 
Vianna, contestai-o. Todos os 'jornaes estão a commenta.I-0 larga
tnente V. Ex. nada. aillantou com seu aparte, perdoe-me. Ess& 
desele=te gesto da Assembléa nada prova. 

Quero proseguir, Sr. Pl:esidente, na expl!c:t';:ão do dlssidi'.> 
entre o Parti-do Republicano e a União Republicana. 

Jlflpo!s de dema.rches varla.s entre os dois chefes. entre os 
elementos proeminentes das duas aggrem!ações' pollticas, encer
ramo.s as conversa.ç:ões sem chegarmos a uma conclusão que con
tentasse a todos. Encerremol-as, Sr. Presidente, porque 011 meus 
ad.versarlos de hoje e all!e.dos de hontem insistiam em que :<Jahis
se de suas fileiras o futuro Governador do Marauhão. 

O SR. GcrioFRBlDO VIAN:-tA - Esclarecerei, depois, a maneira peia 
qual se passarrun os factos, pois não lrusistlmos pelo cargo. v. Ex. 
me perdOe. 

O SR. LINO MACHADO - IAcceito com viva. alegria o apar
te; mas V. Ex. não tem razão. 

O SR.. Go:ooFREDO VI.I.NNA - Não quero interromper o discur
so de V. Ex. Depois usarei da palavra • 

. O SR. LINO MACHADO - Disse que VV. EEx. insistiam 
pelo cargo de Governador e essa. a!firmauva V. Ex. não pode!;!í: 
destruir. 

O Sa. GODOFI!mO VIANNA- V. 'Ex. tem razão. Julguei que se 
referisse ao c~go de Prefeito. 

O SR. LINO MACHADO - Nã.o chegam~ a UmQ. conclusão 
que contentasse a todos. YV. EEx., dispondo de um contingente 
de cinco Deputados, pt~lteava.m a presidencla do Estado. Nós 
outros contava.m.os com mais de dois terÇos do eleitorado; tinha
mos onze Deputados; fore.mos opposicionistas durante dez lon
gos a.nnos e, em pleno ostracismo nesses dois lustros tumultuosos 
souberamos combater sob uma bandeira 'de reivindicações popu
lares pensando alto e pensstndo s6 nos ·destinos da. terra berço. 
Não podlamos, portanto, entregar a. presidenc!a do Estado á Unfão 
Republlcana que, até ha poucos mezes, apoiava os desmandos 
praticados no Maranhão. 

O Sa. GoooFRBt>o V11t.NNA - VV. -EEx., ta.mbem apoiaram go
vernos anteriores. 
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O SR. LINO MACHADO ~ Durante dez annos não demos 
apoió senão ao ·governo do S~;. -~chilles Llsbôa, cUja ·administra
ção a pena~ se iniciou ha dois me:ores. 

O Sll. HENRIQUE CouTo- VV. EEx. aPoiavam a Interventoria. 

O SR. LJNO MACHADO- Nunca apoiamos! 

' ·10 . SR'. HEJ:\'RIQUE CouTO -_c :O cunhado de· V. Ex. :to i ·Secreta
l:io Gerai do capitão Martins de Almeida. 

O SR. LINO MACHADo·- Não vem ao caso a citação. O 
desembarga-dor Antonio Bona não é polltico. Nunca o foi. 

O SR. HENRIQUE COUTO - Não estou pondo em duvida o va
lor· desta affirmattva. Estou dizendo que VV .. EEx. a,poiaram o 
Interventor no começo da administração e appello, mais uma. vez, 
para o Sr. Godofredo Vianna. · 

O SR. LINO MACHADO - Nunca demos o menor apoio, se
não aquelle que nos dictavam os proprios. sentimentos de mara
nhenses, quando S. E_x., na realidade, trilhava o caminho da. di-
gnidade e da honradez~.. ; . 

O SR. Hli!NRIQUf: CouTo - Como trilhou até o !im. 

O SR.·· LINQ MACHADO - . . . quandet pensava ern acabar 
'com. aquell(! contracto escandaloso da Ullen que trouxe, de uma 
feita, a esta tribuna e discuti Jargaménte no Parlamento. Nesta 
OCC_!l.Sião lhe do. vamOS apoio,' como maranhenses. e não tinbamoS 
·nenhuma 'ligação partidaria com elle. 

,-o Sa. Gonorl\lroO VIA~NA - Tiveram durante largos mezes. 

O SR. CAru.os REis - Nã.o podíamos ter tido, porque o Sr. 
:Martins d& Almt>ida declarou que não ia para o Maranhão fazer 
liOI!ticu, mns, apenas, administrar, correspondendo ás aapira<:õ~s 

do povo maranhense. Era militar, !ôra. do Estado: portanto, não 
podia te!" nenhum compromisso quem se apresentavà. com este 
i)rogramma de não far..er politlca na minha terra. 

O SR. LINO :MIACHADO - Sr. Presidente, vou continuar 
a. narra~;:ão dos factos. Encerremos as conclusões e as d.em4rch.es, 
2:1em chegarmos a. um nome. E, peco ainda uma vez o testemunho 
do Sr. Godofredo Vianna. Sab~ V. Ex. perfeitamente que doze 
horas depois, nôll, do Partido ,.RepubUcano, lembramo-nos de lan
c:nr n. candidatura do Sr. Achilles Lisbôa, acima dos partidos, !6-
ra dos qultdr<ls llartidarios, propondo um nGme que, na realidade, 
era de um companheiro nosso de varias pelejas clvica.s, mas que, 
entretanto, nunca :fõra politict> part.idarlo no Maranhão. 

O SR. HJ;J!\'JUQIDl CouTo - Foi politico partid:ario e candidato 
·a s'enador por duas vezes. 

O SR. LINO MACHADO -v: Ex., em occasliio opportuna, 
podera. vir a tribuna e dar. as explicru;ões que_ entender. 

O S&. HEINRIQUE Col.'TO - Tenho o direito de apartear. 

O SR. CARLOs RE:rs - O aparte não é um direito e, slm, 'uma 
·:faculdade. 

O SR. LINO MACHADO -V. Ex: pOde apartear-me quan
'tal! ve:~::es entender. Não o taÇa, porêm, de maneira descontrolada 
e imprecisa.. 
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O SR. HsNRIQL""F: CouTo - V. Ex. dá l!C~?n~ para um aparte'? 

O SR. LINO MACHADO - Quantos queira. dar. 

O SR. HlYNRIQUE: CouTo - O Sr. Achipea Lísbôa foi càndidato 
do partido de V. Ex., pot· duas vezes, a Senador. CQmpetindo 
com o Sr. Godofredo Vianna e com· o Commandante Magalhães 

"de Almei~. Nessas occasiões, fez grandes contestações. offensi
va.s aos seus adversar!.os, e publicou-as em folhetos, que distri-
buiu profusamente por todo o Estado . 

0 SR. CARLOS REIS - 0 Sr. Achilles Lisbôà. nunca foi politlêO 
partldarlo: ,. 

O SR. LINO MACHADO - A inform~ção. que meu collega 
- trouxe a plenarlo ê vel:'dadelro. Nunca a nei;uei nem po_ãeria ne
gai-a, sobretudo neste momento em que ella- me reaviva na me
moria dias felizes, de memoraveis prelios em minha terra. Entre

-tanto, em todas essas phases o Sr. Achilles Lisbôa primou sem
pre em declarar que n~ seria, jãma.ls, politico partidario. Appe!lo, 
o.inda uma vez, para o meu allfado de hontem e adversarlo de ho
je, o Sr. Godofredo Vianna.. 

O SR. áoooFRE:OO · 'VIANNA - Effectivamente nunca o !!li. 

o SR. LINO MACHADO - l:ra a -declaração que esperava 
de "V. Excellencia. 

O SR. CARLOs REis - Elle sabiu das !ileiras 'lo nosso parUdo 
mas não era. propriamente partldario. 

O SR. LINO MACHADO -Foi, na real!dadt-, durante dez cn-
. nos. quando vlajavamos, na planlcle, em pleno o~traclsmo, nossu 

companheiro em varias pelejas ctvlcas, lutando, lado a lado, pelos 
mesmos ldeaes. Mas VV .. EEx . s6 o acceltarnm como candidato 
ao governo do Maranhão, acimn. dos partidos. 

O SR. H!:NRlQU!il CoUTo - Acima nü.o: <.>ntrt' o!l partidos. 

O Sn. C..UU.os RE'Is- Equld~tante. 

O SR. LINO MACHADO - Foi nC!l!!!e caracter que o' lndl
cll.mos. VV. EEx. ele~ram dois dos seus correlfglonarlos para. o 
Senado da Republfca e- permlttJram que nós outroR elegessemos 
Qpenas um: o Presidente aa. .ABsembléa Constituinte do Maranhão, 
que, por .signal, acaba ode se%' destltuldo por Y"V'. EEx •• em con
luio com os representantes da. lntenrentorJt\ derrotada, !orMtelra. 

O SR. HElNRrQUE COUTO- Não apoiado! Conluio t'izeram VV. 
EEx. para eleger o Governador, . ~ . 

o SR: CARLos R&Is- Não houve absolutamente, conluio, 

. O SR. LJNO MACHAJ;)O - O qüe fizemos tol uma a!Uanca 
sagrada, que nos levou a .llbertal· a. terra. comm.um. Na realidade, 
congregAmos todos os rnaranbenses. que espiritualmente estilo 
congregados em torno de AchiUes LisbOa. 

b SR. M.\OALRÃ11:S DB .ALlltl:BII>A - D~ssa . alllanta resultou o 
: produ<-to hybrldo que est&. no Mar3-tlhão •. 
·.~ . . . . - . 

O .SR:. LINO -MACHADO - v .. Ex .• que passou pelo :Parl~
mento da velha Republlca. sem uma só palavra. pronunciar, nao 
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devia interromper-me agora,. tão lamentavel e deselegantemen
te. (T~ocC/Im~se ap~es.) 

Sr. Presidente, sou alvejado a cada passo, pelos apartes dos 
meus illustres adversarios e tambem daquelles que são meus com
panheiros de teclas a.s horas, certas ou incertas. 

E rom a consciencia de um dever a cumprir, prosigó na expli
cação do rumoroso caso maranhense. 

Achi!les Lisboa, mal rooli:~ado o accordo, recebe dos chefes do 
Partido Republicano· e da União Republicana Maranhense o tele
gramma que "Passo a ler, para que conste dos "Annaes" da Casa. 
telegramma redigi<do pelo eminente maranhtnse, &!nador Clodo
mir C~doso, oom evidente soffreguidão, muito natural, é certo, 
porque naquelle momento estava contribuindo para salvar a terra 
natal. 

O SR. GoooFR.EDo VIANN~ - Não houve sofíregui-dão. Foi uma 
co!Il1Ilu11ica{,:ão dos responsaveis pelos dois partidos, ao Dr. Achil
leJJ Lisboo.. 

O SR. LINO MACHADO- Discordo de V. Ex. Houve sof
freguidão, porque não deveria. caber ao Sr. Clodomir Cardoso a 
redacção desse -documento, mas aos chefes dos partidos colligados. 
Acceit<tmos como uma prova de deferencia a VV. EEx. ; acceita
mos com prazer para mostrar que estavamos irmanados por um 
pensa.mento s6; tão sll por isso. Mas não cabia, repito, ao bri
lhante espirito do Sr. Senador Clodomir Cardoso a redacção desse 
telegramma. 

O SR. Goool'"REDo VIA....,NA. - E por isso não é passivel de 
censura. 

O SR. LINO MlACH.ADO - Digo que houve sof!regu.ldão. 
Mastt"ei que talvez essa. soffreguidâo decorre!lse do proprio enthu
;~lasmo reinante em nossa terra. 

O SK. GoooFREDO VIANN~ - Is>'~o ~ outrn causa. 

0 SR. LINO MACHADO - PaMso n. ler: 
"Com o mais vivo jubilo, pelo sentimento de que nos 

domina neste instante, o amor {1. nossa terra. collocada, no 
nosso pensamento, em uma altura onde ces!!aram 0.\1 écos 
de velhas dissenções, cornmunloo.mos ao prezado, eminente 
amigo que o Partido Republicano e a União Republicana 
Maranbense por nosso intermedio, o escolheram para. candi
dato a primeiro governador constitucional dD Maranhão, 
firmados no apolo da maioria. da. Asaembléa Constituinte. 

Decidindo-nos pelo seu grande nome, tivemos em mlr:.a. 
põr a. testa. do nosso Estado, do ponto de vl!!ta. administrati
vo, urn homem cap~ de enfrentar e resolver os dffficefs pro
blemas que enso.rn.I:.rrun os nossos destinos," e, do ponto de 
vista po!ltlco, um amigo commum, que não distinguisse en
tre os · interesses dos dois partidos. 

Fiando do seu patrJoÚsmo, ficamos certos de que, oor
responêlendo ao nosso appello, sellara. com a 11ua aqutP.>I
cenéta. a. escolha. Receba. com ·os nossos e!fuslvos abraços 
as mais calorosas fellcltações dos nossos aJillgos_ - Mar
ceJUno .Machad>o. - GcneBio Rego."" 
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O SR. GODOFRElDO VIAN!'>"A - Como sE> vê, ~ telegramma digno. 

O SR. LINO MACHADO -:- Quiz mostrar, Sr. PresldentP.. com 
a. leitu!"a deste telegramma, que o Sr. Achilles Lisboa. assumiu 
as redeas da administra.<:ão publica de terras maranhenses · sem 
o menor ccmpromisso; assumiu-as livre de qualque1· injimc~;1o ou 
iml)osic;:ão, acima dos parti-dos. Foi nesse caracter que _nós, do 
Partido Republicano, suffragamos o seu nome, com dois tel"<,:OS do 
eleitorado, para a governança do Estado. · 

O SR. GoooFREIDo VIAN:-lA - Darei depois o meu testemunho a 
esse respeito. 

O SR. LINO MACHADO - Alr,.-umas horas depois ele passa
do esse telegramma, o Sr. Maximo Ferreira. actual secretario do 
Governo maranbense, e então rep!"esentante do meu Estado neste 
Parlamento, visitando o Sr. Clodomlr Cardoso ... 

O SR. GoDOFRElDO VIANNA. Com quem se entendia lliarin-
mente. 

O SR. LINO MACHADO - ... recebeu deste um Iledido que 
mais tarde se tornou compromisso tal o de ser prefeito da ca,pi
tal o Sr. Genesio Rego . 

0 SR. GoDOFREDO 'VIANNA. 

aparte? 
V. Ex. d[L li<:enç:a Jlar~t llnl 

O SR. LI:-<0 MACl-IADO - Pct·mitta-me, pot· on1, continu•u· 
a minha e:x:posiç:ii.o. 

Consultados que fomos, a.cceitamos immediatamente. Q\lel"in
mos reunir todos, pois tínhamos o pensamento no Maranhão ii
vre. Acceltamol~o mais tarde quando o Sr. Genesio Rego, Jõ.l. en
tão terulo retiro.do a. !Sua candidatura, no~ communícou qui:' c• 
candidato seria o Sr. Co~ta. Fernandes. 

Da pri.Ine!ra, como da segunda ~·ez. acceltamo~. é c~rto, ~ob •L 

cond!çii.o. entretanto, do beneplacito do Sr. AchHles Li!!hoa, po1· 
isso que o Cllrgo era de lmmediata. confiança do Governo e não 
poderiamos delle dispor sem a ncqulescencla do Governador. · 

0 S!t. GoDOFJU:OO VIANNA - Nüo !oi isso O qUE' o dele>ga-dn de 
YV. EEx. disse ao actual Senador Sr. Clodomlr Cardoso. 

O SR. LINO MACHADO- V. Ex. sabe muito bem que ven
tilamos largamente o caso, e, em sã. consclencln, ha de me dar 
razão, isto ê• de que não poderlamos dlspo1· de cargo que não per
tencia. <l. nós pollti<:os. mas era. de immediata conrlan<:a do Gover
nador. Sabe disso V. Ex., como tal'rez saibam ouh·os que nii.o se en
volveram nesse caso em que lamentavelmente Hurgiu ngora uma 
mentalidade municipal ••• 

Assim, vlajámos pouco tempo depois para o Marunhão. ~) 

Senador Clodomfl" Ca!"doso e eu tomos conc!"etlzar a victorlu.. 

0 SR. GoDOFRElOO VIANNA - Foram os Srs. Clodorn.l:- Cardoso 
e Max.lmo ~et•reira os negociadores da candidatura. 

O SR. LINO MACHADO - Nii.o se precipite. 
IA passamos, em meio da. vibração daquella. gente, sob O'! 

calorosos applausos de toda a ca.pital, as horas mais !ellzep. da 
minha vida pubUca. Era o prenuncio da liberdade de um povo. 

Ha precisamente dois meze!'l, Sr. Presidente, a !Assembléa. 
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Constituiu te do Maranhão su!fraga v a o nome do . Sr. Achilles L UI
boa. O accordo fOra, assim, fielmente, integralmente cumprido. 

0 SR. GODOFREDO VL~NNA- Integralmente, não. 

O SR. LINO MACHADO - Quando o Sr. Achilles Lisboa re
cebeu a communicacão - pois é preciso notar que s. Ex. chegou 
a · São Luiz momentos antes de assumir o Governo - declarou-m~ 
textualmente que iria para esse posto infernal, para. esse cargo 
que não pleiteara, com oampla liberdade de acção, e que se assim não 
houvesse sido. ist:> é, se os chefes dos partidos colligados não ti
vessem conc ordado em que S. Ex. teria ampla. liberdade, então 
não seria GoYernador do Marànhão. 

Ponderei -lhe que, como complemento do accOrdo, .os membros 
da União Republicana havlam suggerido o nome d e um mara 
nhense !Ilustre, o Sr. Costa Fernande.s, para a Prefeitura. Reda~
g!u S. Ex. que, como compensação, daria um posto ao Sr . Cos ta 
Fernandes, e nomeou-o· director da Saude Publica. no meu Estado. 

Houve então ligeiro inicio de rompimento. A imprensa (lo 
Rio, como a da minha terra , deu logo curso a esse facto . O at
tricto porém passou; tudo se accommodou, quando em dias <io 
mez passado, chegando ao Estado do Maranhão, o Senador CH!ne
slo Rego mandou um ultimatum ao Gov~rnador ... 

o Sll.. GoD::>FREDO VJA!;XA 

um memorial. 
Niio roi um ultim.atum; mas foi 

O SR. LINO MACHADO ... afim de que fosse pr ()Vi-do no 
cargo de Pr~feito o Sr. Costa. Fernandes, candldatD da. União R~

publicana e fossem reaju~tadaJS a.'> nomeacões jil. feitas. 
Trntttva-se de ultmr.atum, porque não cabia á. União Republi

cana. nem ao Partido Republicano, reclamar contra nomeaçõeH 
de ve:~: que o :::lr. Achilles Lisboa subira. ao Governo sem compr o
missos. Entretanto, surgiram reclamações de tGdn. sorte. O Sr. 
Acbllles Lisboa, respondendo a el:ISe memorial, declarou estar d!!i
llO!ltO a faze1· o reajustamento das nomeaç1:les ... 

O Sn. HENRIQUE CouTo - Acima -dos Partidol:l. 

O SR. LINO MACHADO - . . . abdicando, portanto, daquelle 
direito que grangeara, mas niio pcderia concordar com a retlra~a 

do Prefeito da Capital. 

Juntarei. Sr. Presidente, ao meu discurso. afim de que fig•l
rem no!l. Annetes dn. Casa, \'at·ics documentos cornpro\'a ndo ess~~~ 

aE.scrçõez. 

A União Republicana · respondeu com o r omphnento retirnn 
do o apoio ao Governo do Sr. Achilles Lisboa ê cahindo nos bt'.:l.

ços daquelles de quem se divorciara em hora. triste para o Mara
nhão para lhes não apoiar os desmandos por mals tem.po . 

0 SI!. MA.G.ALH ÁIES DE ALMEIDA. - Não apoiado. 

O Se. HENRIQUE Cou-ro - O qu~ deslustrou o 'Maranhão 
o conluio fel to para assaltar o poder. 

O SR. MAGALHÃEs DE ALMEIDA - Isso ~ que !o1 umn vergonha 
para o Maranhão. 

O SR. LINO MACHADO - Vv. EEx. não têm coragem de vir ~pOr. á . N~ção os .factos vergonhosos que lá. !ie passaram . 
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Nunca lle levantaram aqui pat.l. contraditar-me, quando por tanta s 
vezes na ASSembl~ Nacional Constituinte. mostrei ao Paiz esses 
tactos deprimentes. 

O SR. MAGALHÃES DE AL:WBIDA - Porque não queríamos acom
panhar V . Ex. nesse terreno. 

O SR. LI::-:10 MACHADO - Seria, egualmente, um despra
zer ' para nós outros. Mas VV. E Ex. !ugiram de um dever para 
com a opinião publica.. 

Os representantes da. interventoria derrotada . .• 

O SR. HENJUQUE CoUTo - Xão se tratava de representantes d~~: 

interventoria, por~m. do partido mais . forte no Estado. 

O SR. LJNO MACHADO - ... de quando em vez s~ appro
•imam do posto ode combate em que me encontro. Aindà. bem. 

·.Vou continuar a eJ.."POSição que estou · fazendo, em resposta 
ll. Camara, ao Paíz, e á. opinião que se fot·mou em torno do caso 
mar<l-nhenso . 

Conluiados agora se encontram aquelles cinco Deputados que 
nos encontraram um dia n o caminho da libertação do Estado. 

O SR.. H»NRIQUE Cot,;To - Sem os quaes VV. EEx. nada. ::e
rW.m conse~fdo. 

O SR . LJNO MACHADO - . . . com o Partido da intervento
ria para tentar a derrubada. do cidadão que ha. dois mezes, em 
virtude do accordo, elevámos a o poder e que no o ·overno ~(l se 
tem preoccupado com o s ervir ao Maranhão. 

O Srt. HENRIQUE Col!'l'o - Nilo a[lo~ado. J á fez centeno.!:l de 
d~mis.sões dentro de poucos dfes. 

O SR. LINO MACHADO - S~ria. intere.t!'lllnte que depo!!! dt;~ 
umá luta de tantos nnnos, o novo Governador do Maranhão, chl'
gando ao poder, conservasse nos cargos de conflan~:t nquellell au~ 
llcos Inveterados, q ue sempre viveram. á ,.;ombra. dos Gov<-rno!' 
o.nter1orel!l. · ' 

. O SR . Hl!lNRIQt:E CorTo - Nem u. Revolu<:iio Cez tanmnha. der
rubada no Estado. 

O SR . LINO ?.!:ACHADO - E' q ue. o Estado do Maranhão 
pl·ecl!lll\'a de largo RUnen.mento, e ~ssa. prophylnXia. está l!en:b 
! eitsl.' pelo Sr . Achll!CA Lisboa. 

O SR. I-IEXRIQU.E! Cot:To - Prophylax!:l está fazendo o Congrel!
so, depondo virtualmente o Governador. 

O SK. C•RLos R1ns - O que está. !a2endo (i de~moral~r-se . 

O SR. HmNRIQtm CouTo - Governador que tem contra si 13 
Deputados e a tu.vor apenas 12 está. virtualmente deposto. 

O Slt. CARLOS REIS - T em a. seu favor toda a. opinião puhU
ca d~» Estn..do, 

O Slt. HE!oilUQUID CoUTo - Não a.pole.do. Os 18 Deputados con-
traries representam n maioria Dbsoluta da Assemblé'n. · 

o Sa. CARLoS REts - Mas não representam. absolutamente, a 
opinião publica. · 
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O SR. LINO MACHADO - Assumi conunigo mesmo, Sr. Pre
sidente, o compromisso de dar apenas em largas pincelad::a.s 0 

quadro polltico do Maranhão. Fal-o-e! de <>Utra ,;ez, em det::o.lhes 
c em qualquer terreno a que me queiram. levar os meus adversa
rios de sempre e os meus alliados de hontem e adversarios d6 hoje. 

Desta feita, Sr. Presidente, junto ainda outros docuz<~.entos 

de altos funcc!onarlos da "União Republicana" que vêm de -:--e 
demittir e que occupavam cargos importantes no meu E stado 
Directores de Saude, de Instrucção Publica, de Imprensa ... 

O SR.. CAnLOs REis - Procura-doria Geral dQ Estadc. 

O SR. LINO MACHADO- O nobre collega lembra com mui
til felicidade. 

O SR. LINO MACHADO - ... e Procuradoria Get'al do Es
tado, afim de que constem dos .. Annaes" da Camara e p ossam, 
POT elles, os illustres collegas conhecer pela palavra aos que, ho
je, se divorciam do poder, aque!la figura espartana de lutador, 
que ~ Achilles Lisboa. 

O Sa. VICTOR RussoMANo - Quando se trata de Achilles, não 
.se pode esquecer .a Grecia. 

O SR. LINO MACHADO - Ha uma coincl1:1ençia: é que o 
Sr. Achilles Lisboa nasceu na "Athenas Brasileira.·• e é um au
tbentico espirito athen!ense. A observação de V . Ex., na hoi'a. 
accesa. desses debates que teriam por mim tomado orientação 
serena e que <:Ontinuarão, de qualquer sorte, no caminho a que 
me tt-ace, ê das mais 1)pportunas. 

O Sa. C.&ru.os REis. - João do Rio já dizia. - e com muita 
llropricdade - que o maior mal deste Paiz ê o desacato, o desres
peito í~ intell!:;encia. Qualquer !ndil'iduo julga-se no direito de 
atacat· uma mentalidade puje.nte como a do Sr. Achilles Lisboa. 

O SR. VICTOR RC"ssoMANo - Principalmente DlL Athena.s ..• 

O SR. LINO l\l.ACHADO - Sr. Fre!lidente, esse dJssldlo na 
pulltlca do Maranhão recorda. aos que conheeem a natureza 
claquelle longlnquo Esta<lo, co!'tado por grandes rios, por larga.;; 
aguns, as pororOcas, os macarl:G;t que. revoltos, celere::~, rapido.~, 

agitados, trepidantes, ululantes, enYolvem as areias brancas das 
praia!! e, voltam ao remanso tra.nqulllo dos rios, rapldos, celer:!s 
silencioso~. sem espumas. sem queixas ... 

O ~K. HENRIQUE CoUTO - Pororóca houve na nélministl·a(:ão pu
blica. 

10 Sa. CARLOS REis - Na administração publica, nã.o· apoia
do; houve, pororoca apenas na politlca. 

O SR. LINO :MLA.CHADO - O aspecto do dissídio é esse -
o .das pororOCil.l<. Achilles Lisboa., entretanto, estA habituado a 
dajar barra f6ra, oceano lmmenso .•. 

O SR, PnEsi»lm't'E - Lembro ao nobre orador estar tindQ 
a hora do Expediente. 

-o SR. LINO MACHADO - Duas pala vrae apenas, Sr. Pre
sidente. 

O Sa. CAltt.os RKls - Achllles Lisboa. ha de levar a ná.u ao 
I><>Tto; administrando o Estado atê o ultimo ala. do seu &OVerno. 
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O SR. LINO MACHADO- Achill!!s Lisboa ·"·ivendo no ostra
cismo, em plenô o<:eano das lutas, blindou sua personalidade de tal 
sorte que essas vagas traiçoeiras m·ov!das ao sopro de interesses 
nriviados lhe não perturbarão a tranquilidade do e'spirito. Elle 
continuar~ á. frente do governo ·da minha terra e lá concluirá seu 
mandato ... 

O SR. CARLOs R&rs - Muito bem. 

P SR. LINO MACHADO - ... entregando-nos a nós mara.
nhenses um Maranhão equilibrado nas suas finanças, reintegra
do nos seus direitos, regenerado nos seus costumes e.dministrati
YOS, um Maranhão melhor, um Ma1·anhão novo. (Palmas. O ora
dor é cum.pr>?nenta.dO.) 

O Sr. Presidente · - Ha sobre a mesa e submetto a votos 
o seguinte 

RJ;lQum\IMENTO 

Requeiro a inserção na acta dos trabalhos de hoje de um 
voto de regosijo peJe. passagem, occorrida a ZO do corrente, da. 
data nacional da Hungria. 

Sala das Sessões, 22 de Agosto ~e 1935. - Gom.c.9 Ferra;:. 

Approvado , 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a meRa um requerimento de 
informações, que vae ser lido. 

E' lido, apoiado e posto em discussão, o seguinte 

REQüE:Rl:r.tENTO 

N. 114- 1935 

(Primeira Legislatura) 

Requeiro que, por intermedlo <la Commíssão Executiva, se 
solicitem do Sr. Ministro da Fazenda, as seguintes informações : 

l.O) qual o quaàro de funccionarlos da Caixa Economlca do 
Rio ode Janeiro e respectivos· vencimento!<, inclusive dos dlrectores; 

2. •) se foi elaborado o R egimento Interno a. que se refere o 
Regulamento que baixou com o Decreto n. 24.42), de 19 de Ju
nho de 1934 e, ilo caso a!firmntlvo, porque não foi ainda publicado; 

3. •) porque motivo não têm sido observados os preceitos con
stantes dos arts. 39 e 42 do dlto Regulamento aPprovado pelo 
Decreto n. !!4.427 os quaes determinam respectivamente que os 
preenchimentos. dos cargos mais altos se !açam por pl.'omocão 
e as primeiras nomeaç:ões por concurso. 

Sala. das Sessões 22 de Agosto de 1935. - Ac:mrcio Torrca. 

Encerrada a diScussão e adiada a: votação. 

O Sr, Presidente - Está finda a hora destinada ao ex
pediente. 

Va.e-sc passar á Ot"dem do dla (Pausa.) 
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Comparecem mais durante a hot·a do E_xpedi~nte os . Srs. : 
Euvaldo Lodi, cdldelra Alvaren-ga, Ca!é . Filho. Mario Cher

món.t, · Acylino ·de Leão, Abguar Bastos, Fenelon Perdigão, Maga-· 
Ihães de Almeida, Carlos Reis, Agenor Monte, Ad~lmar Roch;.~. 
Pires. de Gayoso, Democrito Rocha, Pedro Fir:rpeza, Humbe~t<; de 
Andrade, Monte Arraes, .rosé ·de Borba, Figueiredo RodriK"ues, 
Xavier de Ol!veira, José Augusto, Alberto Rosell!, Ricardo Barre
to, Gratuliano Brito, Mathias Freire, He.rectiano Zenaide, · J o.'í:) 
Cleophas, Osorlo Borba, Arnaldo Bastos, Adolpho. Celso, ·aarbo.sa 
Lima Sobrinho, Arthur Cavalcanti, Teixeira Leite,. Oswaldo Ll·m'l. 
Humberto Moura, Motta Lima, Emilio de Mayd, Orlando Arau
jo, Fernandes Lima, Sampaio Costa, Carlos de Gusmão, Melchi
sedek Monte, :Amando ·Fontes, Manoel Novaes, Clemente Mariani. 
Lauro Passos, Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, Joiio · Mangabeiro, 
Arnold Silva, Arltndo Leon!, Wanderley Pnho, Pedro caimon, 
Arthur Neiva, Raphael Cincurá, Edgard Sanches, Attila Amar?-!, 
Homero Pires, Uba!do R a malhete, Nogueira Penido, Amnral Pei
xoto, Julio de Novaes, Candido Pessoa, Henrique Lage, Sampaio 
Corrêa , João Guimarães, Raul Fernandes, Levi Carneiro, Bento 
Costa, Acurcio Torres, Cesar Tinoco, Lontra Costa, Fabio Sodr(·, 
ea·rlos L-uz, Noraldino Lima, Blas ·Fortes, Pinheiro Chagas, Cle..: 
inente Medrado, Josê Braz, Theodomiro ·Santiago, Augusto Vie
cas, João Beraldo, Arthur Bernardes Filho; Juscelino Kubitsch t>k. 
P oly<:arpo Viottl, Vieira Marques, .rosê Alkmím, Celso Machado, 
Joiio Penido, Matta Machado, Simão dá Cunha, Anthero Botelho, 
Bueno Brandão, Carlota de Queiroz, Barros Penteado, Moraes An
drade, Joaquim Sampaio Vldal, Clnclnato Braga, Macedo BltteJ1-
court, Laerte Setubal Jorge Guedes, F elix Ribas, Roberto Morei_. 
t·a, Justo de Moraes, Jairo Frnnco, Vandon1 de Bar:-os, Plini• .. 
Tourinho, Arthur Santos, Octavfo da Silveira, Rupp Junior, Jos.; 
Muller, Abelardo Luz, Dlniz Junior, · 'João Carlos, Borges de M~
delros, Annes Dias, Pedro Vergara, Frederico Wol!!enbuttel, Raul 
Blttencourt, Ascanio Tubino, Barros Cassai, Du.rio Crespo, João 
Neves, Oscar Fontoura, Eurico Ribeiro, Ernanl Gomes, Sebastião 
Domingues, Abel do~ Santos, Pedro Jorge, Francisco di Fiori, 
Sflva Costa: Martins e Silva, Adalberto Camargo, Chrysostomo de 
Oliveira, Rleardlno Pre.do, Martinho Prado, Ferreira Lima, Oli
veira Coutinho, Alberto AJvar&~, Ll.ma Teixeira, Pedro Rache, 
G.astão de Brito, Leoncio Araujo, Ga.stão Vld!gal, França Filho, 
Moacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augusto Corslno, VIcente Gou
veia, Abelardo Marinho, Sy!vlo Leitão, Salgado Filho, Paula. :Mar
tins, Moraes Palva, Barreto Pinto, Thompson Flores (155). · 

Deixaram de comparecer os Srs.: 

Generoso Ponce, Ribeiro Junior, Deodoro de Mendonça, Olavo 
Ollveira, Jeohovah Motta, Josê Gomes, Botto de Menezes, Odon 
Bezerra, Ruy Carneiro, Mario Domingues, Severino Mariz, Mello 
Machado, Altam!Mndo R equião, J. J. Seabra, Prisco Paralso, 
Magalhães Netto, Asdrubal Soares, Francisco Goncalves, Pereira 
Carneiro, Eduardo Duvivier, AliJ;>Jo Co.sta.llat, Nilo Alvarenga, 
Martins Soares, .Adello Maciel, Furtado de Menezes, Negrão de 
Llman João Henrique; Jocq.ues Montandon, Abreu Sodré, Paulo 
Nogueira, Santos Filho, O= Stevenson, Vergueiro Cesar, Gama 
Cerque!ra, Cardoso de Mello Netto, Castro Prado, Hyppolito do Re
go, Teixeira Pinto, Melra J'unior, Miranda. Junior, Horaclo La!er, 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:57 +Página 39 de 74 

-21-

Trigo de Loureiro. Carlos Gomes de Oliveira, Renato Barbosa., 
Demetrio Xavier, Abilio de Assis, Vieira Macedo, Rlcal.'ldo Macha
tio, Paulo Assumpção, Roberto Simonsen, 'vicente Galliez, Cardoso 
À~·res (52). 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de· pre~n~a e.cc:u::~a o compare
cimento de 242 Srs. Deputados. 

O Sr. Luiz Vianna (Pela ordem.) - Sr. Presidente, pedi 
a palavra alim de communicar a V. Ex. e á Ca.mara. que co:n 
os demais companheiros designados PQ.ra cumprimentar o Ilustre 
Deputado Sr. J. J. Seabra, nos desincumblmos da missão. Temos 
tambcm IJ êncargo de transmittlr á. Casa os agradecimentos do 
venerando parlamentar bahiano, o qual recebeu, commovido, na 
data de hontem, as justas homenagens da Camara dos Srs. Depu
t-:~dos, de quê é um dos mais brilhantes elementos. (Muit-a 'bem..) 

Continuação da 2a discussão do projecto num.c
ro 101-,A, de 1935 (1" àiscu.1são), orçando a Receita 
c fi:z:a.ndo a Despesa para o ea:ercicio de 1936; com 

parecer da Commissão de Finança, c Orçamento sobre 
as emendas aprcsenta4Q8 em 2• àisC1Uisão. 

O Sr. Presidente - Entra em discussão o projt!cto. 

Tem a palavra o Sr. Daniel de Carvalho, em continu(l<;;ão. 
S. Ex. dispõe ainda de 40 minutos. 

O Sr. Daniel de Carvalho - pronuncia um discurso que 
não !oi Publicado. 

O Sr. João Simplicio - Sr. Presidente, Srs. Deputados: a 
Commissão de Finanças foi chamado, a dar uma explicação á Ca· 
mara pm· um illustre representante da maioria, cujo nome decli
no com sympathia, o Sr. Barret•. Pinto. 

. . . Na. qua.Uda.de de PrEsidente dessa Commissão, nâQ posso. não 
de•·o mesmo antecipar o cumprimento de um dever que me . cabe 
por fo~a regimental, de um dever constante dos paragraphos se
_gulntes do art. 80 do Regimento: 

"Art. 80 - Ao Presidente da Commissão de Finnnça.ll 
o Orc;:amento incumbe: 

a) uma vez votado o orçamento em 2• discussão fazer 
Um reiatOrlo SOb1·e a situação financeira e economfca do Paiz, 
aconselhando as medi-das legislatlvas· necessn.rlas; 

b) a,preciar de conjuncto, nesse relatorio, o or<;amento, 
mostrando as divergencias entre o do anno que <.-orrer, a 
proposta. do Governo, e as medidas tomadas pela camara. 
até e!ilsa data, quanto â or.dem financeira. e economlca; 

c) f~r idet\tico relatorlo de apreciação ·geral do tra
balho orcamentario, quando t~os os ól0lami:mtos estiverem 

· · vota.do's em 3• discussão; · 

li) propor, nBS!ile.!l relatorios, ~ · medi.da.s legislativas .. ie. 
ord'em geral .que julgar neçesSa.t:ia.S, formulando OS projectos 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:57 + Pág ina40 de 74 

-22-

de I'el que reputar indispensaveis ~a.ra a b·ôa. urdem das 
finanç:a.s publicas. 

§ 2." Os projectos de lei propostos pelo Presidente da 
Commissão de Finanças e Orçamento como conclusê5es de 
seus rela.torios terão uma unica discussão, correspondente 
á terceira.. " 

V. Ex., Sr. Presidente, sabe _perfeitamente que já. assentei 
com o leaàer da maioria desta Casa, assim como com os mem
bros da Commissão de Finanças, que, no momento da redacção Jo 
orçamento para a• turno, elle baixaria com esses· dif!erentes pro
jectos" e, ainda mais, com a exposição verbal feita· á Ca.rnara pelo 
Presidente da Com missão de Finanças. Y. Ex. e o· leader da maio
ria concordaram, lembrando atê e. aiiopção elo systema inglez, no 
qual, em vez de apresentar relatorio escripto, o Presidente da Com
mL~sã0 faz em exPosição verbal, o relatorio de todos os projectos. 
V. Ex. adearitou mais: convidaria a Camara dos Deputados para 
uma. ordem do dia: especial, reservada ao cumprimento desse deve:
por parte do Presidente da Commissão de Finanças. • 

Não posso, JJOrtanto, e não devo, antecipar esse tre.balho. To
dos os representantes da Commissão, sem excepção, o comprehon
dem, porque lá. trabalhamos, maioria e minoria, opposicionistas 
e governistas, na maior cordialidade, na maior fre.nqueza, na maior 
lll)oerdade de troca, de idêas, de aspira<:ões e de conclusões. 

Por essa occasião, Sr. Presidente, renderei minhas homena- ' 
gens pessoaes a todos os illWitres representantes que Se occupe.
ram -do orç:amento f~ndo apreciações sobre o seu trabalho, sobre 
o trabalho do Govet·no e sobre a. marcha dos negocias publicos. 

A Commlssão de Finanças e de -Orçamento - ;; fa.cto publico 
- tem expedido esforços exhaust!vos para collocar-se dentro da. 
Constituição e do Regimento. E, procurando resolver tudo, da me
lhor forma, convocou, no inicio de seus trabalhos, a C<l·mmissão de 
Constituição e .1"!1Stic;a, ficando deliberado, nessa reuni.üo conjun
cta, que a obra. or<:amentaria obedeceria imperativamente a.os dis
positvos da Constituição. fossem quaes fossem as consequenc!a!'! 
e as difffculdades. Dentro dos imperativos constituc!onaes e regi
mentaes, caber-lhe-la liberdade de acç:ão na confecção technica 
do orçamento, o qual deveria ser uma lei clara, capaz de ser en
tendida. J!Or todo e qualquer habitante do Brasil e não como se 
acha. actualmente constituldo, pols os proprios Sr.s. Depute.do>l 
encontram difficuldades na sua leitura. 

Se o Brasil, pela sua Constituic;ão; deu e.o regimen nova dis
posição constitucional, avançando, nos prlnc!plos adaptados, a!O,m 
<los povos mais adeantados, não poderia elle, dentro desse espí
rito renovador ~ liberal, ficar com uma obra orç;a.menta.ria. arcba!
ca, atraza.dlssima, inusitada nos parlamentos mais cultos. 

Dentro, portanto, da Constituição, dentro do Reghnento, vo
tando um orÇamento verdadeiro, franco, leal, sincero, claro, a 
Commlssão de Finanças e de Orc;amento pensa. que se dessempe
nbará de seu dever. 

Um <los dispositivos regimentaes a que a Commissão ·está. ad
~:Ctricta., é o de que, em 3" discussão, a despel'!Q total não poderá 
ser -elevada e a Receita não poderá ser diminu!.da. E =
mo a proposta do Governo não consignasse os · cred!-
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tos necessarlos a servi~os publicas obrigatorlos, que a .pro
pria CommU!são de Finanças, em seus longos estudos, pormenori
zara, foi levada a assentar uma s~rie de medidas, ap;provadaa á 
meia noite da vespera da apresentação do or<:amento, porq_ue 
faltavam a.lnda os relatorlos de tres or<;amentos e dois dos mais 
illustres relatores estavam dÓentes, talve:i; impossibilitados de com
parecer na manhã seguinte, para ex:porem seus relatorios ·e offe
receram suas emendas, devendo a Comm.illsão apresentar nesse 
dia, até' ás duaa h\)ras da tarde, o parecer sobre as. emendas. 
Concluiu esse estudo á uina hora e meia da tarde. 

Tomando em consideração as deliberações da Commlssã-o nos 
estudos minuciosos, procedidos em todos os orçamentos e as res
ponsabilidades da Nação, a Commissã<l-, ante a prohibição regi
mental de augmentar a despesa em 3• discussão mandou consi
signar, numa emenda, as elevações decorrentes das obrigações 
constituicionaes que determinam que 10 por cento da renda dos 

· tributos, 4 por cento da renda. desses tributos, 1 por cento da 
renda desses tributos devem ser rigorosamente applicados nos ser
viços de educação das obras contra a.s seccas e de amparo á ma
ternidade e á infancia. Essas elevações importam em 90 e tantos 
mil contos e foi estabelecido o credito para ser distribuído na 
redacção. 

Mais ainda, Sr. Presidente: houve na Commissão estudos so
bre a divida fluctua.nte e as medidas que seria. necessario tomar 
para satisfazer esses compromissos da Nac:ão. Discutia-se mais 
relativamente â. acqulsição do ouro, que o Governo :faz por inter
media do Banco do Brasil sem ter dotação orçamentarla, e sobre 
outras responsabilidades, o que tudo som.mn.do . eldgia. um credi
to de 200 mil contos. 

A Comm!ssão, portanto, limitouMse a fazer que o or(Jamento 
consignasse esse credito. afim de que fossem satisfeitas as partes 
relatlvas á divida :fluctuante, á. acqulsicão do ouro pelo B:l.nco 
do Brasil e a outras operações de que a. Camara dos Srs. Depu
tados terá. conhecimento nos projectos de lei formulados e relati· 
vos, posso dizer em synthese, ao resgate das emissões realizadas. 

Et<tas explica~;;õe:s , que me pareciam !ndispensaveis, vêtO. pro
var que a Commlssão d.e Finançll.S e Orçamento não augmentou 
a despesa orcamentaria; procurou tão sOmente dotar o orçamen· 
to de creditos com os quaes pudesse a. Na.t;:ão satisfazer os se11.2 
compromissos. Não só os proprios lnteres;;tes do Pai:lf exlgia.m qu6 
a Commlssão assim precedesse, como to.mbem assim agia. por for
çn do imperativo constitucional que manda consignar na. despesa 
todas as dotw;1Ses necessarlas e !ndlspensavels aos servi~:os publi~ 
cos e na receite. tudo que provier de trfl;>utos, de rendas, de sup

. :prlmentos, de fundos, etc. 

A Commissão de. Flnànças e Orçamento procurou, nestas con
dições elaborar uma obra clara, real . e verdadeira.. De accordo 
com os eetudos que a. mesma. emprehende, verão os Sr. Deputados 
se as suas ·Cilnclusões merecerem o· voto da. Camara., qual ·.a phy
sionom!a da situação financeira. do Pf!,iz, que hoje, pelo que está 
no proJecto em ·segunda.: dlscue~ nem podem vislwnbra.r~ 

Sr. Presidente, precisava dar â. Ca.mam esaa. explicação so
bre a. eleva.ç:ão das .despesas, como; aliás~ o. fez o illus.tre relator 
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da Fazenda, Sr. Deputado Daniel de Carvalho, na. parte das sen
tenças judiciaria.s e da Camara de Reajustamento. Tratava-se de 
obrigações devidas, que nã.o podiam deixar de ser consignadas :~.o 
orçamento; 

O nobre representante da. maioria que provocou ·oé esclare
. cimentos do. Commissão de Fimtncas e Orçamento, foi injusto para 
· com o Relator da Receita, o mustre Deputado por São Paulo, Sr. 
<'..ardoso de Mello Netto, porque, em virtude dos estudos e. que a 
Commissão vem prOcedendo, foi S . Ex. solicitado a deixar o ·tra
balho da Receita :Para a terceira discussão; por fsso que não 
convinha offerecer emendas em segunda. A parte da rê<:eita. de

. veria ser offerecida completa em terceira discussão. De sorte 
que o eminente representante de São Paulo não descurou, nem 

. menosprezou o orc;a.mento que lhe coube relatar, mas attendeu â.s 
pon·deraç;ões da Commissão de Finanças. 

Sr. Presidente, Os projectos que essa CoiWllissão apresentará; 
envolverão questões, as mais serias, de ordem financeira e eoono
mica e traduzirão, por parte da Commissão, harmonia de vistas 
entre todos os que amam o Brasil e desejam sua grandeza, longe 
dos interesses poliUcos · e ;particulares . · Trabalharemos todos no 
mesmo sentido - debateremos as questões e provocaremos o ple
nario, entii.o. para 1lln exame amplo dos a.ssumptos, os mais ser!o& 
e palpitantes. Esse ponto de vista unanime Qa. Commi.ssão de Fi~ 
nanças, entre maJorili e minoria, entre opposição e Governo, tra~ 
oduzirá. ao mesmo tempo o pensamento do Governo que, pelo 
PreSidente da Comm!ssão de Finan~ e com o apolo integral, es
tou certo, dessa Oommissão, e.presentará. á. Cama.ra dos Srs. 
Deputados o programma de restabelecimento da.a finanças do l'aiz. 

O S~t. Dn,-yz Ju:rnoR - l!!so ê o essenciaL 

O SR. CBIWr.l'iANO M.lCJUDO - Pez-mftta-me o nobre orll!:'lor 
um aparte . Gostaria que V. Ex. me infonnasse o motivo por que, 
até· este momento, não fora111. of!ereeldos ao plenarlo oS pareeeres 
dos diversos relatores da. Comm!ssão de Flna.nça.s. Estamos na. 

. !J:nmJnencla de encerrar a. segunda discussão e n.lnda. desconhe
cemos esses relatorios; com excepçõ.o, apenas, de tres, dos novo 

· Mlnisterlos,. 

O SR. JO.AO SIMPLICIO - ExpUco ao nobre Deputado: 

A Camare. estava acostumada, pelo regimen antiGo, a vota!' 
a Receita e cada. orçamento de Despesa como projectos distinctos. 

·Esses projectos iam· se succedendo uns aoi! outro:s, na sua con-
clusão final. A Com.mtssão, por ultimo, de J)Oll.!le dos elementos 

· fornecidos, fazia. a lei de ·orça.niento, mas a ConstltUic;ão mo
'dificou esse regimen, · a lei de Orçamento ê una. Do mesmo modo 
que no. discussão e estudo· de um codigb não se podem ·a.presentat

. partes separadamente, para depois mandár . Juntai-as, assim tam
bem ·o üri;amento deve ser . apresentado em globo, discutindo-se 

·numa. das . phases parcella&tmente e na; ultima englobadamente. 
· A : Comm1$siio apresentou, l)ortanto, p~~.recer sobre as emendas a. 
. cada parte ·ao Orçamento. Os relatorios feitos nelos lllustres mem
bros da ·commisl!ã.o ·foram · mandados a · 1m-pdmlr. In :felizmente, ;,'1. 

. ~~11re~ ~da ~o. poude . fornecer . .todos e~s relatorlos •. . 
. : :0 SR. CBRJIJI'I4NO· :MACHADO· - lBSO ê · ·essencial á. discussão. 
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V.: EJ!;. ha de convir que esses pareceres constituem subsidio pre
cioso e até indispensavel ao debate. 

-O SR. WA!."DI!:RLEY PINHo -- Cada um dos relatores e xpõe, no:s 
res,pectivos relatorios, os seus pontos de vista, que devem ser e::;
tuda.iios aqui. Precisamos conhecei-os. 

V. Ex. faz parte da Comrnissão de Finanças, t! natural qu~ 
esteja a par da situa<_;ão, o que não acontece -comnosco. o pa
l'ecer, aliás, foi sempre reputado . elemento essencial á. discussão. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Púde ser que eu esteja collocado 
em ponto de vista mtúto a.vança.do. 

O SR. WANDE!lLEY PINHo - Não queremos avanc:ar, mas co~ 
nhecer o que vamos debater. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO -A obra or~:amentaria compõe-se 
das emendas da Commissão e das do plenario, e o parecer da Com· 
missão sobre ella.s ê apresente.do com o oFç:amento. 

Hli outra parte, que chamarei de relatorios, !llustrativa por 
exce!lencia. Esses relatarias não são discutidos, embora., conve
nho, valham como esclarecimento. O debate, por~m. ~ sobre o 
projecto e as emendas. 

O Sn. WANDI!!RLIIT PINHo -V. Ex. então dií. a entender que 
.os relatorios - são inuteis. Se, porém, sã.o nece55arlos, devemos 
concluir: que são elementos in~ispensa.veis á discussão. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Não resta duvida que o habito 
antis:o !azia versar ·o debate sobre o parecer. 

O SR. CHRISTIANo MAclL\DO - Tanto ~ verdade que os pa.r~
ceres são uteis, que !oram á impressão • .Apenas está tardando. 

O SR. JOÃO SIMPLICIO - Todos o.s Relatores emlttiram 
seus pareceres até á hora t!nnl, Isto ê, ás 13,30. O primeiro foi 
o do Min1sterio do Exterior, loso publicado. 

O SR. RAUL BrrrENCOUR'I'- V. Ex. dâ. licenç:a para Un:! aparte? 
Tenho em mão um avulso com o titulo : N. 101-A. de 1935, que 
orça. a Receita. e fixa a. Despesa do e:r::ercicio de 1936, com parecer 
da Commlssão de Fina.n~as sobre as emendas em 2.• ·discussão'" . 
Compulsando o 11 vulso, encontrei todos os pareceres da Commi5SÜO 
a<:erc:a das emendas do plenar!o e. das que a propria Commlsllâ.o 
faz. E' verdade que ha. os parclaes dos relatores. mas, em bOa. 
Interpretação applfcade., constituem estudos teltos portas a. dentro 
·para esclarecimento da. Commissii.o. A. materia. é debatida e a 
Commissõ.o resolve em parecer final. A!igura-se-me, pois, que o 
'essenclai .Para o plena.rlo, a opinião. collectlva <la Commissão, esut. 
condensada no avulso, embora seja utll 3.0 plenarlo o conhecimento 
_dos 'pareceres . 

O SR. WÁNDERLJDT ·PINHo ·- Util e necessario. 

O SR. RAUL Bi:-rrntcoli-RT - -O lndlspensavel, porém, aqufilo que 
não pôde;- sem ferir ~)-Re~rriento: - -ser nel;a,do ao plenarlo, é o ·parecer 'colleétlvo de. Cómrnlssão. E . este- existe no avu1so. 

·o SR. WANI)IRU~ PINHo - Se não -existisse, nilo' poderla.inos 
ter dJ.scuesão. 

o. SR: RAtl'L Brrr&Ncou=-- Esse, sim, _póde ·ser reclamado sem 
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refUtação alguma, poss!vel no Regimento da Casa, e estudando 
alguns dos pareceres parciaes, como o do Sr. Henrique Dodsworth 
sobre o Minl6terlo das Relações Exteriores e do Sr. Pedro Firmeza. 
qúa.nto ao da. Educação, tiYe opportunidade de vêr que o Relator 
pleiteou emendas que não foram, depois, approvadas peJa Commis
são. Muito mais Interessante para a Casa, pois, é . o conhecimento 
do avulso, que estructura. o pensamento definitivo da Commissão, 
sendo ãe illustnu;:ü.o secundaria e util, mas não no mesmo grão ne
cessarios, os parecerl's pnrciaes. 

O Sa. WA:!Io"II!Imi.&Y PJNHO - Mas são necessarios. 

o SR. JO.AO SIMPLICIO - Respondendo ao· illustre repJ:"e
sentante de Minas, procurare! providenciar afim de que amanhã 
sejam dlstr!buiflotc otc pnrt>Ceres dos relatores, os quaes jâ. foram 
iodos á ImprenKU Naclonnl. 

O SR. JoÃo GUJK.\nlla8 - Pennitta. V. ElC. um aparte. Que•o 
lembrar que o Regimonto miUlda que a Commissão envie em de
terminado dia 14t•u pu."'cl'r A Mesa. Não sendo isso possível, a PJ:"D
pria propo11ta. d" Governo terft de ser a.pJ:"esentada. a plenarfo, para 
ser discutida t> votadA Independentemente de p&recer. :Muito fez 
a Commlssüo t•m ('l)nclulr o seu parecer dentro do prazo regi
mental. Nii.o podlu. rctnrda.r o seu trabalho. 

O SR. JoÃo NKVI!II! - A exPlicação não satisfaz; senão pode-
riamos dhlCutlr o Orçnmento sem necessidade da Commissão. 

O SR. JOÃo GcuuRX&s -ArgUmento com o que está. no Re
gimento. 

O SR. JoÃo NH:V1118 - Os pareceres dos relatores não são in
dlspensavds, mas silo uteis ao bom entendimento da materla. 

O S11,. JoÃo GutMARÃBS O Regimento permltte a. discussão 
sem os·pareceri.'M. Quer dizer que não ha necessidade de adlamentll 
da discussão pn.m •l' fazer n pubUcação. 

O SR. JoÃo N14VIIIII - O que queremos não é adiamento; é 
materla. pa.ru, pollt•rmo.- collu.boraJ:" no estudo que a. Camara tem 
de procede••. 

O SR. JOAO HlMPLIC!O - Como disse, antecipei-me á Ca
mara dOR ·Doputllt1u.-. A Commissão de Finanças far!í. acompanhar 
a redacciio pllrl\ :s..• c1111cuuüo, depois de votado o . orcamento em 
2.0 turno, dOM projoct0111 de le!s, que soffrerão uma. s6 diseussão. 
Esses projeeto" 110rllo lni'I,J)Irados nos desejo~ do Governo e nos 
da maioria dn. Cn.mnr11. e, nas suggestões fe1t.Q.s pelos illustres re
Pl"esenta.ntes dn. minoria. no propr!o seio da Commissão. Temos 
lá. trabalhos u.preoRentndoa pelo eminente relator da Fazenda, Sr. 
Daniel de Cn.rvalho, com uma série de suggestões e medidas. Te• 
mos os alvitres apreaentados por dois illustres representantes de 
Pernambuco que u.alatem e nos dão a honra de sua collaboJ:"ação 
nos trabnlhos cSn Com missão. Temos as opiniões dos diffel"entes 
membros da. Commiiiii.O (le Flnanç:as sobre: todos os 1l~Oblemas 
palpitantes. 'remoa 11.11 proprfa.s idéas do Governo, a respeito, de 
·.sorte que eiJINI pro3ectoa de leis traduzirão <1 plano do Executivo 
na obra de recon•trucçllo financeira e ~onorilica, plano esse que 
teremos o prnzer de ver, IUIBim o espero, acceito . com a collabora.ção 
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de toda. a Camara, de _todos os seus membros, sem odistincção de 
cures politica.s _ 

O plano de que fala o eminente representante de Minas Geraes, 
meu velho e illustre amigo,· Sr. Carneiro de Rezende, será. trazido 
ã Camara dos Deputados-

O SR. CA!tNEIRo DE REZll:NDE: - Com certeza Y. Ex.· se. refere· 
~ SO!Uç:ão para esse t1·0peço chamado "divida fluctuante". 

O SR- JOÃO SIMPLICIO ___:_ Todos os assurnptos serão tx-atad0s 
nesses projectos e teremos, então, opportuniàa.de de ver, como àis.~e 
o digno relator da Fazenda, a. co!laboração de toda a Ca.mara em 
uma obra IX\triotlca, em beneficio da Nação, Yisando o mesmo ob-
j~tivo commum. . 

Srs- Deputados, a Commissão de Finanças e Orçamento tem 
t1·a.balha.do demasiadamente. Todos os seus membros, com exce
llQão do seu humilde ;presidente, (não apoiados geraea), l')Odem me
l•ecer a vossa confianç:a. 

O appello .que eu faria á. Camara dos Srs. Deputados seria. 
no sentido d~ que désse sua a.pprovação ao parecer da Commissão 
sobre o Orç:amento, porque. em 3.o turno fará. obra que a recom
mendará, que não a diminuirá pero..nte .o conceito da Camara dos 
Srs. Deputados; fará obra que elevará o Poder Legislativo e au
gmentará. o px-estlgio e o seu nome ante a Na.~ão. visto como, por 
uma série ode medidas, de projectos de lei, a. Commissão de Fl
mmc;a.s pensa chegar - por que niio dizer com sinceridade? -
ta.lvez, ao eauilibrio orcament:l.rio que, não ha duvida, G funda
n1en to essencial á perfeição de nossa. ,;ida financeira. 

Peço, portanto, á Camara dos Srs. Deputal!os apoio para a 
Commlssíio de Finanças. Ella. não desmerecerá. no seu conceito 
u muito menos na opinião do Paiz que espera. do Legls!e.tivo obra. 
dlgnn. c á altura àesse.Poder. (Mult-o bem; muito bem. Palmas. 
O ~nUrLor é cum.prlmcnta.ào.) 

Durante o discurso do Sr. João Slmpl!clo o Sr. An
tonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da })resldenela. 
que ê occupada pelo Sr. ArrudQ. Cam:u-a, 1." Vice-Presi
dente. 

O Sr. Presidente - Tem a. palavra o Sr. Joü.a .Cleopha.s. 

O Sr. Joio Cleophas - Sr. Presidente, seja-me licito inl
cla.lmente declarar que, se não fosse a lmposi(lão, hontem rece
h!da, por parte do nosso brilhante co!lega. e U!ustre leadcr da mi
noria parlamentar, o meu presado amigo Sr. Joã~> Neves, não me 
animaria em vir occupn.r, neste instante, a attenção oda Casa .. 

O SR. JoÃo NEVES -V. Ex. prende, sempre, com sympathia., 
a attenção de todos os seus collegas, (Apoiados.) 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Obrigado pela gentileza de VV, 
EEx . 

. Aguardar-me-ia para, na 3.• discussão do Orçamento, atravez 
llgeiras apreciações, acompanhar esta tarefa tão importante, esta 
tarefa culminante, para assim dizel.", para o pt·esUgio do Po<ler 
Legislativo. 

O SR. JoÃo NEVES - D~ resto, é ;preciso salientar a. interte
rencia de v. Ex. -e do nosso illustre coUega, Sr. Alde Sampaio 
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no brilhante trabalho já louvado pelo nobre Presidente da Com
missão de Finanças, que attesta a capacidade de -ambos e o es~ 
forço da apposição em collaborar para o equiUbr:io do Orr;:amento 
da Republica. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - De accordo. Quanto ao brilhante 
trabalho do Sr. Alde Sampaio. . 

Peço perdão á camara pela desva.Iia e desalinho das minhas 
o1:>servações colligidas apressadamente de hontem para cá. .Justa~ 

mente a culpa desse desalinho deve recahir, em grande- parte, r~ 

imposição do nosso brilhante companheiro, o nobre Deputado, Sr. 
João Neves. 

Presenciamos, hontem, Sr. Presidente, a um verdadeiro acon
tecimento, sem duvida alguma; e este se traduziu na vinda â tri
buna do Sr. "Borges de Medeiros que, pondo de parte os percalços 
resultantes de sua idade avançada, veio transmittir-nos mais uma 
demonstração do seu patriotismo, do seu grande amõr ao Brasil. 

O esclarecido exame do grande brasileiro á nossa. situaç>:ío 
actual, esse seu gesto do mais authentico civismo, ser,'iu para 
mim. como, por certo, servirâ igualmente a toda a Camara, como 
mais um estimulo, um incitamento e uma animação ao exacto 
cumprimento do nosso dever. 

Tratando, como venho fazer, de generalidades e de observa
<;ões a respeito da elaboração orc;;amentaria, não tenho, Senhor 
Presidente, - e desde logo o declaro - outro intuito senão o d<! 
despertar a attenc;ão dos meus collegas, todos, incontestavelmente. 
muito mais capazes (11M apoietãos .•• ) 

O Sn. LAUI>ELINO GoMES - Y. Ex. ê um dos e.spiritos lllus
rres, lucidos e brilhantes que rendilbam nesta Casa. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Agi"adecido a Y. Ex ..•. IJara al
.~:uns aspectos dos mais Importantes de um as.sumpto como esse 
que envoh·e DO!!Sas maiores responsabilidades e Se relaciona, tão 
de perto, com o reergulmento tinancelro do P:l.iz. 

Desejo expressar, tambem _e quanto antes. as minhas congro.
tula.;:ões pelaa palavras que acabamos de ouvir, proferidas pelo 
illustre Presidente da Commissão de ~inanças; o nobre Deputado, 
~r. João Simpliclo. S. Ex. aco.ba de nos :prometter - e sou tes
temunha do ·seu esforç:o e do seu ]')atriotlsmo - em nome da Com
missão de Finanças e para a discussão seguinte a elabOração, ou 
meibor, a apresentação .O.e nrojectos que valerão conforme decla
I"QU, como planos de restaura<:ão e<:onomico-tinanceira tão necessa
rios nesta hora sombria que a Nação atravessa. 

O nobre Presidente da Commissão de Finanças, aliãs: :i.com
)Janhado, estou seguro, por todos os seus collegas, já deu exemplo 
d'> seu esforço e dos seus patriotiC()s propositos, o!!erecendo uma 
emenda., que encontramos no avulso ora distribuído, pela qual se 
fará uma nova. e :mais completa classificação das despesas que . 
.salvo engano, deverão ficar detalhadas ou distribuidas por 28 titulas. 
Esta emenda será., -por certo, para. sua plena execução, comple- , 
tada com as provWencias que nos nromette S. Ex. indicar na 
::.• discussão do Orc;:amento. 

Nã.Ó tinhamos, até agorn, <leve-se con!essar,·a mais ligeira clas
sificac;ão da despesa. Co~tando do assumpto, havia, apenas, o De-
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ereto n. 23 .150, de Setembro de ·1933, que esta.heleceu · normas 
para . elaboração e execução do Orçamento da Receita e .Despesa. 
:É:sse .. Decreto refere-se, realnlente, a uina divisão de despesas, 
.simplesmente, porém, para effeito de .contabilidade. Assim é qu., 
deter~ina um dos seus artigos que as verbas, consignações e sub
consignações da despes,a, serão discriminadas em sete títulos nas 
contas de exercício a,presentadas pela Coi).tadorla Central da Re
publica. 

Por conseguinte, é digno de todos os applausos o trabalh o 
condensado pelo Sr. Deputado João · Simplicio e visando justa~ 
mente · f~er essa classificação no . proprio Orçamento e não deboo.l~ 
a limitada tão somente á contabilidade de encerramento do exer • 
cicio. 

Não é necessario evidentemente. occupa.r a attenção da ca
mo.ra para salientar a van~gem dessa minuciosa classificaçã o 
que vae . permitt!r acompanhar e conhecer o orçamento em seu 
conjuncto. Vae permittir, com maior facilldade, uma apreciação 
de ordem geral e tambem uma exacta situação e locallza·ção d.e 
gnstos com os se:rvicos publicas. o que, até agora, não .; possível 
fazer. 

De resto, ~ o que acaba de confessar sinceramente o nobre 
Deputado João Simplicio quando se referiu ít. obra anarchica e 
atrazadissima que ainda constitue o orçamento . actual. 

Tão anarchlca e atrazada ella se constitue o.ctualmente. que 
o propr!o ·Sr. Joiio SimpUclo não tem duvida em aftirmar qu~: 
até os proprios Deputados encontram di!!iculdades na. sua leitura ! 

O SR. DINIZ JcNron - Orc:.arnento, ~;ystema fiscal , etc. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Quer me parecer que num ar· 
c;:tmento ha duas cousas por assim dizer essenclaes. que dev~m 
ser levadas em contn. antes de tudo: uma dellas, na. parte da des· 
pe!IQ, · é prec!s:unente a sua dlscrlmin:lc;ü.o. Na parte da receita, 
eleve ser. justamente, a de considerar as tributa<;l!es e os impos· 
tos de preferencia atra.vlis da sun final!dadc economlca, através 
da factlidade e do custo da sua arrecadação . 

No seu "Curso de Flno.nc;as", Go..<~ton Géze ensina que um:a 
bOa classltlcac;:ão <d~ despesa publica, segundo seu objecto; niio E 
somente · u 'ma necessidade de ordem, de losica e de systematlzac;:ão; 
é, aclmu. de tudo, uma condl<:iio primordial para que a gestão 
financeira de um Paiz seja clara, sincera e economica. 

Logo em seguida. ainda salienta o illu!:!tre economt!lta; "Uma 
bôn. cla.ssl!!oocão de despesa pode proporcionar simpllticac:iio oo
ministrativa e economia conslderavel; faz appa recer duplicidade .·de 
gastos, convida ~s comparações entre serviços da. mesma nature
za creados por administrações· diCterentes - e temos exemplo 
uo que acontece em n.!Jsso or:ç:amento - tor na de certo modo fa
taes as centraUzacOes <de servl<:as com objectivo ldenUco ; faz te
saltar os abusos, as rotinas 1njus tiflcaveis da burocracia. " E con
clue a observe.~;:ão de Gaston Gfze: Assim, pois, uma classifica
o,;ão racional das despesas publicas, segundo sua fina!ldade, nú.o .; 
uma quest.ão secunda..-Ia : ê , s im, questão primordial. 

O SR. DINIZ Ju~noa ..,- V . Ex., por exemplo. não considera um 
e rro estejam unidas no mesmo orcamento a parte relativa. ~ das
r.esns com servlc;:os normaes e .. a de obras de· !omento? 
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O SR.. JOÃO CLEOPHAS - Não tenho duvida qu.e sim. 

Segundo ouv1mos da exposição feita pelo nobre Deputado 
Sr • .João SimpllcJo, parece que um dos projectos que S. Ex. ST(f 
justificar ·aqui,- numa sessão~ que, certame~tte, será memora.ve1, 
consistirá na iniciativa de tomar essa. providencia, Isto é, cogt
tar da abertura das contas de caiJltal para. sen-iç:os novos e indis
pensaveis ao nosso progresso. 

O SR. Dmzz Jt.TNIOR - Mu.lto bem. I sso é que f intelligente, 
technico e novo. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS .;_ Proseguindo, Sr. Presldent<>, 
julgo eu que é perfeitamente ocl95o insistir sobre a necessidade a e 
uma bôa classificação da. despesa publioa· SO através de providen
<•ia desta. ordem, que proporcionará o agrupamento de serviços de 
identica finalidade, ~ que .será. possível estudar a redu~ de 
custo das administrações publicas . Aliás, este é um problema por 
asslm dizer, mundial e que preoccu])a a. attenção d e .todos os e s
tadis~. 

Este probl~a constitue, na actual!dade, uma verdadeira 
~ciencia, uma sci~ncia. da ad.Ministraç;ão. Ha, a respeito, tratados 
numerosos e elucidativos, e eu me d isp ensarei de fatigar a Ca
rnar.a com a cita.c;:ão dos mesmos. 

Conforme nccentuei no inicio d e minha.S considerações, S•
l'resldente, uma bOa discriminação dos gastos pub1icos, como de
verá .ser feita de accOrdo com a. infciatlva do illustre Presidente 
<l:t Comm.issão de Orçamento, Isto ê. como está proposta nas eme·n
cla.s submettidas ·a plenario, irâ., desde logo, apresentar á no!lsa. ob
J<erYação aspectos por demais Interessantes ou provavelmente: 
curiosos da nossa adrnlni:ltração. Irã., desde logo mostrar - hii.o 
de permlttir meus nobres collegas a minha. . auda.cia - irá. mostrar 
•tUe chegamos a ter, por exemplo, já. não direi serviços e depar
ta.mentos, . mas até mlnisterios absolutamente desnecessarlos e que 
bem poderiam ser fundidos a outros eldstentes. 

Dando um cunho realmente pratico á observação que aca
lJo de fazer, trago o exemplo cle.ro e elucidativo do Ministerio da 
Justiç:\. 

Com a nova classl!lcacii.o de despesas, não tenho duvida. em 
:tfflnnn.r, - e solicito então, que os meus cóllegas estudem e des· 
envolvam o assum.pto com suas reconhecidas proficlenc!as - não 
t~nho -duvida. em a!!frmar, desde loA:Q, ficará. ev!denctado que ato!! 
o Mlni~:~terlo da Justic;:a poderia ser tmmedJatamente fundido a U!ll 

cbs outros minlsterios . 

O Sa. DINiz Jumon. - V. Ex. poderia. lembrar a creac;ão do 
Departamento de EstatlStica. que tivesse suas respectivas · ~c;õea 
junto aos minlsterios, ao envez de haver umíl. Direetorla de Es
tatlstica em cnda um delles. 

O SR.. JOÃO CLEOPHAS - Dentro de pouco tempo abord:~.
rei esse assumpto. Dl!senvolverel, agora, al~as Ugetras ld~a~ 
a respeito do que acabo de asseverar . Não preciso esclarecer li. Ca
mara. a. tuncc;:ão de- um m!nt.sterlo como orgão directantente auxi· 
l iar da admlnlstra!:ãO do P a.iz e no qual são grupados, -.sob seu con• 
tl·ole, var!os ser"~iços caracter.Lsa.damente approxlmadus. O Minls
t~rio da Justlc;:a e Negocias Interl<>res - t enho em mãos lL tabel-
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la. propos ta para o exerclclo de 1936 - compõe-se d~ 2 títulos, ·em 
um . dos quaes estão incluidas as despesas com os Poderes Exe
cutivo ·e Legislativo. A estas despesas· deu-se d enl?minação pro
pria. e per!efta de "Encargos geraes da União". Nesses ~ncargos 
tambem seria aconselhavel Incluir o Poder Judicia rio e o 'l'ribu
lt<il de Contas. No outro titulo estão !ncluidas as "Despesas pro
priamente da admln!strao;:lio " 

O Ministerio da Justiça apresenta uma: dotação de 125 mil 
,;ontos. Retirando para o titulo "Encargos Geracs da t.:nião" 38 

despesas com o Legíslativo, a Presidencia da. Republica e o Po
der .Tud!ciarlo, inclusive Justiça Eleitoral, que, na realidade, não 
;;ào di!J)endentes de qualquer Ministe rio, estão lnclui<las, no da 
.Tustiça, de accordo com o art. 16 do Codlgo de Contabilidade. -Pli.• 
ra simples ef!eito de computo de verba, retirando as despesas re-
sultantes desses encargos geraes que sormnam cerca de 22 mil con
tes; retirando tantbe>m os serviços de natureza exclu!liYamcnte lo
cal, os quaes a Constituição manda sejam culfteados. exclusiva
mente, pe!Q Prefeitura, corno. por exemplo, o Corpo de Bombei
:·os, parte dos serviços de Policia Civil, Inspe<:torla de Trafego, 
que attfngem a perto de 10 mil contos, etc.; retirando esses ser
Yiços de natureza local, repito, já haveria uma grande re-ducção 
no Mlnlster!o da J'ust!(;a. E isso sem fazer re!erencia á. Policia. MI
lita• . 

Poder-lhe-la entrega!' ~lo m~ ·. lS, desde logo, uma parte de 
~ua Policia Militar, caso não fosse encontrada outra solução. 

Figuraram no M!nisterio da. Justiça os Institutos DU;ciplina
res. Vae me perm!tt!r a Camara que eu lhe <lê a maçada ele ennu
meral-os. 

Os Institutos Disciplinares que aqui, n a propo~ta. est:'i.o ín
clu!dos como Verba s~ do Mlnisterlo da Justiça, núo são mais d e> 
'lue as Escol:~.$ Tecbnlcal! P ro!iss!onal!>l existentes na Capital do 
Pa!z, taes como :1. Escola lã de N o\·cmbro. o ln>:!tituto 7 de Setc-m
l>ro, a Escola .João L uiz Alves. Ha mais ainda, entres:ues ao Mi
nlsterlo da Justiça como estabelecimentos desse J;enero o Patro
nato Agricola .Arthur Bernardes e o Patronato Agt·lcoln \Vences

. lnu Braz. Quet• me parecer que t odos e::~Mes Instituto:~ dever iam. 
vor !orca, em boa logiea, rtgurar no Mln!stel'O ela Educação. ou. 
"ntão. os dois ultimos no da Ag ricultura. · 

0 Sn. AUIE SAXPAIO - V. Ex. n1i.o dl'\'C ta.mbt"m esquecer :l 

]JI!!usilo Cultural, que, se faz parte da educação. dn fnstrucçiio. 
de,•er!a estar no Mlnlsterio da Educa<:ão e, não. no dn J'ustil:a . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - V. Ex. chegou tnmbem em meu 
''uxlllo. 

o Departamento de Propaganda e Dl!fusão Cultm·ul. com o 
qual se gastam 11 mil con tos, segundo a proposta .•. 

0 SR. ÁLDE SAMPAIO -Aliás, 1.200 c ontos. 

O SR. JOÃO CLEQPHAS - Süo 1.500 contos de rudlo-dlrtu
são propriamente, no Departamento ainda está !nclulda a Impren 
><a. Nacional, que tamhem pode ser transferida com toda a con
,·enlencla para o M!nisterio da Edu cn.c;ão. 

Resumo minhas C'lnslderações: Tet!Mndo-se a verba de encar
!:'O!I s-eraes, a dos seTvlços loca.es da Prefeitura, a de jus tiça, a do!! 
inst itutos dlsciplinnres. a do Departamento de Prcpa~anda e DI!-
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fusão Cultural, o M:inisterio da Just i<:a fica reduzido a ceisa neo. 
nhuma. Vamos vêr a que f ica. reduzido ess& Ministerio: a serven
tuarios do culto. catholico,. magistrados em disponibilidade, aju
da de. custo, eventuaes, pessoal em disponibilidade e assim por 
deante. Um dos . titulas - Gratificações uidiciona.es - já foi sl!
presso. por emenda da Commlssão de Finanças incorporadas desd~ 
l<~go aos vencimentos dos funccionarios. O que resta !ranca.men
te, não pode constituir attdbuições para. um Ministerio. 

O SR. DtNIZ JUNIOR - Onde collocaria o orador a ordem in
_terna? 

O SR. JOÃO CLEOPE:AS -Hoje o Minlsterio da Justiça tem 
llma funcção ,por assim dizer :policial. · 

. O Srt . . Dimz JUNIOR - Mas ha tambem o :1.specto politico. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Não vejo va_"lte.gem em conser· 
val-o somente por este aspecto. 'l'u-do mostra que se poderia l.'<>ns

tltuir um sG minlsterio, por exemplo, de Justiça e Edur:ac;:i.o, tun
élindo os dois actualmente t>xistentes, por que· não resta a. meno:· 
íiln~çã:o administrativa. ao Ministerio da Justi~a. depo:s da rE'ti
rada dos encll.rgos, acima referidos. 

Resta, apenas, uma superintendencia de obras qu~ 1!, ,,:-ú tt:

da ::;ua extensão, uma. das muitas curiosidades e anomalias do nos
so orçamento, que ·bem mostram como foi elle elabora-~o - · UITla 

verdadeira colcha de retalhos. 

Nesse departamento, explicou na. comrnlssã0 d~ Fin:\nça,; o 
meu prezado collega Sr. Alde Sampaio, incluiu-se um ~.$~1'1Pt•>

rio de obras, com mais de 100 :OOOS de pessoal e 300:000$ _pa::·a m •1-
biliario, da. Secretaria de Estado, afót'a despesas com o. con-;cr\'a
c;ii.o do mausoJêo do Marechal Floriano Peixoto! 

Sr. Presidente, se o orçamento não ha. duvida alguma deíln~ 
uma politiC14., lndi~ uma. dh·cctriz, traduz: uma orientação e um 
pl:'ogra.mma de realizações do Governo ; se o actual orçamento, 
cume a.deantou ha. pouco o Sr. João Simplicio, é obra. essencial.
rnente · archa.ica. relativamente ao e:sPirito de renova~o que pre
siiliu a. nossa Carta Ma~;na, ni4o vejo por que motivo nü.o !Se estu~ 
dem QS suggestõe~ que trago neste insta.nte, submettenclo-as [! 

apreciac.:ão dos meus collegas. 
Re<Urnente. pelo orçamento ~ que s e pode examinar o prn

g-1-amma <ie realizações, o plano ·de adm!nU!traçã:) de um govern-o. 

O SR. DINiz .TumoR - Tem que rertectir uma l>Olitl<::l. 

O sn. JOÃO CLEOPHAS - 'l'em nü.o ha negar que de!lnh· 
uma ·po!itlca.. ouvimos, ha. pouco, Sr. PreMldente n. sincera decln· 
rac:iio do honrado Presidente . da, Commissiio de Flnanç(;l.!l de qu·~ 
o orc,::tmento ê uma obl."a archaico. e atral'.-Udlsslma. rediSidll. de for· 
m.n. QUe- até os proprios Deput11.dol:' lutam com dl!ticulda.:l~ pnr.t 
entendei-a - salientou aind11, o nobre Deputado Joii.o Sfmpllclo, 
o contraste entre a nossa. lei orçn.mentarla. e a. nossa Curf4, Cou· 
utitucicnal moldada nos 'mais modernos princlplos. E nos deu." en
tão. a grata. noticln. do seu propostto de enviar a plenarl.o f,Mlra. s• 
discussão, de .accol'do com os dispositivos do regimento. uma >!t

rle ..de projectos destinados a completa remcdelação do nosl'!o or
çamento. 
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Essas declarações de S. Ex. importam - para que não dlzel' 
numa confirmação impUclta. de- que o Governo não occorreu. 

não teve de maneira alguma, a. preoccupação de cumprir o seu 
dever; a sua propcsta orçamentaria. reflecte, -de modo ineqU:lvo~ 
co, a desor-dem dominante na administração e faz-se indispensavel, 

· como accentua. o Sr. João ·SimDliclo, rernodelal-a inteiramente 
!Iara que se tenha uma obra· util e I>roveitosa. 

Não tem duvida os que me ouvem de que ao Poder Executlvc1 
•! que caberia, antes de tudo, essa iniciativa de enviar para aqui 
uma proposta orçamentaria. que tradU2isse t•ealmente uma tarefa 
constructiva. O que~ nos apparece, entretanto, é um a.montoadn 
\le indicações de despesas tumultuarias, improductivas e desorde
nadas que bem demons tram c9mo estamos infelizmente sem ad· 

·ministração e sem governo. 

0 Sn. DXNIZ JUNIOR - Examine V. Ex. o ambiente pel<l 
propria Camara. V. Ex. está. se occupando de ma teria sedssim:-t, 
fundamental, e raros são os que o ouvem. 

0 SR. BARRE'l'O Pl:-.~To - Já disse hontem qu~ de~ejava fazer 
um discurso todo em versos para chamar a attenção para essP.~ 
assumptos que trazem sempre somno. 

O SR. JOAO CLEOPHAS - Pouco importa Cl~ se ausentem 
os Srs. Deputados do recinto, ctuando venho massar a paciencia 
da Camara. com estas considerações que parect.>m tão impertinen
te>:~. (Não apotados.) 

O SR . BARRErO Pn-.."TO - Abl'lolutamente. 

O SR. JOAO CLEOPHAS - Quero cre1· que muito>< d~ss~~: 
colles-as que primam pela ausencla n11.o se furto.rlo dt", no mu· 
mPnto opportuno, trazer seu contingente de experienclu., ele intel· 
li;;enc!a., atim de njudnr o. todos n6s nesta ta.re!a culminante qu•: 
·. como j{L accentuei a de rehabllltac;ão do Poder Legislativo. 

Se não tomarmo11 interesrse por este problema actual, n6.s. qu<> 
,iii sentimos lá !6ra o desprestigio corn que a. opinião o.companhn. 011 

no~os pu.ssos, chegarem~ Q. contlnj:encla de repret'<entar. já. nüu 
digo urn pupel secundaria, mas o de mero.; e!lpectadores abs olu
t~tmente Ignorado!!, de es)>ecbdOJ'ell rle ultima tllu, do. vidll; na· 
t:lonn.l, 

Corno d!zlu, Sr. Pre~l<lente. l! atravE,.; cb exame elos verbas <le 
•les~ conectiva.., que 11e p6de conhecer o interel'sl! do Poder 
E:Y:ecutivo pt>lall questões rela.th•às ao desenvolvim~nto da rlquezn. 
nact:~nal e percebl!l' a. in!luencla da admlnlstrao;ão !<Obre u eco· 
nomla bra.sileira. 

Em paJzes novos - é elementar - em paio:es no\'OS como •· 
nosso, de riquezas em e:o~ta.do potencial. de r!quezM que precisam . 
rle capltaes e de experlencia. para se1-em aproveitadas, e des2nvol~ 
\'Idas, mede-:Se 11. !ntluenc!a da administração sobre e s.<;(" aprovel
trunento peJos recursos constantes do orçamento. seja. directa
mente, seja o.trav~s dns dot:u:ões ali lncluldas para. sati.Srac;:iio 
tiP compromf~sos contrahldos para taes fins. Em paizes novo:< 
:1fere-se a !ntluencla. da adminfstro.~ão sobre o desenvolv!mentv 
•ln riqueza publlca pelos recursos Invertidos precisamente na 
util~çiio desse potencial economlco. Atrav.;.s da determina<:ão de~;
:<es recursos é que s~ pode conhece!' a Influencia <lo ~o...-el'no, n 
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influencia da administração sobre o fortalecimento da. economia 
·e sobre a expansão da riqueza nacional. · 

Tive opportunida.de de comparecer, por generosa lembrança 
dos meus pre2:ados collegas Daniel de Carvalho e Henl"ique Dods
~\•arth, á. reunião inicial da .Commissào de .Finanças, ero que se co
meçava a analyse da actual proposta orçamentaria. Offereceu
se-me ensejo, então, de abusar <la. benevolencia da mesma. Com
missão, apresentando observações a respeito da elaboração da 
I•roposta. q·ue o Executivo enviava para a Camara. 

Na mensagem t>Om que o Sr. Antonio· Carlos, então exercen
do interinamente a Presidencla da Republlca, na mensagem com 
que o illustre P~·esidente desta Camara enviava em vista da sua 
interinidade no Cattete, a proposta de or~amento, accéntuava S. 
Ex. que não era precil>o repetir que, sem. equilibra.-mos o orça
mento, resultat-ão· inute!s qua~squer es!orços para o reerguimf"n
to économico e financeiro do Palz. E concluia ·textualmente ar
firmando que "os quadros inclusos mostram. o esforço <JD gover
no, em reduzir o deffeit. O Sr. Ministro Souza Ces
ta, ta.mbem affirmou, na s1.1a eJ..-posic;:ão de motivos, que foi um tra
balho exhau.stivo, mas vantajoso, a qu~ se dedicou com !dentico 
intuito o Ministerio da Fazenda. E resalte.va. esse esforço, dizendo 
que a proposta orçamentaria vinha r~duzida de 46 mil contos em 
reiação ao orçamento actual e que o mesmo orçamento, que apre
senta no corrente exer-cício um excesso de 506 mll contos sobre a. 
receita. estimada, apresentaria, na pronosta, um exce33o apenas 
de 270 mi1 contos. 

Louvort>s não faltaram a essas declaracõe.!l. Já vimos, entre
tanto. Sr. Presidente - e isto mesmo deixou claro o Senhor Joã.o 
S!mpllcio - que a. proposta de orçamento não exprimiu a YerdR.
de ela real situação financeira do Patz. Della bastante se distan
ciou, poi:s, nem sequer incluiU, verbas lnd!~pensavei~ tL ~erv!~OH 

norma.es. 
Vê-st>, portanto, Sr. Presidente, que Infelizmente a propo,..t:l 

de or<:amento não póde proporcionar os re!erldos louvores ao Po
der Executivo. E tanto E! a!!slm que a itlustre Commlssão de Fl· 
nan~as desta Cn.mara se encontrou na contingencln. de propor n 
lnclusií.o de -despesas. que se elevaram al~m de 200 :m!l conto!'. 
para. nttender a >~ervfços, a. nece11sldades tndlscuUvels. mas que n:t 
meMm:~. nilo !iguravnm por uma ne,::llgencla 1njustlt'lc:l.vcl eo Mi
nlsterio da. l"uzenda.. 

Verl!loo-se, pois, que Isto ainda representa um argumento em 
tavor do meu ponto lle vista de que o governo não qutz, o Executi~ 
vo não se ,preoCC\lJlOU, em enviar pela sua proposta <n·~amentaria. 
as llnhaK gerues <do a eu programma de !Ulmln1strn.çiio. O governo 
ll•vou ulndn mu.i11 adla.nte n sua dlspllcenc!u. e myst!flcação dei
xundo de consignar com exnctldlio a.tê n.s proprias dotações pres
crlptas pela Constituição de 10 por cento, 4 por cento e 1 por cen
to respect!vo.ment~, pn.ra servl.;:os de educao;:ã.o, contra as seccas e 
a~ paro li. maternidade. SO a correccão dessas dotal;:õe.s importa. em 
multa.s dezenas ode ·m!lhares de contos de rêia que a Comm!s8ão m:m
dou. acertad!l!lllente, Incluir. 

E' louva.vet, sem duvida alguma, - e isto accentuei na_::; pala.
Yra.s iniciaes quo venh-o protel'lndo ~ t; por demais lGuvavel a int
clàtlva da Comm!asão de Finanças procurando restabelecer com 
medidas dessa. ot"dem a ver.é\ade orç;a.menta.ria. Mas De<:o v('nia ao 
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patriotismo e á <led!~io dos seus illustres membros para ta.m
t-em e.U!nnar que a Commissão de Financa.s poderia ter iniciado,. 
desde logo, o trabalho, (lue lhe é essencial, e que consiste por certo 
na rectHica.çã.o dos erros e na veriticação das despesas improducti"' 
vas, salientando os inconvenientes e maJe's dos a.ugmentos propOs
tos para aggraval-os. 

O SR. BARll:E'l'O PI~'TO - A Commíssão de Fine.nças deveria ter
feito o que ella. propria. prometteu no parecer de junho . Esperei que 
o fizesse, em pura perda. Ficou ttido no terreno das promessas. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - :E>arece, sem duvida .alguma, que 
a illustre Commissã.o de Finanças poderia ter tido, odesde logo, maior· 
decisão, . no sentido ·de corrigir os erros e as falhas, que sii.o innu
meros e evidentes, contidos na proposta enviada pelo Executivo. 
Seria, vamos dizer, a divisão do trabalho por etapas. A tarefa. prin
mordial e preponderante- na qual ainda quero acreditar- irâ. ser 
feita por occasião da terceira discussão do orçamento ... 

O SR. BARREI'o PI!Io"'l'' - Não teremos o tempo necessa.rio. 

o SR. JOÃO CLEOPHAS - ... nos moldes auspiciosos que 
aqui annunctou, ha p ouco, o illustre Deputado João S!mplicio. 

Não ha\·ia.. por~rn. inconveniente algum em que a Comrnissão 
iniciasse desde log,o a correcção dessas falhas, apurando senões o 
erros. 

Ha muito» quadros - e se assim falo não me anima nenhum 
proposlto de !azer a. menor censura á. Commlssã.o de Fina.nc;as •• . 

O Sn. BARRETo PINTo - Xem a mim. Procurei !a:rer tr::tbalho 
de collllborac;ão. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Ha quadros que não corr~pon
d»m !L~ leí5l citada.~. 

E' corriqueiro que todos o~ quadros de pe$SOaJ são :l.pprov.a.dos 
mediante decretos e regul::unentos que os trazem, no final, com-ple
tamente esclarecidos. Parece, até, que seria. dlspensavel a repro
cuc<:ão dos mesmos no orc:amento. 

O SR. DINIZ JumoR - V. Ex. diz que esses quo.dro!i não cor
rel!pondem ao que está. fixado em lei; no emtanto, n. preftenc;a do3 
mesmc::1 no orçamento trouxe a V. Ex. o esclarecimento necesso.rlo. 
:Nilc estou dizendo que, technicamente, estejam bem; apenas con· 
8lgno esta vantagem occaslonal. 

O SR. JOA.O CLEOPHAs - Como disse, minhas ob3ervat;õell 
sã11 elas mais rudimentares é menos valiosas. (Não apoDüsdos.) Em 
abono a. minha a!!irmativn., vou mostrar um deseee quadros, com a. 
devida permissão do Ulustre relator do orçamento do Mlntsterto ja. 

Agricultura. 

O SR. Cu:MENTe MARIANl - V. Ex. sube que e~clarect este ns
sumpto na Comm!ssã.o. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Se foi esclnrecido lá., nas emendas 
apr~sentadas não se tez n. devida rectifica~;iio. 

O SR. CLEMENTE MARIANt - Não hDUV('I qualquer emenda relu
tivam.ente ao- assurnpto. que foi venUiad0 de"Yldo a. uma observac;ão 
do Deputado Henrique Dodsworth, a quem re!<pondl no momento . 
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Por este motivo não julguei necessario referir-me :1 materia em 
meu relatorio-parecer. 

10 SR. JOÃO CLEOPHAS - Quer me parecer que era o caso 
ue fazer essa observa~ão. 

O quadro do gabinete do Ministro da Agricultura, por exemplo, 
nã,o corresponde ao referido no decreto que o ()•·ganízou. 

O SR. CLEMt}NTE MAP.nNI -Devo dizer a V. Ex. que concordei 
com a ob.:Jervaçã0 do Sr. Deputado Henrique Dcdswo.ct.h, na Com
missão, e declarei que a proposta. do Mini-stro traduZia um projecto 
a ser apresentado dentro de poucos dias, na Camara, modi!icandu 
a organiza.;:ão do seu gabinete. De modo que se ·não chegasse o 
projecto a ser transformado em lei, antes da terceira discussão do 
orçam~nto, naturalmente no terceiro turno se corrigiria o tral>alho 
orçamentar!o, _pondo-o de accordo com a lei. .Aliits, devo declarar 
que ~sa alteração não importa em a ugmento ou em modificação de 
despesa.. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Devia consider-.u--me satisfeito, 
ante a explicação, mas o nohre Deputado ha de permittir, desde que 
acabou de affirmar que essa modificac.;ão não traduziu augmehto 
ue despesa., que o contradiga. 

Peço 1>erdâo ã. Ca.mara. em particular ao nol:Jre collega. Sr, 
Clemente -'lat·ianl, .por occupar-me de aljSUmpto com.o este, appa
rentemente banal, e que- constitue, talve:>:, impertlnencia de minhu 
parte. 

Quiz, porém, apontar um exemplo que occorre, precisamente, 
no gabinete de um Ministro, pois serve como indi~ da. falta d0 
obediencla aos decretos e disposições regulamentares attinentes ~os 
q_uadros >do tuncc!ona.llsmo. 

0 SR. CIIRlSTIAXo MACHADO - V. Ex. te.rn toda razão. 

(Troc~?n-se a.po:rtcs entre Dll Sn. DeputadOll Chrlsti!LntO Ma
chado c Barreto Pmt().) 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- O quadro do ,pessoal do gabinete do 
Ministro da. Agricultura compõe-se pelo Decreto n. 23.979, arti
go 2." do respectivo regulamento). A composi~iio existente na. pro
}losta, não obstante se referir a esse decreto, é completamente dlf
ferente e envolve uma despesa sensivelmente mais alta, 0 que cons
titue uma evidente i.-regularlda.de. 

Vê V. Ex .. Sr. Presidente, e vê a Ca=a.ra, que- a a.nn.lyse do 
assumpto, apesar da sua banalidade appB.I'ente, nüQ deve ser desprE-
zada, porque envolve uma 8érle de casos repetidos provn.velmentl! 
como esse em quasi todos os Ministerios. 

Pedfrla de passagem um e~cla~Jmento ao lllustre relator do 
Orçamento da Fazenda. Segundo me foi da.do verificar ligeiramen
te, existia. na proposta. Q~arnentarla, envladu pelo Mlnl.Sterio dr, 
Fazenda., augmento de quotas para determinados funcclono.rtos. 

O SR. DANIEr. DE C..tnv.u.Ho- E a Comml~sào apre~ntou emen
da, que foi acceita, supprlmindo essas quotas em ex~11o. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Folgo em oov1r a declaraçii.o do no
bre colleg.O.. Como se vê, a Commissão. em e.lguns pontos, rea.llzou 
desde logo esse trabalho de correcção. Noutros, porém. não con
cluiu ou nem sequer iniciou ainda sua. tarefa. Ha augmento de pea-
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s:>al "':a.riax!!l, em t·elação aos !>erYiços existentes na actualidade, 
na.<; propostas c1e varias Minister ios, taes corno n o da Agricultura e 
no do Trabalho, O!> quaes verifiquei ligeiram.ente. · 

Assim € que neste ultimo, no Departamento Nacion al do Traba
lho, a verba 2• foi elevada, teve augmento para pessoal variavel, res
pectivamente, de 150 a 99 contos . Aug ment{)s houve, tambem, no 
pe:.soa.l variavel, contractados, etc. do Instituto de Technologia em 
outros Departamentos e nas Inspectoria..<; Regionaes, cuja ver
ba. foi, por assim dizer, duplicada, para .permittir novas admissões 
de . pessoal contractado. 

O mesmo occorreu em Yarios ser-viç:o;; do .Ministerio <h\ 
Agricultura que tiveram augmento sómente na parte de pes.!;oal 
contract&do. 

O SR. Drx1z J CNI<m - Ha, por exemplo, um auJ;Incnto, creio 
que relativamente, aos nucleo.s colonlaes, cuja. autonomi>L :t:oi dad<t 
sem o-pportunida.de propria. EstA send() feita. a venda de terrenos, 
c~·m gran-de vantagem parn n. União - é verdade - mas ha certa 
dtJsorCiem no seryiço, justamente, por terem esses nucleos autono
mia. Se H8 considernções d e V. Ex. não abran;;-em es:<e aspectn, 
chamnJ•i:t a uttencão de Y. Ex. para. isso. 

O SR. JO.A.O CLEOPHAS - Díl'ia a V. Ex .. Ulntl Yez que 
m C! conduz nara ~sse ponto. quP. um Departamento de Povoamento, 
aftectc. ao Ministerio do Tral)alho, e uma Dlri"Ctoria. de Colonlzacão 
que exh•t e no da As-rlcultur~L orientando-se- ambos paru. fins iden
ticos, constituem um -dos índices d :> estado -de desorganizacão da 
adminlstracão brfl~lleira. 

);'ào ,-enho. evidentemente, nestas ligelra.s conslderac;ões, trn:eer 
lnuic•~cão da. ma.nelra. peta qual se deva. reformar o servito; mns 
~aUento, de sde logo, . 11. con venlencta de reunir os dois llepartamen
tos - o de povoamento e <l de colon ização - entregando-se no 
::1-Unll:lterlv do Traba.lho ou ao da Agricultura. a. sua ()rientaçãp. 
E o>tude o Executivo e. melh{)r maneira. de pOr em pl'atica a. sugges
tão, pol:<. não se- justifica. a dualidade das r epar tlc;ões visando um:~ 
unica fi na lidade. E são innumeros os exemplos como esse . 

O Sft. DI:SI7. .JU NIOR - A uniformização se Impõe. 

O ::>R. JOÃO CLEOP.Hi.'\S - E stes augmentos globa.es de pes 
"'•al variavel vl!m colliclir com dispositivos consUtudonaes, com . t) 

Decreto n . 23 .150, de Setembro de 1933, que estabeleceu normns 
J)aro. elaoor ac;ão e exl!cução do Orçamento. O referido decreto pres~ 
creveu, de modo cla.--o, nos a rts . 15 a 17, que a discriminação das 
üeo>pesas varia.veis devia ser feita, desdobrando-as em tantas con
sfsnações quantas neeessarias á minuciosa especificação dessas dl!l!· 
pesrur, co-n1'orme a n<lmenclatura. organizada pela. Col'JU'llis são C1e 
Ot·camento approvada pelo Ministro. 

Os 1\l't.s. 16 e 17 p rescrevem ainda. mais: que, nas verbas pa:-a 
del'lpet;a.S com o pessoal va.rlnvel serão consignadas, tão 11omente, 
11.s quantiaM e strlctamente nece~:-uu-lll-!1 para. attender (L remuner-ação 
do )les.~oa.l jQ. contrnctu.do ou admittldo. 

Por essa f-orml4. Sr. Presidente. em ce.~o de emet·g-encla, que 
tle, ·e haver, e suScitados pt>las n ecessidades do serv:lco, quando 
:(orem imprescindlvels novas admissões do pes:;oal, a del'lpt>!<a deve 
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Cot-rcr - ~egundo o art. li - por meio de credit o supplementar. 
jus tificado de m odo mais amplo a. sua necessidade. · · 

A lém disso, Rr. Presidente, ~ lei n. 51, de 15 de -maio - a re
nomada lei de reQjustamento do funccionalismo - determina, nos 
seus arts. s• e 8°, não s6 a gradativa reducçã,o nos quadros d.e !>éS
soai, como sobretudo, que na proposta de. orçamento - preclsamen
t.= u.quella que estam<Os ·discutindo - seja. expressamente declarado, 
em cada. repa.rtição e serviço, o numero de mensalistas, diar.lst.a.s e 
contractados, bem como os seus respectivos vencimentos . .A mesma 
causa. prescreve a Constituição, nos seus arts. 50 e 41 paragrapho 
!!o, quando impede a creação arbitraria. de cargos, o augmento de 
vencimento, etc. 

Nesta$ condições, quer me :parecer que não deveria. ter a 
Comml.ssâ.o de Finanças c onsentido na inclusão de d~esa.s globaes 
para. augrnento de pessoal contracta.do. E é 'isto, j ustamente, o que 
o Sr. Presidente da. Republfca, nas razões de seu vê'to parcial de
n ominou um abuso generalizado que se impunha. corrigir. Ha real
mente nas razões do v~to na lei numero 51, uma phrase dessa or
d em: "ltn!Jõe-.se <:Orrigir o abuso de !uncclonarlos contractados, 
sem fo rmalidades que provem habilitação, <:onstitulndo quadros pa
l·alellos aos effectivos. que perma.necem lrreductivelmente, quando 
não crescem indefinidamente. " 

.A.ttendendo, Sr. Presidente, aos apartes com que me honrara m 
muitos odos meus collegas, tive de me desviar de um ponto a. que 
ia, ha pouco, me referir, relativamente âs affirmac:ües do Ulustr3 
Presidente da Republica e do Sr. Ministro da Fazenda, pretenden
do mostrar qu~ n a proposta de orçamento tinha havido re-ducçli,,, 
de despesa. 

Ora, como accentuel nlUl minhas observações iniclaes, no seio 
<la. Commlssão de Finanças, um orçamento pode ~>er d(.'COmposto, 
desde logo, em duas partes, pode ser d iscriminado em due.s divisões 
p r1nclpaes : na primeira deve-se incluir os encargos resultantes 
<lot< compromissos ou das dividas; na. segunda , devem figura r as 
despesas propriamente de a dminis tração. 

Comparando a. proposta, com • or~ento em vigor, notamos, 
com e!felto , que o total da primeira. apresenta sobre a segunda, 
u ma. reducção de 46 mil contos. Examinando porl!m cada. uma 
d essa.s duas di vf:sões princlPQes, veri!lcamos, de.sd& logo, existir 
~obre o orçamento e m vigor, urna diminuição de 133 mil contos 
justamente n a parte <las \'erbas destinadas aos compromissos da di
vida publica; que esta <llrninulção n ão era r azoa.vel, não ero. pro
cedente. J~ o declarou a. Conuni.ssão de Finanças qua ndo teve a 
iniciativa., de, p or sua -emenda n. 15, incluir · mais de 200 mil con
tos nas dotações, precisamente para satsfac;;ão desses encargos, de 
modo que as touvavels declo.ra.c:ões do honrado Presidente da Re
llUblica e do Sr. Ministro da Fazenda foram desfeitas, desde logo, 
·a . um primeiro e xame, pelo. _operosa e patriot!ca Commissão de Fi
n a n ças desta. casa.. 

St· . Pre-Sidente, ainda .sem a inclusão da emenda apresenta.d'l. 
r-or es!ia Commlssão - que o fez no cumprimento de um estrlcto. 
devet· de restabelecer a verdade - forçoso é confessar que a pro
po:;;t a de orc;:a~nto não veiu para a Camara com a diminuic:iio de 
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despesas: Ao contrario, si houve uma reducção de 133 mil con!o& 
quanto ao.S compromissos, e uma outra. de 46 ·mil n<~s totaes da pro
pO.Sta."'e do orçamento em vigor, concfue·~se; evidentemente, que hou
y!! {.). accrescimo de 87 ·mil contos nas ·~espe~s propriamente de ad-
ni.irilstrai,:ão: · 

Isto mesmo deixei perfeitamente escl~ido no ligeiro estudo 
que fiz na. Commlssão de Fina.nc;as. .APesar disto comecei por de
clarar nessa aJI,recktcão que nã·o se deveria de ante-mão con<lemnar 
esses .augmentos. Seria. mister vedticar,_ inicialmente, a utllid!!.de 
dos mesmos, no mais p~deito rendimento e e!!ic!encia dos serviços 
publioos. se eUes visaram attender a assumpto de Interesse collecti
vo, urgente e inadia.vel, cu.)Q solução não poderia ser retardada sem 
maiores prej~. e, s .o;bretudo, a ln!luencia que essas taes majora-· 
<;;ôes pudessem, porventura, exercer, sobre a resolução de problemrus 
basicos pam a. nacionalidade, para o fortalecimento da economia 
do Pa.iz . 

·c!\cgo mesmo a dizer, Sr. Presidente, niio teria. o menor cons
trans!;imento, não teria menor vaclllacão em dar meu voto a. esses 
au gmentos, desde que ''isassem, exacte.mente, attender aos fins que 
acabo de enumeJ::ar. Infelizmente não fol o que aconteceu; esses 
augmentos •. , 

O SR. Dnnz JUNioR- Nem todos; v. Ex. não examinou bem. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - .•. em su::L absoluta maioria, se· 
não em sua totalidade vieram apenas aggravar os erros ~ as !a
lhas existentes na actual lei de mt>ios. 

Não é demais repito ~u á Camara. que a majoração f()l feita. 
quasi toda no. verba pessoal, justamente nessas dota~ões globaes, 
para. contra.cta.dos a. que ha. pouco me referi. A Commlssão de Fi
nanças deveria ter, sem mais delongas, e em obedlencla. os dlspositl· 
vos Jegaes, evitado por completo que taes majorações para, a.ccrescl
mo de pessoal oontinuassem no projecto em discussão. Dispenso-me 
de maiores esclareclmentos sobre o assumpto, princ:ipa.Imente por
que seria fatigante repetir nesse ponto as a])reciações que fUI na. 
reunião inic.ie.J da Commissão de Financas e as qu~s sahlram di
vulgadas em annexo ao p:u-ecer do nobre Deputado Henrique 
Dodsworth ao orçamento do Exteri~r. 

Acc:eit'Uel nessas apreciações que a. proposta veJo aggravar os 
erros do orçamento actual impeodlndo cada vez mais que os dlt!e
rentes orgãos do a,ppaN!lho adnúnistratlvo preencham as finalida
des para que foram creado·s, 

Realmente Sr. Presidente, por um quadro que tive a paclenclo. 
de organizar e para o qual me permitto chamar a attençã,o da. ca
mara. se verl!tca que ao a.ugmento de pessoal corresponde uma. di
minuição de materiaL Houve apenll.9 um ac:crescimo insign!Uca.nte de 
119 contos na verba. material do Ministerio do TrabQ.Iho, de 24 
mU contos no Ministerio da Gu.arra. e de 7 mn contos no da Agri
cultura. 

Devo usignalar que nesse quadro, tambem publicado a;ppenso 
ao parecer do Sr. Henrique Dodsworth, acabo de verificar uni en
g:~.no tyPographico, dando um e.uS"tnento de xna.t~rial no Minlsterlo 
<lo Exterior, quando deve ser no oda. .Agricultura.. Estâ. um pouco 
des locada. a. impressão doa .numeros.- de modo que dá essa idéa..· 

Por conseguinte, Sr. · Presidente. ·não ê preclso insistir .sobre · 
esses pontos que ficariam por dem a is esclarecidos. Na proposta. . 
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-<lê or~amento se impõe fazer desde logo dois trabalhos: um lmme
diato, de cor~ção .das talhas dessa. natureza, e era. este quE~ eu, 
sem descrer do patriotismo e da . dedlcac;ão dos lllustres membr05 
da Commissão de Financas, hnagina.va. Q.ue ella. pudesse ter feito im
tnediatamente ; o outro é o do aperfeiçoamento da. estructura orça
D.lentaJ:ia. 

Folgo em declarar mais uma vez que me rejubilo com intima 
satisfação de ter ouvido, ba pouco, as declarações do illustre Depu
tado· Sr. João Slmplicio, de que S. Ex. iria se desempenhar, com 
o br.llhantismo, a efficienc!a e o patriotismo que todos lhe reconhe
cemos, dessa ultima. tarefa PQr occasião da. terceira discussão do 
I•roJectc. 

De qualquer modo. não ha duVida alguma, que as correcc;ões das 
falhas e abusos poden1. ser levadas a effeito -com inco'IDJ)aravel r.J.
pldez em relação á remodelação da -estructura do orçamento que 
digo desde já., não pode ser executada. de uma só vez, e sim grada
tivamente, pot· etapas. (Muito bem .. ) 

O certo r: que o orçamento accusa grande 4esperdicio de dinhei
ros pubUcos em serYi<:os que não correspondem ao.s fins para que 
! oram creai!os, os qUftes constituem como estilo, enorme sobrecm·
;;,t de despe.sas inaproveita.ve!s. 

Se tiver opportunidade, e se tanto a Camara. me permittir, de
ta.lh~rei estat:J minhas affirmações, por occas!ã.o da sua. 3• dll!CU~sã.o, 
uepois de me ter orientado com o trabalho que o nobre .Deputado 
~r. J'oão Stmplicio vae trazer a plenarlo. 

Desejo, agora encarecer a attenção da Ca.rnara para uma ques
tão ~sencial. Em verdade não te,mos. até hoje, orçamento; temo" 
uma colcha de retalhos, um amontoado de serviços des-connexos <1e 
utUidade })r~aria. Feito o cotejo entre a Receita e a Deap~sa. não 
Rerl4 di!ticll, IOt{O A plimelra \•Jsta. concluir ~la exactldão das mi
nhas afflrmações. 

A proposta da. Receitu. Get11.1, que :não s of!reu modificação nest..1. 
2• discussão, a não ser a rettrada. <le algumas rendas que, em Y!r
tude de dispo~ttlvos constituciona.es, são pertinentes á. Pré!e!tura. do 
Districto Fedet-al, a receita geral consUtue-lle de uma renda ordlna
rla ou de tribut~. uma renda patrimonial, urna. renda. industrial e 
uma. renda extraoz:dlnaria. A receita industrial não ,pode ser consi
<lerada, ê evidénte, como 1!Dl)OSto; corresponde á. remuneração ;por 
::;ervl<:os executados e é proyenfente de porte do correio, taxa. de te
le~;ra?hos, passagens na Central <lo Brasil, etc. AlU\.8, são as <luas 
rendas maiores, as do correio e telegrapho -e- a da Centra.l. 

As rendas patrtmon!a.e.s são inSiJ:nlficant.:!s, são tres mil e pou
co:s contos, reterent..s a aforamento de terrenos, etc . .A renda. ex
traordinarla é incerta., pela sua natureza. Nella figuram, por .exem
}Jlo, 111. 741:000$000 (n. 179 da. proposta da receita) como Pctrte d.os 
Batadoa nOs &CT"~;iÇoa de juros e amortüz:uçã.o de o'briD(J,ÇÕCR do Thc
&llttNs que lhe foJ"(l\m .ced!da.&, os Estados niio t>~tão satis fazendo tael! 
comu romlssoe. 

10 que R e veriUoa, pois, ~ que a renda ordlnaria, e. renda dos 
tributos - é a unlca com que n admlnlstra~;:iio publica poderia real
rnt;>nb contn1·. 
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l\!Ias, Sr. Presidente, a receita ordina.ria do Paiz já não ba-sta
já não é suffici~n te para pagar as despesas com o pessoal. 

Que administração, Srs. Deputados, temos nós no Brasil? 
Não quero incriminar exclusiva.mente a a.dministracão actual, pois 
reconheço que existem erros accumula.dos e successivos. Todos 
elles, porêm, foram inultip!lca.dos e aggravados de maneira impre
vident-e, dissipadora e louca pele. situaçã,o >igente. Que administra
ção temos n6s, que absorve 'totalmente a renda dos tributos, a rend>t 
da:s impos1ç6es fiscaes, s6mente para pagamento do ;pessoal? 

Vou mostrar, em poucas palavras, abusando ainda dos que me 
ouvem, como esta minha a;ffirmação é vel'dadeira. 

:A estimativa da. renda dos tributos está. aqui expressa em réis 
1.750.000:000$000. Desta renda, tem de ser retirada, peta. emenda 
n. 1 da. Com.missão, a quantia de 21.000:000$000, destinada a appli
cação especial, e mais 3tL O 80: 000$000, para transferenc!a á. Prefeitura, 
por não mais se tratar de renda da União. 

São os impostos de consumo de ga.zolina, -de vendas mercantis, 
etc. A Commissão, aliâ.s. acce!tuu uma emenda. proposta pelo ;nobra 
Deputado Barreto Plnto. 

Retirando da renda de tributos, -essas parcellas, que sommam ... 

o SR. DrNrz JuNIOR - Esses serviços eram d~ticita.rios·. 

o SR. JOÃO CLEOPHAS - Não estou me referindo ás despe
sas. Reporto-me apenas ás rendas, que o :proprio relator reconheceu 
nü.u poderem figurar mais no or~amento ... · 

O SR. DtNil! JuNioR - Falo em globo. Esses serviços, global
mente, eram de!icitarios. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - •.. da-do se assim fizes!<e SE'U evi
dente cunho de inoonstltuclonalldade. 

Essas rendas acham-se discriminadas na pagina 9 elo relatorio 
do Sr. Oscar Borrnann. São 36-&62 contos. Retirando de 1.760 
mil contos essas duas parcella.s, sobrarli. urna. renda de 1. 692 mU 
cc;ntoe. 

A. Camara. vae me perdoar que a fatigue com a. citação ainda. desses 
numeras, neste fim de hora. E' que o assumpto requer, realmente, 
um debate, uma insistencfa, afim de que seja. por demais focalizado. • 

·A! pagina. 95 do relatorio apresentado ao Sr. Ministro da Fa
zenda. .sobre a proposta de orçamento geral para o exercicfo de 1936, 
pelo Sr. Oscar Bormann estã.o enumeradas a.s despesas com .pes
soal, de todos os Ministerios. Por ahf se vê que essas despi!62.8 at
tingem a l.-i83 mll contos. Sobroriam assim 200 mJl contos. Mas não 
~e acham incluídas .nas tabellas do Sr. Bormann as despesas com 
o reajustament~ das vencimento.s das mll1tares e não sabemos, a. 
esse respeito, senão que ~ssas despesas execed~rão de 200 mil <Jontos. 

~inda agora, parece que o Ministro da Marinha .mandou compu
tar o augmento para os aposent.-l.dos. Não posso affirmal-o, mas, se 
não m-e engano, li essa ;noticia nos jornaes .• 

O SR. DINIZ JumoR - Para os que .passaram para. a. )."eserva.. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Não se pode ainda, pois, saber com 
~~gurança a quanto a.ttingirâ. o a.ugmento. 

-o\. parte ode- pessoal citada pelo Sr. Bormann, ainda, está. incbm
p!eta. Ha. muita despesa de pessoal incluída em verbas de subvenc;:lies 
e aux!Uos. Ha muitas despê$as com obras, figurando em me.terls.l~ 
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mas POt" onde cot"rem e levados dlspend ios <l& pessoal. Cito um caso, 
para o qual chamo a attenção d~~o Cama..."'6. especlalment& do nobre 
Deputado Sr. João Slm:pliclo. E' o relativo â.s o~as do Arsenal 
de Marinha.,. Elias vêm sendo ~xecutadas ha. 14 e.nnos; funecionarioa 
eltiste:m que trabalham ha 14 a.nnos, rec~bendo pela. verba ::m.a.terlal. 
Tenbl) um collega, que cornmlgo se formou, e percebendo seus ven• 
cün.entos, superiores a 2:000$ mensae~>, por essa verba material do 
At"senal de Marinha. Como esse, ·ha lnnumeros outros casos e sei 
que ê proposito da Commissão de Fina.Ii.ç;as :proo<:urar corrlgil-os 
tanto · quanto po!ISive! . · 

Que resta, p o-r ém, Sr. Pt-esidente, para o apparelhament o eco
nomico do Paiz, para o incremento da producç;ão, para as despe~>as 
com est t"adas de rodagem e d e fe rro, com communicac;ões oo toda 
a ordem, . para as despesas de f lm social e de fim educacional, num 
Orç;amento em que t oda. a renda. de tributos .jâ, não é bastante para 
inãemnizar os gastos .resultantes com o pessoal? Que governo ,; 
(ISSe, Sr. Presidente Cllle permitte que as contribuições propriamen
te flseaes pagas por todo o povo brasileiro. já não bastem r>ar~ 
cobrir as despesas com o pessoal da sua. administraç;ão? 

Seria. uma. injustiça se a.s despesas tio neces.sarlas ao appare
lhamento economico do Paiz, corressem por conta das rendas in
dustriaes, patr imonia.es e outras . Aconte<!e, porém que estas ren .. 
d:ui sã.o egualmente inferiores â.s respectivas despesas }lara custei., 
dos ·serviços industrlaes. Assim e que a renda dos Correios e Tel!!
graphos não attinge a 100 .000:000$, emquanto que as despesas vão 
a 140.000:000$000. Na. Estrada de Ferro Central do Brasil, o àeficit 
vae a 50.000:000$ por anno, pois a. d-espesa estA. t1xada. em réis 
184. 059:000$000 (sem !alar. nos novos serviços de electt:ificai;:ão) e 
a: receita está estimada em 134 . 000 :000$000. 

Em outros se.-vio;:os 1ndustria.e.s, a situação não se apresenta de 
maneira àifterente. Mas ainda. ahi se vê que eSSIUI renda.s in
<\ustdaes ... 

O Sn. D INIZ JUNIOR - V . Ex . te m um nota.vel exemplo n a 
Ital!a, onde nada disso figura no orçamento dos serviços conimuns 
e pai-a os quaes siio emltUdos bonus . Por lsso, tem sldo posslvel 
a reallzaç~o de grandes obras, como a captação de agu.as do Alto 
Adlge e muitas ·outras. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Quer ;parecer-me que· o Sr. João 
'SJ.mpllclo irâ. cogitar deste ponto; estou certo mesmo de que o tará. 
Não me atrevo a oU&recer-lhe a minha contrlbut~;ão, porque re
conheço a m1nba desvalla. (Não apoioàos . ) 

O Sn. LEV1 CAJP,'ll:mo -V. E:i: . esta. trazendo ume. ~ontribulção 
altaJnente valiosa.. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Oftereço, porém, pelo· menos, o 
meu apolo. 

Como ia. conciuindo, a:s rendas lnàustrla.es não são sutf1cientes 
para custeat" o funccionamento dos mesmo& servicos. E ainda agora 
tenho '6m mão um ligeiro rela.torlo, uma ~xposição succinta elo Di-
1~tor da. Estrada. de Ferro Central do Brasil, em que S . S. mOSitra, 
de inicio, a. dupla !inalldade da. Estrada, :~. economlca e a. social. 
E mcstm _trunbem como, ~m consequencla do seu desapparelha.
mento e <la. sua. m&. organlza.çõ.o admfnlstra.tiva., ella. está. ca.usa.ndo 
avultados prejUizos ã. industrla, â. Ia.voura, á pecuaria, ao com
rnercio, bem como ás propri'.:ls rendas do E stado . 
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Faço tambem um appello ao Deputado João Slmpliclo para 
que cuide, no seu vàUoso estudo, de~sa questão da industrla.llzaçâ.o 
dos serviços do Estado. Não podenios continuar na 5ituaçã.o em que 
·estamos. Entretanto, em vez de se procurar corrigil·as, vemos - · 
e· com tristeza o dlgo.- que se procura aggra.var os males existentes. 

O SR. Dl1>o"IZ JONIOR - Não augmentemos a · at!licção ao 
atfllcto. 

O SR. JO.Ã.O CLEOPHAS - Agorâ. Í'Msmo, o illustre Gover
nador do Esta.d.o do Rio Grande do Sul está cogitand<> da oonst~
tuiçã.o de uma. empreza. de transportes e na.vegacão, da mesma 
fórma por que S . Paulo jâ. teve identica. iniciativa. Elias serão. 
tàlvez, louvaveis em relação á. vida dos Estádos. Virão. porém, de 
certo() modo concorrer pel-a a deSaggrega.ção da unidade nacional e. 
r,r!ncipalmente, para. .difffcultar a. solução de problemas precípua e 
exclusivam.ente na.clonaes. 

O SR. DlNIZ JUN IOR - .Em todo. eaao, isso não deixa de ser, da 
parte da.quelles Estados, a · busca de um remedlo paro. o problema 
dos transport(IS. Estão fartos de esperar que o remedfo nacional 
seja dado. A economia desses Estados está. sendo tolhida pela. falta 
de condueção e não em eonaequenela. de um phenomeno geralmente 
observado: o() da. desvalorlzac;ão dos transportes. O prejuizo aqui 
decorr~ da anarchiza.cão dos transportes. 

O SR~ JO.Ã.O CLEOPHAS - Melhor seria. que a.s louya.vel.s 
iniciativas dos Governadores do Rio Grande do Sul e de S. Paulo 
se voltassem no sentido ·de utilizar o prestigio de ambos - que am
bos o possuem d:os mais valiosos e lncontrastaveis - para. corrigir 
os males erutentes na organtza.c;:iio a.ctual. 

Elles lrã.o- eu o rea.!!lrmo, desde logo, por mais louvavels que 
.sejam ta.es inlclatlvas - elles Irão, ao contrario, aggt"avar esses 
males, sem que com isso possam assegurar real vantagem aos res
pectivos Estaoos. Poderão, quando multo, a.presentar convenlencias 
momenta.neas. 

Posso felar asa1m. porque o Rio Grande do Sul, por exemplo, 
cog-Ita de "Organizar uma empresa. de navegação, apoiada sobretudo, 
no concurso do Est&do de Pernambuco • 

. O SR. Jo.i.o ·vESPuCio - Pel$. somma de ·interesses reclprocos 
que teem os dois Estados. 

O SR. JOÃO CLEOPH.AS - Não h8. duvida. que existem inte
resses reclprocos ~ que !l Rio Gtande do Sul está. conocado em zonn 
propria, eeonomlca.. definida., que Podemos chamar - e assim o 
fizemos, eu e o meu prezado eollega., Sr. Deputado .AJde Sampaio, 
em resposta que demos ao Sr. Deputado Roberto Simonsen. quando 
S. Ex. nos lnda&'ava· em quantas zonas econotnlcâ.s dlvtdJrlamos 
o Brasil - que podemos chamar de zona definida de commerolo 
marltimo. · 

· O Rio Granda precisa. realmente, ter aaeegurado · o eeu 
auxllio para. inverter n'Ullla empresa. <te navegação de ca
botagem mas f!e eUe o. vae fazer, como ;p~nse. o illustr& Governador 
do.· Está.do, ·contando C:om .. o . PNlf!tigl.ci e o Jn~res.se de ~erna.m:~uco! 
devo dizer Q.Uê este EStado não podei-Q: concorrer com o con~nÇente· 
que delle se espera, porque, intellzm~nte, ' a sua produe~ão, ·que :!!e 
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-escõa. po.ra o Rio Grande do Sul, e que ê de preferenc!a a assuca
reira, vae anno ·a anno diminuindo. Não é possi~l obter de urn 
Estado economicamente depauperado. como acontece com Per
nambuco, actua.lmente, auxllio para inverter numa empresa de na
veg~ão. !Ao menos que esse auxilio fo~ dado sob a fôrma de 

· apolices estadoaes já bastante desvalorizadas pela ausencia de ori
entação do governador pernaznbucano. 

Não acredit<>, ;por outro JJldo, que o Sr. Presidente da Repu
bl!ca conceda auxilio para esse emprehendimento, porque se assim 
fi2.er collocará seus interesses regionaes. de riograndense do sul, 
acima. dos interesses na.cionaes que lhe cumpre, antes de tudo, 
defender. Ur.ge que o Ex<l<!utiYo saia de sua displicencia ·trazendo 
soluçõe-s para esse problema, eminentemente nacional - o da 
navegaA;lão - sobretudo em paiz como o Brasil, que possue exten
l:lissimas costas e em que todas as communioa.ções são feitas através 
dessas mesmas costas; em que toda. a cultura, todo o desenvolvi
mento l!e operou por extensão, sem nenhum desenvolvimento em 
profundidade; em que - como ainda hontem o Sr. Daniel de Car
valho accentuava, Qpontando-o como um dos princ1paes defeitos 
do orçamento - em Q\le a. arrecada<.:ão do Thesouro ~ em,pregada, 
de preferencin., em serviços sftua.dos no Uttoral ... 

O SR. DINiz Ju!>i'zo~t - Já fiz q\lestão de a.ccentua.r que littoral. 
~hf, (; forc;:n. de expressão. Digamos, antes: ·'certa :parte do lit~o

ral". 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Exactamente.. Em al~ns Estados 
ha insignificante desenvolvimento em profundidade, roas 11e. maioria 
elle se deu por extensão e ~m outros ainda. é sobremodo restrlcto. 

O SR. DINiz JUNioR - Digo que (; N?-Strtcto a uma certa parte 
elo llttoral. 

O S!t. ~VIER D2 OLIVEIRA- Em alguns Estados, nem no littora.t. 

O SR. JOÃO CLEOPHA.S - Sr. Pres1dente, reatando o curso 
de minhas considerações, -devo referir-me, agora, ligeiramente, a 
respeito da outra. parte das -despesas, a. referente aos oompromissos. 
Para. estes tambem na.da sobra. na. recelta. publica. As deJllllis rendas 
pat!'imonla.es, lnduatriaes e extraord!nnrias attlngem a:penas â. esti
ma.tiva. de 608.000 contos. 

As dividll.'l publicas estão ex;pres.'!a.s na proposta. &m 650 mil 
contos. · 

O SR. DINiz .JUNI()R -:- A quanto monta o patrlmonlo nacional? . 

O SR . .JOÃO CLEOPHAS- Não me (; possivel dizer desde Jã. 

e talvez a proprla. dlrectorla do Patrlmonio NaciODAl nií.o o saiba. 

O SR. Dmiz JuNIOR - Era essa resposta exactamente Q.Ue eU 
·queria provocar. 

O SR. .TOA O CLEOPHAS - A essa. cifra. para -os compromiSsos 
d& 650 mil contoa •. eumpre a.eorescentar, ainda. a. pa.rcella. de 200 mil 
çontos, consignada. na. emenda. n. 16 <la Commissã.o ode Finanças. 

O SR. DA.NIII:L D& CAHV.U.llo- A ~e mais impcrtante da emen
. da do Sr . .Toão Simpltcfo 6 destinada. á compra do ouro, que fica 
sendo propriedade <la Na.~::ão. 
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O SR. JOÃO CLEOPHAS- Parece-me então que a emenda não 
deveria !igura.r na columna. :prOPriamente de dividas. Seria ma.ts 
esclarecedot'a. se se <lesdobrasse em duas p~tes, porque a compra de 
ouro. de facto, é essencial, indlspensa.vel. 

O SR. DANIEl:. DE C~&V.Al.Ro - Estou Inteiramente de accõrd:> 
com V. Ex., em que se deveria fazer a discriminação. · 

O SR. JOÃO CLEOPH:AS - Folgo muito em ouvir ~a decla
ração, pois venho fortalecer a minha opinião com a autoridade 
<lc V. Ex. \ 

Ha, ainda a Ieval" em eonta, para. a. situação sombria. que atra
..,·essamos no campo financeiro, os creditos abertos no a.nno corhmte, 
que já montam a. mais de 700 mil contos. 

Em relação a. -divida tluctuante o Deputado Horacio La.fer fez 
recent~ exposição que valeu sobretudo para. esclarecer a ~;ltua.ção 
e.bsolutament~ chaot!oo. e tumultuaria em que a mesma s~ encontra 
pois, que a sua verif-icação esUl. éom um a.trazo de 11 rumos, isto é, 
es~ relacionada devidamente apenas a.tê 1923. 

Na a,pressada. analyse que me foi dado fazer, simplesmente para. 
attender a uma determina.ção do .prezado leoiler da. minoria., Sr. João 
Neves, parece-me ha.ver demonstrado que, na realidade, não temos 
ainda orçamento. 

O que temos até SJ;"Ora- e vamos aguardar. confiantes e a ni
mados, a.s Iniciativas do Sr. João Simplicio para. re!ormal-o - é, 
como acabei de dizer. uma méra. colcha de ntalhos, em que ~e es tã.o 
juntando pedaços de tonalidades dftferentes, que aão os serviços 
publlcos, sem nenhum objectlvo, sem nenhuma finalidade, e, ao 
mesmo tempo, demonstrando a. desorienta.l;:ã.o e a dispHcencla. que 
donúna.t-am e Inspiraram att'! agora. o Poder Executivo. 

O SR. LlDVI CARNltlR.O - .Alla.s, V. Ex. t·econhece que, nessa. ma~ 
· t('r!a de organização orcamentaria, o Govel"no Provlsorlo x-eatlzou 
grande e serlo esforQO, dos mals vallosós que se fizeram no Brasil . 

O SR. JOÁO CLEOPHAS - O Governo Provf8ol"io baixou, 
realmente, d~reto estabelecendo normas. Foi medida etfectlvamente 
ll:llutar. Estabeleceu noose deereto a unidade orçamentar!:a.. M.as, 
não basta Isso, porque Afmples deereto nada. re11olve e nada executa. 

O SR. LI!!VI CARNIIIR~ - Mas, realmente, o Governo teve o me
l'I!Cfmento de enfrentar o problema. com de!tejo de resolvei-o. 

0 SR. CHRISTIAlS"O MACHADO - Mas não CUIDP';'IU as normas tl"l
ÇI\d&e. 

O SR . JOÃO CLEOPHAS - F icou apenas -n~ inten<:ões. 
O SR. LEvl CARNBIRo- Em todo caso, n,tostroti. interesse de re

solver o assumpto . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- O que o meu nobre Mestre h& de 
cc:.ncordar é Q.Ue hc"l. contraste enor.m.e, evidente, extravagante, entre 
as intenções e os actos do Sr. Getulio Vargas. suas intenções são, 
por vezes, das .maJs louvave!s. 

O ·. SR. LEYI CAIUnlmO ·- Aindar bem. que V. Ex., u recunhece. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS -Os actos, entretanto, não se apre
sentam e.m correspondenda. · ·com as mesiJia.a. Ha da parte do 
Sr. ·Getulio. V.argaa wn enorme dea1nteresae pela. 110luc;ã.o dos -pro
blemas . da. . a..dnúnlstraçào e das flna.ncas :pnbltc8..s. 
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O Sn. CHRISTIANo 'hlA«HADo .....;.. Não 110demos argumentar· com 
inteno;:ões. 

· O SR. LEVJ: CAR.."'m~:Ro- Alíâ.s, o OrÇamento em vigo; não é obra 
só do Presiuents da. R.e11ublica; mas ta.mbem do Coilgresso; como os 
a:nteriore~. du.rante longos a,nnos, foram obras 11rinéipalmente do 
Legislativo. Houve g-rande setie de erros que se prolongou durante 
mult~s a.hnos. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Tenho em alta. conta. a intelligencla 
e a habilidade do Chefe do Governo. S. Ex. tem feito deela.i-agõe!!l 
das mais ~remptorias e <las mais categoricas, e.ffiÍ'Illando que fez 
remodelação completa. no ap_parelho administrativo do Pa.íz. Em. . 
discurso que proferiu o anno ;passado, em visita !!. sua terra. natal, 
ji\. depois· de eleito Presidente da Republica, na. alegria intima do 
oontacto com os seus conterraneos, dando conta. da. sua actuaçã.o, 
o Sr. Getulio Vargas dizia. solemnemente que: 

"O apparelho administrativo, que padecia. de todos os 
vícios e produzia rendimentos inoompativeis com as neces
sidades publicas e os gastos feitos para. conserv:ll-o, foi total
:niente remodelado. " 

Mais adiante, ainda nesss mesmo discurso, dizia S. Ex.: 

"Sem essa remodel<i.c;;ão completa, . irrealizavel f6ra. elo 
'!iurto revolucionaria ..• 

E' ponto para o qual CQnv~m chamar a attenção. 

" ..• seria impossivel ao Brasil enfrentar as consequenc:1as 
-da gravisslma crise econonilca e financeira que ~ todos 
os Estadoll modernos" • 

[ld:a.is adiante ülnda,. ·o Sr. GetUlio Vargas teve oppor-tunidade 
de dizer ... 

·.o SR. ACURCto ToRRÉs - 'Singuem gánha. o Presidente no dizer 
~sas coisas. (Rf80s.) 

,o SR . .lOÃÔ CLEOPHAS- ... as seguintes ;palavras, :para as 
quaes chamo me.is uma v~z a.. attenc:ão da. Cam.a.ra: 

'\Antes de tudo, o problema brasileiro é um problema de 
administrac;;ão. Os erros· e falhas resultantes da. anarcb!a ad
ministrativa forain os factores decisivos do movimento re
voluciona.rio. 

Mas o meu eminente amigo e acatado mestre .•. 

O Sn. AcuRCio ToRRES - V. E:x:. está se referindo ao mestre 
do despistamento? 

. O SR • .JOÃO CLEOPHAS - Não; refi~ ao meu eminente 
';riestre Sr. Levi ·Carneiro. · · _ 

0 SR· ACVRCIO TO!UililS -Poderia ser o Sr. GetUlio Va.rgas, que 
está fazendo c6rtes .•• 

. O .SR . .JOÃO CLEOPHAS - •.. ha de permittlr que fa.i:a a. 
~fi.ryna.~iva. de que não .houve essa remode~ administrativa. 
l:llem .coisa que ~~~a ~ approximasse. 

; ·:Pois; ~?rs. Deput:l!-d98, essa remodetagão:: completa para. a •qual · 
o Sr. Presidente:, -da, RepubUca. justl:Uca.va. a.tê .. um movimento n .. 
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vo!ucionario, essa. remod-elac;ão que S. Ex. jti. d!z!a, ainda. ha pouco 
tempo, seria. irrealizavel fOra do surto revolucionario, foi a mais 
completa. e estârr~edora subversão das bóa.s pra..-.,:es pelo interesse 
publicc>. 

·o SR. JosÉ .AuGUSTo - Não estaria S. E>:: . concitando a outro 
movimento insurreéional? 

0 SR. ACURClo ToRRES - 0 Sr. Geutlio Vargas nã.o diz qu:l.lld~ 
quer outra Revolucião. 

O SR. Dn.•z Ju~roa - Uma Revolução não se processa. sú pelas 
armas; ellas são a primeira etapa; ha. que mudar uma: mentalidade. 
Isso não é obra .de qualquer milagreiro ou de· uma. Yarínha. de 
condão • 

. O SR. AcuRCio Toan:s - Se o movimênto armado é a primeira 
etapa. ·de uma Revoluc;:ão, qual será. a: segunda? 

O SR. DIN'IZ JUNroR- A segunda deverá ser feita. por nôs. Já. 
affirmei da tribuna: _precisamos realizar a reeducação da éllte tlu 
Pai<:. 

O SR. AcuRCio Tcr:JWS- v. Ex. quer reeducar él!tes com esse 
despistamento?! 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Não se pôde pú1· -de parte as que,!;
tões .administrativas .•. 

O SR. DrNIZ JUNIOR - Problema esHe que r, consequencla de 
uma mentalidade. 

Os nossos debo.tes, o Interesse m nior ou menor l! causa publica, 
a. sinceridade de cada um· de nôs, revelam aqui. ta.mbem, a conse
quencla dessa. mentaliaa.de. 

O SR . JOÃO CLEOP~S - Direi á. C:unara, em poucllS prua.
vra.<l, ne::~te fi.m de sessão, como foi realizada. pelo Sr. Getulic> Vnr
gas a. remcxkll~~.~:üo completa do ap,parelbamentG admln!stratlv<> 
que pa.declo. segundo S. Ex. de todos os males da. rotina burocra
t!cn. Essa remodel~ãG foi feita, encontrando-se, erà 1930, uma. 
despesa para. Pessoal Interior a um ·mllhii.o de contos - 978.000 
contos - este anno, pelo Relatorio do Sr. Bormann, pa.g. 95, ~e 
vê que essa rubrica. attlnge a. 1 milhiio 483 mil contos, houve um 
augmento de mais de 40 % em pessoo.l. 

·Ao mesmo tempo que se "·meàhorat:a"' a adminlstra~ão com esse 
desordenado a.ugmento do pes.soa.I promovia-se uma excessiva :-e
duc~:ão das verbas destinadas a Materla.l. 

;Na proposta o~ntaria em discussão ainda: se proseguiu 
ne~sa criminosa i)r!enta~ão, tanto que quu! todas ·ll.S verbas de ma
terial foram reduz!d.a.s e todas de pessoal augmenta.das. 

Como é', ·srs. Deputados, que se PQde fa2er a remodel~ão. 
como. se pode operar uma. modlncac;:ão nos serviços publicas desta. 
maneira?! 

Nã.o .era, precisa=ante, essa. directriz ~sperslva. e· prejudicial 
que o . Sr. Presidente da Republíca. tanto condemnava.? 

outro ponto- ê o 'reierent~il aos inacuvos : nãO ~ó aos inactivos· 
e aposentados, ma& a varias quadros de addidos existentes em di_. 
versas reparti<;~~ 
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0 SR. C.HRISTXANO MACHADO - 0 nobre Deputado Sr. Daniel d~ 
Carvalho levantou a questão em optima opportunidade. E' um des
IJroposito o que se faz neste momento. Peço licença para repor
tar-me ao aparte do eminente mestre, Sr. Levi Carneiro. Veja 
Y. Ex.: a.s intenções do Chefe de Estado se contradictam eom a 
realidade <los factos. Em instante da maior gravinade, como o que 
atravessamos, baixa-se um decreto remodelando <lB quadros da. 
Armada. pejand<l os orçamentos de inactivos numa somma impres
sionante. VOS!*ts E:x:cellencias hão de convir que é um despropo
!:>ito. 

O Sll. LEVI CARNm:!Ro - Quanto á questão dos inactivos, é pre
ciso considerar um facto: a ;propria. situação revolucionaria impoz 
~L necessidade do afastamento de muitos funcc!onarlos; por outro 
lado. o Governo Provisorio - não estou justificando o afasta
mento, mas recordando -viu que se impunha o afastamento •.. 

O SR. Act:RCio ToRRES- Não num momento de.<>tes. 

O Sll. LEVI CAnl\"EIRo - •. e o fez, não direi com ~enero.sidade. 
mas, .pelo meno~. cwn a correcção de pt•oporcionar aos !uncclonarlo!! 
vantagens consldern vefs. 

O Sn. ACt;RCro Tor.RES - O natural era qu€' não fizesse o afas
tamento. 

O SR. LE\'! CARNI':Iflo - Dahi a a~;.;-ra..-ac::ão. Poderi.1.mo~ estar 
com meuor d~ :oe . o- Governo houvesse procedido com um 
pouco de crueldade-. o que ·não fez. 

O Sll. AcurcCIO ToRRt:s - .Tárnai!l hnveria quem jugtlflcas5;e aqui 
\'ruelda de:~. 

O Srv CHIUSTU..No MACitADO - O que não RP dt>vPrln !m:Pr er:~ 
1t ugmentat· o q undro de !nacth•ol4. 

O SR. ActJRCio ToRtU:R - O QUE' :,oe nii.o de,•erln. ter feito era o 
u.Castrunentn <lt !uncclonn.rlos. 

O Sll. LIWI CARNF..IRO.- Era cnnsequencla natural, ntê cet·to ~on
to, do movimento revolucfona.rio o afa.'ltamento de funcciOJmrfoo;. 
O nobre collega Sr. Acurcio TorreR pOde ~r contra n. revoluc;:ão, 
mas hn de l'econhet·et· que uma d.·u1 sua>~ consequenciaH inevitaveis 
era e!lta. 

0 SR. ACUilCIO TORRES- V. Bx. sabe que o ~o\'et•no níio funda
mentou -de forma alguma o afastamento <!e qualquer !unccionarlo. 
e !lUbe ainda, melhor do que ~u. que é yerdadelra. vergonha o actu 
llo governo a!ft.lltando mln!Rtros ·do Sup!·emo Tribunal. 

Se até quanto a ministros do Sup.remo Tl:'ibunal, tunccionarlo!l 
dos ma.ls graduados no Brasil, o .governo não teve motivo serlo qu~ 
justifl~se o seu a.!a.stam.ento, por ahl verifica V. Ex. que nenhum. 
motivo teve o mesmo governo para -demlttir humlldes funcclo
narlos, como fez, (!.penas porque não eram do crédo ~evolucionario. 

O SR. LE\'l CARNEilW - Não estou entran-do .na apreciação- do~ 

motivos que deternninaram o afastamento, -mas V. Ex. não ignora 
que -em :~itua~ões norma.es, que, al!âs, tlvera.nt o apolo de V. Ex .. 
occorreu o fasta.ment<J de funcclonario.s que não podi8.1Tl ser a.fa!1-
tados. 

O SR. AcuRCio ToRR&S - Onde foram afastados? 
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O Sa. ~· C.\II~"'E'lRO - No Esta<lo do Rio. u que ambos per
tencemos . 

0 SR. ACURCIO ToRRES - Em que ~Situação politlc:a do Estado 
do R!o foram afastados esses funccionarios? 

O SR. LEVI CARNeiRO - ~a. Prefeitura. de N!ctheroy, por exem-
plo, !oram afa:;tados !unccionarios ~m pleno regimen normal. 

O SR. :.ó.CURCio TORRES - Onde, quando, em que situa<:ào? 

O Sn. LEVr CAR.'fEIRO - E= situacão normal. 

O SR. ACURCJO TORRES - Y. Ex. ha pouco. !alou em afasta
mentos feitos em situacões a que eu dava n.poio. Pois bem: sabe 
V. Ex. que, durante o ~i:;Overno do honrado Sr. 1\lfanoel Duarte que 
contou com a minha irrestricta solida riedade, nenhum a!a:sfumeii'to 
de !unccionar1os se verificou, e o modo correcto e honesto por 
que aquelle Presidente se conduziu em seu goYerno fol procla• 
mado por V. Ex. mesmo, com u sinceridade que V. Ex. empresta 
á>! suas attitudes. 

:O Sn. LIIIVI CARNEIJW - O que· th·e occa.~iü.o de elogiar foi a 
lisura das eleicõe:s a que S. Ex. pres idiu. Em rela<;ão a o.fastamento 
de 1unccionarios. devo d izer que tive occaslão de ser advogado do 
ac:-tual juiz federal, Dr. :Jose de Castro Nunes. Yiol~ntamente de
mittido da Prefeitura de ~ictheroy em administração anterior, sem 
nenhum motivo p lausivel, e Isto em pleno regimen constituc!OlUI.l . 
;:-{ào ~ de admirar, portanto, que os revoluclonario>! houvessem fe-ito 
- o que, aliás, não quero justificar. nem dlrecta., nem remotamente 
- o afastamento de íunc<:io:nElrios de qualquer categoria . A~oru, n o 
ponto de vl.sta. soc!ologlco e politico, t: natural que uma re\'oluc:ã o 
acarrete o afastamento de :runccionarios. O que não se costu;ma. 
\"erlt'lcar é que- esse ll!a.stamento se fac:a. proporcionando-se vn.ntst.~ 
A'ens pecuniarias aOR afastadO!'<. Ma,:; o Governo Provisorio teve a 
corri!CÇiio de proporcionar aos !uncclonarlol'l, que afastou. es.-m~ Yo n
tagens, e isso contribuiu para. ag~ravar a verba de lnnctlvos . 

O SR. ActJRCio ToRRES - O meu nobre collega. St·. Levi Car
neiro, não precisa. do meu testemunho, mas quero uul-o a. S. Ex . 
De facto, uma situaçã-o municipal de Nictheroy commetteu o grave 
Grro e a grande injustiça afastando do cargo, que tão brilhante· 
mente desempenhava. o illustre Dr. Ca.~tro Nunes, actuc.l juiz fe
deral nesta. Capital. Sabe, e bem, o meu '!lo-bre collega, que esse 
afastamento não se deu, e nem s e daria; como aftirmel. no go
verno do Sr. Manool Duarte, r::overno que. devo <'On-fesHa.r, niio sC'> 
presidiu á s eleições do -modo correcto pot· qu~ procklm ou o Sr. LevL 
Ca rneiro, como sempre agiu com superioridade de vistas. 

O SR. LEVI CARNEIRO - ::-lii.o attrlbul ao Sr. Manoel Duarte, de 
quem sou admirador, o at~tamento do Dr. Castro Nunes. 

(Trocdnt-se outros a.pa-rte& entre os Sr8 . Le1-"i Carneiro e .d.eurci'o 
Torres.) 

O Sr. Presidente (fazerid.o &oa.r os tJtm pa.M3) - Atten!:ã.O: 
Es~ com· a 'pa.lav.ra o Sr. J o!í,o Çleophas. 

O SR. :roAo CLEOPHAS - De eerto modo comprehendo e 
estou tambem de aecordo com o ponto de vista do Sr. Deputado 
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Levi Carneiro quando diz em que a revolu~ão traz como con
sequencia um contingente de afastamentos. Isso foi feito porém 
de maneira tumultuaria· e abusiva ... 

0 Sn. LEVI CARNEIRO - Mas generosa.. ' 

0 SR. JOÃO CLEOPHAS - . . . e eu pos&o, J)Or exemplo. 
citar o que occorreu em Pernambuco. 

0 SR.. CHRISTIANO MACHADO - 0 nobre Deputado Sr. Le~·i 

Carneiro não invalidou, com os seus, os argumentos que mani
festei em relaç:iio ao decreto que modificou o regime até então 
existente para as promoções ou para declarar a. invalidez de mui
'tos -dos melhores elementos das classes armadas, constituindo com 
isso um a.ugmento considerabilissimo e permanente, porque a lei 
ainda. existe, não foi de execpção. Dn.hl, a. rubrica <le inactlvos que 
apparece. 

O SR. LE\o"I CARNEIRo - Não entrei na apreciação de casos 
especiaes; estou l."ecordando situação que :parecia. esquecida. 

O SR. CHRIS':t"IA~o MAcH.ADO - Perdão; uma causa nada tem 
que ver com outro.. (Hc. outros Gpartes.) 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - De :facto, no tumulto da revo
lução, nesse particular, erros gravisslmos foram praticados, vindo 
on~ra.r grandemente, de forma constante, a despesa publica. 

Foi o que aconteceu com a União; foi o que aconteceu com 
l'~rnam\.luc:o. 

Em meu Estado, o interventor fez uma reforma radical na 
magíAtratura, demittindo nove desembargadores e dezenas de- jui
;~;es. Bem poucos deveriam realmente, ser a!nstados. A quasr to
talidade dos n.ttingidos pela medida precipitada e que .se justificou 
de modo orfenslvo aos .magistrados af:ustados era, entretanto, com
posta _de homens dignos, tanto que logo depois passou o proprlo 
Interventor que os demittlra a. chnmal-cs nova.znente. 

O!! co!res :publicas estão porém onerados corn maiores despe· 
sas porque muitos dos que foram dispensados achn.m mais con
veniente níl.o Yoltar aos exerclclos das suas !uncções porque toam 
seus vencimentos ~I!;SeguJ"ados. O Estado esUi. n.'!sim pagando duas 
masistra turas. 

E' o que está acontecendo no campo federal. Mas niio é sO 
isto. Não .a e ria. a.penaa essa despesa. bastante para. elevar a c!!ras 
por assim dizer astronomlcas a.s verbas de l.n&ctivO!!I. 

Assim o& que ~m 1930, sommava essa rubrica 75 mil contos; 
em 19 35, a.ttlns-e a 150 ~ tantos mU contos . 

No seu estudo interessa.nUsslmo, o nobre collega, Sr. \A,lde 
Samp:úo detalha -essa verba em 160 mil contos. O Sr. Oscar Bor
mann, na. pag. 92 de seu relatorlo, dâ. os lnacUvqa e pensionistas 
como consumindo 153 mil contos. 

O Se. CHRIS'l'IA:-~o MAcHADO - E' um motivo .para a,pressa
mento dil. 1·~forma constitucional . 

.O SR .. .JOÃO CLEOPHAS - Mas a e.stes in.activos e pensio
nistas é· preciso. e.ccrescent&-, e :para isso cha:Imo a att&ncão do 
nobre Deputado Levl Carneiro, a cltra ,de pessoal inactivo ou a.d
d!do. que está esperaJiodO. por mais. de, ~m anno que Se ·lhe dê fun-
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cçii.o e t!"abalho. Cito, por exemplo, um quadro de 3 mil e tantos 
contos no Departamento de Sa1lde Publica.. sãt> medicos va.l1dos 
qu& estiio lá, esquecidos; e n<> Min'isterio da Educação num titulo: 
Quadro d~:> pessoal a ser aproveita.do ~e>nfonne o Regulamento' 
(lUe deve ser baixado. 

Figura no Orçamento deste anno essa odespesa e já está igual~ 
mente figurando na nova proposta, de modo que. se 0 Governo 
tivesse interesse real pela. boa administração, não }lerma~ceriam 
esses tunc<:ionarios ha m_a.is d& um e.nno, dependendo de aprovei
tamento, o que evitar!~ uma despesa, salvo engan-o, superior a 
3 mil contos. Meu illustre collega Sr. Alde sampaio, allás, poderá. 
precisar melhor essa verba. Se o Governo tivesse o interesse de 

. d{'tender o erario publico esses medicos não estariam esperando ha 
m::lis d.o um anno por um Regwámento. 

Emquanto isso, o Governador !az, dia a dm, novas nomeações 
dl' medicas! 

O que se observa, Sr. Presidente, é que a verba inactivos, a 
v<~rba com aposento.dos, inactivos, reformados, etc .. camparada com 
:Ll:l destinadas ao incremento, ao apparelhamento economico do 
P:Uz, ascendem a cifras realmente astronomlcas. 

E' bastante t'<l%er uma. comparacão entre o total <la verba. do 
inactlvos que já. consome, segundo o relatorlo do Sr. Borma.nn. 
6 "i0 da De-spesa Geral dn. Republ!ca, e :Ll:l dota<;.:W:s destinadas ao 
apparelhamento econ()mico da edmtnistração. 

Se um orçamento deve indicar, pela dJ.stribu!c;ão das suru~ 

verbas. a \·crdadeira h lerarchi.'l. de utill-dade dos serviços publicos, 
E:!:'SSI. hiernrchia. de utilidade, adoptada pelo actual ~ve·mo, á sim
ples citação dei'ISaS verbas, nos conduz a resultado por clemals des
lllentador. 1\lostr-.~- que o poder executh•o ::16 se preoccupn. com a 
inuct!vicUlode c com os gasto::~ improductlvos. 

Nüo ê somente a verba de inoctlvos que mostra. a desorgani~ 
:r.ação do orçamento em visor. Todo elle é um exemplo frleante do 
que :~.!firmo. 

O nobre collega. Sr. Diniz .Junior !alou. ha. pouco, a respeito 
dos servl<:os de estatlstlca.. Eases serviços são !un<lamc-ntaes numa. 
administração bem orientada. 

O SR. DINI7. JUNIOR - Evidentemente! 

O SR. JOÃO CLEOPHAS- Sil.o elles que dão rumos. que In
dicam a marcha e que impõem princípios da verdadl'lfra sclencla da. 
administração. O que se ,passa. com a estatistlc!l. n'o) Bras!l é ta.m
l~m sobremooo desalentador. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Muitas vezes serve npenas para cobrir 
realidades dolorosas. · 

O SR.· JOÃO CLEOPHAS -Vou dizer, em poucas palavras. 
o que estA acontecendo a respeito da estatist!ca.. Depois da revo-
1 uçã.o, creado o MinJsterlo do Trabalh(), a EstatÍstica Commerclal 
do ·Ministedo da. Fazenda. e a do Ministerfo da Agricultura pQs~ 
saram para o do Trabalho. li'.ol e~·ea.do o Departamento- Nacional 
de Estatistiea. Pouco t~mpo ·depois o Ministerio da Justiça 1nstl
t •u a Directorla Geral de Estatistlca e Informações; a Policia do 
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Districto Federal tambem possue uma Dü·ectoria G~ral de Esta
tística: ~ ainda ha um Instituto de Estatistica C::irninal. O Mi
nisterio do Trabalho passou a ter um Departamento de Estatistica 
e Publicidade; o da Agricultura possue um Departall~ento de Es
tatistica e Producç:ão-... 

O SR AcuRCio T<)IU'.ES - E o Governo não :sabe. a quantas and::t. 
com tanta estatistica. 

O SR. JO.AO CLEOPHAS -'- ... e o M.inisterio <la Fazenda 
tem uma. Directoria de Estatística Economica e Fi11Qnceira. Vou 
li?r a pagina. 204 do avulso que cont!!m as emendas ap1·esentadas, 
s('ndo que uma dellas, subscripta.. entre outros. pelo meu digno 
collega Antonio de Góes, man<:la elevar a verba de estatistica do 
Ministerio da Agricultura. Diz a justificativa dessa emenda que~ 
"a su[l<!rficie do Brasil,. no "L-\.nnuario da Agricultura''. dE' 19311, 
é ele 8.524.000 kilometros quadrados; uma public~ão official <lu 
;\!:inisterio da Fazenüa (conta!< da gestão financeira. de 1932) cl1z 
CJUe não vae ~lGm de 8.492.000 kilometros qua.drados, resultado j;>_ 

clif!ere:1te. Se resultannos outra prestigiosa publicação, "Brasil 
1933~, do Ministerio d~ Exterior, verificaremos a superficle como 
;;endo de 8.511.000 kllometros quadrados. Quer <llzer, to<la..~ tres di

vergentes" • 

O SI-:. Dxxrz JuxroR. - E:s~u. dh•ersidade talY('z; po!'sa. ser 1,tt.·L 
buida. ao fa.cb de s.lgune da.dos ::;erem anteriores a ce;-ta-~ rer!.i
ficaçõ~s de fronteiras. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - Respondt' a V. Ex., dizendo qUi~ 
actualmente o :Ministerio do Trabalho publica. a estatística de pro
ducção e n. de commerclo exterior, as quaes divergem das orga
nizadas no Mlnlsterio da Agricultura; J>Or este ultimo, sii..o tambem 
publ!cad:ta as de café e aRsuoor, divergindo am"ba.s da~ publicada-<\ 
]>elo Departamento (~o Café e pelo Instituto do Assucar e do Alcool. 

Diz o Dlrector do Departamento de Estat.lstica P Producc:ão 
do Mlnisterio da Agricultura, incontestavelmente um dol-l mais lX'm 
organ!zado!i. o seguinte: 

·• A desordem admlnlstl·ntiva, imperando em todos os 
sectores de a.ctividade publlca, positiva-se no extravagante 
systema de cada Minlsterlo e dentro do mesmo M1nlste!"io 
v~rias Dlrector!as, muita. vez, p!"ocederem ao meamo servl<,:o 
(re!ere-:;e á EstatisUce.), em prejuizo do desenvolvimento e 
aproveitamento de esfor~os ~ em deti."lmento dos cofres 
publlcos, quando não da :propria moral ndmin!stratl"a''. · 

[E, por ah;. afóra, o t-e!atorlo do Director mostra. o estado d,; 
ll~l!<:.r~nlza.ção e cita os exemplos de diversidade de dados entre 
as esta.tistit:'.as do seu Mfn1sterio e dos demais. 

O SR. DlNIZ. JUNIOR - O erro continuari:i.. 

o SR. JO.AO CLEOPHAS - Peço ainda permissão á Com
missão de Financ;as para. fazer vm reparo a. res~lto % uma emen
da por ella approvad3., sob n. 5, â. pag. 1.4, em que justifica uma 
verba, il& contracta.dos para a. Estatística Commercial do Ministei"io 
da Fazenda. E então diz que l1a necessidade de set" feita essa. es
tatística. industrial, a. qual devê comprehender o nome da.s firmas 
soclaes, :0 .lagar de !unccionamento das fabricas, a. natureza dns 
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inrtustrias. a for<;a motriz utilizada. o numero ele cperarios en• 
~en1ço. o numero total de dias de trabalho, etc. 

Essa estatlstica Industrial, que figura na Directorla. de Es
tatistica Economica e Financeira do Ministerio da Fazenda, é at
tt·ibuiç,ã,o expressa. do Minlsterio do Trabalho. 

0 SR. DANIEL DE CARVALHO -Veja Y, Ex. qU(' est.li. CiW.do O 
o decreto do Governo Provisorio, o quoal foi approvado pelas Dls
vosiçõe~ Transitorias d~ Constituição. 

O SR. JOÃO CLEOPH.AS - Perdõe o nobre Deputado: !Seria 
{lispen$av~l a admissão de mais pessoal contru.ctado .. para executo)•· 
um servi<;o que o Ministerlo do Trabalho já deve possuir perfPi
t~un-entc. organiz..'l.do~ 

O 81:. DAXIEL DE C.'o.R\'ALHo - S~ houvesse meio. sem descum
plimento da lei, de cortar-se essa despesa., n;io poria duvida e:\1 

assim procec:ler. M3S, uma. vez que o serviço se acha organizado 
de accordo com a lei, que, no caso. é o decreto do Governo Pro~ 
visorio, -não podiamos absolutamente deixar de consignar- a verh<l 
neces&~.l'ia. 

O SR. JOÃO CLEOPHA.S - Perdão. V:w-se consignar nov:~ 
dc,spesa. par<>. admissão de novos contractados a!im de execut.'H' 
ur11o. tarP.Ca que ea.berA directamentp a outro Minlstcrlo. 

O SR. DANIEl. DE CMNALHO - RemcttcU·!!<> (~ Camnra ~L li.'lt."'l. 
d(' contractados. 

O SR. JOÃO CLEOPl-JAS - Mas o! p~ssoul que ainda se Yae 
aclmittir. 

O 31!. DANlf!l. Dl!l CAR\'ALHo - Fui jul!Ul.mente 0 primeiro a 
lrmbi':J.r, n;t Commissií.o de Finanças, os dispositivo~ do Codigo de 
C'onto.bllidade e do decreto relativo a esse !<erviço. 

O SR. JOÃO CLEOPH!AS - Pediria. venia a V. Ex. pam. 
<leclarar que o servir;:o poderia ser executad1> pelos a~:"Pntes do Mi· 
nlsterlo do Tra~lho. quE;>, aliá:o. dc,·e ter sua:o e!'ltatist!caÔl lndus
trl.n.e~. 

P1>r.+ outro lado, o ultimo· boletim mensal <lo Ministerlo da Agr:
rultura. fala q~ este· Min!sterio - está. ~~e Incumbindo igualmente 
tlc obter estatlstJcas das activldades industrlaes, do cornmerclo, do 
consumo interno. do cu~to de vida. São, portanto, vari3.11 repnr
tir:ões fazendo a me~ma. cou.sa. 

O SR. D.I.NIEL Dlil CARVALHo - Estão nq-ui pre~entes varias 
collegas da CmnrnJssão de Flnan~;al'! ... 

O SR. JOÃO CLEOPHAS 
tilwncia no assumpto. 

V. Ex. llerdôe a minha. imper-

O Slt. DANIIIIL Dlil CARVALHo Folgo estar V. Ex. sustentando 
essa these, porque, ant-es de qualquer outro, tive :1. iniciativa. de 
propOr a unlflcat:ão das eJrtatlsUcas. A convenfencla de tal unifi
cação é evidente. Entendo que devemos dar uma. orga,nizaçil.o e.uto
noma a.o Instituto de Estatlstica. tal como e::dsie na It.aUa, <le 
modo a ter autoridade, apresentando trabalhos -nos quaes possa
mos todos confiar, 

O SR. JOA.O CLEOPH.o\.S - Ha um d'!creto, de Junho de 
193" creando o Instituto Nacional de Estatistlca. Esse decreto 
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não foi posto em exeeução, e o que ê mais característico ê que, 
depois de publicado, foram feitas· reformas em varias da.s dire
ctoria.S de estatistica 1sol.adas, augmenta.ndo-se em todas o :pes
soal. Viu-se, pois; desde logo, que o Sr. Getullo ·vargas, que a.~
sígnou o decreto creando o Instituto Nacional dQ Estat!st!oo.. ns
signando dias depois, decretos successlvos d~ cada. um oos MiníS
terlos, nOs quaes se promovia. reformas na verba pessoal dessas 
directoria.s de estatística isoladas, achava-se de antemão na. dls· 
posição de não cumprir o decreto anterior, justamente o principal. 

Não imaginava, Sr. Presidente, que, conduzido pela. generosa 
honda.de dos meus coUegas e pela grande paciencia que manifes
taram, tivesse eu de chegar até o fim da sessão, expen.dendo tão 
minguadas e tão desinteressantes· considerações. '(:'Véi:o apoúulos.) 

O Sr. Presidente Getulio Vargas, a.o fechar a sua. mensagem 
dirlgid:l. este aJtno ao CoDo~esso, referiu-se com o mais sadio optl
mismo á situação !neguc.Iavel que atravessa. o Brasil e enumerou 
il~ dlfficuldades que atormentam os Jiovos européus, as quaes nem 
de leve nos a.ttingem. S. E x., porém, conclue suas arnrm~ões 
optimi.Stas, dizendo: 

Só necessitamos de uma. coisa - diz () Sr. Presidente Getulio> 
Vargas - "só precisamos de orga.nizQ:'-nos: organização politlca, 
organização social, .,rganiza.ção economlca.'' . 

o sn. Dn."Iz JUNioR - E' que es tamos inorganlzados . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS 
tamos realmente desorganJzados. 

S. Ex. confessa, pois, que e~-

O Sn. DINIZ JUNIOR- Inorgani7Je.dos, o que ~ dtfte:-ente. 

O SR. JOÃO CLEOPHAS -O E~tecutivo, !~to ~. o Sr. Pref'l• 
dente da Republica 3.!nda. de~Jta vez, na. remessa de sua. proJ)(lstn 
tle ort,:nmento, não cogitou, n1i.o se preoccupou e m dar demonll
traçiio do seu interesse por essa. organizac;ão que elle confessa in
existente. ·Qual é, Sr. Presidente, a nação QU!l p6de caminhar e 
progredir, nesta. época de asperezas e d!fficuldades mundlaes. ge
nerall2adas, sem ter organização? Temos os exenwlos mais vivo~< 
- e não me Invade nenhum pessimismo nesta hora - dos malen 
que ella nos :proporciona.. 

O preco do ca!é, no ultimo semestre, :rol o mais baixo preço 
médio jâ reslstrado nas ultimos tempos . A sac<'.a de cat~ que valia 
mais de 4 E nos quatrlennlos anteriores, desceu á cotação ;pouco 
superior a 1 E.. 

O SR. ·DIN%2 JUNIOR - O nobre Deputado Sr. Daniel de Car-. 
valho nã.o deixou tru:nbern de .se nos ·mostrar de um grande opti· 
Miam., na. suá. pe~ora~o. quando cotejou a situação .dos nosso!'! 
tnercados in temos com· a dos no.ssos mercados externos . . O lllus
tre D eputado por Mlna.s. por sua vez, tambem não permittla. -que 
ó reflexo da crise mundial no.s attln&;ittse. 

O: SR. JOÃO CLEOPHAS -A questão àn exporblc;:ão G um 
prc;>blema . de vida ou de morte para. · o Brasil. 
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O S!t. DtNIZ .JUNIOR - Eu estava apontando outro optimismo, 
em terreno :politico inteiramente differente, opposto. Entendo, po
rém, que se deve exportar melhor e cada vez mais. Devemos ficar 
em mangas de ea:rnisa com· as mãos no arado. 

O SR . .JOÃO CLEOPHAS .-Temos que achar um meio qual
quer para. o pagamento <tos nosso.s compromissos, porque a receim 
não li bastante a!lm de que sejam satisfeitos.· 

Mas, como ia dizendo, espero abordar este assumpto, se a ca
mara o permittir, em outra occasião. 

O SR. PREsiDENTE - Communlco ao nobre Deputado que está 
quasi terminada a hora da sessão, coincidindo com o fim do tempo 
de q~ dispunha. Restam::ibe, apenas, cinco minutos. 

O SR. JOÃO CLEOPE;AS - Vou terminar, 

Temos o preço do café quatl-o vezes inferior aos .p-reços doa 
quatriennios Washington Luis ou Arthur Bernardes. Em bri
lhante discurso, que ha ,Pouco proferiu e que devia ter a .. maiOL' 
divulgação por todo o Brasil, o mestre de todos n6s, o illustre 
Sr. Deputado Sampaio Corrêa accentuou a8 ameaças que pesam 
sobre a nossa produccã.o agri~ola, constituída de productos 3eme
lhantes aos existentes em colonlas europ~as como o cacá.o-. Esto.
mo.s sentindo esta desorganlza.c;ão no tocante â. laranja,. á.s nossas 
tructas. SO a. falta de organização está impedindo a. nossa expan
são rructlcola. 

O Sr. Presidente da. Republica teve opportunldade de, em uma 
sessã.o memoravel, em que lnstal!ava as commlssões legislativas, 
tale.r a res,pelto das situações d!fflceis que o Brasil atravessa. 
Dizia. S. Ex.: uErn situaçõ-eS <11ftlcels como· esta, f~os nOs 
mesmos os sacrlflcios, cortando na proprla car.ne, sem implora.• 
mlsericordia a. estranhos e salvando-nos pelo esforço proprio". 

Não qufz o Sr. Presidente da Republlca levar avante, pondo 
em pra.tJca. como esperavamos, as declarações contidas nesta pbrase. 

Na. situação a.ctual, reconheco e declaro, ê provavelmente le
viandade atfirmar-se que a. Ca.tna.ra poderia. exUngu!r, no anno 
corrente, o àe!icit orçarnentarlo. Não tenho receio de t,.a.zer essa 
declaração. (Muito õem..) 

.A Ca.roara podel'â extin&Uil·o de u:ma. sO vez. 

A Camara deve mo!!trar, porém, o proposlto de combater esse 
àelicft, apontando ao Chefe do Governo os vtc1os e abusos gene
ralizados, contidos na sua proposta orcamenta.rfa.. 

Tenha o Poder Legislativo consclencla. exacta de suas respon
sabilidades e Jndlque oao Presidente da Republica a. maneira. por 
que pôde tambem eumprlr o seu ~ever, do qual dia. a ilia. tem se 
distanciado. 

Faça.mos, Sl'. Presidente e Srs. Deputados, obra àe rebabllí
ta.çã.O · completa; de reeon~ta. do p;restlgto do Poder Legt.sla.tlvo, 
torn&lido .conheeld&s ·do Pab;. })elo menos. ae solu~es paza ·a. ê,poc.'l. 
sombria.. -de' dl!ficuldades que n.tl'a.vessamos .. E se não nos dedi
carmos a. essa.· obra. de· l'ehabW~ •.. não· terei duvida em .attir
mar, não pOderemcs deixar de· Tealmente co.ntessa.r a.' noase...· vis-
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ceral incapacidade. (.Muito bem; muito bem. Palmas. Q •orador 
ê c·umprimentadO.) 

Durante o discurso do Sr. João Cleophas, o Sr • .Ax
ruda camara, 1.• Vice-Presidente, deixa a cadeira da pre
s.idencia, que é occupada. pelo Sr. Euvaldo Lodi, 2.• Vice
Presidente. 

O Sr. PresidentE~ - Esgotaàa. a hora fica adiada a discus
são do ])rojecto n. 101-A, de. 1935. 

Vou levantar a sessão, designando para a. de amanhã a mesma 

ORDilM DO DL!. 

Continuação da 2.• discussão _do projecto n. 101-A, de 1935 
(l.a legislatura), orçando a Receita I! fixando a. Despesa para o 
exerclclo de 1936; c:om. parecer da. Commissão de Finanças e Or· 
çam-ento sobre as e:m.endas a:presentada.s em 2. • discussão; 

2.• discussão do 11ro~cto n. 154·A, de 1935 (1.• legislatura), 
do Senado, autorizando o Governo a dar garantia a. uma o~o 
de credito até a importancia de 5D.OOO :000$000, entre o Estado do 
Rio Grande do Sul e o Ba.nco do BTasil, destina.da. ao resgate da 
emissão· de bonus feita pelo me-smo Estado; com. ;parecel'es ravo
ravels das Com.missões de Justiça. e Finan!:S-8: 

1.• discussão do pl"ojecto n. 176-A, de 1935 (1." legislatura), 
rP.gulando a. !ncídenda do imposto de :renda. sobre os negocies de 
correta.gens; tendo pat"ecer, com. substitutivo 1la Commissão -de 
Finanças; 

1.• discussã() do projecto n. 194, de 193ã (1.• legislatura), e:J:
tendendo os favores dos dec~tos ns. 19.395 e 19.454, de 1930, ao 
~x-alumno da Escola Mllital'; com parecel" da. Commissii.o de Jus
tiça contrario ao projecto, :parecer da. Commisaão de Segura.n!:ll, 
cOJU substitutivo e J)el"eceres tavoravels das Commlssões de Jus
t!l;a e de Finanças ao substitutivo. 

, Levanta-se a. sessão ã.s 19 horas e 10 minutol. 
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93.a Sessão. em 2·3 de Agosto de 1935 

PRESIDEXCIA DOS SRS. A~TONIO GARLOS, PRESIDENTE, 

EUVALDO LODI, 2° VICE-PRESIDENTE>, E ARRUDA 

CAMARA, lo VICE-PRESIDENTE. 

A's H horas, com.parecem os· Srs.: 

AntoniD Carlos, .A.rruda Camara, Pereira Lira, Ageno·r Rabe1· 
lo, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, Lauro Lopes :Motta Lima, 
·Adelmar Roeha.. Acyllno de. Leão, Abguar Bastos, JDsê Pin ga.rilh·J, 
Clement!no Lisboa., Gerson Marques, Henrique Couto, Eliezer Mo· 
reira. Godofredo Vianna.. Hugo Napoleão, Plinto Pompeu, Hum
l>erto de Andrade, Martins Veras. .Josc. Augusto, Souza. Leão. Re· 
go Barros, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Domingos Vieira, 
Heitor Maie., Alde Salnpaio, Simões Barbosa, Fernandes Lima, 
.Amando Fontes, Pinto Dantas, Arnold Silva, Arlindo Leoni . 
. Frandsco Rocha, Wanderley Pinho, Ubaldo RA.tna.lhete, Nogueira 
Penldo, Henrique Dodswortb, Ca ndido Pessoa, Bento Costa., Pra· 
do Kelly Lontra Costa, Pedro Aleb::o, Levindo Coelho, Furtado 
de Menezes, Daniel de Carvalho, Carneiro de Rezende, Chrtstia· 
no Machado, Theotonio Montelru de Barros, Bia.s Bueno, Alves 
Pal.ma, Jorge Guedes, Gomes Ferra:~;, Justo de Moraes, Fabio Ara· 
nha, Domingos Velluco, Laudellno Gomes, Vicente :Miguel, Arthul" 
Santos, Paula. Soares, Francisco Pereir-.1, Dlnlz Junior, Dorval 
Melchia.des, Joii.o Ca.rlo~. Borges d & :!'<ledeiros, Vespucio de Abreu 
Annes Dla.s. JOii.o S!mp1icio, Barro!! Ca.ssnl, Dario Crespo, Adal
berto Cor~a. Fanfa. Ribas. Ntcolau Verg~relro, Oscar Fontoura, 
An!z Ba.dra, Francisco di Flori. Au:stro de Oliveira, · :;\lartlns e 
Silva. Damas Ortl.Z, Ch:cysostomo de Oliveira, José do P4troclnio, 
Ricardino_ Prado, Pedro Rache, Moacyr BarbOsa, Abelardo Mari
nho (87). 

· O Sr. Presidente - A llst:l. de presen~:a accusa o com
parecimento d& 87 Srs. Deputad.otl . 

Estli. aberta a sessão. 

Convido os Srs. Motta Limn. e Adelmar Rocha para comple
tarem a Mesa.. 

O Sr. .Agenor Rabello (.2" 8ecrt-tario) procede â leitura. da 
Acta da aessã.o a.ntec:edente, a. qual ê posta ern d!acuasiio. 

O Sr. Dorval Melchiades (Sobf'e G Aeta.) - Sr. Presl®nte 
qua.sl que· quotidianamente ae nota. nas e.cta!l daa aeesões desta 
Ca.Di.a.ra. ,a. tnserçio de telegra.uunu e officios com ~s qua.es alguns 
!3rs ~ .Deputados pretendem justifiCar as suas talw de co~
cimento, o ·que. perante o ·Regimento Interno .deste ramo do Po-
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<der Legislativo, me parece ser urna. desnecessidade, porquanto pelo 
art. 169, paragrapho 5°, do referido Regim~to Interno as justi
!icac;:ões por falta dê comparecimento âs sessões sómente são fei
tas da tribuna pelos interessados ou por qualquer Deputado, a.c
<'rescendo que se tratando daquelles a1nda a pl,rase está refor<.:a,da 
com o a<iverbio - directa.mente. 

Na acta, orá· em diScussão, se trata do à8.9umpto, pedindo-se 
justi!icac;:ão par-<~. 12 dias e allegando·se ser - de accordo com o 
Regil:nento, 

E' preciso que o caso de perda das diarias tenha uma. solu
ção definitiva. Eu não -me julgo impedido de tratar delle, porque 
:únda não tive desconto da diaria ou jettcm,. 

Sendo UJna desnecessidade -e por consequencia. sem utlllda.de 
pratica, imagine V. Ex., Sr. PrEsidente, quantas colum.nas do 
Diano do PO<U!r Legi&la.tivo serão tomadas em l)ura perda, si os 
60 Deputados, que, mais ou menos, diariamente, falta.m ás aes~. 
se le:mbra.sSem de em o!!lclos e telegrammas, tazer communica.
ções justi1'1catlvas de tal facto? Na minha. hwnllde opiniã.o, penso 
que as cUa.rias ou jettons são ;perdidos pelos Deputados unfcamen· 
te quando não comperecem 30 ou mais dell~ para lnlc.io da.s ses

·~ões ou 151 ·pelo menos por occasião das votações. 
Medida tomada para. ser 'evitada, na. RepubUca nova, o ea· 

candalo, que na. outra occorrla., de passarem 10 e mais <U.as sem 
que houvesse sessão ou votação, ella é, entretanto, 1nconstlt~c.l.o· 

·na!, dado que a Constltutcão estatuiu que os Deputaàos percebe
r~o u:ma. remuneração mensal, sem entrar em detalhes, nem ~ogita.r 
de dla.rle.s, como taz1a a antiga, que em o art. 22 estipulava.: 
... Dura.nte as se.ss!!es vencerão os Senadores e Deputados um sub
!!ldlo pecun.larlo egual e ajuda. de custo .•. " E Carlo~ Ma.ximtlia
no, âs tis. 307 das seus Commentarlo8 á C'cm,~rtittdção de 1891, diz: 
"'No Brasil nã.o se desconta, como em outros pa.tzes, a remunera.
·ção correspondente e.os dlu em que o Congre~t.sta delxa de to
mar parte nos tra.balhos parlamentares ..... 

Se, entz.etanto, o Reg!m,ento Inte=o estabelecesse que ".A 
n~nhum Deputado, que deixe ~e comparecer â.s ses:56es ou de to
ma:- parte nas votaç&s, se pagu.râ a dlarla" . atnda. poder·se-ia, 
sendo pere:nptoria e t~nch.an.te a. disposição, descontar ·a dlarla 
aos ausentes. Não é, todavia, o que ma.nda o art. 169, pa.ragra
pho 4° seguinte do mencionado Regimento· !J)temo: "Não haven
do · n ume:r:o ·leGal para abertura, em qualquer dia · d~gnà.do para. 
as sessões. serão descontadas as dlarta.s dos Deputados não COUl

I•arecentes", donde se deduz, a contntriu-sensu, que: "Havendo 
numP.ro legai lXU'a. a abertura, em qualquer <Ua designado para 
ã.s ·sessões,. não serão descontadall as dia.rias dos :Qeputados uão 
comparecentes. " Dahi - desde que, ao ser Iniciada a: ·· sesSão as 
.H horas, esteja.m presentes 30 ou mat8 Deputad'os . ..:_ ·não '.!ierâ, 
a nenhum dos faltosos, ·descontad~ a diaria ou 'Jétton. 

Dar-se-á. a. mesma. appliea.ção de-94~ que para. as vota~:6es es
tejam 'prêsentes 151 ou mais Deputa.dosh;!m; a ' dia.rf& S6 ê' ·<l~n~ 
tad& · qwútdo !orem · reáli.Zaàa.s ·vot~ões secretas' e notnl118A!s, ou 
qUandO se· · proceder' a chamada · pele. vlstvel !lUta. de ii~~ro: tudo 
no caso de· ter ... ~or éonst;itucfonâ.Í o ~lsposto " nó art. "ié9, para· 
gr'àphÓs ••. e 50, 
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Convinha que as Commissões Executiva e de Constitulç:ão e 
Justiça estuda..ssem o assumpto. 

O Sr. Diniz Junior (Sobre a. Ã.cta) - Sr. Presidente, abrin
do o Diario ào Poder Legislativo de hoje, fUi surprehendido com 
a.s palavras que o nosso illustre collega., Sr. Gomes Ferraz, pro
nunciou hontem, rectif!cando a acta ou enca-minhando um re
querimento. 

Disse S. Ex. , a proposlto da ;passagem da data cominemora.
tiva da lndependenc!a da Hungria, que a. Calmara iria. ter oppor
tunida.de de ouvir discurso meu, em justi!icac;:ão do requerimento 
de homenagens apresentado. 

Sr. Presidente, devo confessar que não commettl essa. ga.ffe 
de, sabendo que deveria pronunciar um discurso, ter deixado de 
o faur. 

Nada mais grato a. qualquer de n6s, quanto mais á.Q.uelle que 
usa. da palavra neste momento, do que tecer louvores ao nobre e 
gelha.rdo povo da Europa Central. Somos uma gente que sabe 
Geograpbia e Hfsior!a.. Gozamos dessa felicidade, Sr. · Presidente, 

· e dahl podermo.s ter, sempre que necessario, uma attitude de re
verencia ou de admiraçiio diante de todos os povos cultos. 

A Hungria. é, et!ectfvamente, da!quelles palzes que p ode m 
viver rodeados drul sym,pathlas seraes. 

N~ão .<J~ ca.ra.cter!.Stlcas muito peculiares, multo proprias, 
Povo que Gncerra na. sua. h!storfa marcos tulgentfsslmos, t~ndo 
podido a civ!llzal;ão colher do seu selo as rnals altas expressões 
cultura.es, 8SS!m como beroes luminosos e figu~ s ubUmel!, que 
enchem de resplendor o Flo& Sanctorwm e as tradlções da nessa. 
Igreja, devendo~e citar, entre t>.sses, o seu grand& rei E stevam I, 
e a suEI. prlnceza., cheia de miserlcord!a, Isabel d~ Thuringia - a 
liuns-rla. merece, realmente, Sr. Presidente, de todos os povo"! 
umn. att!tude bem expressiva de solidariedade e admiração. 

E ' um Estado qu& sottreu grandes mutilações, mas que, as
sim mes mo, procura, mais atacado que qualquer outro pelos e!
feltos ·do. grande crise que assoberba. o mundo e que a muita gen
te t em parecido verdadeiro colapso da vida. ec~mom!ca, - se res
t:l.belecer Interna e externamente. A Hungria ê, pois. um. s-rande 
pab:. 

o sa. PRESmJi:N'l'E - Lembro ao nobre D eputado que, sobre a 
acta. devem ser f eitas lia-eiras observações . 

O SR. DINIZ JUNIOR - :M:as, Sr. Presidente, fui provocado 
a fala r s"o"bre a. Hungria e só haveria um melo. re<:ti!icando a a.cta, 
afim de dar a ra.ião pela. qual não fiz um discurso em homenagem 
ã.quelle graJllde pa.l.z amigo, que merece tudo de n6s. porque o 
Brasil sabe ter em bOa conta a h lstorta, a vida, o heroismo, as lutas 
de paizes, .como esse, cujo elogio se. me commetteu, por f6rma. ori-
ginal, :mas !mmensnn1ente grata, (Mufto b em.) · 

Em seguida, ê approvada · a. Acta da. sessão antece
dente. 

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



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2810112015 14:59 · Página4 de 81 

-60-

O Sr. ·Pereira Lira (1.~ .Secretario) - procede á. leitura do 
:;eguinte 

EXPEDIENTE 

Otriclos: 

Do S;;-. Pre::;idente . do Senado, de 20 do corrente, enviando os 
autographos, da resolução que approva e. Convenção Internacional 
denominada. "Pacto Roertch ", a.ssignada em Washington. 

- Ao Sr. Presidente da. Camara. dos D&putados, para a pro
mulgação. 

Do Ministerio da Fazenda., d e 21 do corrente, envla.ndo dois 
<los a.utographos da resolução lel;lsla.tiva, LSa.ncclona.da, a.ut<r.i
zando o Poder Executivo a. incluir n.s tndemnizacões do Tratado de 
Pedras Altas na 'divida passiva da União. 

- Ao .Archivo, remettendo-se um dos autographos ao Se 
nado. 

Cinco do Ministerio das Relac;:ões Exteriores, de 7 do corrente. 
enviando as seguintes 

JO:NSAOCI9 

Senhore::; Membros do Poder Legislativo: 

De accO!'do com o preceito constituciona..I, submetto á Vostm. 
~onsldera<:ão, acompa.nhado d e uma ~posi~ de motivos, o 'l'ra 
Uldo de Commercio e Navegação. i-ncluso por c6pia autheo.tica, as
sfgnado entre o Brasil e a Repub11ca Argentina, em Buenos Aires, 
a. 29 <le Maio do corren~ anno. 

Rio de Janeiro, í de Agosto de 1935. 

A Sua Excellencla. o Senhor Doutor Getulio D ornelles Ve.rga.s, 
Presidente da Republica dos Estados Unidos do Br:l.Sll: 

Senhor Presidente : 

~nho a ·honTa. de passar ás mãos de Vossa Exce1lencia. "' 
annexa. côpia, devidamente authenticadfl., do Tratado de Cammercio 
e Navegação que, no dia 29 de Maio proxfmo passado, fel-me dado 
:firmar, em Bue.nos Aires, com o Ministro das Relações Exteriores 
e. Culto da Republlca Argentina, Doutor CarlOJ!l Saavedra La.ma.s. 
afim de que Vossa. Excellencia, se julgar opportuno e conveniente, 
possa submettel-o â. deliberação do Poder Legislativo. 

Annexo, outrosim, »ara. os mes mos etteltos, cópia. authenti
cada das tres notas trocada!! ,por essa. occas1ão e em virtude das 
quaes o Governo arJentino se · compromette: 

1", a manter. estrlctamente, com relação ao café, {)S disposi
tivos Jegaes que prohibem a.d.dic!onar aos productos alimentlc!os 
substancie.s estranhas nocivas á. saude e determina a obrigação de 
serem es~ecificadas nos rótulos dos envoltoríos e outros recipientes 
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a pureza ou mistura de qualquer producto, assegurando uinda a 
punição <I& toda e qualquer propa.nganda. desleal contra u co!(;; 

2", a. applicar na. cobrança, d os direitos aduaneiros a. percepc;iw 
"por peso" em vez de "por volume", e isso tendo en1 vista u 
artigo VI do Trat(ldO d& .Cornmercio e Navegação; 

3", a combinar com o ~verno brasileiro ou com os Instituto,. 
do Matte do.s E stados do Paraná & Sa·nta. Catha.rína. a allpl!c•l<:ii, 
dos impostos destinados á propage.nda da herYa-ma.t t e. 

E ' verdadeiramente de .sur:-prehender, Sen hor Pres~ent~·. •1u., 
entre dois paizes vizinhos, como o Brasil e a iA,rgent!nu, du t'X

tensas fronteiras, cujos governos - obedecendo aoll lmperu.tlvull 
que os levc.m a manter intensa e perfeita. Cl)lJaboraçii.o - quo 11<1 

encontrem unidos por vinculos de necessaria. e !ellz :unl2at1t•, nilu 
.só para. suas relações directas, mas ainda porque e.!I"U. hu.rmonlu. 
s~ projecta de fôrma salutar sobre o equilibrlo americano ; cuju!l 
povos se acham estreitamente ligados por volumOIIO cotlliRl'l't•lu, 
numerosas vias de communica.ção e ass!dua navega<:ao; cujl~ •11· 
versidade de producção, por e!feito da. propria. na.tUI'('lUl, off~•r~<tJu 

todas as vantagens para um crescente desenvolvimento tk- 1ntl'r· 
cambio corrunercial, ;:, verdadeiramente de .:~urprehender quu. hu. 
mais de 79 annos de inceas:mte e rapido progressa.r. 11.14 r~•bi.I.:Ôt!l4 

de commercio e navegAção entre esses do13 E!!tadoll conllnu~m 

regidas pelos dispositivos fundamentalmente arcbalcos do Trnt11.do 
de Commercio e :Navegação de 7 de Man:o de 1856, vorqunntu u 
Tratado de 10 de Outubro de 1933 nã o teve seguimento. 

Tão lnexpllcavel :fa cto constit'* a cam;a da polltlcu du JnJUN• 
t :ricavel proteccíonísmo que, em um e outro Paiz, se dll4Jtt• n~tuu a 
certas activi'<iades flcticia.s, creando. assim Interes sei! quo 11 tocu
nomJa. polltlca, o bom senso e a. proprla vitalldad~ del4!1l'M )111\'uM 

estão a condemnar, porque entorpecedoms dns naturrw, lil'tl\ll • 
dades que são peculiares a cada região. 

E sse rumo, s eguido por numerosos pa.izell, e!feltu •loL tl••"lll'l· 
cntaçã o de alguns governoH em face de. crise que aasobut·bn u mun· 
do, aggra\'a sobremodo o malestar economlco unh·erttnl, t', ,.. r\ 
propria defesa, inspir.tda no principio da reciproclda.de o ru~ uhLII• 
suJa. da. nação mais favorecida, tem arrastado out.roK Jo:at~Jdo• n. 
udopção das mesmas medidas, ~enerallza.ndo ell3e mal, 1"1\10...16 11\l• 

per iores, de t oda. ordem, estão a aconselhar ao Brasil e A Alll'entlnu 
un1a politica de franca colloborao;:ão. tendente preciiiiUtl«mto " mi
norar as prejudiciaes consequencias dessa orienta<:iio, I}U<• nllu ru· 
presenta senão Um )amentaveJ retrocesso nas COnqU!HtiLH j 1l l"'lltUI• 
1·lda.s pelo mundo civilizado. 

A · preoccupação d.omina.nte dos Jlegoc.la.doreto do T1·u.tutlu, 
objecto da presente · Exposição, foi consolidar os 1'~Hultu.doll tlu. 
observação e os ensinamentos da. experiencia, ! avorecendo u Intel'• 
cambio de produc tos que, em um e outro Paiz, constituem olcmwnl•• 
1·eal e não artifiCial de riq_ueza, e de f ôrma a. repercutir lllln<l fk"tl• 
mente no custo da vida OI) outro. 

•;Negociar .não é impõr, mas transigir, e. por isso, rcc!procn· 
mente, cada. Governo, por esse Tratado, concederâ n.o outro umu. 
l'educc;:ão de t.e.r!fa.a· para certos artigos, enumerados nas tll.belll\ '1 
a r.nexas ao Tratado, que, sendo de· ;primeira. necessidade no ou tru, 
sú poderll contribuir para o bem estar dos -dois ·povos. · 
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Relutancias e queixas surgirão certamente em um e outro 
Paiz contra. esse ajuste, 1na.s os governos têm como obrlge.~:ão pre
cipua ~elar por esse bem-estar geral dos .seus povos, e, se com
pararmos o resultado almejado com <JS problema.ticos prejuizos 
de certos interesses. muito altos ficarão o honrado zelo e a pa
trlotica inten~:ão. dos Gov-ernos do Brasil e da Argentina. 

Aprov.eito a oPIJOrtunidade para. reiterar a Vossa Excellencia. 
os prote-Stos do meu profundo respeito. - José Oarro8 de Macedo 
Soares. 

- A' s Commissõeg de Diplomacia e Tratados e de Finanças 
e Orçamento_ 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Poder Legislativo: 

De a.ccllrdo com o preceito constitucicmal. submetto á. Vossa. 
conslderru;;ã.o, acompe.nhado de urna exposição de motivos, o 
Protocollo addicfonal ao Tratado de Extradlcção entre o Brasil e 
a Republica Argentina, incluso por cópia authenticada, Protocolla 
c;_ue foi asslgnado, em Buenos ~es. a 24 de Maio do corrente armo. 

Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1935. 

G=ut.IO VARGA-S. 

mcPOSlÇÃO :DE MOTIVOS 

Em 2il de Junho de 1935. 

A Sua Exc~llencla o Senhor:' Doutor Getulic Dornelles Varga~:~, 
Presidente da. Republi~a dos Estados Unidos do Brasil. 

Senhor Presidente: 

Tenho a honra de .p88Sar As mãos de Vossa Excellencla, devi
damente o.uthenticada.. cOpia do Protocollo addlcional ao Tratado 
ele Extra.dicção, assignado entre o Brasil e a Republlca Argentina, 
em Buenos Aires, a 24· de Maio ultimo, a.i'fm de que Vossa Excel
lencia, se julgar opportuno e conveniente, possa submettel-o á 
dellberação do Poder Legislativo. 

O Trata.d.o de ~xt:r:adlcçã.o, assígnado no Rio de Janeiro, a 10 de 
Outubro de .1933 estal:>elec!a no seu artigo II: 

"A nacionalidade det réo não podel.'ã. ser Invocada para 
livrai-o da extradicçã.o". 

A Constituição de 16 de Julho de 193.4 determina no § 31 do 
a1·tigo 113 que 

"Não ser concedida a Estado extrangeiro por crime 
politico ou de. opinião, .nem .em caso algUm, de brasileiro." 

· Collidin,do, a:ssim, o texto constitucional com a. letra do Tra
tado e, devendo prevalecer aquelle, tinha esta forçosamente que 
ser. modificada., dahi o Protocollo em aPreço. 

Duas soluções se apresentavam ,para. contor.na.r a inexequlbi-
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lidade do dispositivo de~e ajust~: ou o Tratado -era, pura e sim
plesmente, denunciado por inconstitucio.nal, o que imporia a ne
gociação de outro, ou seria adaptado ao imperativo da Carta. Ma
s-na. convindo os dois Governos na .suppressão üo artigo que. o 
invalidava. 

O Protocollo de 24 de Maio resolv-e satisfactor.iarnente a difti
culda.de, evitando-se as delongas que a neg<Jciação ode novo Tratado 
havia de e:ctgir. 

Aproveito a opportunidade para reiterar a Vossa Exçellencia 
os protestos do meu. :profundo respeito. José Carros d.e Macedo 
Soares. 

MENSAGEM 

Senhores Membros do Poder .Legisla.tiv<:~: 

.De accôrdo com o preceito constitucional, submetto á Yossn. 
consider~ão, acompanhado de uma exposição de motivos, o 
Convenio para o fomento do intercambio de professores e estu
dantes, incluso por c6p!a authenticada, assignado entre o Brasil 
e a Republica Argentina, em Buenos \Aires, a. 24 de Maio do anno 
corrente. 

Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1935. 

GETGLoiO VARGAS. 

EXPOSIÇÃO DE :.I:OTIVOS 

Em 5 de Julho de 1935 - A Sua E:x:cellencia <J Senhor Doutor 
Getulio Dornelles Vargas, Presidente da. Republica. dos Estados 
Unic;l.os do Brasil - Senhor Presidente: 

l. Tenho a honra de passar ãs mães de Vossa Excellencla, cópl:l, 
devidamente authenticada.. do Convenlo para o fomento do inter
cambio de professores e estudantes que, em Buenos Aires, a 24 dt" 
Maio ultimo, tive o ensejo de fir1XUU' com o Doutot" Carlos Saave
dra Lamas, Ministro das Relaç:ões Exterior-es e Culto dn. Republlc:1. 
Argentina, afim de que Vossa. Excellencia, se julgar opportuno e 
conveniente, po.ssa submettel-o â. apreclac,:ão do Poder Legislativo. 

2. Dentro da mentalidade geral dos IJOvos americanos, unidos 
por varios e.justes d~ caracter intellectual e a. ex-emplo do ·que já 

rizemos com a Republica Oriental do Uruguay, os Governos do 
Brasil e da Argentina, pt-evalecendcr-se do feliz ensejo que lhes 
proporcionou a visita de Vossa Excellenc!a ao Presidente daquella 
;xaçã.o amiga, pactuaram o accOrdo, objecto da. pre-sente exposição. 

3. Como está e:x:posto no respectivo preambulo, o Convenio para. 
o fomento do interca.mbio de professores e estudantes vim fac!· 
llta.r a approxima~ão das novas .gera~ões e intensificar cada vez 
mais a cooperação intellectuar entre ambos os povos. 

4. Dessa communhiio intellectua!, da. identidade de conheci
mentos, da maior capn.cidade de percepção dara (los problemas 
que possam. ])reoccupar o.s dois Estados, da intercomprebensão 
das idêas, da. Cl)mmunhií.o de ideaes, da. elevação do nível commum 
-de interpretação cultural, da ;percepção nítida dos deveres moraes 
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~ dos destinos que estão a.ssignaJados á elite c ulta dos dois povo.;;, 
malltenedora.s e de!ensora.s que l!âo da pureza dos ide-aes pacifista.:>, 
~ da. sum.ula de todas esta.s perspectivas que de!lue a razão de ser 
do vasto progra.m.ma encerrado n o Convenio em apreço; por 'isso 
que, com projecção sobre as .geraç~es vindouras, tende elle a fa
-cilitar a divulgação e a a.ppreh ensão reciprocas das lições dos gran
·des mestres, mantendo ao mesmo tempo o contacto fervoroso entrP. 
professores e estudantes de urna. e outra ;patrias, no terreno . pro·
picio das preoccupações culturaes do espirito . 

Aproveito a opportunidade para reiterar a Vossa Excellencia 
U!:< protestos <lo meu mais profundo respeito. -José CdTlos de Macedo 
Soares. · 

A'.s ComrnLo;;.sües ue D!plomacl:l. e Tratados e de Educação ·e 
Cultura. 

Senhores ~lembras do P ode r Legislativo : 

De accOrdo com o · preceito constitucional, submetto á voasa 
consideração, acompanhado de uma. exposição ·:Je. motivos, o Con
venio sobre lutas civis. incluso por cOpia authentic::tda, assignado 
entre o Brll!'lil e a Republ1ca Argentina; em Buenos Aires, •a 24 de 
:\Iufo do corrente anno. 

Rio de Janeiro, 7 de Agosto de 1935.- Get1tlio Vargas. 

EXPOSIÇÃo l>Jo: MOTIVOS 

l!.'m 15 de Julho de 1936 - A Sua Excellenclll. o Senhor Doutor 
Getulio Dornelles VargaS. Presidente d a. Republicn dos Esta.dos 
l.'nMos do Brasil - Sr. Presidente : 

1. Tenho a honra de passar- ãs mãos de Vossa. Excellencia. uma 
e6pla., oevida.mente a uthentlcada., do Convenio sobre lutas civi!l, 
firmado em Buenos Aires, a. 24 de Maio ultimo, entre o Brasil e a 
R epubllca A.rgentlna , :ú'im de que Vol!sa. Exceollencla, l'le jul~r 
opportuno e conveniente, pos~ s ubmettel-o á. deliberaç:ão do Pode1· 
Legislativo. 

2. A pol!tica .int ra-contlnental do Br-.tsil t ende tradicionalmente 
nilo só á censolidaçiW das suas re-l~ões de amizade e de commercio, 
não visa apenas o reciproco conheci~nto e intercomprehensão dos 
povos ame1·icanos, não tem por objecto tão aômente o intercambio 
culturnl e a1·tistlco e o commercio das idêas e doll ideaes, procura 
ainda e sinceramente atastar todos os elementos, todas as circum::~
tanc!as, as possíveis causas de a ttrictos e con:Clictos que possam per
turbar o ambiente sereno e confiante que temos conseguido Cri?ftr em 
1·eclor nosso, sobretudo com a~ nac;:ões do Prata, e o Convenio que 
ora ottereço á. alta consideração de Vossa Excellencia propende }Jre
cisamente a e.'lsa. alta finalidade _ 

3- E' paradigma de infracç:ão aos deveres de boa e leal v izi
nhança. o dar guarida. permlttir ou n ã o providenciar legalmente 
contra as machinac;:ões que se formam ou se preparam -no terrltorlo 
nacional no sentido de s ubverter a segurança e e. estabilidade de um 
Governo v1ztnho e amigo. E' !altar ao compromisso :moral, intrinséco 
da propria soberania e do respeito a outras, ~ consentir que. sob 
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o amiJaro àe uma 'bandeira se organizem elementos que com'batern 
ou tentam perturbar a ordem publica e derrocar o Gove1•no consti
tuldo de um Estado vizinho. 

4. Benevolencla tanta . transfol."ma-se e.tn culpa, respeito ta
manho & poUtica, interna. de outros :povos importe,. na .neg~ão desse· 
meSinQ respeito, e neutralidade assim concebida. transmuda-se em 
connivencía e ew:npllctda.de,. porque a abst~nção em casos seme
lhantes pode ser interpretada em justa ~o. ]1elo Governo contra 
o qual se conjura como evidente s:~--mpathia em tavor dos conspi
radores por par-te dos poderes publicos do outro Estado, situa.c;ão 
esta que tundadamente, pode e não deve deixur de ser consi<lerada 
por aquelle Governo como inwmistosa e hostil. 

5. Os principias e as doutrinas consubsta.nciadas nesse Con
venio tradu~em já uma tradiç:ão americana e uma tradição bra
sileira. 

6. Numerosos são os ajustes internacionaes desse genero qu~ 
têm regulado a materia na America e no Brasil. sendo de relevnr 
que a Convenção firmada por occasião da \lT Conferencia Interna
cional Americana, em Havana., veJu consagrar, com caracter geral 
os prlnc!pios que regem os direitos e cleveres doa Estadcs nos casos 

· de lutas civis. 

7. Rel~ve-me Vossa E:x:cellencia que, no que se refere ao nosso 
Paiz, cite apenas os de 29 de Ma.io de 1851, de 15 de Fevereiro de 
1857, e o de 30 de Mar<;:o de 1925 com o Uruguay, que se bem o 
tenhamos sanccionado, não foi ainda ratitlca.do por faltar-lhe 
aquella formaUdade por parte do Uruguay: o de 7 àe Marc& de 
1856 com a mesma. Republ!ca .(Confederação) Argentina. e o de 
13 de 'Abril de 1926. com a Venezuelo.. em plena vigencia. 

8 • Corre..~pondendo :perfeitamente aos progressos da sciencin 
moderna, que tanto modificou as vias e mei(ls de communicacão e 
ao respeito absoluto das respectivas soberanias, o Conven!o em 
apre~:o entre o Brasil ~ a. Argentina. constitue indubitavelmentE 
umn. nova. manifestação da vontade calma E' sincera dos dois Go· 
\·ernos de vivet·em ambos em intlmo e êord!:l.l entendimen«?. 

A,proveito a opportunldade para reiterar a. Vossa Excellencir. 
os protestos do meu mais pro!undo respeito. - José Ca.r!os de 
cl[aceclo 8<>Gre:s. 

- A's Commiss~s de Diplomncla e Tratado!' e de Constltui<:ão 
e Justi~;a. 

]oll!!:'i!SA.G~M 

Senhores Membros do Poder Legislativo: 

De accôrdo com o !}receito constitucional, subm€tto li. vos>~a 
consideração, acompanhado de uma. exnoaic;:ão de motiyos, o Con
venlo para. facilitar a visita reciproca. de techntcos phyto-.sanltanos, 
!nclu.so por cópia authenticada, asslgnado entre o Brasil ~ a Re
publica Argentina, em Buenos Aires, a. 29 de Maio do corrente 
unno. 

Rio de JQ.neiro, 7 de Agosto de l.935. 
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EXl'OSrçl.o D.&: MOriVOS 

A S. Ex. o Sr. Dr. Getulio Dornelles Vargas, Presidente da Repu
blica dos Estados Unidos do Brasil. 

Se :oh o r- Presidente. 

Tenho a honra de passar ás mãos de V. Ex. devidan:tente 
authentica.da, côpia do Convenio firmado, em Buenos Aires, a 2ll de 
Maio ultimo, ~ntre o Brasil e a Republlca Argentina, para facilitar 
a visita reciproca de technicos phyto-sanitarios, afim de que V. Ex., 
se julgar opportuno e conveniente, possa subm.ettel-o á delibe
l'ação do Poder Legislativo. 

A pratica, convenientemente. observada, attendendo ao incre
mento sempre maior das relações commerciaes entre o Brasil e a 
Argentina, chegou â conclusão da alta. conveniencia que haveria em 
assegurar- aos productos vegetaes intercambiaveis dos dois paizes, 
uma cooperação assidua e effectiva. dos Serviços technicos de vl
gila.ncia sanftaria das autoridades <!e um em outro Estado. 

Não se apagou ainda na nossa memoria a lembrança <las m~>
didas r~trictivas tomadas pelos Governos do Prnta por occasiãc 
do sur-to que teve a, peste bovina em S. Paulo, e que tão graveE 
prejuizos acarretaram ã. exportacão dos nossos productos agricolas, . 
e is:so devido sobretudo :i iropossibillda.de em que se encontravam 
aqueUes governos e o brasileiro de reduzirem, com facilidade e 
prest<e:!:a, os motivos determinantes daquellas medidas âs suas justa~ 
e verdadeiras prDporções. 

A collaborac;ão technfca entre a!! autoridades pbyto-sanitarlas, 
com frequentes visitas dos r-espectivos delegados a um e outro poiz, 
virá contribuir poderosamente para o melhor conhecimento das pro
videncias de sanidade vegetal toma.da.s nos dois paizes, conconerá 
para o seu a.pcrtei~oamento e hc.bilitarã. ainda S~Inbos os Governo~ 
a considerarem, em conhecimento de causa, a extenaào e imJJor
taneia de qualquer enfermidade ou ;praga. vegetal que possa. surgir 
nos respectivos territorios e a tomarem as medida:! de previdencb 
e defesa que, em realidade, corresponàam â gravfda<le ou benigni
dade do ma.J. • 

.Aproveito a opportunidade para reite;ar a Y. Ex. os prot~Rtos 
do meu profundo r~peito. - J•:>sé Catrl05 de Ma(J{!d.o Soares. 

- A's Commissões de. DiplomQCia e Tratado:s e cJ.e. Agricultura, 

Industria e Com:meicio. 

Da União Latino !Americana. de lO do corrente, p~!n<lo a. a.ppro-
vac;:ã.o de um projecto tendente a adoptar uma. "Bandeira da Ra~;n''. 

- A' Comm!ssão de Educação e Cultura-

O Sr. Presidente - EstA flndc. a leitura do EXJ)ed!ente. 

O Sr. Baptista. Lusardo (Pela. ordem) - Sr. Presidente, 
pedi a l)alavra ]lara communlcar á Camara. no cumprimento do? 
um' deve:.:- politico-partida.rio, que, esta madrugada. desappareceu 
d(,r,tre os vivos um gro.nde patricia, meu correliglonario de · todas 
as horas, militar insigne, vulto. J)Or todos os titulos, digno do nos!!o 
r espeito. da. nossa estima e da .noasa. reverencia. Falleceu, hoj•!, 
o · <l'enera l Ftolmneu de Assis Brasil. 

Riograndense, ti!ho de São Gabriel, desde os primeiros anno-; 
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mo::itrou riendor para· á cà.rr:eira das armas. Fez-se militar, gal
gÓÜ · todos os postos, culminÓu ~Ua · ;..ida. n 9 :generalato e foi sem 
l-avor, uma das figuras de maiÓr realc~ ·de que St' uf~nou de pos
~uir no seu s~io o Exercito Nacional. 

:Politl~amente,. pertenceu ·á oppostção riogrand-ense, . como sol
dado de toàas as avançadas do Pal"tido Libertador, acompanhando, 
desde a. m')ci-:L-.<le, a· vida e a carreira polltica de seu ·ua, chefe 
honorar!o do meu P9.rt!diJ; essa gloria immatcescivel do Rio Gran·de 
do Sul, que é o Sr .• Joaquim Francisco de Assis Bútsil. {M-uito 
b'ln<.) · · 

Ultimamente, ainda na Revolução de 30, como bom gaucho 
q-ue era, devotado á· &Ua causa, t~mante da ·sua terra e de toda>:\ 
as conquistas que traziam no bojo a: 1'1!generação integnu dos co,;
tum.ea, traçando novas dil'E!<ltrizes ã naclormUdade, o general Pto
lcmeu de Assis Brasil filiou-se, desde a primeira hora, áquelle m<~
Yimento e foi commandand-o uma das columnas que elle arraneou 
do meu Estado, vindo com su~ ava.ru;adaa até â.s trincheira.'! de 
ltarare. 

V!ctorioso <> movimento, coube-lhe a tarefa. de geril• um dos 
Estados da. Federa<:ão brasileira. Foi designado para interventn~ 
de Santa Ca.tna.xina, e de como ali se houve. da sua honesUdad~, 
do seu patr'.loUsmo, da intell1gencia que nunca lhe ·faltou paro. bem 
conduzir os altos inter<>.sses daquene Estado, melhor do ·que eu, 
por eerto, poderão dizer os seus illu.~res representantes na Ca
mara Federal. 

Por isso. Sr. Presidente, em .nome- da opposlção riogranden:m 
c, muito especialm-ente, em nom-e do Partido Llberte.dor, venho, 
l)Or intermedlo da Mesa, solicitar dE" meus nobres pares consintam 
na. inserção, na. acta dos nossos trab~lhos, de um voto de pesar e, 
ma~ ainda, que a Me~ telegrephE' A. familia e tambem ao Sr. 
Embaixador .~si::s Bral:!ll. estendendo até elles o conhecimento da. 
mRHUU de que no.s achamos possuido.s. {M1dto bem-; muiro bt"m. 
O (Jra.Wr . é alwaçn.do.) 

O Sr. Ãnnes Dias !,;r: P•·esi<iente, pe<;o <l palavrá peh 
ordem. 

O Sr. Presidente - Afim de não abrir. precedente, sc>ll 

obrigado a pedir <t attenção da Cam.ara. para o facto d& que ni.o 
(! JlOil!live!, u. propof!ito do "pela ordem", justificar requerimento. 

Eu havta. dado e. palavra. no Sr. Godofredo VIanna, mas, coma 
nn hom do Expediente del•erla dar conhecimento á Casa de r~

querlmento relativo ao assumpto que acab:i de ser suScitado. pela 
n(•bre Deputa.io, Sr. Baptista Luse.rdo, antes de sublr á trtbun:L 
o Sr. God:Jo~do Vianna, vou proceder á. leitura do mf'nclonadc> 
req uerlmento. 

Vou subrnetter ao \'Oto ela camara. o seguinte 

RSQUERIMENTo 

Requerem.o.s que se insira na acta. dos trabalhos de hoje, rla. 
Ca.mara dos Deputados, um voto de pesar · pelo falleci.tnento do 
general Ptolomeu de Assis Brasil, ex-interventor ·do ·Estado ·d~. 
Sarüa Catharina. e eminente ,homem ·publico do Rio Grande do Su1. 

Sala das Sessões, 23 de Agosto de. 1!135. - Homero Pires. -
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Diui;r Junior. - Barroll Cassar. - Osca:t· Fanto;cr<r.- João Neves . 
..:..._ Borge/J d~ JJ!redeirDs. - BaJJtista Lusardo. - Nicolau 'Vcruueiro. 
- Fr:imfa Rilxls. - Frederico lVo1tfC?1l·1mttel. - 7'ho-ntpson F'l>:.res 
:::.·etto. · 

. O Sr . Pl"esidente - T~m a palavra o Sr . Annes Dias. 

O Sr. .A:nnes Dias - Sr. Presidente, Srs . Deputados, o 
''Oto de pesa.r que os signatarios do ~uerimento pedem á camara 
t justa homenagem a. wn dos varões mais illustres da terra gaucha. 

Abrilhantou a vida militar como um dos • seus expoentes. Re
tormado. dedicou todas as suas energia.;, toda a sua actividade, ao 
progresl;o de sua terra. · 

Homem de caracter inteiriço. de lealdade sem jaça, d-otado de 
cultura. profunda e variada, procui"Ou seu torrão em todos os se
ctpres. 

Chamado pelo Governo Provisorio, para governar· o Estado de 
Santa -Catha.rina, el!e partiu immedlRtnmente, al)e!;ar de gra\'e
IT'ente enfermo. S:tcri!ícava, nssim. an bE-m puhlico. interes~es avul
tados e a proprla saude. 

Os traços que definem o Pli!rfll ôe Ptolomeu de .Assis Bro~;n 
silo, principalmente, repito, um caracter sem jaça· e um noh~e 
~oração, tornando-o, aem duvida. um dos ho.mens mais respeitaveis 
<lo Rio Grande do Sul. 

Em meu nome e no da bancada Liberal de meu Est~o. tra~o 
~oli<l~rl~ade ás palavMU! QUe acabam de ser pronunciadas :pelo 
nobre Deputado Sr. Baptll!ta Lusardo, pedindo á Ca.<~a approva<:ão 
~tu requerimento agora a.Dresentado. (Muito bem.) 

0 Sr. niniz Junior (Pela ord.E:m.} - A propria Camara, Sr. 
l>t·es!dente, ouvfu, quando os Srs. Baptista Lusard0 e Anne.s D!al< 
t·ec:ordavam a vida do gene;,-al Ptolomeu de Assis Brnsll, que loRo 
~e <lestacava, nessa precloM exl1ltencla. uma. etapa intimamente 
llgndn. o.o meu Esta.dt>. 

E' por isso que, e.Jn nome dos cutharínen~:;~; venho associai~ 
me ás homenagens ~idas a esta. Casa. 

Ertecti\'amente, a presenc:a do Sr. genet·al Ptolomeu de As~h; 
Bt·aail, na Interventoria de Sa.nta Catharina. se. assignnlou _com<> 
uma pagina em que a iiU:J. honestidade se nos mostrou clara e 
dficru:. 

Nilo sú. Pudemo>.<, desd~ b;;o, surprehender nu e:i))irito des.,., 
:homem, cujo nome ora aq:ul se E.>\'Oca, Ultl!L. grande delicadeza mo-
1'0.! e civica., porque o seu governo poude eftectuar-se, -no mE'u 
Esta<lo, sem que as nossas !!!Usceptlbilldades regionalistas :pudessem 
ser despertadas. Foi ãe constante respeito por e lias: foi de um 
:te-1() UllUrado pelos nossos sentimentos de autonomia, e tanto mttis 
de assignala.r-se esae ~ntimento do nosso patrlc!o, para comnosco. 
-qmtndo bem poderia elle. se o qulzera, acharw»e ~li como na pro
prin. ~a~. como p11.ra alêm do trruguay, .porque elles bem sabem, 
aqt:ellcs que vivem ~a lâ., q1.1e' este rio não assignala, entre ..., 
seu e o meu Estado. uma ·frcntetra, visto que a n'ISSa vidR ::;e 
define, nos fa.stos· 4o Er~sll, <"t:>mo uma ~6 ex.istencia, sempre unlcl,l. 
D~la comprehensão egual . do>~ . destinos da Patria. 

O Sr. general Ptolomeu de Assis Brasil tinh0., a1iás, outros 
motivos ·vara . julgar-se, ali, denb·n das fronteiras cntharinense<.::, 
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como em sua pro)lria <"lsu, J>Ot·que ~ra um :iaquelles que recol-
<ia\·am dit'<!Ct:tmEmte, 111~l<1 :;;ua a ncestralidade, 0::1 casae:; de 4;;-una, 
ctue, vat·ando o 1·i·o. :\1.un[)ituha, 'roram .fundar ·viainü.o e Po1·to dos 
(!t~:Sae~. hoje capital ào Rio Grande do Sul. E "s es As~is Brasil sã.o, 
veios ,;eus avoengus, catha.rinen,;es como e u. ~iio lhe era nt>ce:~
;;arlo eosta circumsta.ncia porque o ' proprio facto de,· e:im0 gaucha, 
:se1· irn1ão gemeó dos barrigas Y-et·de~ . . poderia, sempre. achar-~e tii\1 
ú. \'Onta.de na sua, comó .na. terra co.tharinense, que. !', aliá:;, um 
cêo aberto ás activida..de.s de todos o::~ brasileiros . 

Assim, a.<;sociando-me ao v oto de pe:;ar, solicitado á Camara, 
pelo,;: nobre-s Deputados riogt·andenses, quero d izer que S«nta. Ca 
t~arina ,;ente, como Estado irmã o do l:õul, o deS!IJlllarecimento do 
iilustre bn~.sile!ro. (3!uito bem.) 

Em seguida, t; apvro\'ado o requerimento do Sr. Anne,; 
Dias e outros . 

O Sr. Baptista Lusardo (Pela orclem} - Sr. Presidente, em 
meu discur-t~o, solicite! que a Camara. na mani!e~tução (lo seu 
pe!!at·, telegraphasse t a mbem á. fam!lla do ext!ncto e ao Sr. Em
IJaixadct· .'\,..<;.SiS Brasil enviando l>eS<'l.mes . 

O Sr. Fre:;idente - Y . Ji:x. mandm·{L r. )11~sa ~eu t•equeti
mento poz· t!scrJpto. 

Vem á Mc;;a. e r. .Hubmettldo u. \'otos o seguinte 

KEQUI!:IU MENTo 

Requeremos que a Mesa da Carnal-a, assoc!audo-se ás h~mt.'
nagent~ requeridas pelo íalleclm~nto do General Ptolomeu de As::tis 

· Br-:u~il, tele!P'aphe á farnll!u. do extlncto bl'(\Silelro e dl) Exmo. Sr. 
Embaixador tA.~fs Brasil . 

Sala das SesllõeS, 23 de Agosto de 1:135. - RaJll /.~tn /, uJtarflu. 
Barros Ca&.'!al. - U scaT F ontOUTtl . - J>Ofi.o :Xrl'l!lf. Bor{/r'l 

;/c Mrdriros. - Nicola1L l'rruuelro . 

Appro\'ado. 

O Sr. Pre~iõt:nt" - T e n ho lu:l>l'e 11 .M·e,.a " \'ou suhm~·ttl't' ,._ 
\'Uto;~ o :regulnte 

t:RQUEIUM&!I:To 

Hequelro !!t.>ju !llli('l'to em U('tll um \'oto de pwíundr) pt•:-~~.tt· pt•lu 
!h'ltl!;amento llo 'lllu ... tre t•n~;enht-Jro e !lnnnc!Jita patl·!elu 1)1•. .R.t)'• 

mundo de Castro M~Ayu, uccorl'ido neHta ca.pltal. 

So.hL dU!! S~ss1!es 23 <le A!'O!Ito de 1935. - Ha!lcs Pilho. 

O Sr. Salles Filho - Sr. l't•et~Jdente, a Cumara dos Depu
tudo::; pratlcar_ú. um neto de julltl<;u, re-ndendo uma homenagem uCl 
)ltlSa r á -rnemorla do Dr. Raymundo de Cll.Mtro Maya. 

Pelo seu e11fon:u. 11ela sua tnte111genel!t; llela. sua -gr11.nlle capa
cidade nas rnaterias que constituem hoje o assurnpto pr-Incipal das 
no!!tmS discussões, o Dr . castro Maya conseguiu ser, ·entre .nossos 
estudio,;os, uma estrellu de primeira grandeza. Pelo· seu mereci-·· 
mente net~te sector de estudos economlcos e finnriceiros, tl.liCendeu 
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até o Banco do B rasU, onde exerceu o cargo de Director, no qual 
poude comprovar, ao lado de 5eu grande preparo· nos assumpfos 
em que se especializara, a s virtudes de honestidade ·e- trabalho, 
que c<arl!cterizara.m toda a sua vida, o seu esplrito e o seu cora~âo: 

Pec;;o, pois, Sr. Pres_!.d6nte, que se registe na acta da · se~ão 
de hoje que a Camara dos Deputados participa do pesar ,que .. á. 

todos encheu a morte do Dr. Raymundo de Castro Maya. ~"'{-uÚ? 
bem .• ) 

Em seguida, ê 6.Pllr~vado o requerimento do Sr .. Salle>~ 

Filho. 

O Sr. Presidenie -Tem a palavra o Sr . Godo!redo Víann:J.-

0 Sr. Godofredo Vianna - Sr . Presidente, fui ha diaé p-re 
venido pelo lllustre representante ma.ranhense, Sr. Lino Machado, 
de que s. Ex. occupará- a tribuna para, D6. qualidilde de " leader '' 
da bancada do Partido Republlcano, relatar de modo breve e sem 
.intuitos --aggr~sivos, as causas do dissíodio ultlman-iént~ occorrido 
na· politica do E stado. 

O SR. LINo MACHADO · - V. Ex . ha de percloar uma interru
pção logo. de inicio. Allãs, darei n~eu aparte de comeco. para. não 
interrompel-o posteriormente, porque V. · Ex. está lendo o seu 
trabalho, elaborado na serenidade do gabinete. Desejo accentuar 
que, tratando, h ontem. do caso d'J Maranh-ão, ru~o ·com elevação 
e em largos tr~os, como havia. promettido a V. Ex. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Niio estou dizenrJo o con
trario. Relato apenas o que V. Ex. me declarou. 

Agradecendo-lhe a eentlleza da. communicação, por minha yéz 
para logo o avisei de que, apenas terminasse a sua exposição, tam
hem eu viria, em nome da União Republicana, fazer á Camara 
o meu testemunho a respeito . Queria :!azel-o sem detença., p_orque 
o adiar e.S m lnhru> consldera<:ões se•ln lhes <lar cunho de replica, 
de revide, de represalla. que eu absolutamente não lhes queria .Im
p rimir. I!lso porque vlzlhamos nós e os dlgno.s :rnembr~ do P. R . 
de uma- luta ~nte, de emocionantes epl!iodfos, na qual comha 
teramos lado a. lado, _esqll4!eido~ velhos resent!mentos . 

O SR. LINo MACHADO - Convlv!o que. :L nós outros do r. R . , 
àel::~tou as mais gratll.s recordações . 

O SR. GODOFREOO VIANNA - Multo ugradecldo a V . Ex . 
In!elizmente, por dit!iculdades de caracter regimental, nü.o !<e 

me abrlÚ ensejo de ett'e-ctlvor o meu proposlto, o q~ Yenho faz•1r 
hoje, ani.mndo da serentdad~ que me lmpuz desde o primeiro mo
mento, .mAo gz:ado o tom de gr-ande nzedume, dado por S . Ex. ao 
seu brilha-nte discurso. 

. o SR. LINo MACHADo - ·Nesse ponto, e~tou em de~accordo com 
Y . Ex. Talvez o ·accesso do debate, o entrecortar dos apartes. hou
vessem dado ao discul'l!o ~l!!Se tom . 

. . 
. o Sn •. CAtU.OS REis - Estou· certo de que -esse tom <le azedume 

do . mustre Deputado e meu brilha-nte coml)6.nheiro de representa
.;;ão, . S.r -. Llno Ma,chado, não teve .em mira o orador. 
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O SR. GODOF'REDO VIANNA - Estou seguro .disso. Em 
todo o caso, agradeço a V. Ex. o aparte. '" 

E p~a não deixar a minha oração· exposta aos azar~ de um 
improViso, que nãó raro nos arrastam até onde não quizera.tno~. 
e quiçá, atê onde· não deveramos ter ido, escrevi quant(} hei mis
têr dizer, 

Procura S. Ex·. apoiar-se. segundo affinna, em· factos. 

Ora, Sr. Presidente, o!! factos, mesmo os nia.is notorlos, ainda. 
aqu€lles que se impõem á evidencia, que todos presenciaram, quan
do referidos em' testemunho pessoal, se impregnam · involunta.rla~ 
mente das nossas impressões, dos nossos pendores. recebendo pot· 
assi~ dizer as nossas marcas digitaes, em conco:t:danc.ía. com os 
nossos interesses, as nossas paixões, os nossos sentimentos !ntimos. 

Q SR. LINo MACE:ADO - Somos partes. V. Ex. tambem deixou 
essa. impressão digltaJ. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - V. Ex. tenha um pouco 
de padencia, porque. ouvindo o que se segue, verá se justifica. o. 
que estou dizendo. 

O SR. LINo MACHADo- E:;t(IU ouvindo V. Ex. com toda at
tcnção. 

O SR. GODOFREDO . VIANNA·- Possivelmente, occorrerá. o 
mesmo com o meu depoimento. Mas, então. nada ficarE-mos a de•·e~ 

um ao outro. 
· Senhores, a. L' níii.o Republicana Maranhense n~o se desligou 

do Partido Republ!cano per uma questão materiai: por uma ques
tão sob todos os aspectos ridícula e impatriot!ca.. de cargo qu"' 
haja. pleiteado e não obteve . 

O SR. LINO Mo\CHAno - M.a':>: foi em torno do cargo a luta in
tensa, 

O SR. GODOFREDO VIANNA- Ningue.m de bOB. fé, ninguem: 
que não esteja treslendo, pode imaginar que um partido alliado a. 
outro, e ambos vlctoriosos numa Juta. form1davel, ambos de posse 
de uma .situação que tudo fazia erer estavel e definitiva, delle se-

. despedisse pelo interesse ferido de mna nomeação não conseguida, 
quando co.m muitas outras de rclevanc.ia fOra ccmtemplado e o 
seria ainda, bastas vezes, sem duvida. 

-o SR. LINo MACHADo- V.· Ex. ha de permittir-me mais um· 
aparte. Entretanto, como se explica o memorial da União ReJ)U- · 
blicana, quando, na realidade, nesse memorial eUa insistia pel:l 
n~meação do pre~eito da capital, em caracter de uZtimat~m.! 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Em carncter de 1tltim.at1tm. 
nüo. 

O SR. LINO MACHADO - Tanto o foi que retiraram o apoio ao 
Governad~r Aéhilles LisbOa, uma vez que este não attendeu a.. 
essa. nomeação. 

O SR. GODOFREDO VIAl'.~A- V. Ex. attenda: o apoio f0l 
retirado 1iepois que o sr; Achill~ Llstioá deu resposta negatlvá' a() 
memorial, puhlico.'ndo-a no .. Dlario· Oftic'fal" do Estadc~ 
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'·ad~ SR. LINo MACHADO 7 Respo~~ Inteiramente elegante e ele

O SR. GODOFREDO vlA...'l'::-.A - Corno elegante e elevado foi 
o memorial apresentadÕ. Se v . Ex. <Í.ulzer, poderei un-o~ 

O SR. LlNo MACHAJ:)o - E~tão não h a v~ a. razão. para o. 'roni-: 
pimento. 

O SR .GODOFREDO VIANNA- Como não? O Sr. Achilles 
Lisbôa. déra a.a tkmarch~s .por encerradas . 

O SR. LJNO MACH,\IIO .- . O Sr . . Ach!lles L isbôa declarara, ape
n~, ~iio poder fazer a noin:eação do preteit~ da capital . Tão só:.. 
mente isto. 

'O SR. GODOFREDO VlAN~ - -S. Ex. encen-ara as de
ma~ches. relativamente ao easo do prefeito. 

O ·sli. Lmo MACKADO - Entregou-o· á. União, para encerra~. 

'() SR. HENRIQUE COtJ'I'O - Aliâs, esse dissidio ern esperado ha 
muito tempo, porque vtamos que os dois partidos não poderiam 
éontlnuar lrnianados. 

O SR:""LINo MACHADO - V. Ex. quer pescar em aguas turvas. 
V. Ex. nada tem que vêr com o dlssldio. E' um for-asteiro es
corm~do de minha terra.. 

O SR. HENRIQUE Cotrro - Fui o Deputado mais votado no Ma
ranhão. 

O Slt. CA.JU.Os Rzts - Nilo se pOde e>;tar. no Pnrlamento, com 
dol.s programmas. 

() SR. GODOFREDO VIANNA - Bem Re e~tii. a Yet· que I!~<~O 
não seria poss!vel. A inconslderac;;1o humana tem s.:us limite,; 
q,uando se trata de- individuos isolac'ktmente apr(.>ciados quanto mais 
quando reunido!< em ng.~rr'emiaçii.o . A então Republicana. desligou
~ da colliga.çào em que se encontrara por uma questão de ordem 
moral. 

·o SR. Ln.ro MAcHAJ)O - Deve1·ia continuar, por· uma questão 
dG ordem moral, apoiando o governo que o .auxiliou a cheg-a.r a té lá. . . . 

O . SR. GODOFREDo VIANNA - Por ella. ab;tndonou a po
Bicão sempre 'commoda. e · vantajosa de participar de uma situação· 
Jominll1'lte; Por . ell11 está na.- imminencla de recomeçar- uma luta. 
'lUe se prenuncia.· aspet-a, mal refeita de . rude11 embates, de renhi-jas · préuõs. · ·.. · · . ·· ...... •. '· 

O S~t. LINo MAcHADo- Recomeçar; não apoiado. Começar, pol'
que a União sempre foi partido do Goyerno. ::-iiunca fez opposicão. 

O SR.· CAlU.os Rms - O Maranhão precisa. de uma obra. produ
ctlva e nlio de lutas ·partidar!as e V. Ex . hn de reconhecer per
feitamente !Silo. Faço justl~a ao11 talen toM de V. Ex. 

O sa; LINo MACHADo - Tenho commentado o dl~illdlo em ))11.

Jestra . Mas o nobre orador o eatA encarando num intuito muit•> 
pes!!Oal. Dahl meus apa.rtea. 

O . SI.t. GODOFREDO VIANNA - E ' que nB.ll vlc!sl!itu<res du. 
vida J>(iUtlcu_ c.o~ser_,·a . _sempre alta e vivida. a, flamma dos seus de-
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veres civieos, entre os quaes estão, e não podem deixar de estar; 
Conio exemplo e ~orno ·fanal, a Iealood~ no servir e a rigoro= exa.
cçã-o no satisfazer os compromissos. tomado.<;, inspiradora de con
fiança, que só ella prende- os homens no mesmo sentimento de so
li-da.dedade e de bar.monia. 

lA escolha do Governador do Maranhão pnra o primeiro P"'
riodo c_onstitucional da segunda Republica, não se proces~ou, se
nhores, com grandes difflculdade.!;. O entendimento que uniu no 
combate â. situação official. os dois partidos opposicionistas do 
Es'tado, esteve m esmo por motivo dessa escolha. a pique de fra
CG.Ssar. Disso podem todos os de um e outro partido dar teste
munho, inclusive - e espero que o fará .sem nenhum constrangi
mento - o actual Secretario Geral, o lllustre. ex-Deputado e meu 
presado amigo, Sr. Maximo Ferreira. 

O SR. CARLOS REIS'- Mesmo porque S. Ex. foi o Rio Branco 
dessa composição. 

O SR. HEINRIQüF.: CcuTo ....:.._ Não era ta.mbem maranhense. Jo~· 
outro forasteiro, então, que forma e. meu lado. 

0 SR. LINO MACHADO - E' maranhens~ de ~im'tlmento!'. 

O SR. GODOFREDO VIAN:-lA -.Não fosse a. communica~ãn 
telephonica por elle transmittida. ~. 

O SR. LJNo MAcHAI)() - Alli h;t equivoco. O Sr. Maximo Fer
reira, sem duvida, não teria solicitado a não transmissão <lesse tc
legramma, pois sabíamos, antecipadamente. cnm certeza., prevenido"' 
que foramos pelo propr!o Sr. Clodomir Cardoso, que. o de!!pacho 
não ser la. passado. 

O SR. GODOFREDO VIA~XA - O Sr. Clodomh· Cardo~n 
1·eteriu-me que recebera telephonem.a do Sr. Maxlmo Ferreiro, no 
sentido de obstar a eXJJedição da mensagem. telegraphlca. a tê novos 
entendimentos. ... 

O SR. LrNo MACH.\00 - Não ponho em duvida u. ·palavra. de 
V. Ex. e a do Sr. Clodomir Cardoso, a que se reporte. mas devo 
declarar que a informação que tive· roi diversa. 

O SR. GODOFREDO VIANNA -· Ao mesmo tempo. qu_~ en
carecia ~ não transmissão do telegram-ma, o ·sl'. Max1mo Ferre!ri 
dava ao Sr. Clodomlr Cardoso a. noticl~ de que havia sido lem-
brado o nome -do Sr. Ach.illes LisbOa. · 

O SR. LrNo 1\f.t.CHAOO - Divergimos. O telegramma não fõr:L 
transnÜttido. 

o SR. GODOFREDO VIAN:N;A.- ::>lão fosse a communlcacão 
telephonlca por elle tl'ansmitti4a. ao Senador Clodimir' CardóSo, 
pedindo os bons ot!lclos deste no sentido de obstar. a expedição do 
telegramm.a. do Senador Geneslo Rego ao Director!o de seu- Par
t!do, noticiando o mal!ogro dus ~&gocia~;:ões e a suggestão, ness>.;e 
mesmo recado, do nome do Dr. Achilles Llsblia. ·-,.e as duas co~·
n~ntes polJtlcus se teriam então lrremed!avelme:rit~·'·sei:uirado. Pot·~ 
que é preciso. notar, Sr. Presidente;· a União ·não disputou .nunca 
os dois logares de Senador, q.~ aliWi lhe· foram ·otterecldos n·o 
curso do seu entendimento com o Partido Republicano. Apesar. d:~. 
offerta, o accol"do· ~e não fechava, porque a União,' partido p~lidco, 
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com um .progt·amma a cumprir em bem _dos interesses do Est~o 
.; nestes po~do exclusivamente ,a mira ·.dos seus a~$ios: e. de suaS 
pretensões, desej~"-a ~ra si uma feição preponderante.' de molde. 
a poder: rea,lizal.~o c~ ~ .responsabilidade ' ll~recta de sua ~cc;:ão,' 
n.inda com sacrifício ode quaesquer .posições 'na representa~o fe-· 
deral. 
. O rióme, porém, do eminente qonterrane~, . notavel . por t~dos. 
os títulos. _por sua brilhante lntelli-gencia e por sua -grande cul-· 
tura; .abriu ·uma phase nova. nas ·negociações . 

. o Dr. Achilles Lisboa era um amigo commum, arredado dá. po~· 
litica militante . . . 

O SR·. CARLOs REis - Expressão da verdade. 

o SR. GoDOFREDO V!ANNA- .. : éom um perfeito c_onhe~ 
cimento das necessidade~ d<> Esta4o e dos seus proble-mas vltaes, e .• ; 

O SR. LINo Mt.CHAIDO - Pairava o.cima dos partidos. 

O SR. GODOFREDO YIA~A- Ahl ê que discordam<ls. 

O SR. L~NO 1\ú.CH.ux> - Ness~ caracter ê que foi apontado. 
A indicação partiu de nOs. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - ... ainda que sahido do!J 
nrraiaes do PartSdo Republfçano.: . 

O SR. H&."lRIQUE CollTO - Logo. era político . 

O SR. LINo· MAcHADO - V. Ex. ainda não foi chamado ao 
debate. 

O Sa. HENIUQUE CoUTO - Tanto era polltico militante, que· 
foi CE!lldidat<> pot" duas vezes pelo Partido Republicano. 

0 SR. LINO MACHADO - 0 Sr. Achllle!l Lisb~ nunca o foi. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - ... a todos inspirava _plena, 
absoluta, integral conflan~. 

Nem foi por ·outra razão que no telegramrna a elle enviado, 
com a communica.cão de sua. escolha. para. Governador, deSli8Cho 
da. lavra. do a.ciuat Senador St". Clod-omlr Cardoso e a.ssigna.do . pe!O:l 
tuustréS senhores MarcelUno Machado e Geneslo Rego, se dlsse 
que do ponto de vista politl()o tinha sido elle escolhido candidato 
eómo um anugo commum, que não d!s tlnr;ulrla entre os !ntere&Jse:> 
dos dous partidos, e não que não distinguiria e ntre os partlodos. 

0 SR. LlNo MACHA.ÓO - E não OS distln!n!lU, a.tê o rompi
mento, • 

O SR. GODOFREDO VIANNA- ~ã.o se pediu. pois que elle 
r;overnasae fót"a ou acima. do partido, 8eniio Que o fizesse. sem 
distincc;ão. com os dous, cujas for~;:~ elettorn.es lhe ~u!fra{l'arlam o· 
nome na .Assemlllêa. Constituinte. 

·o SR. CARLos Rsls '-:- Equidistante, portanto, dos Pa1;t1dos. 

o SR. GODOFREDO VIANNA - Perfeimmente, ma;; gover
nan-do co~ os ' iious. 

. -o SR·.· ·GARI.OS RBis ....:.. 'Permitta. o nobre orador um outro aparte. 
pois nos: entendemos admiravelmente bem; 

o . SR. GODO'FREDo VIANNÁ - .Com todo prazer . 
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o SR. CARL'OS R.Ers :_. Obrigado. \Aliás, estamos unidos .Por ,lacos 
inquebrantaveis de Yelha amlsa.de. O te.sternu:nho que POS$1> ·du 
ê o seguinte: o telegramma, COln.O diz V. Ex., t; da 1avra do' Se
midôr Clodomir Cardoso, firmado pelos Srs. Gene si!) Rego ~ Mar
cellino Machado e expedido por mim, vía Western: Atê ahi ê 
tanto qua.onto sei a respeit~, · · .. 

O SR. GODOFRREDO VIANNA -'Agradeço o ·aparte d~ 
V. Ex .. Nem. seria. razoa.\"el que a. União Republicana, que acabava 
de romper ·com os corl.'ellgionarlos que constituiram. · o P. S. D. 
por que queria pelos seus 'Orgáos dirigentes influir nos dest11nos 
do Estado e não se sub~tter a influencias que lhe impuzessem, 
entre..sse depois em um accC.rdo •Pelo qual alienasse esse <U.reltc, 
para o conferir a. outro ;partido, ou a pessüà que a elle s& :super
puzesse, declarando-se acima. dos partidos. 

O SR. LINo MACHADo - Na realidade, é o que se verifica no 
Maranhão. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Certamente e. Uniã~ não 
pE>nsa.va. em ficar aclm& (lo Governador mas ao seu lado. E.Jn ver
dade, Senhores, não se· comprehende que um Governador eleito por 
16 votos ~m u.ma Assem.bléa de 30 membros, 'O que vale dizer -
pelo numero e.strictamente necessa.rJo ao aeu triumpho sobre o 
candidl!l.to situacionista - .se possa. alheiar, refugir, sobrepor aos 

.. prograznmas, aos ldeaes, a.os compromls.sos desses ;).)ai-tidos·. 

' o Sli • .A.cuRCto Tonmcs - Perm1tta o nobre. ora.dor .UM a-pa.rte, 
·apena.o; para me esclarecer, pedindo perdão por me intrametter na. 
politica m.are.nbense. Desejaria que o illustre, ,Deputado me in
formasse o .seguinte: de quantos membros fi constltuida a As· 
sembléa. do Estaào? 

O SR. GODOFREDO VIA.NN,A. - De- trinta. 

O SR. ACURCIO ToiUU!:S - E o Sr. Achilles LhlbOa.' 'foi eleito 
pelos. 30 Deputados? 

O SR. GODOFREDO VIANNA- Niio; por 16. 

10 SR. ACURCio To!UU!lS - Quer dizer - pelo quantu1tl- • .!<ltl8. 

- Ó SR. GODOFREDO VIANNA - Sim. 

O SR. .A.cuRCio ToRRES - Então não era candid1üo para. go
\"Cl"llar e.cb:n.a. dos Partidos, evidentemente. 

O SR..· Lmo MAcHADO - Desta vez V. Ex. rol infeliz em que
rer se envolver na poUtica do Maranhão. Não teve ·opportunldade 
o seu aparte. · :, · 

O SR. AcuJICio ToRRES - Governa acima do~ partid'Os aquelle 
candidato feito Governo pelos partidos, compromissados neB-se -'sen
tido. Mas; quem" em uma. Assembll!a. de 30 m&nbros obt~· 16 
votos,. de· doia partidos, parece candidato de 1ac~ã.o. · . . 

() SR. LINo !i4A.cHAl)() - Os Constituintes o elegeram e elle af• 
tl~ prêviamente que governarla. acima. dos.l:la.rticlo!•. -:· 

V. Ex. 
·o sa. C.OPOFREDO VIANNA - Contesto esse' li:pu.rte'. de 

.· ... ;. 
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o S1t. ACURCIO ToanE:S - Des<le que entrei a apartear disse que 
·· . q uerla . e$c!arecer-ine. O S1'. Deputado Li no Machad·~ • n.w i~forma. 
··que··'!{ Sr:· .AchÚlê.s ·Lisbôa ·nã::. foi eleito pelo Estado, nem pela 
'A:ssembléa, . más ·:pot uma .parte destà, 'isto ê,. e in ~o votos, obteve 
is, numero est'tictameri~ necessario paia qÚe tivesse maioria e< 

·pudesse ser' Governador. Agora, diz .ainda o ' . Sr. Lino Mach~do 
- l.sso e com S. Ex. -que o candidãto·as;;uiníra: ó cmnpromiaso 
~e governar acima dos partidos, .in.clusive acima. daquelle que não 
concorreu .para a sua elei!;ão, pois que votou contra.. E' esclare
cimento que devo acceltar, -desde que entrei no. debate para me 
·esclarecer. · · 

.. r.· O SR • .A.l>E:Ll\'1:-'R RocHA - Elle governa ncimn e poÍ' cima dos 
·~tidos. 

·: ; O SR .. ·Lu.:o M-'c~.wo - ~.\.cln1a dos qu·e. o elegeram e por ci:q1a. 
dos derrotados. . · · 

O SR. AcuRcio TORRES - Eram esses ·os el!clal·ecimentos que eu 
desejava. 

(Trocam-se -numerosos ~partes entre os Srs . . Carlos Reis, Li.n.-:> 
:J!Q.chaAÜ:J, Henrique Couto e .À.curcio 'Torres). . . ·~ . . . 

O Sr, Presidente - Atten<,:ão! Está ·com a palavra 0 Sr. 
'Godo!redo Vianna, cujo tempo estii. a esgotar-se .. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - E aquelles compromissos 
existia:m, solemnes, sagrados, sempre assumidos 110 momento de
cisivo· ein que dependia da firmeza do apoio da Unúlo Repu!)llcana, 
a. sorte da coll!~ão periclitante. )ião accuao, Senhores:· niio re
vldo: 'e:JQ)ormo e exPlico: A verdade ê que apesar da flanc.:a. valio
~isalma ·(para nós tão lÕér:;-ura. como se a pudessem os exigir en:t 
ju~o), que lhe deram aqui os honrados polltiCoK ~lo Partido Re
llUblicano, o compromisso relativo ú. escolha do Prefeito .da. Capital 
não foi cumpr:lda. O eminente Governador escolheu candidato seu. 
e logo ,p.ubl~co-u a nomeação no Diarlo Offici<l!, sem nenhum entendi
~ento prévio com os. políticos da U'n!ão presentes na. Capital do 
Estado, entre os q_uae>! o Sr. Clodomir Cardo so, unag11a pars n a!'! 
negoc~ções. · 

JamCl.!s. Sr. Presidente, conhecemos~ o accôl'do sem a : condldio 
de que o loga1· de Prefeito coubesse J1 . União Republicana. Er:r. 
um cargo pol!t!co, que ·o partido deseja\'a, já. que de suas 'filelrm; 
não aahira o governallór. . . . .... 

O SR. LrNo MACHADo- VV. EEx. já. tinh;~m dois· cargOB. po
littcõs, duas cadeiras de senador e cinc~ correligionarios ~ Consti
tuinte; não· poderiamos conc-ordàr em nomear ainda o Pl'e~e_lt'l 
da. Capital. . 

.. • j. . 'o SR. GODOFRE:ÓO VIANNA _.Para que lhe viesse tocar: 
es!:Je cargo,_ foÍ .. que conveio. ~m que ao Partido •liepubli~ano .Per~ 
tenéésse a Presidencitt, dn Constituinte. E que ae tratava de u~ 
condi~ão substa.nclal, é o que· ficou · claL"o na conferencia quê com. 
o·, Sr. ·Clodom1r ·Cardoso· teve o Sr. Maximo Ferreira e a qÚe se 
refere o telegranirna passado ·ha dias pelo Sr. Clodomlr. cárdos'o 
a.o Sr. .\llla.Jdmo .. Ferreira, cuja. cópia .req ueil"o faça pal'te integral 
.deste· despretencioso · dhlcurso. · · · · · · 
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··Nunca nin;;uem clls:se a nós da. União que. a execu(!ã.o do q~ 
:ficã.ra accordado seria aleatoria., isto .:;, pÔde~ia. deixar de ser" rea
lizada se á ultima hora assim-o resolvesse o Sr. AchU!es Ltsbõa. 

'O S1t". CARLOS REis - Foi o que chegou ao meu conheciment-o. 
isto é, que a ida do Sr. Achilles Lisbô:~, para o p:oiierno' nit.via 

_.sido. condiciona-da á. nómeat;ão do. Prefeito. V. Ex . .sabe .que não 
entrei néssa composição. . 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Perfeitamente. 
• . . de modo que tivemos se-rnpre como Uquid(J que este. fôr~L 

scienti!icado do comp~omisso. ou que. :pelo menos, fõrt\.. is~o· l\11-
gado dispensavel porque- se nãu admitti<l. que elle pude•se deixar de 
o cUJnprir. Sabemos. aU~s. que Sf' o eminente DI'. AchHles J"lsbu!l 

-não foi officia!mentc sdentific:ado desse compromisso, delle ·teve 
perleito C()nhecimento. e este fa<,to. uma vez que o preclaro ma
ranhense nada. ar~uirCL contt·a. o accôr<lu i1. parte nes~e ponto in
tf'>ressada, não podia deixar de nos levar ú cnnclu~iin de que ne
nhuma duvjd:t devel'ia levantar quanto á escolha do. Prefeito. 

Não me sinto mal. nem me coro. sr. "l'r.esidénte, senhores 
Deputados, em trazer a publico estas combinações. 

O SR. CARr.os Rms - V. Ex. s6 pode se sentir bem, porque 
sempre rol espirito de ~oncllia\;ã<l. 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Ohri!"lclo a V. Ex. 
Elias são, todo>< o ~aheis, <"omrnuns em política e tão naturaes. 

e acaso tão necessarlas. qut> no regimen parlamentar~ por exem
plo. não f seniio multa>< \"e7.t">< )WI" meio d~>llas que os ;.;-ab!n.ete:< 

.conseguem !<e organizar ou se sustentam nu . pod<!t'. Interessando 

.pela. escolha dOM seu~ homenJ< de e:<cól. os partidos inCluentes nos 
, destino a politicos do pai~. 

E' exacto, Senhor-e:<, que o comproml!lso relativo ao Sr, ·Costa 
Fel"Mndcs era da el('i~ão e niio da nomea<:ã.o. SendG :de immedie.ta. 
,con!ianc;a e!!"e ca;:o~>:o, nada ~e poderia. alle).;'at· a respeito desaa no
.me~~ • .,_tt- que 'L Uon~titui<.:ã.o o tornasse electi.vo; como ·l<e ac
~ordara. entre os partidos. 

Mas. a. pers_pectiva. que para !C>Io:'o SI> -d~enhou e se- mantem 
atf agora, toi esta: d~ que, nomeado ou <>leito. teria de desempenhar 
e>:~Se cargo o seu aclual occ\l'P~nte. aliás digno delle ')>elo~ seus 
meritos. De nada valeram demat·ches. conferencias, lnte:-vt>n<:ões 
am~ de um e outro lado. ·A situac::ib de .fm.pa~~se foi, infeliz
mente creada. Para re;;o! vel-s. ainda em cara(lter amistoso, dirlgill 
a Unliio um memorial, não um ·uUi·m.at-um. ao Governador, .lembra.n
do-Ihe que •·no acc/)r.do concluido nesttL Capital entre- o Partido 
Republicano e a Uniã'O ;Republicana. Maranhense; no q_ual foram 
p~tes precipuas o Sr. C!odomir Cardoso e o Sr.- Ma!dmo Ferreira:, 
ficou assentado o seguinte: a) os partidos :elegeriam- JlQ.l'a Gover
n:l!'for Constitucional o Dr. AchWes de Faria LJ~bõa: b) 1?8. par
tidos elegeriam Senadores ·os Srs. Genesfo Rego e Clodomlr car
doso; c) os partidos tornariam electivo o cargo de Pretelto ·da 
Ce.pltal . e votariam. pat-a, occupal·o, no nome do Sr. Costa' Fer
nandes~ ·po:Jterio~ente, assentou-se a.in-da que seria Presidente- da: 
Assetnbl~a Constituinte· um DePutado do P.· R., Isto ê, o Sr·. ·Sal-
vador: Barbosa.· .. · ··, : . · · , ..... 

O"SR. HJ::oi"RlQUB Cotri, __;Estava 'tudo bem. répàrt!<linho:i.} .. , 
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O SR. GODOFREDO VIA::s'NA - são combinações politicas. 
'•·\~; Ex: quantas· vezes Qà terá. feito? 

.Q SR; CAIU.Os ·Rms - São entendimentos naturaes de homem 
para. .homem. Tratando-se de accordos polltfcos, tinham de gyrar 

. em torno de carg-os politicos. 

O SR. ACURCio ToRREs - Esses accordos não ~o feitos iite• 
rariamente. Se assim fosse, de nada valeria.m ... 

O SR. LINo MACHADo - ::-f'G Estado do Rio, do qual é repre
sénta.nte o Sr. Acurclo Torres, estão cosínhando ã panella ha ·multo 

· tempo. 

O Stt. ACURCIO ToRRES - Estou, porem, feira. deS$as cC>Ulbina
ções, porque um anU-.setulista não sa intromette em accordos fei
tos por aquelles que dão apoio irrestricto ao getulismo. Jacutinga 
não se envolve em briga de :nba.mbu' ..• (.Riso.) . 

·o SR. CI.RLos REis - Antigamente, eram ~conchavos''; agora, 
são ·"combinal:ões" .•.• 

O SR. GODOFREDO VIANNA - Os termos desses compro
missos foram ta.es que não i>odlam deixar Joga r a. nenhuma. du
·vida. 

O SR. AcuRCio ToltiUi:s - V. Ex. dA licença'! Para. lLSIU' da. 
expressão revolucionaria.: os dols .partidos "coordenaram". . . ' 

O SR. GODOFREDO VI.ANNA - E' phrase feliz, a. que V. Ex . 
. lç~bra. 1 

.o Sr. Ciodomir Cardoso -disse textualmente ao Sr. Ma.x.lmo 
1-"erreira, terminando a conferencia. que .a. re_spelto :!!zere.m: "FI
cam assim expressas as condições do accOrdo relatlvlUJ aos Jogares 
de· governador, vereadores; presidente da. Assembléa, pretefto ou 
;vice-govern~r", pois serla. este e nâ<> . a.quelle o cargo destinado 
a um membro da. União, se outros Estados creassem igual. Quanto 
ao. maJs, accrescentou o Sr. Clodomlr Cardoso, :Ucar1a. tudo con
!lado ~ lealdade do Sr. Achllles Lisboa e ê. dos pollt1cos colllgados . 

. Ao mernorlal e,presentado pela. União,' Sr. Presidente, meroo
r.ial - repito - !eito em caracter amlsooso e sem nenhum teltio 
.de ultimatum, o illustre Governador deu resp~ta. :negativa. e , o que 
6 mais, publicou-a pressurosamente no orjj'âo o1flclal. 

Não. ierei o inemorlal afim de não fatigar a. Ce.mara·: Fal-ó-el, 
po~ .publicar ao •Pé do meu diacurso . 
. · . ·Estavam, evj,dentemente, 1!llCerrada.s a.s den14rche& . 

. Nada. mat.s restava. á. União Re,publlca.ne. senão retirar-se 6a. 
Col~ã.o,. pessr dos seus desejos, sincera. e relteradatm~nte de
monstrados, de &e ·manter cohesa com esta, por v:lrtude de uma. 
t~oluçâo honrosa. para. todos. 

· · .o· SR. L!Ho :MACHA!)() ._:Tenho e. impressão de que ·v. Ex. as-
~~·: ~en~va: · · · · · · ·'· 

·~;:O .SR . . OODOFREDO :viANNA.. - E!!SaS as· latuenta.veta· oc .. 
cunencla:s,. Senh-eres,. que trouxeram a. .polft!ca. 'do . meu Estado ·par:.b 
o>~ <:te.: se:oaação cJe. i mprenaa.,iodf,gena.; ·· .• 

Quanto a. mJm, tenho a. consclencta. tra.nquUia de· que uã.o· con
~ord P3f.S. & :'!!v:l~e";;~.~. desa.gra.da.vel em. ~lle ~11~. se encontra.. 
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O. s~. CARLOs Rms -E.; ~mi verdade· õ~u meu testemunho. 
. ;; - 1.·· . . • . 

O SR. LINO M~H.AOO -.E devo accrescentar que ás vezes las
timamos, juntos, em palestras, a dese-legancia em torno de cargos 
municipaes. 

O SR. GODOFREDO V~NNA- E isso para mim, para o 
amor que lhe consag-ro e para o respeiilo quP voto ·âs suas tra
dições de lealdade e civismo, é consolo e conforta. (.M·uito lJcm .• 
Palmas. O oredor é cu:m.prim.cntadp.) 

O Sr. Lourenço Baeta Neves (àíscurso enviado á. .Mesa) -
Sr. Presidente, tenho a honrosa incumbencia do· tra~er ao conhe
cimento da ca.ma.ra dos Deputados,· a abertura, h ontem, nesta c~~
p!tal, dos trabalhos do Congresso dos Conselheir-os· Ji'ederaes e Re
gionaes, aos quaes cabe a applicação do decreto n. 2::.569, de 
ll de Dezembro de 19&3, regulam~nta.ndo, na Republica, o exercicio 
<hl. profissão de engenheiro, architecto e agrimensor. 

Esse Congresso Sr. Presidente, cuja reurlliio. ot"a effectuadn, 
annunciei ha dias, em àiscurso pronunciado nesta Câsa, a pro
posito do projecto n. 5, de 1934, 'que se debatia, m<:Ídificando o 
citado decreto, vem nos seus estudos e delibera~ões consequentes, 
a -se to.marem, procurar esta.belecer, dentro da I e> i, .normas geraes 
ela acção dos conselhos re,Pona.es, corrigindo falhas possivels de 
interpreta~ão <lo decreto regulador do exerclclo profissional, par:~. 
se attender até onde fOr o àirelto adquirido dos que, sem titulo;; 
ace.dernlcos de validade legal, exerciam llA pro!!ssõe.f! regulamen
tadas. 

O Cor~J;resso, por meu intennedlo, como representante dlrecto, 
rtue me honro de ser, da. Engenharia Nacional, trnz á, Camara dos 
Srs. Deputados os sell.!l agradecimentos pela sua. recente c acer
taJd.a. resolução de manter, !iern moditlca<:ão, o clecreto n. 23.569. 
de· 1933. 

O illustre presidente desse Congre~o. o eminente );r. Dr. 
Adolfo .Morales de los ruos, que ê tatnbem o presidente em exer
clclo do Conselho Federal de Engenharia, dir-igiu-m(' ·o seguinte 
of.flcio: 

. ''Exmo. Sr. Dr. Lourenço -Baeta Neves, M. D. Depu
tado Federal - Tenho a honra de communlca.r a V. Ex. 
que, hontem, se realizou a reunião Inaugural dos Conse
lheiros Reglonaês. convocados por este Conselho, a!irn de 
reajustar pontos !Cle ..,-lsta na Interpreta cão do decreto n-
23"'. 569; ' fixar jurlsprudencia. que sej~ seguida poi- todas as 
regii5es, estudar assumptos <:orrelaclonados com u. regula
men~ão profiSsional e estiâielecer resoluçl!Eis def:lnitlva~ 
no interesse suPeTiÓT <hl.-·~nl;efiliarla brasileira. 

o .éon~so, .ne~ mesme. reunião, poT voto unanlme, 
reso!"\'eu que fosse dtr!g:!da. uma mocão congratulatorla a 
v. Ex. pela .sua es!or<,:ada e brilhante ac_tua.;:ão.· na detesa 
do decreto n. 23.569, encarregando, 1gu~niente; ·a V- Ex .. 
d~ ser o interprete junto aõà rei>x-eS.entantes' da :~ài:ão, dos 
agTadecimentos do·s· 'conselhos FederÍti·.: e Régi()niles, pei:J. 
aco;:ãb 'pa tnotici..' Ó,Ue' ti~eram, faZendo ser . reje1~~~ O SUb• 

stitutivo n. 175. · 
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Aproveito a opportunidade para reite1·ar a V. Ex. os 
meus pr~testos de e1evado' aprec;o e consideomc::ão". 

Tarnbern são de agradecimentos á Camar·a ru< ~guinte» com
munica~ões: 

''Deputado Baem Neves Pedro Rocha- Camara Depu
te.odos - Rio - Club Engenharia Pernambuco leva seus 
louvores e solidariedade aos Deputados que pugnando el!õ'
vac::ão intellect\lal nosso Pa1z. defendem lei reg\lla.mentac::ão 
profissão engenheiros. Cordiaes saudações. - ..-trliudo l.Au:. 
presidente~ . 

'·Exmo. Sr. Dr. Lourenc:o Baeta Neves- Camara dos 
Deputados - Saudações - Confirmando o nOl<>:~O telegram
ma de hontem. voltamos á ·pre!len.::;a de V. Ex.; ,para com 
mais clareza, podel"IJlOS manifestar o quanto lhe ficam 
gratos os engenheiros civis de Minaes Geraes, pela sua 
actuac::ão decisiva, ao lado de O\ltros collego.s de Igual en
vergadura, no salvamento do nome das Escola:! de En
genharia. officiaes e fi~calizadas pelo Govemo Federal, no 
sal"''mento do vn.lor de nos~os diplomas conquiiltado::;, bem 
sabe V. Ex., com que e:!tudos e com quaes trabalhos. 

Benxllzemm• agora, o momento e as pe,;soa"' Q.ue lem
braram do nome dp V. Ex. para. ser o ln~erprett.> dos pen
samentos e da~< necessidades da Engenharia. 

La:!!timamos (I.Ul', não :!lendo o11 en;;enhelroJ< ll~ados il. 
politlca, fo~sem. dt> um momento para o\ltro, J'!Pm· razão e 
sem or!en>ms, nlvo><, J)IU'a Jhes serem arrancados os unicoil 
favol'E's q\le <desde o descob..-imento do Brasil até' 11 de 
De2embl'o de 1933 obth·eram. O decreto 23.569 é atê hojA 
o unico acto que visa. :L defella e o direito do en~-enbeiro 
no Brasll; eRto.varn os t-ngenheiro>:~ comec:ando a sentir os 
Sl'UR hene!icos rel'lultados E' jít queriam p!::;ar a ~mente 
que nascia. 

Assim, pedlmol'l a V. Ex. t1·ansmltt!r 1t todm; os que 
comvoHco lutaram em prol da 1-=nsenharla, os nOllsos mais 
sincero, agradecimento><. 

A V. Ex., os votaR de felicidade .pessoul. - ClovfB dt: 
~fagalhiie.~ Pinto. presidente <lo Syndlcato dos Engenheiro'! 
Civis". 

Sr. E>resldente, aproveitando a drcumstancla de estat' trazendo 
i'L Camara· documentos de louvor a se\l acto rejeitando o projecto 
,n. 5, devo . tambem sclent!fical-(1. de que ainda. o.pplaudem essn. 
orie~til.ção e trazem seus a!.'l'adecimentos aos dignos representant~s 
.da .Náção, as seguintes instituições: 
· Sociedade Mineira de . Engenha.da; 

.Directorlo Academi.co . da. Escola. Polytechnica;. 
Conselho Regional de Engenharia da 4.a Região. de Minas e 

Goyaz; 
.Conselho Federal .de Engenharia: 

. ·c.Iub 'i:fe .Engenharia de: Juiz de ' Fórai 
· .. Syndicato' .Nacional. de Ensenbada.;· 

. , .. S9cl6da(le. de Engenheiro.s. <la P.refeltura do· J)lstricto. Federal; 
Iil:specto~ia de Seccas; · · · ' · · 
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:Pil·ectoria dn Escola. de BeHas Artes; 
Di~toria do Po~oamento do Solo;.· . 
Conselho Regional de. Engenharia de Perno.mbuc:o.; 
Foram. ainda recebidos, para serem . trari~~1Lttidos á. Ca.mara, 

ag'l'adecimentos de muitos profe>!SOres de engenharia. e notavets en
genheiros de todo o Paiz. 
· Desta Capital recebi, de conhecidos engenheiros, o .'le:,:-uinte 
telegramma: 

'"PedimO>< ser,·ir nosso interprete Camara congratula
ções classe engenheiros temos hont·a pertencer, significa~ 

tiva votadio· projecto tentava introduzit· 1nodific~~;ões de
creto 23. 569. Apresentamos todos denodados d€!ensores 
llOSsa classe sinceros agradecimentos estupenda . victoria. 
-Rego Monteiro. - Ravmond Louis. - Ebert Ad.erson. 
-Moreira Rocha . ..;.. A.r1JU!nào Stamile. - Pyro Crit Adol-
pheson. - Carmen Portinha·. - Fcliciano ·Penha ChGIVes. 
- DjaÍ7na Laudi.m •. - LtÚz Mdàe&TCis. - A.rnalão M•:mte"iro 
Junior. -Alfonso Eduardo J!.eidy. - At"11ta.ndo Godoy.·
Pa.uZo Barreto. -João G1w.lberto. Ma.rques Porto: - Car
valho Nettó. -José Oliov"'?lra. Reis. - GCUJtão Rangel .Zffen
des Diniz. · - Ferna-ndo Ferraz. ·- Os,.;alif<J Paes", 

Sr. PN;!sldentc, os documentos apresentados mo>~trnm hem que 
a Cwnara. do.q Deputados patrioticamente andou, mantendo, sem 
motlifica.r,;ão, a lei da regulamentação da engenharia, lei 
já c1ass1!lcada, · no exterior, como acto de lmportancia continental. 

E', pois, cam o maxin1o prazer que deixo nos Annaes essn.s pa
lavras de applauso e louvor á conducta d~s legisladores brasll()h·os. 
que tão nobremente souberam acnutelar os <:'levadot-; lnterel'!se>J 
ameac:adol! pelo .projecto rejeitado. 

O Sr. Presidente - Está finda a ho1·a dt>Mtlnadn. ao Expe
diente. 

'Ç'ai-se passar .a Ot·dem do Dia. (Pausa). 

Comparecem mais, durante a hora do Exrledlente, os Srs. : 
Euvaldo L'Jdl. Caldeira Alvarenga, Café Filho, Mario Cher

mont, Fenelon Perdigão, Agostinho Mont('lro, Gennro 'Ponte, Li
no Machado, Magalhães de Almeida, Carlos Reis, Agenor Monte, 
Pires de Ga.yoso, Freire de Andrad~. Democrito Rocha, Fernan
des Ta.vora, Pedro Firmeza, .To!lé d(' Borba, Flgue!re<lo Rodrigues, 
Xa'\1.er de Oliveira. Alberto Roselli, Ricardo Barreto, GratuUano 
Brito, M.'lthias Freir(', ff('rectlano Zeriayde, Samuel Duarte, .João 
Cleopho.s, Osorio Borba, Adolpho Celso~ Artbur CaYnlcanti, Teixei
ra Leite, HumbeMo Moura, Emílio de Maya, ·orlando Araujo, 'Va
lente de Lima, Sa.ÍniJaio Costa, Carlo.!l de· Gusmão, Deodato' 'Maia, 
Melchisedek Monte, Manoel Novaes, Clemen~e Mariani, Lauro ;pa8-
sos, Pedro Lago, Luiz ·vlanna Filho, .João Mangabeira,' 'Atiredo 
Mescarenhrui, Octavio Mangabei'ra" Pedro Calmon~ Leoncio Ga.trão, 
Raphael Clncurã;, Edgai·d Sancb.es, _,\.ttila. Amaral, • J'air· To'!'at:~ 
Amaral Peixoto, .Julio de Novaes; ltenr!que Lage, · Salles Filho. 
Rampaio Corr~. .João · Gu!iriarãeg, Raul Fer.na:n-des, Levi ca.rnei
l'O, Hermet(' Silva, Acurcio Torres, C('l'!ar Tinoco, Aliplo Costallat: 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2810112015 14·59- Página 26 de 81 

Cardillo Filho, Nilo Alvarenga, Lemgruber !<,ilha, Bandeira Vau· 
.ghan, FEtbio Sodré, Arthur Bernardes, Carlos Luz. Noraldino L i
ma., Pinheiro Chagas, José Braz, Theodomiro Santiago, João Be
raldo, ;A.rthur Bemardes Filho; Juscelino Kubitschek, Polycar~o 
Viotti, Macario de Almeida, Vieira Marques, J .osé Alkmim, Celso 
Mache.do, João Penido, José Bernardino, Matta Machado, Simão 
da Cunha, Rezende Tostes, .A.nthero Botelho, ~ueno · Brandão, Del
:phitn Moreira, Pereira Lima, Waldemar Ferreira, Carlota Queiroz, 
Barros Penteado, Moraes Andrade, Joaquim Sampaio Vidal, Cin· 
clnato Braga, Macedo Blttencourt, Laerte Setubal, Roberto Morei
ra, Jairo Franco, José Cassio, Corrêa da Cosm, Vandon.i de Bal"
r os, Plínio Tourinho, Octavio da. Silveira, Rupp junior, J osé Muller. 
Abelardo Luz, Baptista LusardQ, Pedro Vergara, FTederlco \Vol
tenbÓttel, VIctor Russomano, Raul Bittencourt, João Ne\'eR, · Eu· 
rico Ribeiro, Ermano Gomes, Sebastião Doming-Ues, Abel do::; San
tos, Pedro Jorge, Antonio Carva.lhal, 'Arthur da Rocha, Silva Cos· 
ta, Francisco Moura, ;Adalberto Ca~argo, Alberto Surek, Vieira Ma
cedo, Ferreira Lil'oa. Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Lima Tei
x eira, Gastão d e Brito, Leoncio Araujo, ·Gastão Vldlgal, França FI· 
lho, Arlindo Pinto, Augusto Corsfno, Ca.rdo80 Ayl-es, Vicente Gou
veia, Lourenço Baeta Neves. Sylvio Leitão; Salgado Filho. Paulo 
·1\rartins, Moraes Paiva, Barr~o Pinto, Thomp:són F lores. (147) . 

Deixam de comparecer os St•s. : 

~neroso Ponce. Ribeiro Junior, Deodoro de Mondonc:a. Olavo 
Oliveira. M.onte .Arraes, Jehovah Motta, .To~ Gomes, Botto de Me
nezes, Odon Bezerra, Raul Co.rnelro, BD.rbosa Llma Sobrinho.' Mario 
·Do.mlngues, · Oswaldo Llmfl, Severino Mariz, Mello Machado, Alta· 
mirando Requ!ão, J. J. Seabra, Prtsco Pare.iso, Magalhães Netto, 
Arthur Nelva, Homero Pires, Asdrubal Soares, Francisco Gonçal
ves. Pereira Carneiro, Eduardo Duvivier. Bias Fortes, Martins 
Soares, Clemente Medrado, Adel!o Maciel, AU!>U8to Vle:;ru~, Vlt·ash
tngton Pires, Negrão de Lima, Joii.o Henrique, Ja.cque!! Montandon, 
Abreu Sodré, Paulo Nogueira, Santos Filho, Oscar Stevenaon. Ver
guetro Cesar, Gama Cerqueim. Ca.rd011o de Mello Netto, Castro 
I'raod<l, Hyppollto do Re10o, Teixeira Pinto •. Fellx Ribas, llleira Ju
nior, Aureliano Leite, Miranda Junior, Horaclo L&Ler, 'Trigo de Lou
reiro, Carlos Gomes de Ollveira, ReiUlto Barbosa, Demetrlo XaVier, 
A:!Jcanlo Tublno, Abllio de Assis, Me.rtlnho Prado, Rico.rdo Macha
do, Pa.ulo Assumpção Roberto Slmonsen, Vicente Galliez (69) . 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença accusa o comparecl
men~o de 234 Srs. Deputados. 

O Sr. Acareio Torres-: Sr. Presidente, na sessão .4e-. hon~ 
'tém, Jogo em. aeu inicio, O;Pri!Sentel á M~ um r.~uerlmen~ ... pe
ilind$ 1ntol-.me.<;~s a.O Governo sobre a CaiXa. EcOnomice. do Rio de 
J'an~~ •. ~que téin s,ua séde á . .rua Dom ~anoel, ·nesta. capitill: · :. ',:. 
· . . E .SI!li. rectuerlmento ,deveria ser sul!mettido ho~ ao .voto da Camara.. .. · , . · · · · ·· · · ·· · · ... 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 14:59+ Pág ina 27 de 8 1 

~83-

O· SR. PRlllSIDJill.<"TE - Hoje não é dia de votação. As votações se 
rea.l.i:aa.J:n á~1 segundas, terças e quarta>"; nos outro:s dias, s6· me
diante convocação odo Presidente, e não marquei vota<;ões para, a 
presente sessã~. O requeriment(l do n':lbre Deputa.do será. votado 
segunda-feira. 

O SR. AÇURCIO TORRES- Sr. Presidente, vou proseguir na 
questão de ordem. sem dialogar com V. Ex:., que sei não devo nem 
:POSso, na ronna. do Regim:ento. 

Mas V. Ex. sabe que fica neste momento em confl~cto com e 
respe!ta1rel palavra. d& V. E:r. a minha. propria memoria, pois 
. que, mesmo em dias não designados pelo Regimento ,para vota.
ç&s, t~m sido sein'J)re submettidos ao voto dn. Camara requerimen
tos de . informai:ões lidos no Expediente da. vespera. 

O SR. P~IllDN'l'P. - V. Ex. far~ o obsequio de de>!ignar um 
·~a!!O desses. 

O SR. ACURCIO TORRES -Não o tenho de prompto ..• 

O SR. PR~CSIDENTE - E amanhã? 
O Sr. Acurcio Torres - . . . ma$ levarei a V. Ex. o nu

mero do Dóario dlo Porler Leutsmtwo. 

o SR. PR!JBimD)).""rlll- R~querimento.s de \lr~ncia e QUe tem Hiclo 
~ubmettldos. 

O SR. ACURCIO TORRES -V. Ex. está citando bem. Acn
lJEI. de me trazer uma lembrança utll. como uteis ~ão >1empre toda~ 
-coisas Que V. Ex. traz A nossa lembrança. 

'Vou encerrar a. questão de ordem., promettendo levar, dentro ~~~ 
cinco minutos, á. Mesa. o pedJdo de urgencta para que o meu reque
l'imento, hontem apresentado seja. votaclo pela C~mara. 

O SR. PIUtBlll'BIN'l'lli - E!!tá. bem • 

ORÇAMENTO 

OonUn·uaçã-.:~ da 2• dl4cUII-'<ÍO tio l"ojecto nÚml!rl• 
101-A. de 1935 (t• Legislatura.), orçando a &ce«ta c 
/Í3xl.ndo a De11~c8a. paro o e:rerclcio 4ie 1!136; com. J:~ll-
1'ecer ® Commlallão de Finançar e O~to .abre ac 
emaendas aprt:'lleft~ em 2a ~otUJ8ão. 

O Sr. .Presidente - Entra em <llscuMiio o projeeto. Tem 
~ palaVra. o Sr. Alde Be.mpaio. 

, O Sr. Alde Sampaio- Sr. Presidente, o illuatre Deputado 
l::lr. João Sim:pl!clo expUeou, bontem. â Cama.ra a. orientação que 
tomata a Comm!hão de Flna.n..:as com re8l)elto a. elabora.cão · · orco.
ments.rio.. Declarou S. Ex. que a. OOmmJssão. se havia. n.ee-rvado 
para. apresentar, em terceiro turno, o projecto que. pouvesee de 
adaptar o orçamento aos textos ~onetltucionaes e a.o mesmo tempo 
reorganlza.r as rinanças do Pa.iz. · · · · · · · 

. tÀ. pbe.se actual d!i. dl.Bcussão da lei de meios ê, ~orta'nto: a: be.m 
odlzer, preparatorla e,·~m tal sentido. ~ que venho ra.:zer d-'!!val!osas 
~onslderaçOes (Não ClJiàwdo...),'em torno dâ. lna.terla. .·. ' . . ' .. - ., . .. 

·o;,:, ,p SR. HUGo;. NAPOL~O - CpJlaboraÇão, preciosa, .•. · . · · 
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O SR. ALDE SAMPAIO - Agracleei:Jo a V. Ex.· Não PlJ.Ssa
rá de simpl€S dissertação. 

O assum-pto, realmente, tem magn>t. importancm ·.pa:ra a Ca
mara. e a situação. é premente .. Póde-se, mesmo,. dizer que o · p:roble
ma. orc:amente.rio, no BI'USil, attingiu SE'U ponto culminante. Não é 
mais admissivel tentar procra~tinar a soluc;ã.o do pmblema como 
meio mais com modo ás administra<;ões. ]lublicas de fugirem áS res
ponsabilldad~s ·que os cargos lhes· impõem. Chegamos· ao al)!Ce 
du culminaneia das difficu~daode,; crescl'ntes que tem tldo sempre 
y poder publico nas eJabo1·a~;ões o1·c:amentarias. 

As tergiversações alcançaram o que· bem se designa pela ex
pressão de ponto extremo ou culminante, a que ·OS physicos :na sua 
linguagem. denominam de ponto crit-ico, ulêrn do qual os phenome
;~os mudam de feiç:ão. - O ponto attingido é realmente €xtremo 
e culminante: Pel:> tlcficit de 600.000:000~, já do conhecimento da 
'Camar<~.. Tome-5e em conshleraçiio que nesta cifra. não se incluem 
os creditas supplernentares e addic!onnes, que, Por norma nunca 
desmentida ent todos os nossos exel"cicios financeiros, terão ·fatal
mente de vir. E:x:cluindo-se o e:x:cesso excepcional do anno de 1932 
c não se computando os creditos excessivos já votad"Os .no L" se
mê!ltre dt; eorl'Pnte armo, a média deste~ credito;;, no. ultimo quin• 
quennio, (> de cerca de 400 mil contos. Consklere-se. mais, que, da 
mesma fórma, não se inclue a diVida fh.ictuante não aPUradQ pela 
contabilidade do Thesouro num atrazo >de 12 annos: a qúal, segundo. 
estlmativ:L do illustre J)E'puta.do Hol"ac!o La!er. ~mparelha com o 
ulgarismo do de/icit, l1a casa de 61>0 mll conto.s. 

Attende-se, por fim. que não estão em conta o abono aos m!
JitQl'f'S, avaliado ~ntre 150 u 250 mil contos e as despes~ decorren
tes· dos cumprnmissoR que o Brasil vae assumir quanto ao pasa
ment•> dos debites t:ommerc!nes congelndos. 

Sem n. importanela, ainila de:.~conhecitla, re;~ultante destes com
Jn·omissoR inte•·n~«;ionae:s. sommanclu as oll'mals ·pat·cellas, vê-se que 
u ~es<~oLerto dt> Thel'liJUl'J, na menor J•re,.umpc:ão é de 1 milhão e 
750 mil contOll. 

Ora., o simpleos tlr•fie;t 11., ollO. ono :OOD$000 numll. t·ecelta total 
de .2 milhões e 300 mil conto~. >leria bastnnti", ou deveria sel-o. part 
)JrovociU" · ul•1rme, ·já .mio direi naR ruas, ~orno >~uccede entre os P'~
vus de. alta euU.ura ch·ic>r. mn.s· nu ~cinto da (.."amara. Aqui. o ;,.lar
me devia set· grande. f'm ,·iKla não ~··' ctc um clef&cit que representa 
34 1>ur cento da m·recádac.:ão tributaria do fisco federal, ·mas ·ainda 
~m mz:iltl de um de><cubertu llU~ t'!,,''U:l!a precis.~mente e.St.'l arreca:.. 
àaçii.o. e::;timada em 1. 7i>ll mil t~onto!;. nu a exce<\e. se se. ll~va:in em 
conta as .:deduccões !~:>itaN pela. Commissão de Finam:a>'!, de accordo 
co~ .. as exh;encia!'! constitudunu~s. ainda :não pl"ecl!!as, porque não 
b;j. . da.d~ })O~itivos )lara. julgai-as. 

! '· '.;;__ o ponto :lttt~g!do ~ ainda e-xtremo ou culminnnte: Pela. ina: 
' ~ . . 

riiÇrí.o da fonte' tr,butaria. · 

([)emonstrel, em exposição que tive a ho!ll·a de fazer na Com
missão de. Flnan~;a.s, que a nossa fonte trlbUt1lria e$~ .exbn:usta, 
sem , posaibJUdade ~ .J-e ac~resclmoa ·~e . im)lOStOS, ' ; · ; .. · , . . . · . 

Pa.r:J. tal fim,' oL·ganizei um q,uadl"o en\ que ~stão dispostos:· de 
wn IÍI.do, as er~dat:ões .. successlvas, feita.'! nos· dive'rsos exerCJcfos, 
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desde 1925 ; do outro lado. a l"ecelta tributar-la orçada at~ 1931; quan
do a.inda era de pra.xe, de uso nos oi-c;:amentos, fa zerem-se os aug
mentos tributarias per occaslão da elaboração orçamentaria; noutra. 

. colum.na, estão os gastos fiscaes feitos com a arrecadac:ão: ·em no-
va columna, fo11II1a.ndo outro corpo, a. producçào nacional e transpor
te pqr .cabotagem naciona l . Fazend~ ns divisões dessru~ parcelbt~. 
como· divisores da ru:-recada.çiio trlbut:lria, th;e como resultado .qua

tro columnas, que representam os quocientes . de:~sa divisáo: a pri- · 
meira column~~, repJ:"esenta a. a rrecaõação dividida. pela . receita tri
l•utaria; a se~unda,. a a.r:r~adaçflo pelos ~astos; ·a ·terceira, a n.rre

. cadaçâo pela producc:ão ; n qua rta, n arrecadac:ão cUvld!da 11el" 
cabotagem mais a illl.Portação .. 

Verifica-se que a~;: duas prlm~iral< <'Olumn:~..'<, aquellas quE

representam o curso tisc.'ll do Palz. ~e n l<l"fm S'! p onp diz~r. ~-i,() in
teiramente desconnexas I!Om n nrre-cadac;ão, \"arlando. in-dependen
temen.te da arrecadac:ii.c:., .ora cresc~do, or.a. diminuindo, ·qu;mdo o 
total at·recadado variou em sentido contrario . 

Conclui, então, no E'Studo fe ito, ttu e a arrecadac:ão nãc depen
-de mais, pelos limites que attin l;'iu. nem du ,,ug mento das taxas df:' 
incidencla do~:~ imtlo!:!to,., nem dos J;as .to:s feitos no ·'Proposito de a.peJ:"-
1'e1çoar a. eobt·anc;a fi!:!cal. Na!:! ultimas cGiumnas, pelo contl"'.a.rh), 
ubserva-se. tendo f:'m cont.t •L ll••fi~ie1wl<L t111s dado:< e~<t<Ulstlcos, qul! 
são constantes o~ quocl~nte~. 

Ora, sP a aJ•reo!Hl:u:ão ç, uma funco;:iio dt> produ(•c;â0 do Pniz: :-e. 
variantlo a Pl'Oducc:üo, \'Hrf:~ dlr,;oc!t unwntf" n at"rel,aclac;â<J' :.<t•, oscl! -. 
!ando o valor "da produc~;tu• . o.,l•llla, da mesma !orma, o V«lot· da 
:ll.rreca.ção - ~eguf'->1 ... que a produc;:iio t' um t:actor Jl~·imordial na 
determlmu;iiu <l:L :u·re<!a<l:u:iio, (' 11iio o podemo,; absolutamente ci~
<·Onsldertu·. 

Não podE-mo><, port.o.ntu. dlzlu. eu uin<ln n:t CommisHii.o de Fi
n•lnc;as, p rt.>tendPl". t>levar " rt>nda do~ hnJlc >>ltOil uando un• auJ.,"'llen
to ~ taxa~ <le ilwid!'n(•!a dt>..,.E'II imllO><to><- O reHult.ado Herln 
negativo: tt>riamo:.<, antl'~<, um:l I>E'rturhaçiio n•l )lruuuc<:ão e. pois , 
uma. reduct;ão na renda tl'ihut:ll·ia, do que um exce~<so ·de arreca
.dação pelo e!relto do augmento dessas t<u:ns . 

·.Ainda no mesmo sentido. procurei. d emoruotrat· o onuH exc:es."<ivo 
d e no<lsO.q impostos relativamE-nte á economia brasileira. · fazendo ver, 
por confronto, qual u. J:"el~iio e ntre u strrecad~c:iio tributaria e o vu.
lor da- producc:iio ,. em rmize:s mal,; adiant:ldos economicamente · do 
que o nosso. 

Estabeleci o confl·onto •lo Bra ,:!l (•om ·,I ttalLa 1-'r:..n<;a, Ingla
terra 'e Allemanha, servi.mlo-me, para. o Bt·asll, do~ dados forneci
dos no discurso aqui pronunciado· pelo Sr. Deputado .João Cleo
plías, que chegara. á conclul'lã o de que a at·rec ... daçüo braolileira cot:
siste eni- 30 por cento da renda tota l do Pai?.. Jo~xpuz, a...:;sim, na Com
miSsão d~ .Finanças, u~ quadro em que e::;tavnm. discrimilla~ !I.S 

taxas e. a sua reiação com .a producçiio. · .. .. 

No anno de-19131 s. rela~o era,..par.a:-a. It.o.lla. de 13: para a Frnn • 
..:a. 13,4;· para. a. Ingla.terra• ·U ,a; _para.. a. Allemanha. 8,1·. Em 1930, 
a,nn().-l)Ode..s& -dizer, ·t;ulminante da$ arrecadações; que vieram s-ue~ 
eesslvamente-· oreseend~'no _. pez:iodo ® . aPÓ!I-guerra,:. a .J.talia: 'tinha. 
22;1:1- para-correla!:ão ~ntre .a arreea.da.ção. .. e o valor. da. produeçãA) 
& ·.Pa.lz;. a !>:'rança: 22l a Inglatécra..: 24,9 ;: e .. a. A.llemanha.;, 23,2.;. :: .. 
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.. . Ora, o Brasil com 30 por cento p.<tra. essa. mesma· relaçii.o,·tem, 
pcsltivameTite, uma arrecadao;:ão exctlssiva para;"o va:lor :da. sua: pro
ducçã.o, tanto mais quanto se wnsldere que 'OS paizes citados pos
suem e-conomia -estavel, em.quanto o :Brasil es~ aiRd:i. em. per:iodo 
de <Jrganlza<:ão economiea. 

A IJroduci;:ã.o do Brasil .não tem :progredido· acima da cresci
mento da sua popula,cão activa, <:ontra a norma que' fõra. de espe
rar que a produeção crescesse progressivamente com o 'e.ugm!"nto 
de densidade da populac;âo. · · ' 

··.:·· 

Todo a.u,'"lllento de impostos, nestas condicões, se traduz por 
uma. elevação de custo de vida, que j::\. não .-; balxo .para a classe
média e que só é supportado 11ela massa populllr em vista das ía
cilida.l!es de meios puramente de subsi>;tencia, tlroprias aos pa.i't"'" 
novos e coiJllllercialmente atra:<:ados. 

O onus de novos tributos fiscaes ])oderia vir a constitui;: um'l. 
imposi<;:âo de todo insup.Port;;Lvel, i)rindpalme-nte para à classe nu-· 
merosa dos proprietarios, que de commum e-ntre nós exl)loràm em 
pessoa os seus haveres, trazendo todas as consequencias da desor
ganizac;ào do trabaJho nacional. 

Quero lembrE.r á Canmra em a.dvertencia ã .pbra.se, bast.·mte 
vezes citada, de Carnot, com relação aos ex~essos das ímposi~;ões 
de todo genero, feitas pelo P.oder Publico H. populm;ão de um paiz. 

Esta phrase assim se traduz: 
"Todas as agitações dll povo. sejam qunes forem a~ causas ap~ 

parente$ ou immediatas, nunca teem por motivo re&.! senão o de 
libertar-se do fardo de !mposl<:ôes. " 

O problema que ora se depara a CamQra e.ttlngiu o ponto cul
minante: Pela j(J.Zta ac credito, mesmo o representado pelos Utulos 
de divida. publica. Verificc,-se que os Est:l.dos, na ansia. de obter nu· 
merarlo, e!!ectuam uma. verdadeira caça. aos compradores de apol1-
cEOs, se assim podé.mos dizer. As apollces esta.doaes já poõem ser 
adqufl'ldas, em estabel-ecimentos banoanos, até mediante pagam~nto 
a prestnc:;lles. A União, pol' sua. vez, torça a. que e.s ca1ras de Pre- ' 
\'ldencla. recebam, como fundo de garantia, promlssoria.s <lo The~ 
souro. Tra.ta-s&, por conseguinte, de recUl'SOS que se presumem qun
m esgotados. Ao Poder Publico não é hoje tão :facU dls.-por de com~ 
Pr.l.dores, para os seus títulos como até' ha. bem pouco quando ti
Dba de resolver su!U'! apertura.s financeiras. 

As dft'ficuldarles do momento actual culminnm alnÍL1., . coma 
uma tensão, por mais teml)o insupportave!: Pelo clescala.bro fina.1t~ 
cclro r~ltante da. ctesva'lartzação da no.ua ?lt.Oe'da· :São colhe diie1· 
que nossa moeda mantém ·seu Wtlor no mercado Interno. O valot· 
acquls.itivo das moedas Jdentioos á. nossa. - moeda. papel, de curao 
!Ol"ça:do - é sempre um valor quantitativo. Mede-sê 'peio volume 
em circulação. A sua depreciação se manifesta pelo numero .::rescen-
te de pessoas aptas a adquirir objectos de alto preço. " · 

Que este .flumero diminuiu .sen.sivelmente no Bras.il, n·ão é Pl'E>

clso•lr muito la.nge.para. verlf:içar. :Basta.· observar o pben.omeno n11. 
pro'l)ria Capital do Paiz, onde as casas· eommer~laes· que prospe
ram' ;e. se. <liffunde.m· são e.Q. uel!as que vendem ·artigos ba.ra.'tos. ·.As 
càsas ~Que. négociam jã. ·não direi com ·artlgDtf de ·luxo, m~ de qua
lidade superior.:. veein, .llia. a dia.. dlmin ui r o riumero de (;omprado-; 
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.res qu,e constituem sua. freguezia. E isto aqui ·no Rio de .Taneiro, a 
4espeito do jorro de dinheiro que para aqui· se- canalisa, através v 
orçamento :fedem!. 

Mesmo sob o effeito desta sucçã.o de dinheiro que se Yerlf!ca 
por toda. parte para despej~ na. Capital, ainda assim as vitrines de 
luxo - aquella.s que Eínstein, quado aq_u~. esteve, se admirara de 
encontrar num Paiz troplca:l, como das mais bella..~ que havia vis
to na terra- essas vitrines estão aos poucos desap]'XI.recendo das 
ruas princlpaes da Capital, que já não Qstentam o mesmo aspecto 
dos tempos anteriores. 

Devo insistir no assumpto tratlldo neste momento, do valot· 
aquisitivo interno da nossa moeda, }')or me parecer commument~ 
mal interpretado. 

Se :a inflação de meios de pagamento não se effectue.. por di
nheiro corrente, de modo que a relação entl-e o volume economico 
e o meio circulante não se altere, os objectos de consumo não a.u
~entam senão lentamente de preço. 

Ess:a lentidão no cresci'Inento dos preços, resultante do facto 
dEt inflação se e!fectuar ·por titulas de credito a longo prazo, e não 
titulas de credito immediato, como é a. nota de dinheiro faz com 
que a população não se aperceba da depreciação da moeda, jul
gando erradamente os seus effeitos, <:om<~ uma valorização dos 
tens. 

O SR. LAUDJ::I..INo GoMES -De modo que V. Ex. é contra as 
emissões <l.e (\;poUces e a favor dati emissões dE' moeda corrente, di
nbeJro papel? 

O SR. ALDE S.A..'\IPAIO - Ao contra.rio. :-lão disse isso. 

0 SR. LA.U!>ELINO Go:r.n::s - Estou pe1·guntando a V. Ex. • 

O SR. ALDE SAMPAIO- Não POSSO. de um modo catesorico, 
dizer que sou contrn. ou a ravor disto ou daquillo, depende das con
dl<::ões. D!go tií.o somente agora que se o Paii disp~e de credito ))Qra 
·lançar o.Polices é Jnutll penso.r, como solução, nesse lan.::amento. 

O SR.. LA.U·DELI:No GoMgs - V. Ex. nií.o acha que W:l a?ollces 
.rouba.lll o proprJo erarlo publico, porque é um dinheiro congelado? 

O SR. ALDE SAMPAIO -Absolutamente. 

O Slt. PAULO MARTINS- Nado. disso. E' um emprest!mo internQ, 
como qualquer. E' melhor emtttir avollces que >dinheiro. 

O SR . .A.LDE SAM:?AIO - A a'PPlica.;;ii.o do dinheiro ·recebido 
ern troca. dos Utulo.s de divida.. @ que decide se a operaçã.o foi boO. 
ou mã para o Thesouro. 

O Sa. LAUDBLJNo GoMES - O que pod·emos t'o.zer com apolice!!l 
adq ulridas? 

0 SR . .ToSJC' AUOllSTO -;- Negativa (, a emissão pura e si~pie~ .. 
J() SR. L•umm..J.No GoMES -'Temos ma.ls de um milhão de con-. 

tos ein' apolices. E' ·um dinheirO, essé, todo congelado, desappareci
do d2. cire~Iaçiio. · · · · · 

O SR. PA.tn.o MARTINS- A que chama V. Ex, ·•um mUhii.o·de 
contos congelados"? 
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o SR. LA"UDELINo GoM!;ls - Congelados porque -não é l)osslvel 
comprar qualquer mercadorta. com apolices. 

O SR. PAut,o MARTINS- V. }~x. está inteiramente e'quivOj)ado. 
As a.polices podem ser vend.idas, obtendo-se asl;!im. o valor que as 

·mesmas representam~ 
O SR. ALDE SAMPAIO -Voltando a considerar, Sr. Presi

dente, 0 assumpto do valor da nossa. moeda. repetirei ·para. termi
nal-o, que no nosso caso, em que foi mantido ou pouco alterado 
0 meio monetu.rio circulante a depreciac:ão passa a referir-se ao PO· 
der a<.-q"uisitivo da propria popula<;ão QUe é ob:·igada a se abster de 
comprar. el'ltt·anclo em verdadeiro regimen ·{!e economia de prova
<;õe>t. 

O ponto a que a.ttingiram todas as dl!ficuldades que se apre· 
sentam no actual )Jroblemot. orç:am('ntario G ~ind:~ e por fim culmi
nante: 

Pelo ·recurso aos uUtm·os e:cpedlkntelf qtW c11tiio em vigor. 

o SR. I-.\T1DELlNO GoMl;lS - Quaes são ~sses r~cursos? V. Ex. 
não sabe que o Governo não pode Ja.n~ar mã.o df> recm·sos extranhos 
úquelles existentes'? Seria o recur~o daquelle jo!!'lnho do .. rapa
tira-põe-deixa" .•. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex. deve endere<;ar sua per
gunta a.o Gov-erno. que está. lançan-do mão desse::! recursos. 

O ~n. LAun&J.INo Go~~- V. Ex .• que é da~ grandes autori
dades no assumpto, nesta C:J.su. deve orientar touo o :;eu trabalbo 
vl,;a.ndo a guerra a. esses expeuientes repro~"aveis. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Esses expediente>~- digo-o, agora, 
uo nobre Deputado - os de QUe tenho conhecimento e e11tão sendo 
l'""tt'>~ em uso velo Governo. vou cital-os um })Or um; 

Consiste um dellel-1, na cont(l <-"Jrrc•nt;: allcrta no Bum:o do Bra
·•il, em virtud(" do:< Deeretos m;. ~IJ.3!1:l. <le 11J-!J-U13l; 24.036, d~ 
:!G-3-1934, e 24.450, de 22-6-193·4. 

Por esses decreto~. o Governo paJ::a juros àe 7 por cento ao 
B:tneu do Bral<H e rt>e("be 3 pm· <~f'nto de juro!;' :<Obre a. ttrrecada<,:ii.o 
tributaria. que se canuUsa pPio refel"ido -estabelecimento. Essas im
llOl'tancias nãc> constam da proposta <Jrc:amentu.ria ~ A Com.mlsl!lão 
de Finanças solic1tou informn..:ões, creio que do Sr. Ministro de. Fa
Zt!ncla, e em Virtude das quae!l 1-\J'Ireosentou a. ~mendn, n. 15 {~ prO
posta or<,:amentaria, com a rPd!tct;iio llt<,.lm expre~sa: "'Elevem-se 
de 200.000:000$000 ag <lotm.:õe.'< <lo :mneoxo <'orre»vondente ao titulo 
da. despesa. - Ministerlo llfL .f.o'azenda -· J)H.nt o~ servic.;os tle juros e 
amortlza<:iio das opera.<;õe!! deo <'reclito renli:oo.ada~ para cobrir os 
tlcficits do exercício de H34 e antel'iores. e, be-m a'!slm, para acqul
sição de ouro pelo Banco do Brmdl . ·• 

A emenda. porém, despida deo qualquer expllca~ão -mlnucfo.M~ 
nÜQ esclare~ convenientemente a sltuadi.o do Governo para. com 
o Banco do Brasil por ef!eito desta conta. 

Por ella não se pode saber qua.es as quantias destin6das. .:i. 
~quislçã.o de ou~o e ao pagamento de contas jà vencidas. : Ignor!l
se, de egual sorte, ::~e nesse!:l numeras estií.o ou n~ .i.ncluidos os- ju
ros. que: o poder publico pagR ·ao Bnnco d'O Bra·su em raZão da i:on-
ttl corrente mantida. ·· · 

• 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 28101/2015 14:59- Página 33 de 81 

-89-

Parece-me, assim, 9ue . n C~missão de F inan<::t!';:_ empenha
de, como se acha em dotar o orçamento c~'l!n cifras verdadeiras e 
esclarecedoras da. situaÇão ao Pai7: ·- empenho <iue todos reconhe
ce~os - deveria. ter SÚ!o mais Hevero no l"ecebimnto dessas fnfor

. ·m·açõ.es.· Afis"uri~s~-me deficitmte o_ titulo :;era! ele que abram~·e 
englobadamente ~agaznentps ao ~.anco d-o Brasil t·elativos á com
pra de ouro, e serviços de juros _e amot·ti:>.t~~ão, accrescendo a cir
'éuÍ:nstancia de amo haver especl~l.caç:ão ~em do;monstri!.'\:ÜO m.inu
ciosa dos credito!! ll.esse -estabelecimento ban c<u-io . ·.. . . . . . . 

outro elq)ediente adoptado pelo Governo como · soluo::ão· ás diC
·ficuldades fino.nceiras, consite no d.eliconto de prrnn:issorias 4o Th.e
souro . na carteira de Emissci'<> c R edesconta do Ba-nco de Brasil. 
Por alterações do primitivo decreto que instituiu es..c;a Carteira, 
teira.s ao tempo do Governo discpctonario e recentemente reedita da!'< 
na. ';varia" do Jornal do Comm.crr.:iO, lida -d~stu. tribuna pelo nobre 
Deputado Sr . D a niel de Can·alho, o GÔverno - pri.meiro o p r oviso
rio, depois o -constltuciona.l - tem apresentado ao Banco do Bra
sil promlssorias do The.souro em troca de dinheiro. o que dá ense
jo a. que, na !a.lta de numerorio, o Banco lance mão de ta~::; titulos 
para emiss~s . E' pl'~dente perigoso na; pratica ·<Je todo:;, o::~ l>ai
zes, sendo assaz conhecido o exemplo do B.'l.nco de Hespanha. s~ 

-niio se pode dizer que esse caso tol factor- decisivo n a queda da mo
na.rchla. hespanhole., todavia se reconhece te r sido deveras p repon-
derante na mudan~a de Governo. · 

O SR. D1N~ JUNIOR - Houve a c-.J.mpa'nha contl'>l a peseta" pro

vocada por agentl'S !nternoll ~ o>xternos. Exactamente nt-xsa occasú1•1 
e u pa~;;u.va pela Bet~panh:L e pu:ie acompanha r o que .ulli «:Corria. 
1\-resrno nesse palz houve emf..'-'s~o. Brn!.ttir sem <..'t>ntra-partida, real
·mente, f in!lacciomu·. Maiô (, tnecl>~o dlst!nguh·. ~em Kempre quan
do se augmentu. o meiu circulante ~em ~tro out·0 >;e lnUaccionu . 
A~ erniS8ões pa ra obras de fomen to, )lor exemplo. tlõm a contru
I>artfda; ~ o que ~Je pode chamar <le moeda. e rn es tudo potencial. 

)O SR. ALDE SAMPAIO - Restrln~Jcl;~ ainda mal~, d.i:t.endo 
não obra.<~, mas . productoll c'ommerclae~. que ~o~irvam d!' Ja.stro, ~ol> 
determlnadwl condic:;!les e ~obretuclo emll<l'IÕ~A Jlara fin 11 de credito r~ 

pro_4uccão. .· 

o sit. Lo\UOEI.INO G<!MiolS - Mll.:i! niio (: !IÚ o ouro que ~erve- de 
lastro. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Com t>ste "YITtem:t .de emíttlr para 
!!:Upprlmento ao Tht-souro, temos· no· Bra~<fl nintln o inconveniente 
<ie· formar uma preveno:;ão •·ont1·a a6 emi.Bs~s boncari~s. j{t por 
Varias vezes tent.'l.das' e ntre nú:<, ll('m resuiu)do.s" pra.ticos 'e "sem tet• 
sido liO>Ut!vei a sua conttnua.::ão . Essm~ ·eml!'lsõ!'.S ~ão·. ·como se sabe; 
~:so commum ·e· 'Vulganz:\do n M PGlzes de lasti'O ouro. O Brd.-qil 
não disporia desse fu!ltro para fnzer a.!\ 1\U~ emis!\ões. N ã o serin, 
por~m. inteintmt'nte· de~a.bldo ' ~ué ·se ·:in!\titui,;isem ·~q_ui as emis
sões barica.rtaa, · 'resguardada~. E bem.· 'de 'v~t', de cautel~ mQiores do 
rr[l~ · Aquello.s que exigem o lastro ouro. 

. ·O· damno e .a.s- perturba~ões pJ.:ove~lent~ ·(\as .e.I'Il:is$Ões -sobr(l 
ki,Si:i-ô · 'ae · tltuios do Gover:no ,vi;eJ;n . indh~Pot: a.-. J>O!>Ulac~es contr-.1. 
IJ,Ü:a.i(iiiér'.e~Pe<:te ~ emisaão. -·· ..... · • . . . .. . .. ; . . 
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O SR. DXNIZ JUNIOR - Esta. se vendo uma mentalldade con
traria. ft.:5 mesmas. Até entre os tidos como· technicos tudO' i.sSo é 
visto a eatricto aemo - sou ou :nã.o sou infiacc!onista. No caso do 
Brasil - e repito e.gora uma expressão por mim usada e que pa
receu chocar um :pouco a. technlca. contabllista - onde existe como 
que um arthritfsmo do meio circule.nte, porque quasi todo elle está 
dentro do Banco do Brasil e dos Bancos extrangelros e menos de 
um tert;:o é empregado nas actlvidades nac::ionaes; num ca.so como 
este, é que se impõe a emissão a que a.Hudi e que V. Ex., creio, 
tambem. acceita. 

O SR. !ALDE SAJI.!PAIO - Acceito a emissão bancaria como 
meio de promover a elasticidade da moeda, facto inteiramente co
nhecido. 

O SR. DlNIZ .JUNIOR - Evidentemente ; e que sem a emissão 
b!\ncaria não se pode !a:z:et' . · 

O SR. ALDE SAMPAIO - o l:Ls tro congele.do por deposito 
de ouro tem a. gl'ande vantagem de ser um meio de controle dessas 
emissões. 

Ora, se Q Brasil não pode instituir a emissão bancaria. sujeita. 
a. esta especie de freio, como o !azem a.s nações que dispõem de 
vuro capitalizado, naturalmente poderá intenta.l-o, por outt-a ma
neira, procurando não abandonar o proposlto de, pouco a pouco, 
conseguir o laatro ouro. 

O SR. Dx:r.-u: JuNioR - Gla.ninl estuda interessantemente· este 
Ítssumpto. E' o que clUona "estrlcto consumo" . 

. O SR. ALDE SAMPAIO- Como melo de obtet' recursos para 
toda sorte de despesa.s, ha, ainda. o eXpediente que o Govex-no põe 
~m pratica para resolvex- 33 suas penurias flnanceit'a.S, com. a pe-
11hora de 35 por cento da4 cG-m.biaea de exportação, tributo· que pesa 
lncon.etituc!onalmente sobre o mercado exporte&lr e não figura no 
Orcamento da. Receita, a despeito de lnnumex-as despesas consigna
das na lei de meios serem por elle pagas ou beneficiadas. 

Sobre a incon::~tltucionalldade de88e expediente foi formulado 
requerimento, pelo nobre Deputado Gomes Ferrs.z, a!lm de que 
sobre eUe se pronuncie a Commissão de Con.sUtuição e Justtç:a.. 

N;w tra.ta.rel do seu aspecto essenc.lal. Quero, en-tretanto, re!e
rlr-m~ ainda G.O tactC) de ser consignada no Orcamento a. parte 
relativa ll. despesa,- sem que seja incluJda u que diz .respeito á .re
ceita. 

Á Constituição detennlna. que .todos os supprimentÕs hão de 
tlgurar no Orçamento, Nlnguem pode. negaz- seja aupprimento o que 
o Governo exerelta, urecada.ndo 35 por cento das cambia.es de eJt

portação. E' &upprlment0 de fundos pe.ra.l)aga.mentos. Se. a. despe~a 
correspondente a. esses pa~amentos figura na ]lrOposta. orçamenta.
rln., é extranbavel não figure a quota, representada .por esses. 35 
por cento, que equivale a. .ume. a.rrecada.c;:ão em ouro: 

AliAs não 90 quanto ~ falta. d-e inserção d~te fundo ·de receita, 
inas alrida se observa deficienc~ ná. p.roprla. consigna!:ã.O de des.., 
)Jesas onde occorre este melo de pa4ramento. · ·· 

.AS8Im é, por exemplo, na verba. VII do Titulo r, ·do ·lli!inisterlo 
da Fazenda_ e;xpressa. sob a rubrica.: "Compromissos do Thesouro 
Nacional com 0 :Banco · do Bra.!!ll. ·A Commlssão, pelo facto de se tra-
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tar do prixn~J~o or~am~nto. ~ue se. fa:z: com rigor aPóS. a constitucio
nalizaçã.o do Paiz, ~ mais uma vez manifestando o. interesse de res
guardiu." a~. finanças publicas .. de.ve requerer. do Executivo infor
mações mais amplas nesse .sentida. Na especificação da verba, de
clara-se simplesmente: para pa.ga.ID.entos decorrentes do$ aéoor
dos ingle~ americano e !rancez venciveis no exercicio .. " 

Não se fica sabendo em qUe consistem esses compX"omissos que 
se vão ~;~a.tisfazer. Referem-se aos juros instituidos, como ê do co
nhecLmento da Camara á taxa de 4 por cento? São fornecimen~ a.o 
Banco do BrnsU, directamente resPonsa.vel pela 1mportancla. dos 
seus compromlSilOS? São amortizações ou annuidades q,ue o Gover
no· esteja :fazendo, para pagamento de emprestimos, abstraindo-se 
ou inão dos 35 pOr cento das cambiaes de exportação Que colhe 
no mercado? 

o SR. SAMPAIO CoRRt:A - Talve:z; seja o primeiro pe..gamento dos 
congelados. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Sei que se trata do::; p1·irneiros COI\

gelados, mas minha critica não fica improcedente. 

O SR. SAMPAio CoRRSA - E' àe todo procedente. V. Ex. :for
mUlou tres hypotheses e eu accrel!Cento wna. quarta .. 

O SR. ALDE SAMPAIO 
diz ~ V. Ex .. 

O Sa. Sut:l'Alo CoRRJ;;A 

informou na. sua proposta. 

Percebo agora o que muito hem 

Mas, em vefdade, o Go\·erno não o 

O SR. ALDE SAMPAIO - PerfeitamentE', E mais uma obs-
C:uridade .. 

Nesta. mesma. -ordem. de causa~;~, não ê men01;1 obscura a con
signac;:ã.o representada pelo numero 1 da Divida Fluctuante, sob n 
rubrica de - Dividas de Exercidos ence~rndos - A dotação oro;a
mentaria. ahl se prescre\"e de modo geral ~para pagamentos de dl
vidas legalmente a!lsumida~ em exercfcios anteriores." 

Se a. divida consolidada, cuja nature:ca. E conhecida, vem a.m· 
plamente discrimln:tda. na proposta. orc;amentarla, não se compre· 
hende que sejam abrangi~ por mn titulo .generlco. dividas de 
exerclcims anteriores. sem que ao menos se dEM:lare a. especle de!l
tas dfvid&ll o moth·o da sua preferencla. <le pa.gam~nto no me.!o 
de outros debitas que se deixam se= pagar. na !mporto.nc!o.. de 
seiscentos .mil contos e a.u·azo de doze annos. 

Reingresso, Sr. Presidente, no assumpto de que me venho oo
cupando: o problema oro;;amentarlo nas sua.s Unhas ·geraes. A Ca.
mara viu os expedientes extremos que estão sendo postos em pra
tica .. 

.Os expedientes. porém, têm sempre .prdZO llara ~e exgotar. E:;
ses, em uso, já estão ficando fora dei prazo, pouco mais pode~larn 
render. 

~utt·os expedientes, ainda não exhnustos, quem os tenha que os 
aPt:esente .. 

. . . Ante·h~ntem,. o illustr& professor, nosso nobre collega, St" .. 
Si!mPe.lo Corrêa, me repetia, aqui, no recinto, a ph1·ase de Cotegi· 
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pe: "O ãet·icit ~ ·o dinheiro . ing lez": Podér-s~ia. ampliar, diZendo 
que naquella época do jogo Internacional, do · marco, o deficit. na Al~ 
lE-rna.nha era o dinheiro internacional. 

o SR. DtNtz J'GNioR - Tornou-se. 

O SR . ALDE SAMPAIO - O deficit francez, e. o tempo da R~
volução foram os úS!iignados, da aventura,. do utopit;ta Necker, co.:n 
:1!;'- ... consequencias desastrosas que todos conhecemos. 

· O SR. DLNIZ JmnoR - Os grandes povos, em vez de permitt1-
rem que se jogue com elles, jogam com os outros. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Mas nem sempre os outro::~ pennit
te:m esse jogo. 

o SR. SA.'\1?.11() CoRR~- Mas v. Ex. não Í{:DOrn que esses a.8-
.Yignado~ tambem levaram muita ,;:ente á .:;-Uhotin:t. 

O SR. ALDE SAMPAIO -Esses expedientes, porém, a bisto
r ia i». os rl''<elou ao conheclmP-nto dos povos. O àe/icit bras!~elro nãl) 
ser-J. mais o dinhl'iro ingll'z, nem o dinheir() internacional. . 

O Sn. DI::>~xz JuNIOR - Que tossem intelligentes - comprassem 
tltulos das di"idas das municipalidade; desses paizes: Mas imagi
naram que iam ex plorar um povo de cerca de 8() ·milhões para viver 
a tripa forra. 

O SR. ALDE SAMPAIO-:- S6 a aventura dcs assionados fran
ce7.es, com os risco!'! a,;:dgnalados pelo illustre representante do Dis
t r icto Federal, têm campo 11vre para novl18 experiencias, se os nos-
sos dlrigente::s Jntt?ntam ~rl<lstlr no re;;imen de a.ventUralJ . • 

o problem a t>xlge, entretanto. uma soluçiio' e não m ala expl'• 
tllentes. 

O SR. Dz::uz J't:::Ntok - Estou de accordo com V. Ex. Os expe
dientes níi.o si«> mais passivels. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Cumpre-me, todavia, decla rar que 
t:sta soluc;ii.o não pode partir da minoria. 

O S&. DZNIZ JUNIOR - Ahf discordo de V. Ex. : deve pru·tlr de 
todos, l)orque se trata. de ume. causa do Brasil. 

O SR. ALDE SAMPAIO_: Explicar.el a V. Ex. porque attir
me! 'caber a solu<:iio do a.ssumpto á. maioria. 

O SR. DrNrz Jux10n - S6 se eXistir uma eausa t~hnlcn. que 
me surprehenda.. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Niio. E' porque a caust~ envolve ~~ 

}oroprla vida. política da Nnc;iio. A CommissàQ ~ o or;;:ii.o maiJl llPI'O.
pria.do para essa. solução. visto como é o orgão que pode est:tr em 
coilt:tcto directo com o P oder Executivo. 

O Slt. DINtz JJ; Nion - Pode tambem partir da. .Commissão. 
composta de elemt-nto~ du maioria e mlnorlu. (I.Ue. alilis !le cont:un• 
dcm nessas nsplrnt;ues ~ nesses cuidados, sem frontei ra~ partldaria~. 
'l"cmos ·a prova, pelos estudo!! produzidos d;J. tribuna pelo Dl'put.ado 
Jt>~1o Cleopbas e pelo eminente me~;trt? , Sr. Sampaio C~rréa. Isso e 
t<'.J.' combrehen~ da nol!&l posição; ter no~;io e-xacta desse sector da. 
vida. nnc!onal. Niio estninoR aqui.· quanto n. eNtá m nter!n. embora 
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rasgando sedas. u.n.s com .os outros, -para perturbar. u.. vida. do Paiz, 
em ·i-azã~ de divergencias POllticas. (lue deveriam ficar lá fOra. 
· · ó ·s!i.- ALDE- SAMPAIO -V. Ex. tomou espírito ;diverso ao 
encarar à questão; por isso, o seu aparte não. vae merecer, termo 
por termo, a resposta que, com satisfiu:ão, me competeria dar. 

Desejava referir-me unioo.mente, ao aspecto pratico da solu~1o 
do problema. A minoria já declarou mesmo, pela voz do seu leadeT. 
que não negava sua col1aboração para resolver _os grandes proble
ma.s nacionaes e que considerava a elabora~ão o~mentaria um 
delles. A collaboração, porta.nto, a. que· V. Ex. allude está a mino
da disposta inteiramente a exercel-a com as forças que cada um dos 
seus elementos possa fornecer. 

O SR. DrNrz .JuNIOR- Aliás, como V. Ex. tem feito. 

O SR. ALDE SAMPAI<? - Apenas tenho :t:eito ligeh·as consi
<1~?rações, s~m maior valia. 

O SR. S.U.U'Aio CoRill'!A - V. Ex. me pem1itte um aparte? 

O SR. ALDB SAMPAIO- Sempre com o muior prazer. 

p SI{. SJ.MPAIO CoR!tâl - Par-"'- act'entuar uma discordancía, 
seja do conceito emitti<lo PE'lo nobre DP!ll.lt.aclo Dinir. .Junior, seja 
mesmo .pelo adduzido l>Or V. Ex. No c>aso nt>m ú minori:J., nPm á 
m.a.ioria., mas ao Governo cumpre indicar •u• solul!õe~. Maioria. e mi
noria, harmonlcamente, pndPrão pstud.ar a~ >~olut:õf!s .propostas l10l:' 
quem está nas condi<:õe~ tle ex..,cutur. A t>!!~ coli~lhur~H:iio n. minori~L 
jamais se negará. Elle !'~tá, ha \"<trio,; diaM. eomo que Jll"uvoeamlo 
o governo ao jJesempenho da íuncc:ã.o. QUe lhe c~he, de indic:m· as 
solu<;ões ·que julgue poder appUcar ao rnomento. 

0 SR. DINJZ .JUNIOR - V. Ex. não acha qul', afínlll de contHR, 
mesmo com argumento que nos tra2, com a chu•pza de sempre, as
sim como quem está !alando de sua cathl'dra hubitual ..• 

O SR. SAMPAio CORP.~ - Perdão! Não tenho ca.thedra alguma. 

O SR. DtNIZ JUNlOH- •.• não acha V, Ex. que. afinal de con
taS, todos se sentem um tanto ou quanto embara.~ados paru. toma!· 
u. inlciat!vc. da obra de conjuncto a ~l'r desempenhada'! E' porque, 
dt' 1::erto modo, toda e~ historia depende da flxa<:ão õe detet·mi
r.ados planos economlcos que u. Constituicão preconiza e cuja ex~
cução não cabe ao Executivo, mas ao Senado. 

O SR. SAMPAIO .CoRIU:A- Perdão! V. Ex. rt'pare as duas cou
SEI.S; ha um plano economico, que cabe .ao Senado, e ha um plana 
financeiro, qur,o incumbe ao govel'nO. 

O SR. Dr~rz .JUNIOI{ -V. Ex. não acha QUe e~se plano íinan
ceJro estít. em Intima connexão com o plano ec()nomicoY 

O SR. SAMPAIO ColtR1l:A - A solÚ<;ão premente do momento G 
para esse problema e ·cabe a palavra do ·governo, não da Carnal·~. 
que, entretanto, a estâ. pro\·ocàndo nesse sentido. 

O SR.· DrNrz .JuNioR - Estamos sendo farc:,ado~ a encarar o 
problema de detalhes, que não pode set" destacado. diquetle todo 
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O Sa. S.&MPAio CoRR:ru. - Não se pode encarar a. solução geral 
Il!lra. o B;:asil emquanto não tivermos os meios de pagar a.quillo a. 
que estamos obrigados. O Sr. Deputa!W Alde Sampaio tem abso
lutamente razão: cabe á. maioria e não á minoria a soluo;:ão final que 
deve·· se~ proposta. 

O SR. ALDE S&'I.:I::PAIO - Peço venia ao lllustre professor 
Sanu;~aio Corrêa ]Jara, acceitando inteiramente as razões po-Iiticas, 
completar a extensão do SeU c<:>nceito, quando de principiO dec!aJ:QU 
rtue só o governo deveria dar a solução do problema. 

O SR. SAMPAio CoRR"E:A -Eu não disse que só o governo: cabe 
v.o governo. 

O SR. ALDE SAMPAIO - M:u.ito bem. disse V. Ex. com in
teira justesa que cabe primordialmente ao governo. 

·S. Ex. asseverou que minoria e maioria .estariam em har'mo
nia para resolver o probleln6, orç:amentario. 

Accrescento que esta harmonia necessita extendender-se entre 
a maioria e o Executivo para a solução definitiva do problema. 

Se a Ca.mara, ))Or~m. não conseguir a solução de harmonia ou 
de coordene.~ão nos termos constitucionaes, por intrans!gencia ao 
Poder ExecutiYo. sempre inclinado ao augmento de despesas, cabe
lhe o direito e é seu dever apresentar a so-lução que julgue mais 
acertada, compelindo o Governo a que a cumpra. E' esta. uma das 
funcções precipuas do Poder Legislativo a que elle não se pode fur
tar. sem ma:lsinar o desempenho de seus deveres publicas. 

O SR. SAM.PAro CORR"l;lA- Não contesto e concordo com V. Ex. 
em absoluto • .neste particular. 

O SR. ALDE SAMPAIO - A solu<;ão. portanto, se não est<l 
na mão da maioria, se não esU.. na mão da. camara. depende em 
uitima e.nalyse, da compressão que esta exercer sobre o governo. 

O SR. SAMPAIO ConRE:A- Perfeitamente. E é isto o que a mino
ria está. !azendo, rorc:ando a apresentação de prOgramma que até 
lloje não existe. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Por isso, concoroo com o aspect•J 
llolit.ico que v. Ex. apresentou. salientando, por~. a responsabl
lid&;le da. camara para. o caso. 

O Sn. DINiz JtJ~IOR - E' precfso fazer uma -uniot~ sacrec, 
o~de s~ colloquem os intere!ses naclonaes acl.m.a de tudo. 

O SR. AI;DE SAMPAIO - A minoria está diSposta .a fazer 
uma 11-11·lcm JJG.CTee com a. maioria. mas, se nessa unío-n. não fOr :partl· 
cipe o Executivo, ê dever da Camara, fóra de comblna<,:ões ou de 
·union.s aacrées, impor o que achar melhor para a. solução do pro
hiema. brasileiro. 

Aqu11lo de que tenho falado at~ aqui, Sr. Presid~nte, se retere 
c>xclusivamente ao problema orçamentario ·em si, ao supprimento 
de tundos para as despe!!as do Paiz. 

fAÍri.ill!.ando as minha.s condições, tratarei agora de outro as· 
tJecto do problema. orçamentario, relativo á. applka~;ii.o das verbal• 
nos .servil:;os publicas:· ou seja o propríl> desempenho do orc;:ament~· 

Não quero, neste particular, referir-me âs func!)ões do Estado. 
ele modo geral, na incumbencla. de manter n ordi!m e a .:-~eogüranç~ 
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ou: de l!rover ao bem publico; mas examinar l!e este bem publl· 
co estâ. aendo provido pelos dispenodios feitos a custa das autorizt• 
ções orçamentarias; apreciar o objectivo das verbe.s que estão oon~ 
signadas no orçamento sob o aspecto de sua utilidade, indagando do~ 
f;ns a que se destinam os· d!spendios de dinheiros publicas e veri
ficando se taes verbas têm appUcações em beneficio da população · ou 
se representrun méros gastos de dinheiro, sem qua·lquer utilidade. 

Parece-me· deve ser- esta a preoccQPa<;ão principal da Camant 
na elaboração 0 rc;amentaria; determinar o objectl.vo das verbal'. 

Se uma verba não :pode sat!s!a2er um fim de utilidade, se un1 
dispendio, a despeito de seu bom proposito. não pode conduzir a um 
resultado proveitoso. por que manter ·llo orçarnent-:> verbn..o; de~t.<l E'~
pecie? A que titulo encaixar verbas para presunliveifl beneficio~ 
que, a mais leve analyse demonstra que, na realidad~. por eJ:<ta. ou 
a.quella circumstanda não poderão se effeetuar? 

As despesa.!! com os serviços publicos tilm um objecto imm~
rliato. Os seus effeitos podem. ser directos ou indirecto~. a sua nu
tureza de ordem material ou moral, mas não se gasta sem esperar 
resultado. Ao :fim de cada exerciclo, E: licito per;;-untar quael>! o!i 
hene!ieios que conesJ)ond7ram {t.s despesas feitas: qual o patrimoniu 
moral, inteH.-!Ctutal ou rn!).terial que, J>or cffeito de cada verba or
çamentaria, se accresc~a a.,s ben13 da ·Nação. 

Ora, se pomos verbas no sentido de investigação c estudo do 
~ssumptos, admlttindo que se chegue a tim :~atisfatoria, e · par>L 

o resultado d6$sa especula~ão nã.o temos recel)tacu!o IllElteriaJ, du 
que nos serviria isto? De que nos serviria, digamos. ter conhec:-l
rnento perfeito de todos os cursos dagua do P:llz, se não fOra. .par:• 
UDl. d!e. contarmos co.m. turbinas e macbinas electrlcas que apro-
veitassem a..<1 Quêdas desses rios? · 

.Friso com outro exemplo a importancla du ~S!\Uml•to, tr:1zen\l•> 
ú analys~ o serviço que, com applauso geral de todos nós. ~e d· 
f~tua actualmente no Paiz - o '.le estat!stica. 

Ora, Sr. Pr~sl~ente, com QU<' fltn ~I!' obt~m e~t:ttit<tica:c< ? Ct'l'· 
tamente não será. m era curio~Jidade. Poucos nos a deanta sabt>r 
se a. producção actual do B.-asll Vele n dezesels milhões de conto~ 
011 ·::~e atttnge a vinte milhõ~. c::omo querem muitos, a!!irm:~.ndo 
contra os dados esta.tistlcos . Se nú11, particularmente, não pudes
semos tirar desse conhecimento vantagens para a · : :o!u~í'io ~·ou
t ros prob!emu.'l, se nOl! danos da. el!tat!stlca não <;>stinssem prestJ~ 

os problemas de transporte terroviario, transporte~ marltfmo em 
ligaç:iio com o problema de abastecimento das capimes e dos nu· 
ele os d~ populao;:iio lon~nquo3 dos centros de producção. 

Pergunto eu: por que gllStar como ga.<~Úimos. com ;1 repa-:-
tiçào de Estatistlca, 6.000:0CJO$, senão para adquirirmos conheci
mentos qUI.! · auxll!em a solucão dos problemal! naclonaes? Se :w 
\·erl!learmos, pelos da&>s esta.tl!>ticos, que o trabalho n:tcional nfL" 
s~ vae tornando mais efficaz em proporção com o augmentó du 
ü~nsidade (la popula~ão, nã.o lhe pro,amos n.:mhuma providencia; 
se _cons,rvamos o apparelho que fornece os dados estatísticos e 
al~nclonnmos os problemas o. que elles vinham .;>crvir, bem certo :t 

c~tatistlca nada mais faz do que satisfo.zer a no~sa curiosldad". 
E' esta anaJy:;e, Sr. P•esidente, que con~ld!!ro · pdmaclal e.::> 

t·x:une; saber-~? em utilidade, ou não, elo· obJ•~Cto uas verbas, 1a 
~un vantag~m a~tu'l.l ·ou remota. 
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~esse sentido, a ana}yse b:Jse1·:a tit: !§€' r.~r··~·h· ;í. proy,ria or~ 
;,ranízaç:iio dos JServiços publicas c aos :.:a>'tos com prO\·eito ou d~s
J•~rdi~io dos dinheiros do Paiz. 

Tive :1. honra de in;,.--ressar ·na Comll!l~siio ela minoria. f01mada. 
pura tratar dos .~stuc'!os or.:;unwntnrit•><, Comml~sil.o ··de· qu;; fa1:<) 
parte por nimia bondade !'. g-f'ntileza do noNl<J ··readet•'' ..• 

O S!t. JoÃo N'kvE5 - Pelo contrurlo; ]>elo reconh\'r;imento dos 
;;randes meritos de V. Ex. 

O SR. DI:-!IZ .TUNIOR - V. Ex • eHtíl nu 14eu lugar. 

O SR. ALDE SAMP.:,Jo ·- ... e nh! ('Dm nutrn,; ~olle;;a~ fln·
mulei notas l'elath·a~ a esta ol'l~>llla<;~o <lu>< .. ~tutlo.~: th·e :1. hom·a 
Jê tt .. J.zer not::t.'i àe e~turios Hl .. !'i~t.· ~enti;lo, ll(~t:J~ 11ul~ clt·\·ein. Rer en
<-a.minhadas aos dois teJ)l'\<''ientant<•:i tla minori'l na (!Pmnli><;,;ào ~l(! 

Financ;;a~. afim d·~ ;,;en·il'em <·umo t·ll~nwntu~ d•· nuxilo na apreC'i:l
t:t'to n'l.ais ri~o:-os.a. QU•:o ~tJo var;, .. l):~u(a, ... tll•t·, \H'~"'a 1. ,Hunni:-'~.;io. ~ohre \:L 

proposta Qrçamental·ia em ;;," •li~"u:.~·,.,, 1'111!111 !'ui lia ru·om <•;,;sa do 
,.;eu ll!ustre Presidente. S1·. Joü,, :-llmt•llt:lu. 

Tanto a minoria s!?' nch:t nu prPjiHI<tln cl·• c•t•tlal•llt'H\', tanto foi 
esta a, irnpt·esHão que pudt> t•ulh<'l' nn qualhlHtl<• ,,,. uwmt-.·o tl't com.
missão. que essas notas tl'l.l?,t'm t•nluu t•Jlilo{I"Ullll\' ·.,~ tlí:t.crt>s: "},;men
u<UI offerecidu.~ pela minm·ia Íl Cnmml!ll'tlH tlt• }o'lnun<:;as, no propo
Hito de melhor aperfei<:oar o~ Ül"l:llmt'Hlu!l ,.,,. lt<:ces><ldu.de;,; do ~e··

vít:;o publico". 

Hn. pouco, salientei qU~> :i mniii!'ÜI •·nmpt•tl~ 1 dn~ ~lu4âu ,w 
problema or<:~mentat·!n. A,.:nJ'r! tc•nlw qllt• \'UllHI' uu assumptu lJUl''L 
t•Xplic.'ll', em termos conc!'t'tu.~. n ruxiw ch• Nl'l' cle:ste meu t>ontu 
ue vista. 

Vou trazPr ú :'lfll'PC'iar:ão tl.c C'umnt•n. 11 tltu! 11 <lt> t>XPm"pJo, nl
;:;uma!i de~ta:s emendas e cum)ll't•, th•~<th• lll,lltl, •·~•·lnreee•· que nü.o 
são definitivas. Necel'l;itam )larll u ~•·11 lu1111 11)11'11\'t'ltamt>ntu da ·, . .,. 
opera.;:ão do Executi\·o, ~f'm t'ujn nujllllu Ult nllt•J'II<;Ol'~ suggerlcla.• 
estü.o .sujeitas iL falta de conhpc!nll"ntuM ftUL' tooi u l~xecutivo po!!sue. 

0 SR DINIZ .TUNIOF< - 0 nulll'l' ll••llUIJu\u )h11lt•t•lu !azer~me ., 
obsequio de mn:t informat;iio: t•um IJUt• ••1ttlui11 da> t•>4]lll'Ít•1 tem a 
Commissão de Finan<.;u..~. íormu(\u <'011111 "'' IH'hll de t'lt'rnentos :l:L 
maioria na sua quasi totalldmlt•, rt'l'l'hlclu "'' MUI{I:'elltõ::o~ lewtdas ao 
seu seio pelos elementos da mimn·h•. t)U1'1' ""' tlu~ que della :fazem 
])ilrte, quer ~ dos que t~m >!Ido t•hnmuch•ll, •Indu u ~Ut\ caPQcidade, 
<L lhe prestarem Q seu contlngt>nt"1 

O SR. ALDE SAMPAIO - AfiN'UI"II•IIt'·IIW t)Ut! em identidade 
de condiç:ões com a"' ~U~!;(NitO .. te •h~ 11111 lc.u•!u ,. t•om o maior pa
ulotismo. 

0 SR. DI:.õl7. Jt.:N!Oit - D(·~l'ja\'tl ll\ll'tiUfl UU\'h• <:>~f<U declaradio 
nob!lltante do nobre colleg-a, Jllll'll nwu l'lllltut'to patl·i<?tico. 

O Sa. . .ToÃo ~1::\ll>i! - Jú twK cun~<nlnmm• 1'111 que ·reconbeç:am 
qtte não .somos demagOJ.tO>I, qUt.> tnmln•m tl•nllnlhnmos pelo pro
~-resso do Brru>il. 

O SR. ALDE SAMPAIO - AR l'llW!llhlll 11U notas - que ma!s 
não são a que me repot·to nü.o 11ucllum clelxnt· <le ser incom-



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2810112015 14 59- Págína41 00 81 

-97-

pietas. Só a maioria, de . accôr.~o com o executivo. como fartamente 
tenho affirmado, p()de coinpll!tal-as. tle ~ecidir acceital-as ou j ul
gar que tenham cabimento. E repito que .só a. maioria o pócle fazer, 
;oorque os elementos da minoria não se encontram com os dados 
sufficlentes para resolver o e..ssumpto. 

Como exemplo da necessidade de t•eorganiznção (los servl<:o~. 

inicio-me pela 11rdem em que e::; tão .escriptas as e-menclas . Trata- M• 
do MlniHterlo oda Educa<:ãl1 e Saude Publica e a pt•imeira re!ere-se 
á verba 1.•, Titulo VIU, ~ob a rubrica de Superintrndencia ele 
ol>I'Al4 e trnn11portes . 

~a. Comml.!4t<iio de Flna.n~;as, tlve occasiii11 de commentt\r qu~ 
,, Mlnl>~terlo du Educa~iio e o da Justiça. onde !<!! fa.zem ~;u~to!< 
(·om e~tct•lptorlo,., po!!suls~em ambos }'('partições encnrre~udaM do 
~~~~·vl<:o de obmH publ!cns, emqua nto aque!Je que :-:e denomina 1c 
Vla.~ii.o e Obras Publlcas, fosse exact:unente o que niio a pos!'!Uis~:-. 
Corrigindo o facto, proponho como emenda, de!'lta::<, que :. m inoria. 
(l!f<!r()C(' á Commlsl!ão .de Flnan..:as. pnr.t l!!<tudo. que se fundt>m aM 
dua8 repartições mlnlsteriaes. 

o SR. DI~Iz J uxtoll- Iria nltóm de \". Ex.: proporia ,L cren~i:.o 
de um departamento de material. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Terin outro Nentldo, diverso do 
que suggtro. creio eu. 

O Sr:. DINIZ Juxmr. - Sim, t>sse sen·i~:o teria s E'c<;i'ít'l' nos dif
f~rEmtes MlniMtertos. E' o unlco melo de nacl::malizat· mos. q-uer ;~ 

serv1~ó de trnn,.porte-s, quer o da applic.·u;ão de material. 

O SR. ALDF. SAMPAIO - Suggerlrla, como melhor ot·~,-ani?.a

<;ã.o de Rer~·h;o, que e.cKWJ du~ repurti<:ões se fundissem em um,• 
:<6. arlm dt> liUf' niiu hou\'ell>le nece~!llda<le de dlspen><a. de pe,.ll0a1 • 

<:<mMtltulndu urna l'l'!lHI'th:üo unlca no .Min!sterlo da Vlac:ão e Obra:< 
PubllCltM, que r. " mP.IM apto u. conter ~partição com este encargo. 

"\Indu no !\11n1Ktel·lo do Educuc:iio l!C ob~rva a ..-xl>< tencla <lt· 
T;n11L Dkf'CWI'IIt li<' F..ducnc:iio t' um Con,.elho ~uclon;tl d~ ~ducu~:'"'· 
Bem 11t>l que u ConHtltulc:iio ln~<tltufu Conselho!! pHnL dlversoH f im•. 
o Co!lllelhu IL qut> ml" retiro. · dispõe unlca e simplesmente de u m 
~<eC~tllrlo. um offlclal-el!ltenographo e um porteiro-continuo. E p et·
~;unto ae ~ ruzuu\'el eHtabelecer-::le, parn cumprir o cllMpositivo com>· 
tltucional, um Con>~elho que dllipõe apenas de tres elementos. 

O Stt. DJ:o;t% JUNIOR - Es>:~es elementos são !unccionarios do 
Conselho, e nito Conselheiros. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Eu dizln que o Conselho existe :to 
l:tdo · de umu Dlrectoria Nacional de Educação. Se aquelle tem 
,·!da ac.th·a não se comprehende a éxlstencia: de::;ta. · 

O SR. DINlz JuNIOR - A Directoria t: or!;Üo executl\·o. a.umi· 
1\l~ttratlvo t> o Conselho é consultivo. E studa. as questõe.: de en· 
~!no sob o ponto de vista doutrina.rlo, _theorlco , 

O SR. ALDE SAMPAIO- Mas a Directorla Nacional de Edu
cação dlsvõe de tres a.ssistentes technicos e cinco auxiliares tech
J;lcos. além de outt·os elementos. Pergunto eu a. V. ·Ex.: estes 
assistentes e auxll1ares technlcos são technlcos meramente nDs 
s~rviços executivos ou o são l:'~lati\·amente í1 materia educacional'! 
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o SR. Dil/óiZ Jt:NIOR - Serão. po-ssivelmente, elementos de a':' 
õ:tção entre o · Conselho e o. orgã.o executivo, administrativo. Pre
>:>wno que ·asl!ím .seja, .Porque não estou ao .Pe.r da organimçii.o 
~ll e::dstente. 

X> SR. ALDE SAMPAIO . .:...._ Foi por isso que, logo no inicio 
do meu discurso, accentuel que se ·tratava de simples notas que 
a minoria apresentava â. maioria., pare. que esta investigaSSe. As 
mimhas palavras nã·o têm, em absoluto, um ·caracter definitivo, em. 
virtude da. falta de· elementos, que .seria.m de difficil obtenção paro. 
o>:> representantes da minoria. 

O SR. DL';lz JUJ,_,OR- Aliás, estou certiSSil'll() de qué se V- Ex. 
1;edisse informações neste sentido, ao respectivo llfinisterlo, teda 
urmortunidade de as obter. 

o SR. ALDE SAMPAIO - Tenho a certeza de. que as ob
teria. V. Ex., porem, ha de convir que teria, PQ.re. isso, m'llito 
mai.s trabalho, em condições diversas dos membros da maioria, 
que entram no Ministerio quasi portas a dentro, sem pedir licença, 
~ vilo se entender directamente com o Ministro . 

O SR. DINlZ JUNIOR - Neste-. assumpto não me julgo com 
maiores direitos do que V. Ex. Ce>nsidero-o perfeitamente lgue.es. 
:;,entlr•me·:la, mesmo, vexado se meus direitos fossem maiores rlo 
que Os de V. Ex. 

O SR. ALDE SA.'\ilPAIO Como :iâ disse, não me considero 
inhibido de .Pedir informa.c;:ões ao Ministro com referencia a. esta. 
materla, nem de pessoalmente com elle tratar. Mas V. Ex. ha. 
de concordar, que, sabendo tratar-se de membro da minoria, o 
!\11nistro procuraria. dar essas informações de modo mais cauteloso . •• 

O SR. DINIZ Ju;..uoa - Portanto, mais exacto. 

O SR. ALDE SAMPAIO - . • • com expllcações mais restri· 
ctas do QUe as que poderia. dar, abertamente, >1f se tratasse de el~
mento 4e sua. inteira confiança, de membro da ma.!.oria. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Penso que V. Ex., se tomasse tal Ini
ciativa, poderia, até, ser mui~ feliz do que eu, por exemplo. Rece
beria 1n!orme.ções mais detalhadas e dadas com maJor cautela. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Outra SUggestão que traria ao~ 
~lementoa da Commissão de F1nan!:8.3 refere-se lt. verba 11.•, da 
Inspectoria. de ·Marinha Mercante e de Portos, a que tambem tive 
occa.siiio de alludir, na Commissão de_.Finançe.s. Faz-se, hoje, uma. 
despesa de dois mil trezentos e setenta e seis contos, com ;pes
soAl, e cento e sessenta e dois conto.s, em numeres redondos, coin 
material, para. que se inspeccione o estado sanitarlo em que vêm 
os vapores. nacionnes e ext rongelros, ao encostarem ao porto. 

Ora, ninguem poderia dizer .que, em circumstancias exclusiva$ 
11ará. o facto, tossem estas despesas inuteis ou que se tre.tasse · de 
desperdicio de dinheiro; O que se gasta com (> serviço de inSJ>ecçíio 
dcs vapores feito pelos medicos dos Portos. 

Tod<>s hão de convir, porém, que o tra.nsporte ferroviario en
<:.erra em s i muito maior numero de lnfecç;ão. 

O Sa. , DINIZ .Jt;::..:IoR - E a aeronautica . 
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O SR. ALDE SAMPAIO -Esta. em menor escala. Os tran.s
r;ortcs f( ··rovi().rios concorrem para isto em volume muito maior. 

O Sa. DINIZ JuNIOR - V. Ex. sabe a que conclusão chega o 
st•rviço sanitarlo moderno, a esse respeito? De que essa defesa se 
raz em terra ... onde o mal· se verifica. 

O SR. ALDE SAMP AlO - "M:I:aha indicaç:ão e no sentido de 
se reunir parte do pessoal dessa. Inspecto:i'ia ao de varias outras 
ve1·bas, consignadas na. proposta. orç:aanen.ta.ria, para constitul~m 
um só corpo de serviços sanitarios nos Estados . 

'O SR. DrNrz .Tt;NIOR - .AJliás, a importancia desse assum;pto 
aind:t •não está. suffícientemente avaliada, em nosso Pafz. Vossa 
l~x. vê, por exemplo, deante da sua notavel exposição, pelo inte
resse que ella desperta. Os nossos collegas poderí~ estar partici
li;'lndo deste debate, para o esclarecimento geral, entretanto, estou 
eu tendo esta quasi humilhante gloria de ~eba.tel-o com V. Ex., 
q-uando outros mais competentes poderiam :fazel...o. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V. Ex. está debatendo o a.ssumpto, 
com mais brilho do que o propr!o orador. 

O SR. DINiz: .TUNIOR - Muito obrigado a V. Ex. E' uma gen
tileza que vem me sall'a.r da situaçã0 gai,chc em que estaria ... 

O SR . .ALDE SAMPAIO - Esta. verba de servi~os sa.nitarios 
nos Estados já existe no Orçamento do MinJKterio da. Educa~ã.o e 
:Sallde com a dotação insignificante de 287:000$000. 

A. minha suggestão seria pnre. que se juntassem: a. verba da. 
-Inspecç:ii.o da Marinha Mercante-, a de "8ervlço de saneamento 
do Dlstr!ctu Federal" ..• 

0 SK. DINLz JUNXOK - Não ha duvida que a. Naçâ.o inteira. 
<"t'ncutte- para esse sex-vl.::o. mas de facto o-s Estados se encontram 
o.lesamparados pela União. Esse a.ppello de V. Ex. ha de se juntar 
ao de toda a Camara. Aqui estamos todos como representante!! 
do Bl:'a!li!, mas somos eleitos pela~ differentes unidades da. Fede
ra<:ü.o. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Concordo com V. Ex. 

A verba de engenharia. sanita.ria; sob a resalva de conveniente 
ou nao em vista da aptidão do pessoal, a verba da Inspectoria. de 
lo'l><ealização PrPfisslonaJ, que não se ~omprehende figure no Mi
rJ!sterio da Educação, quan·do ha v~rbas para esse fim no Minlsterio 
do Trabalho, em verdade o mai~ i;1dicado para cogitar desses as
sul'llJ)tos protfsslonaes; a sub~conslgnação n. 41 da 'ITerba n.•, cujo 
pessoal se mantem á espera de ~gulamento e outros mais que se 
consictel'a.ssem utll incorporar. 

Suggir.:~ .-~ Con:mfPsão de F!nanç;as 0 engloba.mento de tod:ts 
e~sus verbe.s, de molde a induzir ~~" Executivo a. r.ounir as des,pesas 
par<1. a prestação de serviços efficientes, em vez de. disseminal~os 
nun1a ~n!lnita. vnriedade, sem resultado pratico, por is~:o que não 
podem ser executados. 

O SR. DINIZ .TU~"'JOR- V. Ex., portanto, propõe a organização 
scientiftca dos kbalhos. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Direi ma~s propriamente a possl
l•ilidade do u·abalho. 
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Passando â outra face do assumpto, a das redu~ões de de~· 
pesas, que exig:;m collabora.<_:ão "do Executivo, não vou analysa.;.
minlster1o por mlnisterio. Que ro. comtudo, apontar ainda. exempl~• 
<la possibilidade de cortes. 

As malores verbas orçamentarias emanam dos serviços dos Mi
nistel'ios da. Guer.õ.'Q, Marinha e das RelaQões Exteriores, as <leste 
em virtude dos pagamentos em moe<las eJttra.ngeira.s. - Entendo 
que, no momento, deante da apertura financeira que o Bra~U atra
ves sa, podJa.zn ser reduzidos os serviQos diploma t!cos, tanto no to
cante ás embaixadas como aos consulados. Não haveria desprianot· 
algum nessa re-ducQão, nem inconveniente pessoal para os proprios 
funccionarlos que exercem taes serviços. 

O Sll.. DlNJZ Ju:r.-:xoR - V. Ex. dá. licenç:a para um aparte? 
Entendo que se deveriam apparelhar esses serviços dos meios ma
teriaes capazes de permittirem a expansão commercial do Bra.:<il. 
Tive ensej0 de verificar in loco a impratica bilida.de de ta.es ser
vicos Pela ausencia. absoluta dos elementos materiaes. Havia aqui, 
por- .exemplo, um organiSmo, .primeiro no Ministerio da Agriculturu, 
depois no das Relações Exteriores, que se chamava. de expansão 
ou informação economica, muito interessante quando <Urigido na.
quelle !\Unlsterio pelo Sr. Del!lm Carlos. As publicações muito 
completas desses serviços erà m envkl.das aos nossos consUlados, em
ba ixadas e legações, mas estas, segundo assisti, quando na. Eu
ropa, queixavam-se da exiguldade de espaço para guardarem tantas 
publicações, de nenhum e!!eito, pois não dispunham de verbas para 
a necessarlA divulgação. Realmente, não se pode !a.zer rwope.gandu. 
sem dinheiro, e quQndo volte i do velho mundo focalizei o facto na 
imprensa, salie.nta.noo que GSsa despesa era. necessaria :para tornar 
util a prestação do serviço que se exigia em beneficio do Brasil. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Seria realmente ponto merecedOl' 
àe estudo o que V. Ex. !ocallza. Mas, em rél)lioo, diria. que paize,. 
;;randemente exportadores, como a Belg!ca, talvez não disponham 
de um c orpo consular Igual ao do Brasil . Na cidade de Recife , 
por exemplo, uma das mais Importantes no Bntsil po.ra 0 seu com· 
m erclo, a. Belgica. mantém CQffiO consul Jaç,al um hrmdlelro. que 
re11ponde pelas ·neces . .<ddades consulares odo P a!z que representA. 

0 SR. DINIZ JUNlOR - Aliá1l, a Belgica es t{L !!OÍ!renclo a s con
<9equenda:'l de.."Sil tal~ de irradiação. 

O SR . :ALDE SAMPAIO - Não >~ei bem .se podemos encarar 
m<'lhol' a~ necessldadell da Bel~;l~ que os proprlos filhos. 

O SR. DÍNiz: JUNIOR - Desde que a concurrencla se lnten!!l
ílcou, tornando-se, consequentemente, nece58nrlu á propa;;a.nda, n. 
Belglca. tt>m perdido o lntercamb!o que mflntinhn com outroR palzeN. 
I•: a conllequencla financeira estl'L lá . 

. O _SR. ALDE SAMP AIO - Mante.nha -s e o servil!ú a que al
lude .o nob.;-e Deputado onde ha.ln posslblU<ia de de resultados prn-
tlcos. · 

O SR. DINIZ J UJI.'lOH - Perdão. O nobre orador não appt·ehen
deu bem o que eu disse. E' possivel que dentro das verbas em
prega dás para a manutenção de .serviços consulares e diplomatlcos 
haja. o .suf!lclente - niio creio, mas talvez haja - para. a· e!!l
d t>ncia. da. propaganda commerclal. Nã o creio, repito, porque a 
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-propaganda c! muito custosa. Chamou-se de embaixada. de ouro a 
m issão chefiada pelo honrad~;~, eminente e proficiente Sr. Victórino 
da Paula Ramos. Foi uma das maiores J,njustlças praticadas. A 
missão economica não tinha ver'be. para coil:ia alguma. O que se 
lhe deu era rldic:~lo . Basta di<::er, como se. affitmava ne.quelle tem
po na Europa, que a fabrica Sucbat·d. de chocolates, gastava mais 
com reclame de uma de suas marcas do que n6s, com todo nosso 
. .serviço de expansão eeononúca. Essa a fei~ão reallsta das coisas. 

o SR. ALDE SAJo.l:PAIO - Nií.o haveria. prejuízo. estou bem 
certo - ~ despeito de tudo qUUllto disse com sabedoria V. Ex . 
- que se reduzisse essa. daspesa. As vantagens da ecmenda sug
~estiVól. qua a.,resento. ctdvirlam não só pel::t dl!ferenç:a de paga
mento do P·~ssoal no ex.trangeiro -para. o que estaclona~sE' no Brasil, 
como dos proprios gastos com alugucie de embai:lcadas e com ,, 
pessoal contractado, em geral do proprio paiz onde se acham ins
tnllo.doa os consula-ios e embabcadas. Além di:;<;o, pergunto: que 
intcress!?s brasileiros são essea cpre c<·êam a. necessidade de um 
corpo dt! consulados e embaixadas tão profusamente dist.ribuidos? 

O SR. Drxrz JUNron - Quanto ao café, por exemplo, desejaria 
que se multiplicassem casas como a que existe em Paris, com o 
nome de '"Café<! du Brêsil,.. 

o ~H. ALDE ~AMPAIO - :>eria uma prop~anda industrial 
e ni:o consu!ar. 

O S.r:.. DtNiz J t:NIOR - Quanto aos cartazes. recordo ter visto 
\:1()., refere-nte a o volume de nos!!-11. produeção, e que se traduzia 
no seguinte: um globo terraqueo; sobre elle, um diabo vermelho, 
tierrãmando um sacco de caíê, e com esta lel:'euda - "O caf(i du 
Bt·asil ~ tanto que inunda o mundo~. Tres dias depois, vi que 
.!le collocava um outro cartaz, com estes dizeres: -o café da Co
lorc..Uia não inunda. mas del!cla. o mundo''. 

O nobre collcga quer uma infor.mac;:ão que acabe! de recebe.-·! 
Ha\·la, na. Europa, um jornalista que 54! interessava. por esse:- o.s
l!Utnptos, pes::sOa, aliás, que encontrei, tambem, ali, ldentl!lcadn. 
com a matel'ia. A C.u~a Verb'1lsson, de PaTis, recebia. do InáUtuto 
<lc Café, para impre::~são e collocagii{, dos cartazes a. que me referi 
antertor:11entc, un1 mllhiio e 200 mil francos; c a. Companhia Franco
Brastlell'tt, s;;o mil francos r:ara e. venda de ca!é em chlcara.a, sendo 
que essa. venda lhe dá, livre de despesa, 15 mil !rances po~ dia. 

O SR. ALDE SAMPAIO - V . Ex. é sempre alta.mente in
teressante nos seus apartes . Pe.;o, entretanto, llcl'nça para dizer 
que, clet<sa rnflnelra, e~tfL de!!\·iundo_ o curso das mlnhal! conl!lde
rnções . 

O SF:, DINl<: JuNwl~ - E~<tou dialogando com V. Ex., para 
despertar a attenc:ão da Camara para. o seu discurso, que ê dos 
mais brilhantes. 

O SR. ALDE :lAMPAIO- .'\gntdeço a V. Ex .. porl:m. ll>n-:J. 
nüo mais me alon~at·, retornG ao a.ssumpto · principal. 

Bem sei das difClculdades que hão de surgir contra a dimi
uuiç..'io de despesas . A Commissão de Financas haveria de dar 
provas do seu pruposltu de reorganizar" as finan\;as publlcas, pra·· 
ilcantlo todos os cot-tes que :ta razões do bem publico indicassem. 
O !'CU tino. alto (' patrlotico !!e haveria de demonstrr.r no difticil 
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mist.õr de pesar, pró e contra, estns razõeii', discernindo o que tôt" 
l'talmcnte recommendavei como diminuição de despesa, em fae:o 
da nossa penurfa. finan~:elra aetual. 

No caso, estaria, por exempl<:>, a diminuição do effectivo do 
Exercito. Não ouso assumir a respon!:labllidade de pro.por tal corte. 
Não pelo facto do Exerdto, con1 sua íunc(!ào' preci])ua da defesa 
lJacionai. não poder reduzir actualmente os seus quadros, ent 
viSta das nossas grandes di.fficuldades, mas -pelo outrc facto con
committante, que se observa nQ scen.ario do Paiz, e que dá a im
})ressão ode 3..i.nda não havermos fixado 0 nosso regimen politico "" 
i:te con'Ünoo.l'lllos mantendo unitarismo.. Effecth·amente, não se pôde 
comprehen<ler a. r~due<;;ão do Exercito, sem preju.izo para a suo. 
capacidade de garantir a integridade nacional, não só perante os 
paizes eJo":trangeiros, como em face de qUalquer reacção ,local re
volucionaria. de Estados contra a. Federa<,:ão, quando vemos, no 
o:!:cenario do Paiz, as IJO!icias mUltares se transformarem. em ver
.Qad~iros orgâos de .::;uerra, munidas de aero:Planos, metralhadoras 
~ granadas de mão. 

Diante disso, e sem comblna<,:ão prévia com os Estados, que 
assegure rumo mais convincente à polltica nacional, a inclusão 
õa Yerba 14.• ao Ministerio da Guerra. ~ntr~ as suggestões por 
mim apresentadas, não tem outro fim senão !ndlcal-a como me
recedora de exame. 

Por esta verba se ha de manter o effectivo do Exercito e se 
re:!e1·e e!la a despesas com as pra~;~ de pret - soldos, etapas, gra
tifica<,:ões, num total de 166 mil contos. A sua reduc.;:ão acarretaria 
uinda dlrninult;iio de despesas no material de consumo- da verba 
s.•. dotada em 47 mil contos. A sua simples reducção, porém, no 
J>onto em que se acham as cousas naclonaes, não se haveria de 
fo.zer !'lern duvidas e constrangimento, por parte daqueUe!! que re
•~•·ia.m os e!feitos dal.< dh•ergen<'ia.<~ politicas contra a unidade bra
sile-ira. 

l'erceho 1U! dlfficuldade!l com que ha de arcar a Comm~sãu 
~le FinanGas, mai51 em propor a reduc~âo de .Jespesas do que em 
estahe-!ecer a remodelação dos servlç;os. Consiga ella.. por~m. im
võr ao Ex~cutlvo moldes mais .seguros de administração. pela re
forma or<.:amentar.la em curso e já. não ~;erA. pequeno o serviç:o 
que prestará ao Paiz. em beneficio -do seu progresso_ nem tarn
!ll•UCt> ser.'t menor o ~ervlco que, pollticamente, preRtarfl ao re
g!men, dando f.'Xpressão de !orç:a ao Poder Legislativo. 

N'iio qucru concluir, Sr- Presidente, esta analyse t:e bem que 
}Jer!unctorla das -verbas or<,>tlmentari:ts sem ch;1.mar :t attenção da 
Crnnnra sohre a pequena dotaç:ão orça.ment.')..l'b l)arn despf.'sas llr
re!!ultado immed!atu na ordem materiaL 

l'or estEJ quadro, que ti~·e a honra dt! apr~Nentru- il. Cc;mmis~ãu 
.u.., Finnn::a.~ e que !>e encontra appen~o ao parecer óo Dl'put.ado 
Henr·lquc DollsWl)rth sobre o Mlnister!c daH Relao;:ÕE'i!l Exteriore!. 
,·{--;;"' que a vet'ba concl'rnent~ a obras c melhor:~.rnl.'nto,.; mnterlnf'!'l 
1·eprN<e-ntu- 5 "I" no orçam~nto, em rel(lC:Üll á clespeso tota1 prf.'
vlsta, ahl estando lnclu!das a conservac:ilo. custeio e construco:.:ii.o 
de eilif'iclos, em quas! toõos 0:1 Mml::ter!os. 1-'ica para c <lugmento 
c.J l'cnovação d:o patrimonlo oo Paiz e n.ccumulo e c'leprfo<'l:u:iío !lo? 
r'quezas de usofructo conectivo. yerba que pou('o ext'edl'rít fle 1111) 
n·H <-onto~. em appll<';t<:ão para o Pair. lntl'iro. 
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-·o SR. JoÃ.o CLOOPHAS --::- V. :Ex. póde affírmar: não attínglrá 
:1. 100 mil contos. 

O SR. ALDE . SAMPAIO Nos tempos de hoje, qua.ndo as 
'ilações lutam ·economicamente, quando· as potenc!as da Europe.; 
prilrnidils i>ela sua restricção territorial, extendem as vistas para 
colonias em Continentes aindá. não cfvi!i~dos." não se pód~ com
'Préhender que o Brasil -entre na luta dotando ·no seu Orçámento 
::1 OQ · mil ·contos que serão ou não applicados - e éu digo mais: 
que não têm sid-o ap-plii::adoil, quando · muitail ve?..es constam de 
orçamentos. 

Percebe-se, Sr. Presidente, que é diverso o .exemplo que fo r
necem outrO'$ palzes, no intuito de debelle.r a. crise que a tÓdos 
assoberba. Lançam-s<> em experle ncias com a rrojos· de emprehen
dlmentos e, se vierem a falhar os -resultados naq_uillo q_ue preten
deram, resta para todos elles um .grande cabedal de augmento no 
patrimonio da Na~::ã.o . Assim estão 1azendo os E stados Unidos, :~ 
lfrança, a. Italia. a Russi.a., numa politica de trabal.hoa publico:s 
que- resarcirá tod-os os erros por ventura commettidos. 

Nós continuamos de braços cruzados, sQm uma. política. de 
obralS publicas que tra;gam, posteriormente, o desenvolvimento eco
nomico do Paiz: ProcuMndo ~eml)re reso!Ve l'' nosso Pl'Oblema. 11-
nanoe!ro. pelos diverso:; expedientes de cred1tos, de emissões, de 
bonus do 'I'hesouro, - é o caso de repetir a -phrase. hoje de- curl!o 
commum no Brasil: '"Para onde vamo!'!"? 

Eu diria, mais , que, em destavor dest<\. poUtlca corustructiva.. 
ainda se encontram, no orçamento, com caracter de estudos estx'
culativos e funcc;:õel:! .méramente normativa!! de l'!en1c::os, verba..'\ cujn 
vulto nã o corresponde â.!l rellllzac:ões materiaes . 

Não ha duYJda. que são estudos substancialmente utels, e~tudos 
que os p:t.i~s de e.lta <Jultura. nüo podem em o.b!!oluto pOr de lado. 

Mas esses serviços. sem os complemento!\ mp.terio.es que si) 
Impõem, se-m as a,ppllcac;:Oes que se possam prevêr para. suas con
clusões, a que vem, no Brasil, onde a inlcla.tlva particular é fnlhn? 

Cfto, pe.ra exemplo, o Instituto Technologlco do Minlsterio· do 
Trabalho. Considero aliás ahl deslocado este ins tituto que, a meu 
ver, merecia haver continuado no Mlnisterio da. Agricultura.. Á 
este & a. institutos llemelho.nteN, deveria comt~etlr, com mais pro
veito, a acc;ão pratica de appllcac;iio de methodos. de preterencla. u. 
pesqulzas ae gabinete. A U niiio gasta hoje grande verba com 
aH obras contra u. se-cca. é' evidente que- em auxilio ao rendimento 
àestetj gastos é mais proflcuo ' tnstltu!r, por collaboracão do Go
\'erno, qualquer processo conveniente ft. cultura das terras andas 
do 11ertão, do que concluir pelo melhor processo para tal cultura 
e nii.o dll.r um JMl.8SO .partL a.ppUcal·O. 

Não proporia se lhe!! I'E'<I-uzlsllem a" verbas, ou que fossem os 
!le>rvlc;oR extlnctofl em benencl.o dos outros, mns, Q.Ue- se olhasse 
para estes outros, de resultndo!l mnter!aes Jmmediatos, com mals 
benevolencla. 

'Js. podemos sozólr, na época h!atorica em que vivemos, os 
!t·uct('.~ das pesqu\zas d~ outro~ Paizes. Já dispomos de cabedal 
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l!ci~nti:fico mais que suff!ciente para legar á posteridade de qual
quer paiz novo, as bases de seu desenvolvimento, sem necessidade 
de mais estu-dos e e:x:perien~ías. 

O Sn. J'o.Ã.O CLDOPHAS - Acontece, qua.si sempre, que alguns 
desses institutos experimentaes, !undados com a melhor das in
tenções, não podem produzir qualquer resultado .pratico, ,por de
ficiencia mesmo de dotação para leva!" a termo essa. especulação. 

Vou citar um exemplo: Ainda hontem, àlzla-me um alto func
cionario do Ministerio da AgricultUI"a: está inst.alladÓ no Rio de 
Ja.neiro, o Instituto de Biologia Vegetal; nelle existe a secç;ão de 
technologia agricola. Esta secção está provida. de todo o pessoal, 
desde o chefe até o ultimo a.ma.nuense. Entretanto, ha um anno 
que se pleiteia o material indispense.vel á. installação da secção, 
e !!lle nunca chega; de modo que paga a nação um .gruPo nume• 
roso e compacto de funccionarios sem o menor resultado pratico. 

i() SR. ALDE SAMPAIO - E' justamente o que venho de
rno~trando: fazem-se despesas sem os resultados correspondentes. 

Muito melhor seria. que se extinguissem. em grande Jlarte, os 
serviços e:x:istentes, por melhor appa.rencia. de rt!Sultlt.dos uteis que 
tivessem, e se congregassem, com ll.rn s6 'fito, os servl.o;:os dispersos, 
marchando, assim, para. esse :ponto da reconstrucção material. 

E' visivel já o estado d& estrago em que se acham os nossos 
meios de transporte, sem reeursOll para. o trafego. Sobem dia. a 
diA as tari!a.s, mas isto não chega. l)a:ra cObrir os gastos com a 
manutenção, deixando sobras que permittam a acquisicão de ma
terial novo. 

Não cuidamos dos tra!Uiportes no intenor, pelos canaes e rios, 
Yi!lando facilitar e baratear as communicaci5es. ~ 

Por que ma.ntermos então estudos e serviços de indole espe
culatlva, como se fossemos jã um povo de alto ;;ráo de civilização, 
com apertelcoados appe,relhamentos materiaes e com profusos 
meios de attender âfl necessidades vltaes da. população? 

O SR . .ToÃo Ct.EOPHAS - O peor ê QUe os Estados estio pro~ 
curando imitar a Unliio neste J)(lrtlcular, montando a·pparelha
mentos de especulação :faustosos. 

10 SR. ALDE SAMPAIO - Synthetl.zaria meu pensamento 
ilesta phra.se conclusiva. que bem dâ. a entender a conveniencla. 
üe se peracrutar o objecto 1mmediato das verbas orça.mentarJas, 
e explica a urgencin. de ser cumprida a finalidade de cada. uma: 
EscolmJ PIU'a o ensina, hosp1taes pe.,ra. 0111 doentes. 

Parece-me süo estes os dols aspectos prfnclpaes do estudo do 
orc:amento que a. Commissilo de Fina.ncas teria, em bOa mente, 
de encarar, em referencla As alteraç!les dos serviços publicas, por 
melo -do proprio context1> orça.mentarto. 

Nilo hQ.Verfa. de parar a.hl, J)Or~m. a acc:ü.o da. camo.ra. Pouco 
teria. ella feito 11e, com !ellcidade Inaudita, visão clarlssim.a dos 
phenomenoll brii.Bilelros, d1Bpendenodo e!Jforco supremo, conseguisse 
um orçamento que satisfizesse a. organlza.c;:ão nacional, desse im· 
pulso a.os noSBo::t trabalhos e concorresse pru-a a melhora econo· 
mico. do Paiz - pouco teria. feito se não d.ecidls.se tlscaUzar essa 
obra, adaptando o preceito lndlspensavel nas democracias de res
ponsabilizar pessoahnente os agentes 1'1o poder. 
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. .Já a. Commissã.o Legislativa da r evolução franceza, estudando 
o assumpto da r~sponsabillda-dé nas d~mocre.<:ias liberaea, classifi
cava a. responsabilidade ce>mo o Codigo Penal, da.s adminlst~ões, 
tazendo um estudo que, ereto, na minha !ncompetencill. (não apvia· 
rios) é dos m.a.ls valiosos e dos mal~ -profundos. 

0 Se; PA.ULO MAJtTINS - V. Ex. é um dos illustres e .opero~os 
Deputados desta Casa. 

O SR . ALDE SAMPAIO- .Muito. e>brigado a VV- EEx. 
Pois bem; sem essa fiscalização posterior, passo a. passo, n~

nhum effeito poderia resulta r ·da bOa obra orçamentaria que u. 
Camara tivesse feito. Se a Camara transigisse com f<'t!ilidades ul
teriores, estaria a.nnullando seu esforço. 

O nobre Deputado, Sr. Daniel de Carvalho, examinando a pres
tação de contas do Poder Executivo no exercício passado, m os
trou á Cainara que em varias minlsterlos se fizeram despesas nãn 
consignadas ·no orçamento, ou . excedentes ás verbas consignadas, 
sem creditas supplementares ou addicionaes, num total que S. 
Ex. fixou em 87 mil contos. A compla.cenc!a. da Qunarà reduziu. 
porém, ao silencio estaR ir~gularldades. 

Ora, se a s impunidades continuam, se a Ca.nl8.ra., .sob qual· 
quer ;pret exto. vota credltos extraordinarios e addicionaes, de que 
lhe vale o esforço supremo de reduzir o orcamento â.s condições 
possivefs do Palz? 

Insisto; portanto, neste ponto pa ra concluir: sem o cumpri
mento dessas suas attrlbuições é inutll o es!orc;o da Camara. ~ 
comprimir as despesas, que continuarão a. se fazex- com o ~ito 
principal de manter os governantes no pdvilegto das posições o!
ficiacs. (PalmM; o ·orador é cunn.prtm.entaO.o.) 

/Durante o discurso do Sr. Alde Sampaio, o Sr . A n
tonio Carlos, Presidente, delx.á. a cadeira. de. pres1dencla, 
QUe é occupa-da, successlvaínente, p elos Srs. Euvaldo Lodl. 
2. • Vice-Presidente e Arruda Camara, 1. o VIce-Presi
dente. 

O .Sr. Acareio Torres (Pela Óraem) - sx-. ~sidente, pedi 
a palavra pela. ordem, porque só a.sslm teria a opportunklade de 
tr~r ao co.nhecimento da Camara assumpto de alta l:'elevancia, ' 
assumptc. sério, a~umpto grave, ume. vez que o orador inscrlpto, 
Sr. Paulo Martins, esgotaria. as duas h oras de que dispõe para 
debater o orca:mento, conservando-se, por certo, a..lnda. . tnscrlpto 
para a. aessão de amanhã. 

Comu sabe V. Ex.. como sabe a Ca.mara, os estudantes do 
Rto de Janeiro estão empenhQdo.a, jâ. agora com o pa tl'oeln!o da 
Casa do Estudante, na campanha. d-enominada " Campanha. dos 
50 •J•" . 

Sl:'. Presidente. segundo estou Informado, os estudantes :rora.m 
vlct!:mas, n:~. semana passada, de violenc!as lnquallflca.vels por pal'ta 
da Policia do Dtstrlcto Fedi!rol . 

Para; esta tard~ estava. annunciada nova passeata. :E, como se commemor~ h oje a rui.ta da electrocu~ão de Sa.cco e Va.n%ett!, 
a Poliêia, - na. su:!;)poai~;ão dr>: qil~: <~s estuda,ntes alllassem a. lnl~ 
ciativa. da passes.t::i. ãs ma:nlfe.<>ta.;ões tambem a.nnunciada.s par<t. 
hoje -em memoria. ao desappareclmerito dessea dois homens, n!l. 
Amerlca do Norte - resolveu impedir-lhes a passeata. 
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. 
Tal re:;olução da Policia foi, desde logo, communicaWJ: aos es-

tudantes dos varios estabelec!imint~s de.sta Capital. Enttetanto, 
essa <:ommunicação só tardiamente chegou a. esses e:stàbelecime~tos; 
c~jos alumnos partira.m &m demanda. da Casa. dos Estudantes, deo 
c-nde devia. sahir o bando de a.cademicOIS e gymna.slanos. 

A P olicia, entretanto, que jã. montuva guarda. á Casa. do Es
tudante, para. evitar a reallzac;ão da. passeata, aca.ba., no· largo da. 
Carioca, segundc. fui informa.do pelo telephone, informa~ão esta.. 
ratificada verbalmente pelos academicos que ainda. se encontra.rn 
na escadaria deste p&].acio, acaba de praticar as :maiores violencias 
contra esses rapazes, enxovalhando, por assim dizer, o bom nome 
da Capital da Repub1ica e aviltando a nossa cultur~ de Póvo livre 
e civilizado. 

Ainda ha pouco, Sr. Presidente, o nobre collega Sr. João 
Cleophas era o primeiro a me declarar, corroborando a affirlii&Ção 
desses estudantes, que S. Ex. assistira hoje, As tres horas da 
tarde, alguns individuas que o rnobre Deputado suppõe pertence-., 
rem á Po1!cla Civil do Districto Federal, armados de pâ.o, espan
cando, na Galeria Cruzeiro, estuda.ntes. 

O SR. Jo~ CLEOPHAs - Seriam ues horas e meta, e, no mo
mente., eu passava <!e omnibus pelo local. 

O SR. ACURCIO TORRES - Parece, aBSim, Sr. Presidente, 
qu~ a nossa Policia precisa, para manter a. 1Jtdem publica., esbo'r
doar inermes estudantes, cujo propo.sito não ê, de facto, como todos 
o sabemos, perturbar a tranquillidade publica, raas apenas fazer 
uma demonstraÇão de protesto, em suas passeatas, c~ntra a exhor
bitancla das taxa:> que no Brasil se cobra. -daquelles que se querem 
instruir. 

Ahi !lca o .protesto, er. Presidente, esperando que o GQverno 
da. Republfca, em materia de manutenção da ordem, enverede por 
outro caminho, _procure garantir' a propriedade, procure assegurar 
'lo tranquUllãa.de, administrando com acerto, com honestidade, com 
ruto pensamento nos destinos do Pa.iz, e que não !aca. incluir, tam
bem, no rOl de sue.s victimas, os indefesos estudantes, sobre 06 

quaes recahlram as innominavels violenclas que. acabo de na.rrar
á. Camara. (Palma8.) 

O Sr. Presidente 
Paulo Martins •. 

- Tem a -pale.vra o Sr. Deputado 

1 O Sr. Paulo Martins - Fui o primeiro a dizer ao Governo 
e ao Paiz, que a partilha tributaria realizada pela Constitulc:ão d" 
16 de J"ulho de 1934, era inexeauivel. 

Previ toda a série de dlfflculdadc;; que se originariam des!<a 
.lm,pense.da distribuição - anales que sómente agora, na confecção 
do orçamento para 1936, estão sendo preaentidos. Em longo dis
curso pronunciado desta tribuna, eu pude demonRtrar os frrem~
diaveis effeitos da desastrada partilha, não s6 para a. UniãO," como 
tambem .. para os Estados. Foi assim que vi, eom surpresa, chegar 
á Camara a proposta de orf;;8.m&nto com um cleftcit de 269 mU 
contos, defícit que rep11esentava., apenas, a. di!!erença arlthmeUca 
entre. a receita. e a. cleape11:a-, constantes da propus.ta. E nem po-

. <leria ser de outra maneira, lJOrque o 'delf.ctt ·real, :I.Bto ê, o que re
su!t::t das êontas do ex~i.·clclo, e6mente ê posslvel conhecer n;pô~ 
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o seu· e-ncerramento. A ninguem. l! dado pre!ix6.r o def~it ou o 
~uperovft de um. ex-ercicio que l3e va.e iniciar. E' posst~l - Jss.~ 
sim - prever o seu_ montante, estimando-o em razão dos elementos 
q,ue orçam a. receita ~ fixam a. despesa, em. confronto com. ou
tros dados numerlcos _que se conhecem e serão, fatalmente, in
cluidos nas copias do or~aménto que se ve.e ~xecutar. Disse que 
vi com surpresa. o deficit de 269 mil contos, _·porque sabia.· que os 
encargos pesadl.sslanos. lmpoetos á União, em addição ãs rendas 
a supprim!.r <le .seu orçamento, não .poderiam conduzir áQ,uelle re
!'!Ulta.do, Mas o :meu intuito, patriotlco, sincero e desinteressado, 
foi o dG alertar o Governo e, sobretudo a Camara, acerca do gra
vissimo erro que se ia praticar, com o cumpru· as disposições Q,U" 

J;artllbava.m as rendas, q1lalldo, a meu ver, possivel seria. retardar 
~1ara dois aDnos ~ ru~:ecuçiio dessa partilha. E' que o rem<Aio par~ 
tanto est::Lv:l. e, a.inda. está, na disposi~ãO. do artigo s.o, .paragra.pll.o 
un:lco, <las dtspo.stc;ões transitorta.s, ali incluitto afim de salvar a 
situação, em vista das d.ifficulda.des encontradas na Constituinte 
para ·resolver o ~nagno problema.. O que não .seria posstvei era. o 
s~ne.do Federal fazer em seis mezes aquUlo que se considerou 
exequivel no p~ de dois · annos. Devo declarar â Camara quo 
tive .·a fortuna de saber, pelo exegeta. authentico dessa. materia, 
que e81le toi, -pr~daa.mente, o esplrito tta.quelle dispositivo. Quero 
me referir ao illustre Deputado Pereira. Liro, que !of o autor 'J)rln
c~·al da emell<la. que, nas disposições trarulltorias, figUra. com 
a.quelle numero. :Mas o ~co das minh~ palavras, os n1eus sincero:':! 
argumentos c os factos t>_rticulados; ficaram .sem repercussão. 

Nem a c.una.ra, nem ~ (3(1verno, qutzeram ouvir as minha:-~ 
sinceras adve:-tencla.s. Eu advertia do perigo, dos inconvenientes, 
<tas dlfficulda.des, da llituação precarlsslme. a que se iria reduzir 
a receita da. União . .A proposta. vae â. douta Commlssão de Flna.n
<:as. A'l dls-:•.1Ss6-!ls aecendem-se e as emende.:3 t>ullulam. Todo~ 
querem acabo.r, e2:termlnar, arrazar o defícit . E ' o inimigo com
mum. Nl!lg-uem o tolerará mais, O 1llustre Deputado <! meu preZIA.
do amigo Sr. Rora.clo Later - abjura-o. 

O SR. DINIZ JUNIOR.- A.inda que se llUbvertam todas as dou-
trinas nesta ma.terfa.. . 

O SR. PAULO MARTINS - Confirmo lntelreptentc as 1Ja}.'l
vms de V. Ex. Conforme verA. o ~obre collega, no correr de .minha 
argumentação, esta. tem ~or objeetivo principalmente nrov11r IS8o. 

O S1t. Dxmz Jumon _._ Pràzer em ou.vir v. Ex. 

O SR. PAULO MARTINS -·O Pa.b:. todo. num.a. ansiosa. es
;:-ectatlva, !la na sinceridade d~sses proposltos. e cr~ n!lfl milagres 
QU(l ~o vão operar. A e.naJyse de verba. a. verba, de consigna.(lão 
a consignação, de sub-conslgnac;:ã.o a sub-c.onsigzÚlção, ê feita pelos 
respectivos relatores, todos no proposito de corl4r: cortM fundo c 
3e11~ pied4de. O de/lcf.t vae des.,ppareeer, d!z.lam todos. E á !orc;a. 
desse re{rt1-(n., tornou-se paelfieit. essa. supposlçã.o. Dormitavam ns 

· espf'ritos m.'~8a doce espemncá, cred·ulos todos ·do tha.uma.turl:'ismo 
· da• Commtssão do!! Fina.n~, · q,uando o&:~ jorna.es apregQQ.m que o 
tietfdt (quo 1rià. mol'l"er) subiria. a:-60-o· imit contos! A. decepção de 
muitos !Oi incUZivel . . Pa:re, -·mim, ·entretanto; Br.- · PréN.dente, ella. 

. serviU; àpeila.e, de i:onf~ão do qúo esperava·. E a Coinmi88ão 
de ·Finanças Clltá. -certa; es'ta: corri a· rdo. · : 
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Não .seria possível d~rdar um orçamento com :preterição dos 
textos constitucionaes; nem. seria razoavel occultar ve:rbe.s ou di~ 
minuil-as, .quando. o montante da· despesa é conhecido. A pri
meira condlçã.o de um bom orç:oamento, é a sinceridade. E' pre
ferível organízal-o com defÍcit, não .importa a cifra, conitanto que 
elle express~ R verdade dos gastos publicas. Nessa ordem de con
sideraçõ~s. o deficit não poderia· ser de 269 mil contos, porque ver
·bas de receita. não poderiam mais figurar no orc;:a.mento da União. 
lsso -d~rescio. os recursos. De outro lado, despesas certas, sa
bidas, indisfarçaveis ou não, fig11raram na proposta ou della cons
tavam com cifras insufficientea. 

Aqui as causas do augmento do deficit. 

Conviria. a.ccentuar, ainda, que os córtes effeotue.dos pelo Mi· 
nistro da Fazenda foram feitos, sobre a elevac;:ão das propostaS 
dos outros Ministerios. em collfronto com o or~ento vigente .. 
Bem fez o Ministro em nã.o consentir taes augmentos, sob pena. 
de ascender o dcficit a maiores somm.a.s. 

Mas, Sr. Presidente, o meu grande receio ~ que os nossos fi
nancistas, queiram mesmo extinguir o à,eficit de uma. ve;oo;! Nada. 
recelaria se a com,pressão cas despesas fosse parcial, ~enta e ra
zoo.velmente feita, começando pelas despesas adiaveis e sumptua
rias. O Brasil deve ser comparado a um doente, atacado de grande 
debiUdnãe. Precisa entrar em convalescença.. Os remedlos devem 
~er benignos e em àôses fracas, tal o seu estado de anemia.. Qual- • 
Q\õer esfo-rç:o maior, é .provocar o ccllapso mortal e fulminante. 
E' bem o ~o. 

Como extinguir, num só ol'l;:am~n:to, dejicit "tão vultoso? O re
sultado a que chegamos foi o de accumulac;i.OJ de erros, a.nnos e 
enno!<. durnnte os quaes nunca se procurou saber a 11uanto mon
t.:t vant as despesas, para. gastar! 

A revolução, longe de se orientar no· sentido opposto, como se 
de!lejou proceder no !Jeu primeiro :l.nno, aggra.vo.u tal estado de 

<.:oisas. segun<lo Informou o· primeiro Ministro da Fazenda da Re
voluc;ão - Sr. Josê Maria Wh!tak-er - no seu livro "a adminls
trac;:íi.o financeira do Governo Pro-visorio", "de 4 de Novembro de 
1930 a 16 de Novembro de 1931", tudo se fez para. obter o equi
libr!o do orc:a.mento. 

Peço licença aos nobres collegas para proceder á leitura dos 
elementos Indicados pelo Sr.· José Maria. ·Wb.itaker. Embora co• 
nhecldas dos illust~s pares, toae.vta deixo-os consignadot> na ex
posJçã.o que estou fazendo, por serem lndlspensavets ã. minha ar
gumenta~o. ' il 

Diz o Dr . .José Maria 
no seu livro, a fls. 48: 

Whltaker sobre a crise orçamt>ntarla, 

EIQt.rn.IIIIIIO ORC:AXl!llll'rARio 

Desde o inicio da . !lUa. administração vinha o G<Jverno 
Provisorlo comprimindo todas .e.s despesas, com o tim· de 
a.ttJn,?lr ao neceBsarlo equWbrio orçamentarlo-. Seu primeiro 
o~ento, 1!-Í>~ ào atropelo. ~- occasiio, fOra jâ. elabql,"ado 
com grande prudencla, tan.to :ca. eatlmatfva. da. receita.. como 
na autortzac;:ão. d~ despesa.a: Comtu()o, a. extrao.r_:dlnarla. di-
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m.in uição das rendas, veri!ic~ no .primeiro trimestre do 
exercício, tornou necessaría. uma revisão geral daquelle or
ca.mento, a qual, decidida em reunião minister.lal, se em
prehendéu . ci>m gtande esforço, immedíata.m.ente o 

Em consequencla de8sa revisão, verificou-se que; para 
!=r face â. despesa. jâ. autorizada de rHs 115.339:103$357. 
ouro, e 1. 491. 604: 9 04$788, papel, podia. o Governo contar, 
excluidos o5 recursos extraol"dinarlos, com urna receita pro
vavel de 91.251:000$000, ouro, e 1.21lo220:000$000, papel, do 
que resultavam· os tkjicltlf de 240088:103$357, ouro, e ....• 
280.384:904$788, papel, ou seja o def!cit total, em papel, cal
culado, entã.o, em 442.979:602$448. 

Enfrentando resolutamente essa situação, detenninou, 
desiie logo, o Chefe do Governo que, apesar das economias 
jâ rea.lizadas no primeiro orçamento, e que tinham Ílnllor
ta.do em 19.774:179$158, .ouro, e rl!is 147.509:797$145, 'Papel, 
novas reducções se fizessem, comprimindo-se ao limite ex
tremo as despesas oda. adnünistração. 

:Executada. a ordem, com a bOa. vontade que fOra de es
perar, obtiveram-a"' as novas ec1momias constantes da. ta
'b&lla comparativa segutnte: 

úl'ÇQ.mento dQ DeSpesa 
rectitlcado em Fe-

Ouro Papel 

vereiro de 1931 •..• 

·de 1931 

115.339:103$357 1.491.604:904$788 

115°339:103$357 1.491o604:904$78S 

Or<;amenw da Despesa. 

em M_aio de 1931 .•. 114.221:930$310 10357.016:339$610 

Me n o s em Maio de 

1931 ··0···········0 .1.117:173$047 

Convertido o ouro a .natiel. ao cambio 

de 4 d. 

Importava a reducr;:ã.o tota.l,o em papel, em 

Sendo o delic!t .provavel de o •••••••••••• 

E montando as redueções em . o o .• o •..• 

Verlt'lcava-se, ainda, o defic!t de o •••••• 

134.588:564$178 

7 .540:918$08'1'. 

142.129:482$245 

442.979:602$448 

142.129:482$245 

300.850:120$203 

Medid~ c:l.nu!ticas foram, então-, tomadas para. reduzir 
a.s daspesas, sendo de mencionar, entre ellas, como de maior 
importancla, a exUnctão da ln81lectoria de Bancos., cuja. in
effleiencla. se tornare. evidente e que deveria. ser subsUtuida.. 
mais· tai-de, por uma ffscallza(lã.o technica. de contadores 
juramentados,- ca,paz, realmente, de veritica.r a. situação fl~ 
nanceira.. de' cada banco~ a suppreaeão ' da.S alfa.ndega.s de 
Nlctberoy ' e · 'Bella Hortzonte, a · prlmetra. das q uaes · tinha. 
arrecadado, ·de ,impostos :J.duánelros. durante o a.nno de 1930, 
24:225$7Ó3 em ·ouro e 9 :0701647 'em pe.pel, e a seg~da., des
de a sua ln8Mlle.ção, 48 :427$588 em ouro e 29:743$731 em 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 14:59- Pág ina 54 de 81 

-110-

~apel (6); e a. abolição .do privilegio de isÔlnçáo de sello de que 
_;;oza.va , por de~asia de prvtecçã.o, -o Banco do Brasll . Além 
djs_to, renuJ'!.ciou o Chefe do·. Gover-no. espo:ntanea.mente, â. 
metade d() aeu subsidio, que 'Passou, asslm, ·de -240:0Q0$000 a 
120:01'10$000 a~nt~aes, e x:ed~m-se a. 6:000$000 os orde
~a.dos d9s Ministros, restringindo-se, :p~ tod<ls, o. uso dos 

. automoveis e ficando, a cada um, o encargo do pagamenttJ 
-ch ga,zolina qne. consum.issi:. Só no Ministerio da. Fazenda 
foram dispensados, de uma. s6 vez, de:o:eseis automoveis, sem 

-qUatqu~r prejuizo -do serviço publico. 

As seguintes disposic;~ da Lei do Or~;amento ~everiam 
consolidar. e até mesmo 'melhorar, a posição do ThÊ-souro n•J 
decorret· .du exerclcio: 

.,_ Duranto o prazo de um anno, a ~ontar ela d<i.ta. d:. 
publicação deste decreto, :lS aposentad-orias voluntarias, civis 
OU m!lltares, SÔ serão concedidas por invalidez provada, ob

. servando-se os dispositivos do ·r]('cret:> de- 9 de Abril d-o cor-
rente anno. 

- Purante o mesmo prazo ficarão automaticamente ex· 
tinctos os rergos que vagar-em. e . que nã.o seja~ de di
recçã.o, nem dependam de C•>nhedmentos technicos especia
lizad•:>s, salvo se a _sua con!!(!rvação fôr- considerada tmpre
.scindtvel pelo Governo. 

- As empre~:LS de transportes "são. obr!gidas a publicar 
semanalmente os nomes dos benettciarios' de passes conce
did-os pelos :livel"Sos Ministerlos, -salvo os de fu-ncclonarios 
do. Policio., sob pena de não poderem reclamar a0 .Thesouro 
a.s respectivas Jmporta.n<:ias. 

- Nenhuma obra ou con!:ltrucçâo serfl. mlciada dentN 
do mesmo pr:uo ~e um unn11, sa!Yo sendo de uecessldade in
adiavel" . 

(6) Desta:s proyidencias, bem como de todas aa outras, 
que tomei pUa, alcançar a reducc;:ão de despesas, resultou 

· f()r<;Ôsamente a. dispensa de funcclona.rtos. que não tinham 
attingldo o.o mlnimo de dez 8Illl<ls de serviços. O numero 
destes runcclonarios; porém, ·não subiu, .por · certo, nem a 
uma centena, bem longe, portanto, ~os milhares a que se 
referiu o Sr. :Mauricio de Medeiros, na. edl<:ã.o recen,te do 
seu livro ~outras revoluc~ virãD"_ . 

.AltAs, na parte do funcclonallsmo, minha. acção proprla 
limitava-~ invarJavelmente, ac> _movimento -ordinarlo da. 
pa.st~. Não ~endo polfti~ e ~o conh~~do os t~cciona.rlos. 
acha.'Va. natural que essa.. parte d& admiDI.stra.çãQ fJeaale su
jeita. .a. um erlterlo d!tierente 'do-que :prevaleci& . iia .parte 
restante. Devo, entretanto,' d.eclarÜ . que, meamo 84 ·raras 
!fete rminat;ões, que eie :r.eve.aüraõ!lj, .ap»aren~~nte; de ca
·ra.cter P.~lUl~. oo~o: IU! ·~~ea -~ -~nt8. tiàcâe. .. a.e São 
Pa.ulo, foram ezpllcitamente. JustU1cadaa-·.com --~ :de ser-

: y~~- :P.'\lbl,ço, -~nu-a. a.s ·q~ ~ .... ~ flUe .. ~b~t&i:; . .CoDIS
clente~ente ne~- .Jn.1astlga.. Dl'&tlquel, mesmo nesta. . parte 

· .'yulrieravel de todà admln~ .. brU!)eii-a. · · -
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Como se tivessem esgotado as l)Oss!bilidades de maio
res reduccêies nas despesas, tornou-se índlSpen.Savel recorrer, 
então, á majoração, não menos penosa, da r·~eita'; e não 
sendo convenie~te :a,ggravar, 3.lnda mais, os impostos adua
neiros, teve aquel1a medida que recahlr, sobretudo, nos im
postos de consumo. · 

Foram então· auglmentados d~ 50 "I" os impostos sobN 
fumo e bebidas, nacionaes ou extrangeiras, joias, perfuma
rias, vü::agre e azeite, e de 10 °1" os imposto~ sobre os ou
tros artigos taxados. Pouparam-se, por tal fórma, os ge
neros de primeira necessidade, afim de affectar o menos 
vossivel o custo roedio da vida, recahindo a tributaçã.o. so
bretudo, sobre os vi cios ou os artigos de lu:x:o. Quanto ao 
imposto .da renda, não s6 foi elevado de 6 para 10 cont.:~s 
de réis o limite da que deveria ser ~ributada:, redimindo-sc 
do imposto, com esta meod:ida. de eq uidade, cerca de 50 . 00 O 
contribuintes, como sensivelmente se reduziu a tributação 
sobre rendas inferiores a 20:000$000 annuaes, incidindo, por·
tanto, exclusivamente, sobre as rendas superiores a esta ul
tima · importancía, as . majorações então ~e tecidas. 

Creou-se, alem disso, um imposto novo sobre a :produ
C(;ão de phosphoros, a ser cobrado das fabricas, á · razão de 
$090 ;por caixa.. Verlfica.nd~se. mais tarde, que este. sobre
taxa !ôra excessiva, teve ella de ser reduzida a 65 réis, sen
do este o unico caso de reclamação justificadÓ, na execut:iio 
melindrosa. de tão dcsa.gra<laveis .providencias (7). Estende
ram-se, ainda, os Impostos de loterias ãs loterias estadoaes: 
dobraram-se os impostos sobre seguros, recahindo; porém, o. 
Aggra\.-aç:ão, não ~obre os segurados, mas sobre os segu
radores; e suspendeu-se, :tirurlmente, por lmp:rescindivel ne
cessidade, o bene!fclo do abatimento de 25 ~~u no imposto 
da renda, concedldo no ort:amento anterior. 

Para compensar, em pe.rte, ao menos, o extraordinarlo 
augmento de aposentadorias veritica.do nos ultimas a.Imos, 
toi -elevado o Imposto sobre inactlvos, anteriormente esta
belecido. Este augmento, porém, s6 alcancou as reformas e 
aposentadorias concedidas apOs as elevacões de vencimentos, 
de açcôrdo com as leis ns. 5.167, de 12 de Janeiro de 1927 
e 5.622, de 28 de Dezembro de 1928. 
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Eis o quadro das reducções afinal <llcan~adas, em cada 
Ministerlo: 

Ü!tÇAMENTo REVISTO EM M.\lo 

TotaZ ~das red:ucções em tJapel ·convertid'<J a parte ouro 

a<J camtbio tk 4 d.. 

Ministerio!i' 
Em ~relação 

ao orçamento 

de 1930 

Justiça e Negoclos Interiores 28. 651:811$ 

Ra-J.ru;:ões Exteriores 14.957:140:$ 

Em relação ao 
orçamento de 

' Fevereir(l 

de 1931 depoi~ 

de rectiflcado 

7.960 ;3(}7$(}00 

587:500$000 

Marinha • . . . . . .. . . • . .. .. .. . . . 20. 594 : 01 O$ 13. 063: 940$0(10 

Guerra . .. . .. . .. .. .. . . . . .. . . . 37.802:401$ 6.486:713$000 

~cultura ......•.......... 20.204:253$ 7.620:728$00~ 

YJação e Obr::J.s Publicas . • .. 122.603:523$ 36.95-6:287$0011 

Educação e Saude Publica ; ; . 33o451: 510$ HUJ87: 109$000 

Trabalho, lndustr!n c Com-

mercio 11.640:260$ 3. 669:297$001 

Fazenda .. • .. . .. . . . . .. . . . . . . . 123. :11 O: OS 1$ 65. 697: f;02$00fJ 

Som ma. . . . . . .. . . .. . . . • . . . 423.114:989$ 14? .12~ :483$000 



Compamdos os Ol'~lunentoa de 1980 c 1931 verificaram-se os seguintes \'CBUlt&dos: 

Orçrunento da Despesa para 1930 . ... .. . •.•.•• ... •• ••• , • . • 
Or<;;amento dn Despesa para. 1931, depols de l'Cctltlcado, em 

Fevere1ro .. ... ... J • , • • •• • •••••• • •••••• , • , , , • t ••••••••• , , 

Dlffo?t·en~n parn. menos - 1~31 ••.•.. ••.. • . • ..•. ..•.• •••••. 

Orr.amento para . 1931, depois de recttflcado . ...... ...... .. . 

O•·çamc nto para 1931, l'e,•J,.to em Mnlo .. . .... . . .. .....•. . . 

Dlminul}lío da· de!lJ)esu em 1931 ....... . ...... . .. . .•••.. . . • 

V UI'O 

13ã. I13;28~S515 

lllí. 33!1; 103~35 7 

1!1 .774 :179$168 

u ;; .3au: I031i3ã7 

Il~.n1 : 930~31o 

-----
1. 117 : 173Jtl4 7 

Popel 

1 . 639 . 114 :701$934 

1.491 .604:904,788 
--

147.609 :797&1G6 

-
1.491.604 :904$788 

1. 357.016:339$610 
- -

134 . ~88 :666$178 

Reducção 
Convertido o 

ow·o a papel, tto 
cambio ue 4 !1. 

280 .985:506$461 ~ 
~ 
~ 

142.12!1:483$246 

423.114:989$707 

i 
Ol 
Q 
o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
"' 
"' ~ 
g 
~ 
"' ~ 
~ 

"' 
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· (7) Apesar de ser evidente o seu ooJectivo, esta. ele
vação de imposto deu aso a. que se insinuasse que rora feita 
para proteger ao "trust'' d() phosph1>ro; um de cujos di 
rectores locaes era, por colncidencia, maldosamente sal!en~ 
tada, · ir-mão de um .meu a..TJ11go o ge~ente -do Banco Com
mercial, no Rio de Jamtiro, Seria t-xtraordinario que da 
aggm.va.ção de um imposto res ultasse beneficio .pa.rn. a.quelle 
que o deveria paga r. Vantagem, em tal caso, e vantagem 
temporar!a, só lhe poderia advir se hou'l-·esse . e.ccumula.do, 
com antecedencia.; um stock e ficasse este. livre da. ·nova tri
butação; mas admittlndo, por absurdo,. que ao .. trust" in
teressasse, em troca da trlpUC3.~ll.o dos impostos, um lucro 
momentaneo ~ !or~osa.mente l!rnita.do, nã() ·Podel'ia, claramen
te, pretendel-o, sem pagar os velhos Impostos antes de en
trarem os novos em vigor. Ora, as vendas de seno de :phos
phoros, no 1.0 semestre de 1931 foram as seguintes: 

Janeiro -( 35 réis por i;B.iXa) .......... 1.15õ:000$000 

Fevereiro ( 35 rê!s por caixa) ........... . L 222:000$000 

Março ( 35 réis por cabia.) ..... . . . ... 1. 260:000$000 

Abril - .( 35 réis por caixa) ............... 1.261:750$000 

Maio (125 rêis por caixa) ~ ~ ... .. . • ... 1.908:614$000 

N~nhum accrescimo anormal, portanto, se vel:'ificara, a 
nílo ser em Maio, isto é, precisa.m.ente no mez em que co
meçou ~ ser cobrado o novo Imposto, desde o d!a 2, na. Ca
pital F ederal. de!!de o dia 4; nos Estados. 

Por outro lado, o unlc:o .pedido de retevaçüo do novo 
imposto que me fo i apresentado. não era do "trust", ma._., 
de uma. fabrica de São Pa.ulo, que adquirira; no <J!a 4 de 
Ma.io, quinhentos contos <te sel:lo antigo; e esta pr&tensii.o 
foi indeferida in Zfm.ine, n11.o sendo, igualmente, attend1do 
o pedido de reconsideração de despacho, que, mais tarde, m"l 
to!. pela mesma flnna, dlngido. 

Aproveito, entretanto, a. ~eierendn. â. instituição em que 
trabalho, para. atfirmar, de uma. vez -por todas que o Banco 
Commerclal do Estado de São Paulo ja.ma.is teve clientela 
de qualquer governo, e j!Ulle.is recebeu, por qUalquer fOrma, 
qualquer beneficio otticlal. Suas transacçôes com o proprlo 
Banco do Brasil Um!taram-se, sempre, a. servic:os de cobran
ça, ou a depositas em conta. corrente. S6 uma vez, que me 
lembro. redescontou titlllos, ~ isto durante a .revolta de 1924, 
em São Paulo, .pela. necessidade de soccorrer, então, a Fi
lial do Rio de Janeiro, isolada d'e. Matnz e por isso mesmo 
privada do seu amparo natural. Taes tttulos, por~m. roram. 
todos resgatados anteclpa.da.mente;· logo que se restabelece
ram, p~la. termioo~ão da. revolta,' ·a~ communlca~ões entre 
as duas cidades. 
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IUilCElTA (SB:I\1 RECURSOS) 

Orçamento de. 1930 . 

Orçam·ento de 1981 (Dec. nu

mero 19.550) . 

Revisão em Maio de 1931 

Ouro 

199.271:700$ 

137.305:000$ 

93.955:600$ 

Papel 

1.371.431:300$000 

1.257.500:300$00~ 

1.497.268:200$000 

Confrontando com o orç:amento d<\ Receita para 1930, o orç'-1.

mento revisto estabelecia urna elevac:ão dos impostos na impor

tancía de 376.570:000~, de accordo co·m a seguinte discriminação: 

Imposto de consumo 

Imposto de sell0 .. 

Impooto s/vendas mercantis •. 

Imposto s/renda. . . . . . . . . . • 

Imposto s/ seguros . . . ·. . . . • • . 

Imposto s{veacimentOfr de inactivida.de 

lml:losto s/pho:'!phoros 

163.320:000$000 

25. 250·:000$000 

30 .100;000$000 

68.000:000$000 

7.200:000$000 

2. 700';0001000 

80 . 00 (}: 000$000 

376.570:000$000 

Sommada :l reducção obtida. na despesa. (4!!3.114 :989$707) 

-com a. renda dos Impostos a.ccrescldos (376.570 :000$000), obttnha

~E' o total de 799.684:989$707, com o qual se previu. attlngl.t· ao 

.sa.ldo orçamentario de 3;454:130$798, demonstrado da >~eguinte 
fôrma: 

Receita 

Recursos extraordlnarloa 

Som ma 

Despesa .. 

Saldos .. 

-~enos os recursos extra-

ordtn·a.nos. 

Out·o 

9 3. 955: 600$000 

28.126:737$56!1 

122.082:337$568 

114.221:930$310 

7.860:407$258 

28.1!!6:737$568 

Pa.pel 

1.497.268:200$000 

221.459:000$000 

1.718.727:200$0UO 

1.357.016:339$610 

361.710:860$390 

221.459 :.{)0~$Qft!) 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 14:59· Página 60 ae 61 

Saldo-pape l 

DeJici.t-ouro •. 

-- 116-

20.266:330$310 

Convertido o ouro a papel ao cambio de 4 d. 

Saldo papel 

'H0.251 : 860$930 

~3s. 'l\17: 729$5n2 

3.4li4:130$7!1& 

Em resumo, o orçamento de 1!131, em l'll'lação ao o~amento !!e 

1930, apresenmva na receita, uma di!ferença po.ra meno.Js de rEis 
';'99.6&4:989$707, a qual se compensara pela. forma seguinte: 

R..-ducção de des,peso. . . . • . . • . 

.Augmento de impostos . . . . . . . . . . 

Total • • • • • • • • . • • . • • . • . . . . 

·423.114: 980$í0õ 

376.570:000$00íJ 

799.684:989.$707 

Foi assim que o primeiro Ministro dn Re''Oiução conseguiu 
equilibrar o Orçamento da Republica.. 

O SR. CHJUsnANo MAcHADO - I·n!elizmente V. Ex. sabe que;,, 
depois da sahida do eminent& paulista., Sr. Jos(i Maria Whita.ker, 
a. Dlctadura. sem freio de eSJ>ecle alguma, desandou em construc
cõ~ sumptuarlas de toda a ordem, a ponto de culminar ~a. demo
lição desse grQ.node pre-d!o aqui ao lado, para construcção de> edltl
clo n.bsoluta.ménte adlavel, como outros muitos que t~m sido teltos. 

O SR. PAULO MARTINS- Agradeço o aparte do meu preza
do collega, Deputado Chrlstlano Machado, que, por feliz colnclden
da, fez suas as paJa.vras que vou proferir, conforme V. Ex. terfL 
o C!castão de verl!loa.r. 

Infelizmente - dizia eu - não se- prosegulu nessa. salutar po
:Utlca e. de 'novo·, rompeu~s& o equllibrio de> e>rcamento, jâ. entiio 
com a. força equivalente a. da.8 agua.s represadas . EntrOU•IIE> n. ga.s
tnr desmesuradamente, tal como se t> Pa!z estivesse em sit~ op
posta ~ de sua etfectlva ~ desoladora realidade. Estabelecendo·se o 
confronto entre o orçamento de 1930 e a. proJ)osta. para. 1936, s6· 
mente na parte " pessoal", verlfica.·se que a despesa. nessa. partP., 
augmentou de 43;S6 por cento. A pe.rte ouro, do orc:amentC> de 1S3li 
foi convertida. na razão de 1 para lO. de modo a. Q.ue a. eoml)a.ra.çáo 
se t.lzesse na. mesma relação a,doptada. pa.ra. as despezas feitas em 
ouro, no orçamento em curso. 

Não poderia eu fazer comparação com elementos heterogeneos, 
e, por isso, procurei, como o valor do ouro se mantem intacto, ! a · 
~er a mesma. re)Qçâo do exerc!cle> em cur.so para estabelecer o com
lla.ra.tivo constante do quadro annexo ao meu discurso . 

Pelo quadro assim organiUldo verltfca.-se que o Mlniatet•ío da 
V~ foi O qUe maiOr a.ugmentO de deSJ1EIS3. teVe na. t!U& "'.'erba 

•·pessoal"'. De 327·.64G contos passou para. 520.564 contos de réis .. 
o da. Guerra a.ug:mentou de 239.0.13 contos para 355.231 contos d& 
r~ls (excluJdo aqui o reajustamento); e o .da. Mar1nbe. de rê!a 
106.515 contos para 128.3« contos de rêls (tambem com exclusão 
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do reaju.stament-:l). No da Fazenda verificou-se o augmento ·de 
157.919 eontos p~ra 203.367 contos. Esse augmento deve-se ao 
crescimento da verba de ina.ctivos, disponibilidades e pensionistas·. 
sempre progressivo. 

O SR. CHRISTIANo MAC~ADO - O decreto relativo ao rejuvenes
cimento da Arma.da, baixado numa occasiiiv destas, chega a ser 
uma cousa verdadeiramente criminosa. Como. já assignalei, qua.ndo 
pronunciava o seu discurso, hontem, o nobre Del)utado João- Cleo
phas, ccmsf.dero i'llsana essa medida. Basta attentar para esse qua
dro de inactivos que aug-.menta. 

O SR. P.A.ULO MARTINS - E cxacto. Esses quadros cres
cem assustadoramente, de modo que o Governo precisa tomar uma. 
providencia qualquer, visto como dentro em breve elles se trans
formarão num excessivo peso morto no orçamento e a Na<;:ão não 
os poderá supportar. 

O SR. F~NANDES TA.VORA - Para augmentar o deficit com os 
quadros dos inactivos ahi estão tambem as leis de a.ccidentes no 
trabalho, recentemente decre~. 

O SR. P.A.ULO MARTINS - Ela o quadro: 



I 
Mlnlsterlos I 

I 
I 

Fazenda . . ......... ····j 
Justiça . ... . ......... , 
Nxterior , ......... ..•. ·j 
Educoclio . . ........... , 

Trabo.lho ... ... ..... .. , 
Vta?!o ................ , 

MarlnhR. ....... ... ... , 
Guerra • .............. , 
..4gt·Jcultut-a . ...... .. , 

I 

- I 
OUI"O l 

l 
I 

183:.80$0001 

100:000$0001 

3.862 :750$0001 

I 
I 
I 

1.1oo:ooosooo I 
400:000$0001 

I 
5.626:230,0001 

Orcnmento 193(J 

Proposta 1936 • 

Dlf!el'ençu 

ORÇAMENTO PARA 1930 

Ouro eonyertldo I I 
a Jlapel a ~1o I Papel ! 

de 1 para. 10 I I 
I I 

1. 634:800$0001 156. 284 :324$1631 

1.000:000$0001 144.112:700$4061 

38 .627:606$0001 3.3i'i3:770$0DDj 

I I 
I 

I I 
I 327.646:162$4601 

I 1. 000:000$000 I 96.515:600$6001 
I 

4. ooo: ooosooo 1 235 .o13:003U22j 

- I 42 .968:882$880, . 

56.262:3001000\ 974.895:33412?11 

DESPESA PESSOAL 

1 . 03I . lõ7 : 63~$231 

,1.483 .411:176$400 

462 . 2t13:542,16U 

I. 
Total .pàpel 1 Propo~;ta J)(\rl\. 1936 

I 
I 

157.919:124$1631 

116:112:700$4061 

41.981:270$0001 : 

I 
I 

327.64G:162$460J 

106.516:600$6001 

239.013:903$822[ 

42 .968:882$880f 

1.031.167:634$23(1 

100,00 

143,86 . 

43,86 

' 
·203 . 387:799$000 

108.721:830$000 

32.856:}60$600 

72.604:993$500 

14.665:160$000 ~ 
00 

620 .li 54 :·618$900 

128.34&:882$000 

355.231:482$500 

47.162 :260$000 

1.483.411:116$401} 

o 
.g 
tt 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
"' :;: 
~ 

~ 
~ 
"' "' !< 
m 
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O SR. CH!n'STUNo MAcHADo - Parece que a unica I)reoccupação 
'do Governo foi quanto á verba ·:pessoal. · · 

.. Q SR. PAULO.· MARTL~S ..:..:. Ainda. ha. :POuco. o nob~e Depu'
tado, Sr. Diníz .Junior, ~ss~ve1·ava fõra. in~ormado de que havi.!.L 
·\·ma repartição, no Mlnisteríl) -da Agricultura, se me não enga
no, com todo pessoal preparado, quadros com~Ú!to"s e q ue nada. 
~rodutio, porque. não dispõe ·do ·ap.parelharnento d:l material ne~ 
·cessaria . para desincurnb.lr~se dos servic:os que lhe estão attribuldos 
por -iei. · · · · · · 

-:Mas sou daquelles que não se: impressionam. á. primeira. vis
ta, com os grandes desasttes economlco-financeit·os do Brasil. 
Ten,ho. a .fi.rme convicção de que tal é e. vitalidade do nosso Paiz, 
que precisamos apenas de uma melhor distribuicão das rique:r.a>~ 
e uma melhor collocação dos nossos productos. 

O SR. FERNANDES TAVORA - Mesmo .porQ.Ue, quem se. !ór 1m· 
pre.!<Sionar com os des:l.::!tres economico-financeíro;; do Br-a.-;ii 
acabará doido • 

. ·o SR. PAULo MARTINS --:-. E stá me ·ouvindo . o Deputado. 
Sr. -F~t:nandes Tavoni, . grande cearense, q'ue pode a.tte'star quai 
Q valor, em n.Q!l::<Q. terra, -d:J. carnauha . A c;trnu.uba é uma 'e.spf'~ 
cie de- prqducto protegido por Deus e doada aos E stado.!! do Ceará e. Pin.uhy. Torna-se inutil P.~ntar a carnauba em oútro-s ter~ 
rencis, uma vez que a cêrri. que ella produz ~ precisamente .o re
sultado . de l1l'nQ. escudaçüo, um:... e~p-ecie .de defesa da. planta.. con
tra. ali pr011rias c<•n<iil:Ües u~rolo;.:-ica.~ · ilo meio. .-\ s,;im I! qu<: 
quanto maior a secca, que a.'<!:ola o>"~ terreno:; cearen.Nes e piau
hyeneses, maior a quantidad~ -da cêra pr'<lduzida.. Bu::~ta v~ricH.r 
que a carnauba tem tal cotac:iio que toda a producc:iio logo se es· 
cOa. ps.ra os mercados da Allem:mha >e Estados Unidos. · 

Se não me falha a memor.f4, a co~ão &9Cende a .. ·, 

0 SR. FERNANDES TAVOJU - A 180$000 a arroba. 

O SR. PAULO MARTT~S - Adinntn muito ~m o nohrl;! 
Deputado: :~ttin,::-e a ·l~O~ll(JU a an-nha. ('m )lrt'c::• mnL<~ qu~ com. 
p~nsador. 

Em pe.iz· que t em uma producc:ão -dessn.a, como que · àmpara.do 
por De-us, deve con!iar nos seus destinos. · · 

O SR. FI!:RNANDES T,~ovoHÀ. - 1\la.'<. em ;:el'nl. t ende a. mnb!l-n' 
com impostos. E' sempre o que acontece - o que aconteceu eom 
a borracha, o que está. .o.contecendo com o·ca!é; o ·que ve.e aconie- · 
c::er com o assucar e com a proprla. carnauba, porque, quanto maio
reli os preços obtidos por qualquer -desses productos maJor a. som
ma de impostos que incidem sobre elles. Dahi morrerem, que.nllo 
não provoca-m, como tem succedtdo, u concorrenc!u I?Xtrangelrn 
que os vem ~iquila.;'. 

o SR. PAULO MARTINS ·- A · culpa. 'é ·dó poder ' publico: 
que deve amPQra.r reHgios~ente essa. .. ;pi:Oducção. 

0 SR. FmulANDé8 TAVOR.\. - . A bor.re.cha. pagava . cerca .de. 30 
por ceilfu ·iio ' SeU valor, . entre Impostos_ est,a.doa.es e .. m'liDicipa.es . .. 
Cansou.:.~· dê abrir os (llh~~ d~ 'gover~.o ~ \Ía. ··~o~; -tB:z~~ . 
vêr que aqulllo niio podta perdurar.· Nenhum produc::to se Pode· 
ria.· .manter. pagando de .impostos. uma. ~ parte do seu valor. 
l'4~s·; Cl)nt!nuaraf;l .da mesma: torma; a.té- .quei. ~ 
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O SR. PAULO MARTINS - In!eliZmente, é verdade; mas 
qua.nto á earnauba., nã.o temeremos esse desastre, ;porctue Dão . pode 
ser produzida em outra 11a.rte do globo, e. não ser que, POr !eliz 
cofnctdencla, dêem resultado e.s experlenclas que se possam f.a.zer 
nas pro:Dmldadea d<> deserto do Sahara. 

o S!t. FmNANDIIIS TAvou - Estão procura.ndo transplantar a 
carne.uba. para o Congo trancez. Talvez, pare. !eHcldâde nossa. Iâ 
haja um :pouco mais de hw:nidade do que no -nordeste· brasflelro, 
porque a eanaubeira .s6 produz onde não ha. humidade, onde o ar 
é inteh"e.mente secco. Mas, se lã. encontrarem algUm clima seme• 
lhaDte. ao do nordeste, dentro de alguns annos, talvez, estaremos 
corn a nossa producção :perdida. 

O SR. PAULO MARTINS - Com relação ã. borracha, como 
toda e qualquer producção, o que se deve fazer, essencialmente. 
~ collocar o problebma em seus devidos termos. 

Temos, por exemplo, o problema do assu<:a.r, e, dentro do.s pos
sibilidades brasileiras, poderemos resolvel.o convenientemente, por• 
que todo o a.ssucar prodUZido no Paiz é consumido em seus mer
cados internos. O restante do a,ssuea.r o chamado .. caldo grosso", 
cuJo nome tecbnico não me recordo neste momento, poderá. ser 
transformado em aJcooJ anhydro, e, então, teremos D18rgem int!· 
nita. de o coUocar. porque a. noSSo. importa.cão de gazóUna a.ttin
:;e :1 mais de 200.000.000 de lltrGll por anno. 

O SR. Fli:RN.u~DBS T.t.VoRA - Actualmente, existe ·a quota. d6 
saerlflcfo de cerca de 700.000 saccas, que são compradas :w agricultor 
brasileiro A. razão de 30$000 ou 32$000 a sacca e exportadas a.o preço 
de 12$000 ou 14$000. Estou certo, entretanto, de que no interio:
do Paiz esse assucar poderia .ser perfeitamente consumido se as 
nossas <:onod:ições de tre.naporte fos!le'm outras, ·po;rq ue ·100 • ooo 
saceas de assucar, numa. N.:t<:ão como o Brasil, nada. valem, são uma 
nlnba.rla.. Apesar Qlsso, aaaim procedemos, de aceor&> com. o 
convenio aaaucarelro aetualmente em vigor e, o que ~ maJa ~ 
mentavel - e j&. o fiz vêr desta tribuna - ê que, havendo o ma.
:xlnlo de pre.;;o, que não pode nem deve ser uceclldo, em Pen&1D• 
buco, por exemplo, estavam vendendo por maJor preço sem ne
~dade alguma., porque a ~gem de lucro jA. e.ata.va. ultrapas
sada.. O resultado será, afinal. o que temos visto com todos ~ 
outros productos. Quer dizer que, se dentro de pouco tempo, não 
tivermos o cuidado de nos Ilmlte.r a.o preço ra:oe.vel, o Q.88Ucar 
tambem terá. desapparec!do dos D)erea.dos e seremos forcados a 
importar a.uuear de Cuba. e de outros pontos, porque o do Brasil 
cederá. deante da eoncorrencia extre.ngelra.. 

O SR. PAULO MAR1:'INS - V. Ex. sabe que são os maleg 
da ehemada economia dirigida, que combato a todo transe. 

0 SR. · F.zaNA'NDI'lS TAVOIU - Esta. é dirigida demais., , 

. Os:~.'. P.AULO MARTINS- E' por iSSo mesmo que, tambem, 
a. .com~ato •. ,~&ni~to a intervenção ottieial no$ mercados a.pez:aas 
par~ ~l'Ón~ ... ~ acre~U.ar .. 08 productos. . 

- .~ :s~. ·~.tNDSS ~Avou.- Fiz-.~· isso aqui na Camara, maa 
as · representante$. de :Peraamb~-&e-luurcJra,tn, por entenderem · 
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que eu estava querendo criticar a actua.l administração. Entre
.tanto, cham:ei a.pena.s. a a.ttençiio para um facto a que estamos 
todos presenciando· e cujas . cim~uencias, pra.za. a n·eus, não che-
gtÍemos a. ·sentir. · 

O SR. PAULO MARTINS·- Agradeço a V. Ex. a elucidaçiío 
dos problemas que estamos debatendo e peço permissão pe.ra con
tinuar nas ligeiras considerações que venho produzindo. · 

Mas. .dizia eu, é preciso notar que o Paiz; progride; que sua9 
forc;a.s econ<>micas se desdobram; que sua potencialidade é pal
pa.vel. 

· As estatísticas. de exporta-cão accusam a.ugmento e as de 
importação· ta.mbe.m •. E' um seguro indicio de vitalidade que se 
deve amparar e robustecer e nunca amortecer e atrophiar. 

O SR.. Fli:RNANDIIlS T.t.VORA - V~ Ex. perm.itte mais um e.parte? 

O SR. PAULO M:ARTINS - Com tódó o prazer. 

O SR.. F'ER.."lANDES TAVORA - Sinto estar 1nterr()mpendo conti· 
nuada.mente. 

O SR. PAULO MARTINS -- V. Ex. está. me deleitando com 
seus apartes. 

O· SR. F'ERNAND!tS TAvoRA - Obrigado. Penso, exactamente, 
como V. Ex., que este Paiz é de uma vitalidade espantosa, senão 
já teria. . desapparecido. 

O SR. PAULO MARTINS - Perteitcunente. 

O. SR. ~ANDES TAVORA - Mas é. preciso deixar conslgnn
do que, para que possamos progredir, ê preciso que <> commer
cio tenha. expansão, que a. expo~ão fique libertada. e não tolhi
da, · eórno actualmente. Sem expansão comiDeretal, sem exporta-

. ção livre, o commerclo fica. a.spbYXiado, a importe..ção tambem pro
porcionalmente dlrninue e teremos um Pa.lz manietado. um PeJ.z 
que, dispondo de recursos immensos para. ser um dos Drimelros 
do mundo, vive a mendigar. 

O SR. PAULO MARTINS - Folgo em reconhecer que v. 
Ex. estA na. mesma. corrente de oplnlão que eu, Tambem sou 
grande pa.rtida.rio da. Uberd&.de de commerclo. 

O SR. F'ERNANDliiS TAVOR.A - Não l! poss.lvel ter-se grande de
~n~qlvUII~nto commerc!e.l, ·comprimindo a. exportacão sobretudo 
c~m as . restrlco;:ões cambiaes. • 

O SR. DINIZ JUNIOR - Ha que corrigir a e:xporta.A:ão. be. que 
fisca.lizal-a, que. oriental-a.· O Pab:, .tambem não pode estar su
jeito a uma. exportação que redunde em seu proprlo despre!Jtigto. 

O SR. PAULO MARTINS - Intervenção, para e. creditar o 
mercado, estou de aécordo. · 

O SR. DINiz .TUNtoR - Tive· occaslão d~ detronta.r, noe cha
mados "museU$ de esco~ de' prOdnc~ de importação", coieas 

. eomo .. esta,· ·que· hun'ülha:m ·e. des,prestigfam ·a.: conunere!o de uma 
.. na.o;:ã.o, . nmn frasco, um ..apatp :velho, com· estes dizeres" :Encon
. trado em BBC:ca. :de .cat.li de -santos .... E' prectso, ·pois, crea.r os ty-

I•os, Como fazel-o, senão intervelndo na exportaçã.o?.. · 
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O · SR. PAULO M-1\..RTINS __;, Mas, voltando· ao- de!icit . 

!Se , de uma só vez, pretendermos extinguir o àefldi, qUando 
as renda-s da Uniã o vão ser desfalcadas· de cerca: de 200 in11 con
tos, por e!feito da desastraoa partilha constltudonál; 'qtiando 
se cream encargos, qu~ .. se devem expresaar -por 31>0 mil contos, 
pelos imperativOs de. ColUititui~;:ão ; quando o orçamento em cur~ 
so jã. está. aggravado de enorme sobrecarga de credlUis addiclo~ 
naes - · tudo importando num eseotamento de recursos - te
nhamos como certo que o Paiz succumbirfl, ou melhor, morrerá. 
da cura.! .. . 

Não acho poss!vel, no tno~nto, a extincção total do 'àetíeit 
no orçamento do Brasil. Seria. a.narcbizar os se~~;os pubtlcos, 
!"eria perturbar a administrac;ãó do Paiz. 

O SR. CHR.ISTIANÓ MAcliAI>o - 0 que nos cumpre é empre
gar todos .os esforços para redul!lil•o, para ajustai-o ã.s contlngen
c·ia.'! em que nos encontramos. 

O SR. DINxz Jul'õto~ - E' ver o que ha. de superfluo e; então. 
colher no supertluo. Agora. cortar, por- cortar .... 

o SR. Ca:ruSTIANo M.llCHADo - A proposta do or-çamento está 
majorada. por força. de contractos de construccões perfeitamente 
;\{iiaveis. 

o SR. PAULO :MARTINS - Essas desjlesàs devem .ser sup
I•rimldo.s. :E m lstet" uma revisão sensata. imparcial e criteriosa.. 

. O SR. CHJUSTIANo MACKAOO - Incumbe ~sa revl.eão à Com· 
mls.."'io ~ Fln6.ncas e . ao plena.rlo. 

o SR. PAULO MARTINS - Não é possivei a. extinccão to· 
tal. o proçamma ~ outro . E' lndtsiJensa.vel, ant~ de tudo, traçar 
um progralnma. N'~s,te ~ que se hõ.o de eorn.pendiar ~ provlden
dns sa.lv:lodonis. 

Claro ê que n. compressão das despeaa.s deve .eer observada a. 
tOdo tra11se. Esse. será, em tal caso, a estaca o da. estrada a per
correr. Augmente-.se, pelos incentivos proprlos, a. noasa. produc
çií.o ; melhore-se, "POr me!.o de flscallza.cã., severa. & arrecadação; 
distrlbua.-se, por equ1c:lade, augmentando, em consequencfa, o cam
po irnpositivo, as rendas tedera.es; ampare-se e busque-se mer
Cado ))ara nossa produccão · agricola e lnduatnal: f1%e-se de uma 
vez e de-tl~ltlva.mente, nossa poUttca. cambial a trllba.r, dore.vante. 
o que é prejudJclo.l é a indecisão, ora decretando medidas dfl retl

tricçã.o absoluta. ora reduztndo-e.s. boJe PIU'& maJs, amanhã. :para 
menos, alcançando uns e libertando outros productos, B&rn'Prfl em 
vae-vens Indefinidos, que atordoam os negocias. impede-os e, por 
fim, cança.-oa. Mas, · eBSe programma, . deve partir do Poder Exe
cutivo e merecer todo apoio ~o Poder Leglslattvo que concederá. 
as medidaR que forem neeenarias A. sua. e:~:ecuçi.o. 

,PareCe que aaslm se dever.la. agfr. 

O SR. CJiUU8'l'I4NO HACRAOO - E' preciso UDitlcar :~ervicos 
esua.es. qus 8§.o · multl-pa.rttdos po.r diVeZ'I!IOIJ M!n.Lsterios. O Sr. 
J~ão Cleophu fez uma exposlr;:ão multo lntereaaante, na sessão 
de hontem;· . . . " . 
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O SR. PADLO MARTIXS 
:presente. 

Infelizmente não esta\'il. 

O SR. Dn•rz. JUNIOit - Ha uma consciencia fil·mada. a essa 
res)leito. Estamos num circUlo vicioso. 

O SR. PAULO MARTINS - P erdiio ! ·Não ha circulo vicio
so. Quem forma o programnia: de execução não· pode deixar de sel' 
o Poder Éxecutivo. 

o SR. CHRJSTSANQ MACI:JADO - O Deputado Diniz .Junior es tií. 
confirmando o conceito de V. Ex. 

O SR. Dl:NIZ JUNIOR - O que deve haver ê cooperação. 

0 SR. CHRISTIANO MACHADO - .Nas obras de cooperação :t. inl• 
ciativa pertence ao Pode..- Executivo. 

o ~R. PAULO MAR'l:'INS - Nunca um o..-gã.o collegiado 
poude tomar medidas de orientação da producção e outras se
melhante::;. 

0 Sn . C:!IR.ISTIANO MACHADO - 0 nobre De))Utado Diniz Ju
nior e!ltá de e.ccordo comnos~o neste ponto. Indlrectamente o 
aparte de S. Ex. implica em censura ao Governo da Republfca.. 

9 Sn. DrNrz .JUNIOR - Estou onde sempre estive, Acho 
que estamos num c irculo vicioso cada qual querendo attribuir ao 
outro as responsallilidades quando a. ob1'3. nã.o pode deixar de ser 
tle cooperação. 

0 SR. CHRISTIANO l\IA.CliADO - I:!SO (; indiscutível . 

O SR. FERNANDES TAvou - Aliá..c; compete no Executivo man
dar sua pro!)Osta e o Legislativo pode acceital·a ou não. 

O SR. Dmiz JUNIOR - Estamos restringindo muito o aspecto 
puramente contabll do orçamento; mas se encararmos a questão 
em conjuncto nüo poderemos deixar de reconhecer Q.U& existem rel!
llonsabUldades reciprocas dos poderes. Isso ê be.rmonla e não 
u!Spersão. -

O SR. F'EnNA;:.:nES TAVORA - Comjletc ao Executivo e!'l>!a ini
ciativa ; a camara. dar-lhe-á. ou não o seu apoio. 

O SR. PAULO MARTINS- E' -evidente. 

O SR. DINIZ JUNIOR - VV. EEx. acabarão por concluir que 
6 pr~ciso dar ao Poder Executlv.o poderes discrlclona.rlo.s afim do 
que esse. obra se possa l'('allzar. Ali:'~::~ ê solução jâ. adoptada por 
raullos povos Uvres. A J:o'rancn. ainda u:;ora acaba. de dar }lude
res à!scricionarios ao seu governo pa..-a adopc:ão de um cer to 
numero de medida..<~ de ordem economica. e financeira.. 

O SR ~ CHRISTlANo MACHAPo - Essa ~olução não n os conviria, 
pois o Sr. Getulio Vargas, que jâ. J)<»>suia nas mãos o mando dls
cricionario, concorreu, apesar disso, para a s!tuac:ü.o _deplonn·e l 
~m que nos encontramos, desorganizando, profundamente. ~rvi

<;os publicos, máo grado a reletiYa deso•·~antza<;ão em que u.nte · 
rioMllente se achava. 

O SR. DI~IZ JUNJOR - :.vl'udamo11 a race das coullllll, e V. Ex. 
1m de con..,'ir nes..«a verdacre. pois fot um dos t.'lctoreA <la novn or
dem estabelecida. 
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0 Sn. CHR[ilTIANO MACHADO - Muito haverá. ainda qtie fazer 
agora, ante as rt-str!c<:ões imperativas da Constituição da Re
publica. 

O SR· DINXZ JuNIO!\ - O nobre orador, que é um esclarecido 
na materia e não um elemento rnérarnente livresco que se exhib!l. 
=s applausos da. Camara, o nobre orador sabe que esse circulo 
vicioso se accentua sobretudo, :porque os asp~tos que aqui esta
mos e. abordar dependem da. reorganização economica do Paiz, da 
elaboração ·do :Plano econom!co e da sua '])rojecção sobre a vida 
nacional. Temos de ficar n·esse a.'3pecto unilateral, a vida inteira. 
ti.tibitati, porque tudo está dependendo, exacta.m.ente, desse plano 
economico. Ou então não ha senso da,. realidade. 

O SR. PAULO MARTINS - Na bistoria republicana. em 
todos os tempos, o Poder Executivo sempre pediu as providencias 
que desejav-a ao Poder Legislativo. (Trocam--se apo.rtes entre os 
S1's. Deputaào3 Diniz Junior e OhriBtW.no Mo.c.haão.) 

O SR. PAULO MARTINS - Sr. Presidente, além das diffi
culdades creadas com a partilha. tributaria, feita pela. vigent~ 
Con:stitui~ão, partilha que - não nos mudamos - trará. os mais 
serios embaraços a: vida da União e dos Estados. bem como as 
mais gTaves perturba<;ões nas suas :relações polltico-economlcas, 
nossa orga·nização orçamentaria, precisa, antes. e-,itar as confu
sões e as dupllcldades de dotação, com o arloptar a padronização 
das tabellas explicativas das despesas dos diversos Mlnisterios. 
Tive a fortuna de ver que esse meu ponto de Vista estft. mais ou 
menos accórde com o do brilhante e illustre jurista e não menos 
il!ustre Deputado. Sr. Levl Carneiro. que e:xaminando a questão das 
contas assignadas, decle.rou em rnagnl!ico t>arecer: (Lê) 

"Por Isso mC'$mO, e para que, por exaggerada interpre
tação do art. 17 n. X da Constituição l!,ederal, se não pre
tenda excluir, nesse caso, o imposto estadoal sobre vendas e 
consignações, pareceu-me conveniente determinar, exPressa
mente, que o ~cOrda, que c. União celebrar com os Estados 
sobre a arrecadação do mesmo imposto, abmnja tambem esse 
ponto. 

A conta ass!gna<la, ou o.cceita, ser[!. um titulo mêramente 
fiscal. Não contera. confissão de divida, nem promessa de pa
g_amento: mas, apenas, a confirmação da venda, ou consi
.gna~ão. efCectuada, e do recebimento da fa.ctura respectiva. 
Serâ, antes de tudo, o instrumento que assegurará aos Es
tados a arrecada~;ão do imposto que lhes cabe." 

Em outra parte do seu parecer, o !ilustre Depute..do, dividindo 
o assumpto em jten.'!, diz, em relação e.o primeiro·: 

"Para accentuar que a Constítui<;âo, nesse passo. não deu 
aos Estados, como se tem dito e redito, apenas o imposto de 
vendas mercantis. Deu-lhes muito mais que ísso: - o im
posto sobre as vendas e consignações, ·não só das commer
clantes, como ta.znbem dos productores. 

Fez ma.!? Fez bem? Poderia afastar-me dessá questão. 
Ainda assim - ·quero d12er que, se erro houve, não ~ 

tal como se t11m argu!do. Não só POI1l.Ue se não qui?.: cor• 
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l"igil-o, como a prol)ria Constituição facultou e esperou (Dlsp. 
Trans. arts. 6 e 8); tambem porque ainda agora .se poder{!. 
corrigil-o, e se deverá corrígil-o, si se reconhece o desacerto 
da solução, pois, quanto mais demora.r a emenda., peor 
serâ.." 

Logo, o illustre· jurisconsulto Sr. Levi Carneiro entendia, tam
bem, que era possível a manutenção do ~statu-quo" a.té que o Se
nado pudesse estabelecer uma lei de meios em que, por uma l'a• 

cionalização dos impostos, pelo estudo do seu quadro effectivo, 
foss·e possivel, com o auxilio de estatisticas rigorosas, decretar 
impostos que pudessem corresponder ãs necessidades da União. 

O S>~. CHRISTIANO MACHADo - V. Ex. não acha que, com e::~sa 
distribuição, se caminha, accentuadamente, para. a anarchla fiscal, 
contestada, e que é, sobretudo, prejudicial? 

O SR. PAULO MÁRTINS - De .pleno accõr.do. No caso das 
\'endas .mercantis houve, mesmo, necessidade de disciplinar o as
sumpto, porque, sendo a duplicata um titulo de credito. J)Qra Q.utl 
tivesse seu curso na justiça. dos Estados era. indispensavel disci
plinar o instituto por meio de. um decreto federal. E o Deputado 
Levi Carneiro -entende que, com o accôrdo que propõe no- art. 9", 
a questão estará :resolvida. 

Declara S. Ex;. no art. 9~ do !leu substitutivo: 

"Art. 9.• Fica. o Governo Federal autorizado a celebrar 
accordos com os dos Estados, afim de que funccionarios fe
deraes effectuem, ou auxiliem, a arrecadação, ou a flscali
zac.;ão dos impostos estadoaes sobre vendas e consignações, e 
~1m de assegurar a. cobranc;a desse mesmo imposto n~ ven
das feitall ao Gt:werno Federal, ou a repartições ou. servic;os 
que delle dependam". 

O SR. CHRlSTIANo MACHADO -Eu não conhecia esse substitutivo. 

O SR. FERNANDES TA.VORA - Quando tratei aqui, da. 'questão tri
butaria, alvitre! a ldéa - que nllturalmente não seríi. minha, poi.3 
que é por dema.ls conhecida - de se fazer a arrecadação unica, com 
apenas uma especie de agentes arrecadadores, munlclpaes, estadoae~ 
ou federnes, e que, depois. a arrecadação fosse dlstrlbulda percen
tualmente entre o Mun!c!p!o ·o Estado e a União. Infelizmente essa 
minha. suggestão não !ol tomada em (lllr~o. Penso que ass!m seria 
obtida grande diminuição de despesa. 

O S!t. C:a:RlSTIANo ::'dACHADO - Realmente, parece que a nova 
d!strlbuiçiio de renda vue ser lesiva á. União, st>m beneficiar os E!!
tados. 

O SR. PAULO MARTINS -De accOrdo com V. Ex. 
Sr. Presidt>nte, a impressão que· me deixou o art. 8°, pa!·a

g~pho unico, das Disposições Tra.nsitor!as, foi qul o ConsUtulnte 
sabia. de sobra ser partilha abrolutamente inexequlvel. Segundo 
me informou o Sr. Deputado Pefelra Lyra, houve u.ma emenda co
ordenadora - como se chamavam aquellas emendas que procura
vam condlfa.r os pontos de vista geraes - para que f!easse tal 
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'djsposiçã.o com pot-ta de sahida, que era o art. 3, pa.ragra.pho unico 
'das Disposições Transitorias, unlca. excepo;:ão pela qual a emenlh 
'pOderiã ter cabimento, ser discutida. e votada no mesmo anno. 

De modo que o P oder Legislatlvo, ·no meu fraco e humilde en
tender (não ap~s), a inda pode modificar a sltuao;:ão··angustiosa 
que estamos atravessando. 

O SR. DINiz Jtr~IOR - Attenunr esse furor fe~r~ista na épo= 
em que .menos dev~rill. t;,r-se manifestado. 

O SR. PAULo MARTINS - As Mas normas oro;:a.mentari11.s 
ll'l pautam pe!a simplicidade e .pela clareza. 

:Entre nós se fllz grande contusão no applícar a receita. e clas
'!.ifical' a clespesa. 
· Agox-a mesmo, Sr. Presidente, a douta C<Jmmissão de Finan~as 

J•ropõe, na s ua emenda. n. 1, que se distribuam ":Pelos vinte oito 
titules abaixo, a oada um corrEspondente um annel:o prol)rio os ser
viços e dotaÇões constantes de::; annexos c orrespondentes aos nove 
tltulos da despes.\. e respeitada a actuat organi:z;ação administra
tiva:•. 

se· se deseja. transformar o or~ainento, na parte referente á 
tles:pesa, nesses títulos, confesso, Sr. Preesidente, que não compre• 
h endo tal emenda ço.m o orcamen taria. Seriam regras pertinentes á 
melhor cla.ssi!icac;:ão -da. de~;pesa, nunca, porém, como emenda orça -
menta.ria. • 

Que de:spesas serã.o lncluidas no titulo XXI, por exemplo. re
í<.>rente ao "Commercio- Transporte- marHimo. fluvial e aereo"? 
}; no XVII : territorio do Acre? 

A eme ndn, realmente. teve o alto senso de nã.o confundir as 
despesas pub!Jcas, de modo que, pelo exame <la. contabilidade. pode 
~er conhecido pro:Cun.damente o estado verdadeiro dt! cadA serviço. 
Tem mesmo, e PrecillO contessar, certo sabor class!co. pois pro· 
curou Inspirar-se nos melhores tratadistas. 

Como, porem, as nossas contas publicas são, Jà, as!WIZ confusas. 
temo que o methodo adopt:ldo pela Commlssão de F!nano;:as venha ~ ~ 

J!!'OflUZir maior desordem. 

Receio, Sr. Presidente, que tiio eon!usas, tão baralho.das. tão 
amalSQmudas sa.iam as verba..'! Or!:amentarla.s que, afinal, não s~ 
:;aiba o que mais temer: se o detic~t. se a confusão dos tltulos or.;:a
mentarlos. 

Reconhe.;:o que · a classltkação -dos nossos orçamentos li !alh:l. 
e s:m ra.clonállzao;:ão sclentifica. Ha. mesmo, na seriac;ão da receita 
e 00. despesa. con!usõe!l que tendem a a'l)resentar o orçamento, 
no seu aspecto otdinarlo. como respondendo por ''deflclts" que se 
originam de outras despesas, não ordinarlas. DM!, na. verdade, a 
imposição de regras que orientem melhor a tf!'ll)alizaçüo dos dls
pendio:s publicas. comparando-os eom quantidades lguael<, i!lto é.·, 
ll<' idenUca procedencle. e . natureza. 

Sômente assim seria r10ssivel extremar os gastos ordlnarios, dos 
extraordlnarlos. correndo u~s p ela sua conta partida na reee1t.a 
ordina.ria. e outros j)ela. sua co~respondente na rend3. extraorài
nnria. 

Ensinam os mest!'es. entre outros, Louis Mar!n . C'.arlos von 
:f.:h~bel'g, .Tncopo Tlvnroni. qu~ n melhor classificação da!: de!lpesa~t 
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publiCas é a q·ue se faz pelos reSpectivos servio;:os. agrupando num só 
titulo, os gastos de uma. m esma especle. Ensina mais Louis Marin 
que a proposta. e. lei orçamentaria e a prestação de contas sejam 
feito.., de um mesmo modo. " Não se podem comparar esses tres elt·
mentos, desde que não -obedeça.m, rigorosamente, a mesma dispo
sio;:ão" - d iz aquelle cla.sslce>. (Par~r lido em 1912. na CommL'lgfio 
de Finanças do Parlamento Francez.) · 

E' que se a proposta se faz de um modo e a lei ~ baseada na 
proposta, a. a.precie.o;:ão conta.bil se effectua de modo dif!erente. 
donde lmpossivel uma prefixação completa. na idenuficaçàu doR 

gnstos e sua. consequente fiscalização . 

De modo que a especi!lcao;:ii.o por serviços é recommenoove-1. 
:\las, .; preciso indagar se a. modl.flcao;:ão deseP.da. na. emendn. n. I 
r•ode ser executada, sem inconventes e ::~e a. lei o permilte. 

O Codigo de Contabilidade - lei substantiva em vi;:<~t". r?~·em

menda. no seu a.rt. 15 que "e. proposta terfl. a forma de proj<.>cto <h~ 

lei, com a. especialização em artigos succeasivos, ·na prime-im p:trt" 
da despesa. a. fixar pn.Ta cada Mmt,terio. ~ 

Al.i.1s, o artigo completo do Codlgo de Contabilidade P!'ltá. ft S!'Iim 
redigido (M) : 

.. A proposta tern a f6rma de tlrojecto de lei, com a ~spr>

cla112a.cào, em artigos successivoll, -11a. prlmeh·a. pa rte da de:<
IlSSO. a. fixar para cada. Minlsterlo e a discrim!nac:ão da t>><
p~cle em que deve ser paga e a discrimina<;ií.o, nll ~J.:"unüa 
parte, no calculo da receita, con!orme os diffl.'rente.-c tituh1:< 
de renda., bem como da. espêclc a arreoo.dal'o dividida :J r(·
ceita geral da Cnlâo em ordinnria. <'Xtl'Ufll'dinnria e espcdal-. 

Ora. hoje nilo· temos -mais rend~~ ouro no Orc:nme-nto d;t Rfo'pu
blica, s6 ha, portanto, umR es~c!P a tratar. 

Silo mult:> de lou,·ar 0.\1 esfor~;o~ da Commlss:Io d<• Flnun~""· 
sobrelevando os do xeu digno Presi-dente, Deputado Jofiu Simpli<-lu 
- cu.fo nome declino co ma maior ,qympnthi!L - que ~·em appare>• 
!bando-a de elementos indlqpensa\'els no seu c.omJlleto d~lde-r:lto . 

Mo.s, dahl não se infere a. modificação d!l cltul!'if!ca~:üo d:l d.-~

llesa seja !nd.L<~pensavel e obrigue : l modltlcar, tão rD.dlcalmente. 
Pos:ms regras e t>raxes orc:amentarias . Pareceria melhor. ant~s de 
tudo. modJ!Icar o Codlgo de Contabllidade. n elle pr~~crt>~·endo normas 
t• dlrectlvas que ma.ls se coaduMm com os -e:J:emplo~ clnsslcos e " 
ll«:ão dos mestres. 

·A Commissü.o de Finanças prestaria , desde J:.. ine.stlmavelll ser
vlc:oll se preclsa811e os gastos publ!cos ordlnul'ios do~ extraor<linarius. 
<·orrendo por conta das receitas or.dln::t!'f~ e extraordlnurlas . 

Se conseguissernOM t!nquadrar e.s despet~as orclinarias dentrn <h 
necelta ordinarla, certamente o Orçamento da Republlca se apre
!:lentaria de outra ma neira . Nüu podemo!! consld~rar, (l rigor, como 
tiP{icitsl lrnportancias que !!gura.rn, {l.q ve-:r.e!<, tre.rwitol"lamente nos 
ur~am.entos, taes conlo ess~as, que não >'ão de CIU'!I.Cter permnn<>ntt• 
e que desappareceriam executadas um servi~o o outro. 

Vou ter o prazer de ler um commentarln tto Dr . . Toiio l<'err~h·n. 
d.> Moraes .Junior. que, no meu entender, ~ um dos mni~ abnlizado!:, 
se-não o mal.~ ahallz.1do. contabl!lstas publlcos. 
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O SR. SAMPAio Co~A - Já flz essa declara.,;ão da tTibuna. E• 
inteira justiça, de V. Ex. Considero-o, talvez, a maior autoriQQde 
no assumpto. 

O SR. PAULO MARTINS- Disse o Dr. Moraes Junior (Lê): 

"Os nossos orçamentos, como os conserva o Codigo, .são 
apenas quantitati-vos, isto é, destinam-se a indicar o custo total 
do:s l:!ervic;os publicas, sem entrar na a.nalyse ela qualidade nem 
da natureza desses serviços. 

Não se póde esquecer que o 0 rçamento é o balanço prêvio 
do exercicio; ~bilancio di previzioni" che..mam-Ihe os italianos. 

Esse balanço prévio tem actualmente por Qbjectivo uni<:o 
saber se as entradas comportarão as sahidas. A qualidade das 
entradas ou . das sahidQS pouco importa: - -são distincções 
subtis para occultar a.o povo o emprego das sommas que se 
lhe exigem", diz o Deputado Perazzi. 

Em \IJOsso entender, o orçamento deve ser, em toda a. 
linho., o balanço pr<ivio do exercício, mas balanço de verdacle, 
que -nii.o .se limite á comparação final de somrnas heterogeneas. 

Assim, á despesa oràinaria com a .manutenção dos servi~os 
publicas, corresponderia, na receita. a Renda ordinaria, - tri
butaria, .patrimonial e industrial. O balanço entre el!~es dois 
titulos diria da sufficienc!a ou insuff!ciencla doll recursos or

dinario!l para manutenção dos servi~os tambem ordinàrlos. 
A nespesa e:l:tra;artünaria, ctue não occorre sempre, ctue ê 

transitor:fa, seria compe.rada com a Renda extrMrài?l4ri<z., e 
logo ahi se ~olbertam os melhores ensinamentos para acçõcs 
futuras, conforme o snldo desse balanço fosse pró ou contr·~ 

o patrimonio. 
A .Rendo. CIJ1l~ avp&ação es1>ccial .seria comparada com a11 

applica.;:õe.s da mesma renda., sendo o saldo levado li. conta 
proprla do patrlmonto, como passivo do Estado e nil.o, comu 
hojl' se faz, consumido em despe!llls orclinarlas. 

Finalmente. a categoria. "Movimento de Capitaes- dirln. 
t:mto na. receita como na del!pesa, das alterações do patdmonio 
ver:f!lcaOO.s no actlvo ou no pa><slv.o em conse-quenc!n da ai>PH-
cação de nu~rario. · 

Saberâ assim o contribuinte nà.o sO por que lfinister!o f 
~astu o seu dinheiro, m:u~ en~ que é o m.e~~mo consum-ida, isto ~. 
se se- destina a despesas ordlnarla.s ou extraordhmr!as co.m Jlt:r

viços JHLblicos. ou li. majoração do patr!monio dt) Palz, que- C., 
afinal, o Meu propr!o patrtmonio. 

Portanto, affirmamo~ nól::l: o orcamento t; o documentu 
proprio p;.u-e. pOr em evidencia a relni;;ão entre o patr!mon!o •! 

as despesas. e t-ece! tas do Estado". 

Tenho -dennte de mim o!:! !Ilustres Drs. João Slmpllclo, Al:lc 
Sampaio, Christ.iano Macha.do e o meu venerando mel!tre Sam)l>lin 
Corrêa ... 

O SR. SAMP,\10. CoRIU:.A- Nem mestre. ne.m venerando. 

O SR. PAULO .l'4ART1NS - O mestt·e fica, o venerando não, 
para. não molestar a V. Ex . 

O SR. CH!IISTIANo l\l,l.cHADO - Venerando, como expressúo 
parlamentar. Podia V. Ex . fazer essa restrfc!:5.o. 
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O SR. PAULO 1\I.ARTINS -Todos conhecem os ensinamento:1 
dos grandes mestres a respeito da classificação das despesas. Pre
cisamos joeirar do Orçamento as receitas ordinal-ias d::t!< extraot·
dinarias, .de modo que, como se viu. corram por contn das ordinarias 
a1< d~spesas tambem ordinarias. 

Se a Coonmissão de Finanças conseguir h;so. certam~nte a. si
tuação deficitarla se- modi!icarã, e será possi\·el cortar as despesas 
sumptuarias e outras perfeitamente adiaveis. 

o SR. JoÃo CLEOPHAS - Póde-se de antemão affirmar que essu. 
tarefa é difficll, é, mesmo, impossivel de ser cumprida pela Com
missão de F!:nanças, por mais -esforço patri()tico que faça - e fui o 
primeiro a proclamai- o - porque estamos, conforme hontem mos
trei aqui, em .situal;ão tal que a ren<la dos tributos não é bastan~c 

sequer para pagar o funcclonalismo. 

O SR. CHRIS'l'lA...~o MACHADo - Isso quanto á. eliminttção do 1k· 
jicit, no que ha. concordancla universal. 

O SR- JoÃo CLEOPJL\5 - salvo engano, eu acabava de ouvir o 
trecho da dissertação do orador, em que elle estabelecia a condi
cional: se. a. Comm!ssão de Financ;:as conseguisse encaixar na rend:-t. 
orcUnaria. as despesas ordlnarias, isto é, despesas propriamf.>nt~ de 
a.dmfnistração, teria, de facto, eliminado o de/icit. 

0 SR. PAULO MARTINS - O nobre collega ha de me d t-ll
culpar: não afC!rmei isso. 

O SR. FERKA:r.~ T.woJU. - O orndor atf!rmou nue, ~ a. Com
missão conseguis.~e iss o, teria. prestado um grande ser ,·iço a.o Pnl:r.. 

O Sr. . .To.\o CI.EOPHAS - Pe<;o perdão, nesl'e caso. p!'la inh•1·· 
rupc;:ão. 

() SR. CHIUSTIANO M.\CKADO - 0 lliUMtl"e. orador COllO<'OU a f'JU('l<

U\o nos devidos tennos. 

O SR. PAULO MARTI~~ - JO:ntendo, pl"r!eltament<:!, qup ;, 
impossfvel elitnlnar o deficlt, de prompto. Deus no!! livre de t<u:t 
<•lhnlnac;:ão de uma vez, porque a Nac;:ão bra.silelrn pnrnr4l. os se:Is 
:.l'rv!~os e o desastre seria maior. Chegamos a um tal nccumulo 
.üe diVidas que a cura do o:-~nl!m!o nacloi'Y.Il tE'rft ele ser t'ent: 1, 

ter& de ser parcial . • • 

0 SR. DINIZ Jt;~IOR - Exactamente. 

O SR. PAL"LO MARTINS - ••. de modo que os :;ervl<;n,., 
continuem. 

O Sn. JOÃo Ct.EoPHAs- Fiz, hontem, e>~sa. a.Uirmac:úo. De cert.:», 
!:ã.o com o mesmo brllh."'.nt!smo e autoridade de V. Ex. 

O SR . PAULO MARTINS - Obrigado a. V. Ex .. mas devo 
dizer que o tenho na conta de mestre multo acatado no assumptu-

0 SR. CHRISTIANO MACHADO - O nobre Deputado João Cleophns 
corrobora o J>Qnto de vista de . V. Ex. : a ellminaç;iio do detic•'.t, de 
uma s6 vez, seria. Impossível. 
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O SR. ?At;LO .M...illTINS - Felicito-m,e por ~aber que esta
mos na mesma corrente de opinião. Seria, aliá.>~ uma grande tris
teza para. mim yerificar l:lituac;:ão contraria. 

O SR. F'ERNA!\"l);!)S TAVORA - Vamos eliminar o deficit, mas aos 
poucos. 

O Srt. DJNI.Z JUNIOR- Se V. Ex. exam~nasse, com o cuidado 
que lhe (i peculiar, a hist<lria dos povos, ou fosse rever as pe.ginas 
dos melhores autores sobre o ·• Baixo Impedo", teria a noção exactn 
da herança da Tevolugão. 

0 SR. FERNANDES TAVOM- Ainda foi do "Baixo lmpeMo" que 
ella herdou?! • • • (.Riso. ) 

O SR. PAULO MARTIXS- Pediria a V. Ex. que me expli
cas~e se essa questão do "Baixo Im:Perio" ~e relaciona com u 
BraSil •.. 

O Sv.. DINiz JUNIOR - :-<ão tem rela.~ão com 0 Brat<il. Ha um;~ 
phase àa historia do mundo conhecida. por ''Baixo Imperio"'. !Ali. 
V. Ex. verificará. que o systema. fiscal representou figura. prirn•t· 
dal na qué.da d<> Il'll,Per!o Romano. ' 

O SR. PAULO :MARTINS - Estou, firmemente, conV-2nCitlo 
deo que o problema do Brasil não é, para !eUc!dade nossa, insoluve:, 
poi;:;, o no!lso PE!iz possue uma tal Vitalidade, um tal potencial, qu~ 
lla.sta a solução de dois ou tres problema.'! e elle se salvará. lnevlta
'"elmente, facilmente. Surgirá mesmo <lo :fundo do abysmo, ·onde 
••stt-Ja mergulhado. 

O Stt. DINiz JuNION - A expressão ~estumos e. beira tle um 
al)ysmo"' passou a. ser figura de rethorlca .•• 

O SR. PAULO MARTINS - Mas, se o Brasil est~::ve, durante 
todo esse tempo. ~â. beira do a.by.smo•·, havia, (aL'"llmente, de cahlr 
no !undu desee abysmo. 

O SIV FEIRNANDES TAVORA - O peor é que não appureceu nlnful 
qul?m nos tirnsse de lá. 

O Sa. DINIZ JuNIOR - vamos nos e.l!forc;nr para sahir dellP. 

{) SR. FERNAZ.."DF.S TA\"ORA - Como, se permanecemos na si
t uac;ão se ··formigas dentro de bacia'" ? ! 

O SR. PAULO MARTINS - Esta::; pala>Tas ]loderão multo 
lllustt-ar o nosso ponto de vlstn; 

~Es de e!tpecial importancia la distinciún de! presupuesto 
en ord!narlo y extraor<llnario. En la mayor parte de los Es
tados s6lo hay un presupoesto en el que se incluyen tanto lo!! 
gastos e lngresos ordtnarios çomo los extroordinarios, mientras 
que en otros Estados se incluyen en dos partes d1stintaa :l.el 
presupuesto o bien se .regulan por leyes especiales los gastos e 
ingresos ~xtraordinaJ:"ios. 

;&1 dêtic1t propiamente dlcho o material se de. cuando se 
carece dei crê'ditô su!fciente para. satistacer los gastos. Es de 
especial importancia al respecto la cuestlon de si el dHicit se 
origina. e.o 5atis!acer nE-cessidades ord!riarins o los gttsto!': ex~ 
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traordlnarios. Esta. distlnción ils por una. .parte important& 
por lo que respeeta. al enjulclamiento de la. .sltua.eton tlnai~clera. 
del Estado y por otra parte es <lec1s1va. para lo. eleeelon de los 
medloe para !W.tllltacer fcul11ecesllldades." {C. T. von Eheberg 
- "Haclcnda, Publica", pag. 64.) 

Mu, voltando 11. ta.lar da dirterenel.açi4o entro a receita ordl
nnrill. e a. extrnordinarla, devemoa notnz- quo tom impoSlllvel 1<. 
Commlll&ii.o de FJno.ncll.i'l eequer manter o defk:tt da proposta orça
mentur1n. O eKtudo telto por e11110 orgü.o teehnico demoMtrou, Ca. 
evidencie. QUe realmente J)erqulrlu, em to4os os aent1dos, oa orça
mentoa da cSelll)ellll. encontro..ndo nos estudos coml)4rll.t!VOll :roo.ll
zndOII, aa omhtJJOes o wt deCiclenclns de vcrbo.s que dolles não com~
t.:.wwn, do modo que !oi obrigado n. lnc::luil-o.s no qu&Ldro orÇamen
t.arlo. dondo um au..-mento ooturnl e jUIIU!IcatJvo <la. dcape811, contra. 
11.11 dcpreiSS~ <In. reee!W., J)Orque, por outro Lo.do, to!, como jtl. vimos 
atmz, obrl~>-ado u. retirar da. pauta. o~entD.:rLo. u rendas que, 
pch.1. Cona~titui\:Ü.o, toro.m d04dwl !lOS Eatado11. 

O ~::>u. F'lcltNANI>IGS TAVORA - Al14.a, a6 mer~o louvores u. D.tti
Ludu 4n. Comm~ de FJruuu;&~~, porque quer, realln(!nte, co18& 
\"t!rdndl:'lm c não tlcttclu.. j! nã.o !4ntaBia.. 

O SR. PAULo MARTINS - Diz V. Ex. multo !>em, porqut, 
um ortnmento nüo ztendo adnccramento !elto, niio ~endo or,;anlz:~.do 
com. toda. a clclreza. o clelle niio coMtn.n<IO Integralmente ns d<liJpee:us 
u 011 e"-o.dlto11 publlco11, elle nüo 110 exocutnrf.L. ou, pelo monos, na. 
ot~uu. execução hü.o ao 11e crc:u·. l')or tor-;:a, os chamados orcamento!l 
para.llelos, em Quo se comslgruun 08 creditos neeesllllrlos pnl:'a fazer 
tuce Cu! cSospet~o.a. E IH!!o porque n rece-Ita. ou to! mll,lorudn. arUtlclni
mente, ou nüo 110 cmpregar:un, na IIUil. estimativa, os methodo11 
cluslco!!. 

O Sito DlNrz Ju:.rrou - MG.ll, :10 J')en.:mr de multA ~nt:.>, l~o r, 
t'ucll. JA. dlzln. n.lguem, entretnrlto, atropelado por ccnsurns de.'ltn 
ordem, numa hora grave para o Povo, que "In critique est aisl!e"; 
l'art, di!!lclle, " 

O SR. PAULO MARTINS - Sr. Presld~nte, ha uma sltlla<:ii.o 
paru o. qunl desejo pedir a attençii.o dos nobres collegas, é ê a 
que 1:1~ retere ;l lnterprc~ão do art. 183 da. Comtltulção Federal. 

Posso Informar li. Camara que decretos sancclonados pelo Po
der Executivo, concedendo credltos para determinados tlns, nii.o 
J.•odern ce.m!nhar no Thesouro, porque sáem t;~empré daqui com 
observa.nda. do a.rt . 183, isto ê, l.nd!cando-se a verba por ondll 
-deve correr n respectiva despesa. 

O resultado ~ que, em muitos casos, esses cred.ltos, ou jã. não 
~::~~:lstem, ou, como succedeu com o reajustamento, o Tribunal de 
Contas converteu o julgamento em d.i!lgencla., at1m de que o Mi~ 
nlstro da. Fazenda. informasse quaes as operac~ ode credito que 
haviam sido teitas. E este não effectuara nenhuma operação par:\ 
tal fim, donde o impasse. 

TlmhG pe.ra mim que o art. 183 se retere exclusivamente fLS 
despesas novas, âs despesas a serem erea.de.s àaq,ui .por diante: 
do modo contrario é prejudicar enonne.mente as dividas anterlor
·mente feita.s e relacio-nadas antes da cUsposlcão constitucional vi
gente. 
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Assim como !<uccedeu com o rt'Ojustnm('nto, e~;tou ln!ormad() 
Utmhtm de que o decreto, abrindo erl"dlto tmru pa~amento de ad
d!clonues, se encontra toem and:tmento, porque o ,:;overno niio t.::rr. 
os clementoH Indicado:~ como co.ntra-purtlda. daquella tlespesa a 
qu~ 81.' refCI'(!m OH d~ercto>t !!ahloloH da Camarn do~ Deputados. 

Xe!4:-~a ordem de:' C'Ont~ld(•r:t<,;Õl'!!, pPdh·la ]lct>n<;a l):tra lt•mbrnr ;i. 

douta Commli'Bilo dt" 1-'lnnnc:u~ que, du.ndo umn lntt>rpretnciio m~tl,. 
{'XIlCtn. no nrt. 1X3, não permltti>~Jie c,u._. OM <lt'cr~tO!I Jncllca:.~~en·. 
<:untJ•n-part!dll, !'Xct>pto qunndo ll~ tratn.-111e de dhtPO!Ill;iio no\'O., 
como era, de rncto, o do reaju~<U\mt>nto. 

lnft"ll%rnente, tot!o~ mt df"l"rctott Kl\ncelonatloll pelo PodC'r Ex·~
cuttvo 111(! encontram como que encalhado~<, lll' mto Pl'rmltt:.-m a ex· 
lll'l'IINW ••• 

O S11. ~NANPKSJ TAVOHA - ('on.:elndol<. 

O SR. PAl iLO MARTrXS - , • , ~o Gahlnt'tl.' tlo ~r. Mlnhttro, 
(L ""lll'm d~· uma l>l'O\'ldt-ndn QUt' niM~Ul'rn llllh(• <tua! >'ll'jn. Jll11"t 
qU~ tt>nhn o d~vldo !"ncnmlnhnmeontu. 

Dn11 mlnhi\J4 ratl~ntt'M con~J!dern~Oe,. (nã.o llllOk:daJt !1"~11) 
nüo quel'o qut' l'lt" lnfl!'tl Ht-Jn eu rmrtldRrlo t1o dt'fleft. ~ulto :10 

contrario, d~>sC'Jo tique tormnlmt>ntl' t-ontd,;nadn r<>conht•t't•r PU qu(' 
<'m QUalqUer tlroJ:"r:'lll\m:o (!nnnl'r:!Jrn. <•rn <JUU]'lU<'I' rnl.'d1dll de ['t'>t• 

taura.çiin flnnnct>lrA "" toconowlc:•. u pa:-l'o lnklal f rn·t•cL~umcmte u 
do f!<1 ulll'>rlo orc,:nrnen ta r lo , 

O Sn. DINI% J'us1nrt - MnA ~omrJ con11~quenclrL dt• Mnnl:'t\mento 
Cio m~.>lo tln:lncc1ro. 

O SR. PAU!.O MARTI::-.:S - !'~.,:(' llccn<;rL JltU'n ul~c.,rtl:\r d~· 

V. Ex., poli! o qu"' se v<>rltlt-:t, Ju~tamo.mh•, f. qut•, <'Orn o t>qulllhrl<l, 
n mocd.:t. se san~a. 

O 81t. Dan:z: Jl~NI<llt - R<:conh<'<:•l-o como ~<entlo um t.>f!clt<J, 
um reflexo du. !alta <le llan\'amcnt? do melo !lnancclro. 

0 SR. Fll:ltNANOEs TAVOit.\ - Nil.o t1e póde mclht>ra.r o melo !1-
nRncelt'O 110 11e cuntln 1lu. <'rn rlc:Jictt. ( Trocam-~c 1!l'lr1o.s apartes CJI

tre o• 8r11. FC'T11c.n4c& T<Lt-'Ora c Dlttiz Juni~r), 

O SR. PAULO MARTINS - O que 110 tornn. neceHSarlo ê 
nü.o !nzer contusão, que em g~ral Me estabelece, entre o dt~ficrt 

orcmnenturlo proprlnmente dito com o que chamamos, em eon
tnhllldude, de/leU de cabca. 

Se !u1·mos proceder a uma revisão rlgoro!!(l. nos or~amentos: 
dn Retlubllca, compensar os '\'alores actlvos e pasRlvoR do patrl
monlo nac!onul - ilan~ ti expt'essão patrlmonlo o s!gnl!lcado (lue 
deve ter em contabll!dade - chegal:'e-mos á. conclusão de que, e-m 
muitos cusos, os nossos de!iclta ·núo !oram propriamente orco.men
tarlos mas. slm, de caixa. 

E' tambem !,'Tave erro add!clonar rU!:fidt8 orçamentarios para. 
justificar o seu montante como uma de<:orrencia de todos os exer
clc!os que serYlram para o seu alinhamento. E' que os deficlts :;e 
l!quldam dentro do orçamento, seja por opera~ão de credito, seja. 
por emissão, seja por que meio fôr. O que se transfere para o 
anno seguinte é sempre um ,Passivo, que não se ·poderá chama::
'deficit. Assim, devo declarar que estou de pleno accordo em que 
o equlllbrlo orçamentario é uma necessidade tanto maior quanto 
com a sua verificação, chegaremos aos resultados mais heneficos 
inclusive a.t~ ao saneamento da moeda. 
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O illustre Deputudo, Sr. Dlnlz Junl'lr, que vem nhrllhantnndo 
os nossos debo.tes, declarou ••• 

O Sn. DINiz JUNIOR - Sou ap"na:t um tntert!Csudo humlld<', 
que modtKtamente procurn ncompnnhar, com N!.ul tntereKK~. ~~~ 11•·
IJatcH l'm to rno Jo.11 t•robl em:u,· que dl,;t('m rcMPcl:o tt liltua~;U.o .:crl.ll 
do Palz. 

O SR. PAl,;LO !\IARTJNS - O meu dbstlncto coll"s::s Kllbo 
l11'11'<'itnm('nte Que nln.:u<>m mrth• humll<lt• do que •·u. Sou um D•·thJ
t::do Htm \'ator Clh~um (não apoladoa uemt'a) t•n\' h!du f1. Cama r:\ 
pt>lo voto dOII lleU/1 colle~n11 l' que 11e e!ltortu por niio dt>!llu:~trar o 
mand:ao de qut> foi lnv<·.Mtldo. Vh'l:> aK:dm, 'tuantu t~<~H~h·.-.1. tlt•• 
mon:~tmr que- o tunedon!ll·lo JIUbllco lll.mlll"m ~·,.tuda •• »!l' lntcr<'IIKa. 
pelo,. probl'-'mWI nndon.a.~. 

O SR. F'EitNANI•~ TA\'OM - V . J::x. t<•rn cludu IIUI>(•jall t•r••\'u" 
dcJ. 10Ua. cnl•a.c:ldnde, u ~~ Camaru Ih<• tn:e juKtl<:a lnte~::·a l. (.-tt•oludo•.) 

O Slt. PAU'LO MAUTINS - Aa,:radecldo u.. VV . ~t-;x. 
O nobre ~puwdo ~r. Ulnb: Junior: orrcr~(:~U·Il'l~ oppurtunl· 

dad~ de ler a. parte tlnal do lntei'<'~U~Unt\! livro, dull .nlttlll rt'l' .. nt~~~ 

e hu.. swueo ch~·g"ltdo>~ u~ J'arl.ll, <1~ nutorla de Gcrmaln M&&rtln. 
lh•ro c<>nheddo d0>1 Snt. Dcput;adoK " lntltulu do; - Lc .. sarobl~ll'l<'lt 
.. ctuct,. llcll t!nnne~" publlquc.ll en Jo'rnnee". 

O ~n. D!Nt:~: Jt: NIOit - Th·c ()(;Cl\Mltin de ma neta r con~tullnr o 
~r . G ..,rmain :O.fartln, qUI\ndo eu dlrb~la ~A !'l:olt••" , ~·lnth•nm<>nlr• 
110 plano tlnnncelro du t•x·Pn'Kid'-'ntc \\'ru~hln"ton LuiM. ~. l·!x. 
ht,nrou•me com unta r eK)}Odtlt. Cu!U'dcl-n •.• 

c.> S11. 1;-II:KNA.NDitll TA VOltA - V. Jo;x. niu> tCVt.• c·urott:t•m .t:- :t. 

JIUbllcllr? 

0 Sn, DINI2: Jt:NIOII - :-o:iio, S('nhor. Guurdl•i·:.t. •. , (/ll~o.) 

O SR. l•ACLO MARTI!'I:S - O Sr. Gcrmnln !\lurlln nu cl· 
tt\<1o livro, diz, no cat•ltulo denomJnn<!o "A In r cchcrche dl' l'<.'csul· 
Uhre bud.,.(,tnlrc".: 

"N'oublionl:l pas que J'jfquJIIbrc dt.>x rtnancl"::t publiqueM 
Jou~:, dan::t lu. d ê!ense li~ la monnale, un rOle plus lmportu..nt 
Q.Uc la converture mHalllque; les évênements 11urvenus o.ux 
E'tA:Its-Unis prouv~nt, que la. solldltê d'une devll!(> est !e Crult 
de l'ordre et de l'êqul11bre d."\ns les flnance:1 publiques ct 
prlvêes. 

Le regime joue peut-i!tre ses dest1nêe11. Elles seront la· 
vorables á. tous, si le fa!11ceau de11 volontês conscientes du 
p(:ril se :Corm~ a utour de.s gouverna nts' et a u-de!lsus des que• 
relles appauvrlss antes des doctrlnaires e t des partisane. 

li !aut cholsir entre Ia détense de nos avols, de nos ré· 
munératlons et la rncrch e vers la mlsêre, a p rés u ne nou· 
velle dt:valuation de la monna!e . 

No~ n'avons pas la prêtention de ínlre oeuvre d'lnl
Uative, au fieu e t pla.ce du gouvernement. Nous apportons 
des .sugge.stlons, avec !e dé·s!r de montrer que l'accord des 
volontés, dans un mllleu mu par le seu! souci de I'lntê ri!t 
génêral, peut trouver des solutions posslbles, compte tenu des 
nêcessitês politiques et soctales". 
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Vê V. Ex. que ~u elto.va. com a razão quc.ndo diz.la. qut> o 
equlllbrlo orÇD.IX1entaz1o traz tambem o saneamento da. moeda. 

O SR. DlHJ:: .JUNIOR - Evidentemente. Nem porque acja. o!:~ 
é!!elto. deixa. de aer, a.t~ eerto ponto, causa tambem. HJL eftelto• 
"tue se tornam oo.usas. 

O SR. PÃL'"L.O MARTINS - A!lna.l de cont.nB, he. um ~ a(<>· 
dnmento, que ta~UU~ rei.D.çoe. pa!l114m a. ser de c:lU&Q. e eUelto, comu 
:<u d~ em meca.ntea raclon~l. 

O S1t. DIMlZ Ju:s1on - .AII.é.ll, Curmuln )1urtln llJ)N:H<'ntou u:n 
J•li&no !lnancelro P«Undo J)Odcres co n. Cwna.na. Fra.nceza. não lh'o• 
d1•u. Ao contrurlo, tol prell4:ntel&do cum uma. mcx;ão de deseontlu.ncu.. 
suce~.>deu-~ outro gu.blncte de pouco• dlu, ehetlndo ~lo l)roprlo 
J•re11ldente <ta Oamuru, Al~ qu~ oa podere• vieram e&hlr nu mãos 
''l: La-.."fll. .Mu V. Ex. Babo que, desde lo~to. o ~ta.bl.nete !Aval, 
a.cl:a. p:tl.u.vru. do .eu Presidente, !e% aooUr quo ha.vla. uma. ~nLDd., 
illu.iio em aupp~r-ae quo a. obra do gabinete tinha. rela<:âo dlrecCA 
" exclu!Slva. com o eqUillbrlo orca.ment4rlo ou com a detCIAII. do 
iranco, villto que wnboa nG.o enun -.e!W.o ea.USD. d.D. talta. de aanco.
mento do melo Cln.ancelro, provocada. JH!la. desordem eeonomlca. 
-t•urco quo - eonclulll. La.v&Ll - l'C!conomie c'c.t lo but"-: 

O Sr. PAULO MARTL':S - SAbe V, Ex. quo cuca uaumpto11 
m"iu dcb:ttldoa •~mAnalrnontc n11.11 ;t'O.ncloa ~.. em Franca. o 
torJo" uetuanm IIJI ca.Ulfllll do dcaequlllbrlo mundiAl. 

O SR. Dn~u Ju:-norc - De accof'do C:OID V. Ex. 

O SR. J.>At:.LO l!dARTlXS - Enou !lrmemonte convencido, 
Hohretudo depol.a que ouvl 11. pcl4vru uutorl:mda. do Sr. SIUDpo.lo 
Corr~u. que lkUI ean111111 !undo.menta.eiJ do dceequlllbrlo do mundo 
duu :~~i.o ns prln.c!pa.ea, a. meu ~r: o oxceSJIO <!A produccG.o e & 

rclltrlcção do coneumo. Sc.-ndo um pnrndoxo, ~ uma. grande ver
.lad(!. 

O Sr . Snmpulo Cor~u. com o ::~eu ~plrlto pcrcuclcnte no11 
demonstrou que ta.rnbem cxlet~ outr..l. cuu~Sa, ta.! v~ o. prlnclpn.l: 
:L má collocnçúo do11 productoK no mercado e- n. mâ. dJatribulçii.o d:~. 
riqueza. 

O Sn. DINJz Jt:NIOII - Conaequencla., portanto, da a.utarchl.a. 

O SR. ~AOLO MARTINS - De facto, a. auta.rchi.D.. segrega as 
Jlntrias e Impede QUê o orga.nlsmo lllterna.clonal das trocas tenh:l. 
aquella. velocidade de circulação que tez a granlieza, do seculo. 

'Todos sabemos que a Allemanha teria. perfeitamente conquis
tado os merc:adl>9 do mundo ee nii.o tosse a. Grande Guerra.. Es
tuda.ndo, por con.seguinte, as causas desta, chegaremos li. conclusão 
de que ellas foram mais de ordem economfca. 4o que, proprtamente 
uma questão de rivalidades. 

O SR. DtNt2 JUNIOR - V. Ex. sabe que ha nações que estão, 
praticamente, excluldas dos mercados. A Indla., por exemplo; a 
China, mais que todas; a. R.ussla. Po .. conseguinte, o pbenomeno 
não Cl de aup~r-pro.duccão. Produz-se de accordo com a~ necessi
dades do mundCl. A crise ê do consumo. 

O SR. PAULO MARTINS -A crlse é , ao me.smo tempo, de 
:-uper-procluc~üo e de dlminulção do consumo. Vou demonstrai-o. 
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VV. EEx. sabem que durante o. Grande Guerr:~. todas o.s fndustnaa 
11e cunverteram em lnduatrlas de ~erra e os Estados Unidos pae
toamm n ser o principal fornecedor do mundo em e.rtlgos de eon
HUmo. 

D<!creta.do o ar.mbtlclo, 1mme4la.tamente tOdas eastu~ lndustrias 
~ trnn:~!ormarn.m de novo e com«uam a produzir febrilmente, 
tlrnQ.uanto os Eatadoll Unidos, com exeesao formldavel de produ
cciio. procurnvam colloco.l-a. noa mereadoa no mundo. 

!:::~ao exce11110 de productúo, entretAnto, flcou nos merc.ndoa ln· 
L.,l·null doa EatadOII 'Unidos, Clldil. palz paaaou a. produ1:1l' para. ai 
l.ll"Ollrlo, e restringindo o cunaumo, em vir tude da depreclntúo do 
m oto clr-culo.nlo. Conforme demonstrou o illuatro Sr. Sllmpa.lo 
Cor r4lll, no mundo inteiro bo. tome o ha. trlo, quando hll, te.mbem, 
~;~xces.~o do utllldlld"a lnlclAeoe. prlmarl.u,., e ~;ro.nde pl'Oduc:çilo de 
J•llnno.-c po.rn. o ll.briS"Q do todoa. 

0 SR, DINIZ JUNIOR - ChC'pma., por con~Seguinte, 4. minha. 
c-oncluNi.o. Como toc1oll oa Plllzea q techu~~.m na. outa.rcbla, evl
•hmtomento quem tlnhcl prOduzido J)llnL vender, niio o poudo tcuor. 
A cri••~. portanto, ~ de con11umo o não 4o auper-proc1uccio. 

O SR. PAULO :OIARTI~S - SeJa. eomo fOr, a. verdade ê quo 
·~ aut:l.rebla tom sido um mal po.n1. o mundo mo"emo. AI f\4CO.Cs, 
l'onra protegerem 11uu produec;Oea, elevam u burelra.s alta.ndop
r!u.a. :S(.111te Mbeu~tar·.o a. sl meamo ... enc14 Q.U:ll procW'llr ficar iao
lt\d.o o rul(, otfoctWU' u permuta.a lntom.aclon:Lea du moedu. AA
Hlm tllliA ~o ors;unlsmo lnternaclonlll o elomento prlnelplll, quo é 
o 1ntcrco.mb1o na IIUQ. mah• comJ)IetA accr.p~lio, l11to Co. o lnt«!rc.nm· 
hlo dc- merc:lldorlu e o lntere!l.mblo d~ moedn11. 

i:lr. .Prcsldcnto, t.a.rel D'UI.b o.Igumaa ll~lna.a cons!dei'Cl(;ôca, Q.!lm 
t.l() concluir eato.ll ml.nbU pa.la.vraa dentro do poquonl.lllltmo C:IIPCl~O 
de tempo de quo ainda dlaponho, t:Lnto maiS quando mo encontro, 
a~-ora, dCSilcomDanhCLdo 4o qualquer elemento lntormo.tlvo. aom 
<.111dos numerlcoe, po.r:L poder prostlf;Ulr. 

O S1t .Jo.lo NEM!lS - Bclsto. a. llutorldade do orador. que oonhece 
<.·nnlK'Ienclosamentc, a.a queatOes brullelrus. 

O i:lR. PAULO MARTINS- Agro.dec!do. Sr. Presidente, volto 
:L focnllz.:nr meu ponto de vlata, com rel~iio ao defü:lt. 

Sou pelo ~ulllbrlo orçamentarlo: entendo que este é o prin
cipio vital, :cundamentlll, para que ao tenham boa.a & sii.a finc.nças. 
Entretanto, sou tambem obrigado a reconhecer que, se !ossemos 
<.>qu!librar o orçamento, nesta. hora, quando ella apresenta, talvez,. 
o mafol' d!efldt jã. visto na. Republlca., levartaJnos o Brasil, certa
mente. a. um verdadeiro eollo.pso. Niio sei como desartlcula.r todo11 
es!les serviços. 

O SR. Dn"xz JUNIOR - Seria. para.Iysa.r a viela. nacional. 

O SR. PAULO MARTINS - Preferia, Sr. Pr~ldente, que o 
Tli'DPrlo Governo orientasse a Cantara., no sentido de traçar wn 
progr;tmma e que nós lhe fornecessemos todos os elementos de 
que necessitasse. 

Tenho como certo que, desenvolvendo nossa producçã.o, inten.
si!icarwio as trocas, fmpot·to·ndo e exportando m ulto, terlamos, pou-



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 14 :59 · Página 60 ae 61 

-136-

eo a pouco. elevado o nosso n ivel de preço e, ao mes=o tempo, 
valoriza,do o . nosso pobre mil réis, que róla. ahi pela casa de 1 . 
ou quasi o. Basta dizer que não encontramos nas cotações das 
Bolsas ínternacionaes, o nosso mil-réis representado. Hoje, a nossa
moeda não tem valor acquisitivo n!> exterior. 

O SR .. JoÃo NEVES - E' moeda descla:ssificada. Quando estive 
na .Argentina, com cem mil reis se compravam 25 a 26 pesos; ago
ra, decorridos apenas dez mezes, vejo que sómente lS e 20 pesos 
se adquirem com os mesmos cem mil réis. E a moeda argentina 
tstá naturalmente desvalorizada e foi manipulada pelo Governo. 

O SR. PAULO MARTINS - Accordos feitos em condições 
va.ntajosissimas para a Argentina, que recomeçou seu.s pagámentos. 

O SR. ACYLINO DE LEÃo - Se temos o exemplo da Argentina, 
por que não t:azemos a mesma coisa? 

O SR. PRESIDENTE - Lembro ao nobre orador que está esgo
W.da a hora da sessão. 

O SR. PAULO MARTINS - Sr. Presidente, devo terminar 
meu discurso, porque estou absolutamente convencido de que can
sei a. attenÇ[to de V. Ex. e dos meus nobres collegas (não apoiados 
perae8) que tão dignamente me ajudaram a. percorrer este Calva
rio, porque considero Calvario tratar, sobretudo, das nossas f.i:o 
nança.s. 

O SR. JoÃo N:sMtS - V. Ex. falou para uma ultra-mlnorb. 
da Camara, que teve verdadeiro prazer em ouvil--o; 

O SR. PAULO MARTINS - O que desejo, numn palavr.n, é 
que o Brasil progrida sempre, augmente suas producçõea, suas ex
port:l.(:ões e possa, afinal, no balanço das contas, dispor de saldos 
!a\'oraveis e, assim. como o equll!brio dos orçamentos, o mil-réis 
voltar ao nivel anterior, dando ao nosso Paiz a posição de grande 
potencla, que bem merece, pois é Palz doado e aben<,;oado por 
Deus. (.Muito bt,:,n. Palma.s. O orador é vivamente cumprimen
tado.) 

O Sr. Presidente - Esgotada a hora Uctt acUado. a dls~:u:.
siio do p••ojecto n. 101-A. de 193;;, 

Vou levantar o.. Sessão designando para a de amanhã a mesma 

ORDBllot DO DIA 

Continuação da 2.• discussão do projecto u . 101-A. de 1935 
(1.• legislatura), orçando a Receita e fixan-do a Despesa para o 
exerclcio de 1936 ; com parecer da. Commissão da F inanças e On:a
mento s obre as emendas apresentadas em 2.• discussão; 

2.• discussão do projecto n. 154-A de 1935 (1.• legislatura, do Se
nado, autorizando o Governo a dar garantia. a. uma oDeracão de cre
dito até a importanc!a de 1)0.000 :000$000, entre o Estado do R. G. 
do Sul e o Banco do Brasil, destinada ao resgate da emissão :'h 
bonus feita pelo mesmo Esta«o; com pareceres favor::.veis das 
<::ommissões de Justiça e Finanças; 
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V discussão do projecto n. 176-A de 1935 (1.• legislatura), regu
lando a incidencia do imposto de renda sobre os negocios de corre
tagens; tendo parecer, com substitutivo da Commi.ssão de Finan~; 

1.~ discussão do p'rojecto ·n. 194, de 1935 (1.~ Ie~slatura), es
t<'ndendo os favores dos ~ec't'etos ns. 13.395 e 19.454c, de i93o, ao 
tlx-alumno da Escola MUitar; com parecer da Commi..s.sã.o de J'u:s
ti\,-Q , contrario aa projecto, parecer da. Commissão de Seguran~a. 
com substitutivo e pareceres favoraveis das Commissões de Justi~a. 

e de Finent:as ao s ubstitutivo. 

l.t"\'anta.-se a sessi\o â.s 19 horas . 
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94.a Sessão, em 2.f de Agosto de 1935 

PRESIDENCI-A DOS SRS. ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; 

AGENOR RABELLO, 2.• SECRETARIO E ARRUDA CA

MARA, 1.u VICE-PRESIDENTE. 

A's 14 horas, compareceram os Srs.: Antonio Carlos, ArTUda 
Camara, :Agenor Rabello, Claro d~ Godoy, Lauro Lopes, Jos~ Pin
garllho, Agosfinho Monteiro, Henríque Couto, Carlos Reis, Elle2er 
Moreira, Godofredo Vianna, Democrito Rocba, Fernandes Tav-ora, 
José Borba, Arnaldo Bastos, Antonio de Góes, Heitor Maia, Simões 
Barbosa, Fernandes Llm6, Carlos de Gusmão, Aman@ Fontes, 
Lauro Passos, Pinto Dantas, Alfredo Mascarenhas, Arnold SHva, 
Leoncio Galrão, Ubaldo Ramalhete, Amaral Peixoto, Bento Costa, 
Hermete Silv::t, Allplo CostaJ!at, Nilo Alvarenga, Bandeira VQughan, 
Pedro Aleixo, Levindo Coelho, Ploycarpo Viotti, Furtado de Me:.. 
nezes, Carneiro de Rezende, Maoar!o de Almeida, Matta Macha.d.o, 
Simão da Cunha, R~nde Tostes, Bueno Brandão, 'l'heotonso Mon-. 
telro de Be.rros, Barros Penteado, Moraes Andra-de, Gomes Ferraz, 
Domingos Vellasco. VIcente Miguel. Octavlo ila Silveira, Pa.ul11. 
Soares, Francisco Pereira. Josê :Muller, Dlnlz .Junior, DorVá.l Hel
chladc.s, Vespucio d(' Abreu, João Sl.mpllclo, Asca.nio Tubino, Dart<> 
Crespo, Silva Co>'~ta, Alberto Surek, Damas Ort~. Chryaostomo de 
011~1ra, Jos~ do Patroc1nlo, Rlcardlno Prado, Martinho Prado, An
gusto Cors!no e Abelardo Marinho. (68). 

O Sr. Presidente - A lista de presen<;a. accuaa o compa
recimento de ~8 Sra. Deputados. 

Estf\ aberta. a Sessão. 

Convido os ~rs. Domingos Vella.sco e Corl'ê€1 da Costa para. 
completarem a Mel!&. 

O Sr. Claro de Godoy (Su.pplentc, llt.'T'Vinào de 2." Secreta
rio) procede â. l~ltura da Acta da. sessão antecedente, a qual ~ 
vosta. em dlsc~são. 

O Sr. Carlo1 Reis (.Sobr~ a A.ctcz) - Hontern, Sr. Presidente, 
quando proferia. um <Uscurso, sobre o caso politico do meu Es
tado, o eminente Deputado Sr. Godo!redo VIanna, discurso, a.Uâs, 
Vll8ado em escorreito estylo, tive occe.s!ão de dar alguns apartes. 
Uns se perderam na saraivada. -de ta.ntos outros que_ appareceram 
no .momento, m.a.s as notas ta<lhygraphlcas apanha.ra.m . alguns, o, 
-dentre os que forllJTl co!llllgna.dol!, eatá. este: 

"O Sr. Carlos Rei& - Foi o que chegou ao meu co
nhecimento, Isto ~. que a ida do Sr . .Achilles Lisbôa para 
o governo havia sido condicionada á nomeação do Prefeito. 
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V. Ex. sabe que. nã.o entrei nessa. composic;áD". 
Sr. Presidente, ha um equivoco, positivamente . o que eu di8a& 

foi o seguinte : 

"O de que tive conhecimento roi que a. nomeação de Preteito 
ficou condlclone.da. ã. accei~ão, ou, melhor, ao beneplaclto · elo 
Sr. Achilles LisbOa" . 

Nem outro poderia ser o me.u aparte. Em easo contrario, o 
Governador do meu Estado teria. que fazer a. abla~ão de seu titulo, 
na. ultima letra, no r: em vez de go~. seria ~vernado , 

Meu aperte foi, :portanto, esclarecendo o facto d~ que a. nD
mea ção do Prefeito terls. sido ac:celta pelo Sr. Dr . Marcelllno Ma~ 
chado, preclaro chefe do Partido ReyubUcano, sob a. c:on41ção ela. 
acquiescencla. do Sr. Achilles LisbOa. 

Peço, pois, a. V. Ex.. Sr. Presidente, que mande fazer a de~ 

vida. rectitlca.ção. 

O Sr. Henrique C<-"ltO (Sobre a Acta) - Sr. Pl'esidente. 
lendo o Dic.rio do Potler Leof8Zo.tfv0, encontrei um aparte dado pelo 
nobre collega. Sr. Llno Machado, quando h ontem falava o não 
menos nobre Deputado Sr. Godofl-edo VIanna, em que ha. refe
rencla â minha. pessOEL, nos seguintes termas: " E ' um fora.toiro 
escorraçado de minha. terra " . 

Ora, Sr. Presidente, na confusão dos apartes. não percebi a 
e:~~tPressã.o. Do contrario, terle. protestado vehementemente o ln
terpella.do, acto continuo, o Ulustre Deputado. afim de que V1eSll~ 
dizer A. Cama.re., sob a. respon.sabiilda.de do seu nome, quando, como 
e por quem fui escorra~ado do Maranhão. 

Sr. Presidente, sou filho do Estado do Plauhy, do que muito 
m& honro e orgulho. Resido, porém, no Ma.ra.nhã.o, ba. mn1a de 
35 annos. La. tlz toda minha carreira. publlca, começando como 
promotor de comarca de Interior e terminando como Presidente do 
Superior Trll>unal de Justiça.. 

Sempre meree1 a conslderac;ão e o respeito dos ma.r-a-nhenaes, 
Inclusive daquelles que foram ou são meUs adversarlos polltlcoa. 
Pela. primeira. vez me apresentei çandldato a. um cargo electlvo e 
tive a honrosisslma. sa.tl.sfac;;ão de ter .llfdo o Deputado mais vo-' 
tado 6ln todo o Estado, acimB. ·<los partidos . 

O SR. C.UU.Os RBis - C&ndldo.to de dois pa.rtldoll. 

O SR. HENRIQUE COUTO- Diz multo bem o nobre collep. 

0 SR. LI11ro MACHADo - Com os VOtOit\ da. Liga Cathollca. 

O SR. HENRIQUE COUTO - Muito me honram mr votos dft. 
Lisa C&thollca. 

O SR. LINo li(A.cH..WO - Só lll38lm V. Ex. teve votação tií.o 
grande. 

() Sa. C.uu.os Rms- Se o orador confeesa que sempre toa juiz, 
e tem preatlgto politlco é <l ue fo1 juiz polltlco. no que não pau o 
crer. 
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o SR. HENRIQUE COUTO - Nunca :!ui juiz poUtico. Sv 
ent:çl!i em actividade política depois que me aposentei. Fui pro
<:urado pelo Pat:tido Republicano Maranhense, que me elegeu mem
bro do seu Dir ectorio, e. mais tarde quando se tundou o Partido 
Social Democratico, fui escolhido tantbem para seu Directorio 
Central. 

Co~forme declarei, apresentando-me candidat:. a Deputado, ti·,~ 
a satisfa\:ão de ter sido o mais votado em todo o Estado. Por
tanto, corno é que um homem nessas condiç~s. <:om um passado · 
limpo e digno, pOde ter sido escorraçado do Maranhão, onde é • 
graças a Deus, estime. do e considerado por todos? · 

o SR PRESrP»NTE - Lembro ao nobre Deputado que S . Ex. 
pediu a palavra para rectificar a Acta e está debatendo questão 
politica.. 

O SR. CARLOS REis - Devo dizer que o candidato mais vo
tado no Maranhão foi o nosso collega Sr. Ger::;on Marques . 

O SR. HENRIQUE COUTO- S. Ex. obteve o 2.0 lagar. 

Nestas condições, Sr. Presidente, lanço um repto de honra. 
ao Sr. Lino Machado, afim de que venha dizer ll Camara, sob a 
sua responsabilldade, por quem, quando e como fui escorraçado do 
M:are.nhão. 

O Sr. Lino Machado - Pe~o a palavra . 

. O Sr. Presidente - S6 poderei dar a pale.vra a V. Ex. so
bre a Acta, para rectlfieal-a. 

O Sr. Lino Machado - E ' justamente para rectificar a Acta 
que desejo !ale. r. 

O Sr. Presidente - Tem a. -galavro. o nobre Deputado. 

O Sr. Lino Machado (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, aca
bo de chegar ao ~ecinto e de a ssistir ao diScurso do m eu illustrado 
companheiro de bancada, Sr. Henrique Couto, verlflcan<J.o que S. 
Ex., com infrac~;iio do R e gimento da Casa, sob o pretexto de re
ctiticar a Acta, pretendeu re:sponder a aparte:! que pronunciei 
hontem, já em horaã adiantadas. 

Devo declarar a V. Ex. que, na realidade, hontem, ·quando 
falave. o eminente representante do Maranhão, Sr. Godofredo 
Vianna, al!l!igna1el que o Sr. Henrique Couto teria sido eooorraça.do 
nas urnas, em meu Estado. 

O SR. HENRIQUE CouTo - v. E:x:. dislle ~escorraçado de minha 
t erra" . 

O SR. LINO MACHADO- E, de facto, S. Ex. o foi. Ca.ndi~ 
dato a Governador do Estado, não conseguiu vencer, a.bsoluta
mente, a. eleiçã.o. 

O Sa. HENP.IQU!l: Couro - Retirei minha candidatura. em vlsu 
do .conluio feito pelos dois partidos pe.ra. assaltarem o poder. 

O SR. PB&~ - De'·o ponder~r ao nobre orador que o aa- . 
surnpto ·de que S. Ex. está tra.tando nada. tem que ver com a. Acta 
~· diecusaão. 
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O SR. LINO MACHADO - Deante do repto que me dirigiu 
o nobre Deputado Henrique Couto, não poderia. eu deixar de dar
lhe resposta immediata. 

O Sa. PJU:SIDE'Nl"E - V. Ex. poderá. fa:z:el-o em outra. oppor
tunidade. 

O SR,- LINO MACHADO- Sabe V. Elx. que eu não poderia. 
falar mai·s hoje. As exPiica..;ões pessoaes não são permittidas POr 
occasião ;de se estudarem os Orca.mentos. 

O Sa. PRESIDEJNTE - V. Ex. terá. opportunidade pat·a. is:so de
pois de amanhã. 

O SR. LINO MACHADO- Obediente a V. Ex., e tendo res
pon(iido ao repto do Sr. Désembargador Henrique Cout(), o es
corraçado nas urnas do Maranhão, passo a !a:z:er a rectificação da 
Acta. 

O SR. HENRIQUE CoUTo -V. Ex. tambem foi candidato der
rotado no Maranhão. 

O SR. CARLOs Rsl:s - O Sr. Henrique Couto tem recebido do 
Mc.ranhão posições aos cantaros e s6 tem retribuido em g-ottas 
homeopathicas. 

O SI\. HENRIQUI!l CoUTo - O orador foi can~ide.to do seu par
tido e dep&is retirou sua candidatura. 

O SR. LINO MACHADO - Hontem, no acceso do debate, pro
nunciei innumeros apartes ao brllhantfl discurso do Sr. Godo!redo 
Vianna. 

Lendo o Diario elo Poder Legislativo de hoje, tive opportunidade 
de verif~car que um desses apartes, apenas um, está. evidentemente 
deturpado. 

E' quando declarei, Sr. Presidente, que o Partido Republicano 
não concordaria com a elei~ão do J)refelto da Capital do Maranhão. 

Foi justamente o contrario que aff!rmei perante a Cama.re, em 
d!scurso ante-hontem e em varios apartes dados hontem, isto ~. 
que o Parti-do Republicano daria seu inteiro apoio, de ve:z: que me· 
l-ecesse a. approvw;:ão do Governador do Estado. Sr. Achilles Llsbôa. 

Era, Sr. Presidente, o que eu tinhll. a declarar. 

Em seguida., ê approvada a Acta da sessão ante
cedente. 

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

O Sr. Agenor Rabello (2. • Secretario, aervindo 6e 1. "), pro
-cede â leitura do seguinte 

2 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. 1. • Secretario do Senado, de 22 do cor~Emte·, communi-
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cando que aquella Casa approvou, em 19 do andante, a Convenção 
Internacional denominada " Pacto Roerkk" . 

- Inteirado.. 

Do Ministerio da Justiça e Negocies Interiores, de 22 do corrente, 
enviando in:formaç~ sobre a detenção de alguns elementos do Syn
dlcato Brasileiro de Banoarios e outi·as associações de classe, acom
panhadas dos boletins por elles distribuldos. 

-A quem te:~: a requisição. 

Do Ministerio da Marinha, de 22 do corrente, enviando- informa· 
~ões sobre o projecto n. 9, de 1934, regulando o horario de trabalho 
nos servicos publicos. 

-A quem tez a requisição. 

Do Tribunal de Contas, de 21 do corrente, remettendo o pro
cesso relativo ao contracto celebrado entre o Governo Federal e a 
" Radio Cultura de Poços de Calda.s", solicitado pelo Sr. Frederico 
W o!t!enbuttel, na Commissão de Tomada de Contas. 

-A quem fez a requisição. 

E' lido e vai a imprimir o .seguinte 

PftOJllt'l'O 

N. 165-A, de 1935 

.Ab1'e o credito ~ra.oràinario tLe 200:000$ pa.ra. ~ccorrer o Ena4o 
tLe Sergipe, em razão da8 enchente& ®• rio•, que f'egam. o• 
territlorios do mesmo Estado; c.om parecer /llii!Or<Wel ao, oom
mis.scio de Finanças. 

(Do Senado - Finanças 188 - 1.' Legislatura) 

O c redito extre.ord.ina.rlo de duzentos contos, votado pelo Senado, 
como soccorro ao Estado de Sergipe, enquadra-se, per!eita.mente, no 
ol!spo.dtivo do a.rt. 7. D, Il da. Constitu!<;:ão Federal. A si
tuação descripta no teiE>gra.mma. do Governador Eronfdes d& Carvalho 
caracterizou-se como de verdadeira calamidade publica e, em face do 
deseq uillbr!o que traria ao minguad<> orçamento estadoal arcar co:in 
to>dos os onus de allsistencia á.s populações !lagelladas, alêm da 41mi
nu!çâ.o de renda proveniente do proprlo cataclysma, impõe-se a. União 
o cumJ)rimento do dever assumido no seu estatuto basico. Por outro 
lado, tratanào-se·de credito e%traordlnario, ez·'Vi do artigo 186, § 1. •, 
in fine da ConstituJcão, a sua abertura poderia ser telta pelo proprio 
Prel!l!dente da. Republlea, se houvesse lei especlel a respeito, maB 
nii.o existindo, nada Impede que o taça o Poder Legislativo não con
trariando a. bOa pratica tlnancelra. que, e.nte a superioridade do pro
pos!to a a.tting1r, se busquem na. operação de credito os recursos sUf
tlclentes para custear a despesa.. 

Somos, portanto, peta IIJlprova.çio do projeeto, eomo veio- . do 
Senado. 

~ala du SeSIIõeS, 23 de Agosto de 1935. - Joálo 8""-9lkfo, Pro
lllderste. - Olnn.enee Ma~ni. - AdG,berto <:amargo . ....._ Fnmça 
~,o. - Gra.tv~~no de Britto. -Henrique Doá&worth. - OrJon(So 
.J.rv;ujo, - llo(l.o Gufflla.ráes. 
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l'ROJECTO N, 165, DO $lilNADO, A QUJ: SB RBFllRE O PARIIICii:R 

O Poder Legfsle.Uvo decreta: 

Art. 1. o JJ"ica aberto o credito extraordinario de rêls . 200 : 000$ 
para soccorrer o Estado de Sergipe, em razão da situa~:ão calamitosa 
em que se encontra em consequencia das ultimas enchentes doe rios 
que regam o territorio do mesmo El:ltad~. 

Art. 2.• Sobre a. a.ppllcação desse auxilio, o Governo do Es
tado de Sergipe prestará. ao. da-União as devidas contas: 

Art. 3." Fica. o Poder Executivo Federal autorizado, para u 
execução desta lei, a realizar a necessaria <>PerACão de cr-edito. 

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

Senado Fedei'QI, 3 de Agosto de 1985. - Antonto ~rcta àe Me
deiros, Presidente. - Ounh<r. Mcilo, 1.o Secretario. - José Pf1·cs 
Reõeno. 

O Sr. Presidente · - Está finda a leitura do expediente. 
Tenho sobre a mesa e vou submetter a votos o seguinte 

R~ueremos a inserção em acta de um voto de rego::;i.jo pelt\. 
auspiciosa. ephemeride da proclamação da independencia do Uru
guay, que se commemora amanhã~ 

Sala das Sessões, 24 de Agosto de 1935. - Gow.,~· F'err a.z. -
Vespucio àe Abreu. - Hew.:n- Maia. - .4.nt011io <lr Góc~. - Diniz 
Junict'. 

Approva.do. 

O Sr. Presidente Hrt ainda ~ob1·e fl mes::t e ~·ou submet-
ter a votos o seguinte 

JIEQUEIUMI!lNTO 

Transcorrendo amanhã, 2S de Agosto, o "Dia. do Soldado", qu~ 
tem por patrono a figura lmmorredoura. do &énera.l L. A· de Lima. 
e Silva., Duque de Caxias, "perpetuado no bronze da. histoiia .na
cional _corno a maior expressão do passado glorioso e das v1rtudetS 
c1v1cas do Exercito BraslleJro" - requeremos: · 

e) que seja consignado em a.cta um voto de r egosijo por tão 
auspiciosa e _pe.triotica. commemora~ão; 

õ) que a Ca.mara se fa<:a representar amanhã, &s 9 horas, no 
largo do Machado, junto á. estatua do grande soldado, nas solemni
dades civico...rnilitares dessa commemornção. 

Sala das Sessi*l, 24 de Agosto de 1935 - Gome& F~. -
Dln~ Ju.nior. · - PaWa. 8oare4. - Fet"ftGnàea Lmt4. - · Ve&pácfo 
de .Á breu, - Heitor .Af4CG. - Antonio ele G6e& . - .Agcnor Montt'. 
- Domfngoa Velkl.aoo. - Arrudc OCMnocWo. 

Approvado. 

O Sr. Pruldente - ·-Nomeio p.ára. representar a CamatA. 
nas homenagens ao Duque de Caxias os slgnatarlos do requeri-
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mento, Srs. Deputados Gomes ferra.z, Diniz Junior, Paala Soa
res, Fernandes Lima, Vespucio de Abreu, Heitor Maia, .Antonio ele 
Góes e Arruda Camara. 

Tenho tambem sobre a mesa dois requerimentos de lnforma
ções que vão ser lidos. 

São, successivamente, lidos, apoiados e poõtos em 
discussão os seguintes 

Rl!lQUERlMli:l'\TOS 

N. 115 - 1935 

(Primeira Legil;1atura) · 

Requeiro a V. Ex. que, Por lntermedio do Sr- Ministro da Jus
tiça, seja a Cama:ra dos Deputados Informada <las razões que de
terminaram o Sr. Chefe de Policia desta Capital a prohibir a pas
seata dos estudantes na chamada. "campanha dos clncoenta pm.· 
cento". 

Sala ckis Sessões, 23 de Agosto de 1935. - João Xct·es. 

Encerrada a discussão e adiada a \"Otação 

N, llG - 1935 

(Primeiro J...egi..slatura) 

Exmo. Sr. Presidente: 

Requeremos que, por lntermedlo ou Mesa. o l'ltinisto:do 1a 
Agricultura Informe o seguinte: 

1.• - Antes de ser crea.da a Dlrectorla de Organização e De· 
!esa da Producc;:ão qual o orgão que se encarrega\•a da orgllnlz'l· 
c;ão e propaganda do cooperativismo? 

2.0 
- Quantas associações cooperativas, bancos agrlcola:!t, co

operativas de consumo, de producc;:ão e ca.lxas ruraes forem fun
do.das e reg!stradall anteriormente à creac;ão da Dlrectorla de Or
ganização e Defesa da Producc;:ii.o e, e.ctualmente, qual a situação 
legal, financeira e economlca dessas e das novas s ociedades? D~ 
quantos funccionarlos dispunha o e.ntlgo servic;:o para a respectiva 
organização e fl.scatização? 

3." - Es9a.ll a.ssocia~~es eram financiadas ou tinham qu«lquel" 
outro auxilio otficlal? 

4-• - Da data da sua creação até hoje, uuanto.s ~oeiac;:ôe11 
cooperativas toram creadas e quantas foram registradas na. DI~ 

rectoria. de Organização e Def-esa da Producc;:ã.o? 

5." - Como tem sido feito o financiamento â.s ooopera.tlva!J 
pela. Dlrectoria de Orpnl.za.Câo e Defesa; 411. Producção, sob quo · 
criterio, quaes as quantias e a.ssoe~ões que os receberam e a, 
,quanto montam ·os e.wcllios jã prestados? 
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-6.0 
- Houve restituição, parcial ou total, desSes auxilias e 

q ua.l a importancia iâ. rEStituída? Qual o prazo estabelecido, e se 
as sociedade!'! financiadas .satisfizel"atn - na. época do financia
mento - as cxigencia.s da legislação em vigcr? Quaes as que nã" 
<o.stavam em condições de i'inanciamento? 

7.o - Tem sido feita a fiscalização da applicação da finali
dade desses financiamentos? Continuam elles a ser feitos e, em 
caso negativo, porqu!! 'foram, suspensos? 

s.• - Quantos funccionarios servem na Direct'oria de Orga
nização e Defesa da Pl·oducção, effectivos, interinos e contracta
dos, seu tempo total de servi.;:o, tempo de serviço na Directoria. 
de Organização e seus vencimentos? 

9.G - Quantos e quaes os cargos occupados por interinos ou 
substitutos e quantos e qua~s ainda vagos? 

10.• - A que provas (concurso, habilitação ou títulos) se 
submetteram os contra.cta.dos e quaes os resultados que produ
.· iram e para que fim foram exigidas? 

11." - Por que motivo a decisão do Conselho Tf>chnlco da Pr.J
ducção exclue ~s cantractados e t>stranhos dos concursos e pro
vas .de titulas a cargos technicos jâ. occupad;>s interinamentf"'! 

12.~ - Prestaram concurso, provas de habilita<:ão ou de titulo~; 
e:.ses interinos e que julgamento obtiveram'? No cnso negativ ), 
por que essa eXigencia unilateral.? 

13.• - Em que consiste a propaganda e diffusii.o da doutrina 
cooperativista e quaes os meios por que ~ f{'ita pela Directorla de 
Orga.nizac::ão e Defesa da Producção"? 

14.o - A actividade da. Directoria. de Ot·ganização e Dc!elll\ 
da Producção limita-se ao cooperati\'ismo ou alcança outros as
sumpto3, quaes são elles e em que condições 8e acham e.u;es ><er
viços? 

·Sala das Sesslles, 23 de Agosto de 1935- - Tlwmp&cm Flores 
Netto. - Motto Lima.. - Paulo M~rtins. Bctrreto Pinto. -· 
Rm m-., rU!. M av<J. 

O Sr. Barros Penteado (Pela ordem) Sr. Presidente, .. ve-
uho t~ommun!ca.r á CamarJ.. pnra seu conhecimento, que a::!aiJ·~ 

de receber do Sr. Roberto Simonsen o seguinte telegramme.: 

.. Deputado BalTos Pl!nteado - Praia Flameng'> 
88 - Ediflcio Seabra - Rio - Forçado permanecer 
aqui molestla. grave pessoa. minha familia. rogo pre:Mdo 
amigo gentileza justificar :minha ausencia Asse:rnblêa. e 
Commissão Codlgo Aguas. Abraços. - Roberto Sim.on8en.u. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela ordem) - Sr .. Presiden~. ·a. 
actue.ção estuptda.lÍ!ente violenta da policia poÍitica desta Capi_tal, 
atuu.giu hont';!'lll a um g;âo de selvageria. que ha de, por certo·. ter:' 
provocado ·a indignação de todos os homens de bem, mesmo da~ 
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quelles que emprestam ·.sua solidariedade ao Governo que ahí está. 
:Realmente; Sr. Presidente, em todos· os pa.izes do :Mundo e em to" 
dos os tempos, sempre se olharam com tolerancla, aenão com sym,A 
pathia., as. mani!este.~;:ões publicas de estudantes. E' que ellas reA 
presentam, via de regra,_ ~ate esforço constante e Pértinaz da. ju
ventude no sentido da renovação ~ que vae formar, com e.s resisA 
tcncia.s 0 ppostas pelo conservadorismo, o conjugado de forças, de 
qu·e se tira a NSultante da evolução social- Todos nós que attinA 
gimos a Ulll4 Maile em que seriam ina.dmissivels os ar:roubos juA 
VP.nis, olhamos, sem 1rrlte.çã.o esses moVimentos, nos quaes revlveA 
~"!lOS nossa ,Propria.. mocidade. Por Isso mesmo, a vlolencla contra seA 
melhantes pronunciamentos. em êp~as normaes, é semPre con
demnavel, mesmo quando elles se revestem de aspecto .politico. E 
não tem qualifioe.ção o desmando, se a manifestac;::ão, como a de 
hontem. nii.•) passa de um deSses movimentos <1e n:ltur eza politic:t 
e inotfensi-va. 

Entretanto, sobre o pretexto jâ. desmoralizado de combater o 
extremismo, a policia polítiCA transformOU O centro commercial da 
Capital do Paiz em campo de batalhé., tirotea.ndo e espancando es~ 
tuda ntes menore'l e Etté me:;;mo ol'i transeunte!'. 

Senhor Presidente, a .maJor parte dos D~putados que compõem· 
a Camara dos Deputados, durante a campanha da All1ança Libe~ 
1·al, pro:Otgou, em t4lrmos c~usticantes. os desm~.ndo~ p cliciaes dt' 
então. TodO!: nós nos lembramos das tl'istes façanhas dos Bambús e 
Be:ciguinhas da policl6 carioca, nos comfclos realizados na.S esca.
oorlas dellta ca.sa.. Todos nos lembramos alnda, (lUe, em consequenA 
ci:~. das vtolencias, o sangue do brilhante parlamentar Souza. Filho 
correu neste recinto, manchando as mãos deste homem digno (luo 

~ o Sr. Simões Lopes. 
Ainda me recordo, Sr. Presidente. testemunha que ful daque1-

le!:' factos, da 1nd1gna~ão do Sl'. General Flores da Cunha e de ou~ 
tros parlamentares Uheraes que enfrentavam as arma.a dos faccino~ 
ras da po!lcla, emquanto, da!! escadas do Pala.cio Tlraden~s. Depu· 
ta.dos que apoiavam o Governo de então aprec:lavam risonhos ou 
indltl:erentes o espectaculo. 

Dessa lndlUerença e desse- riso dos governantes, em face das 
vlolencto.s contra o povo, foi que se aUmentou ·o movimento llbe~l 
para se lançar a Revolu~:ão de 1930. 

Revi vendo, ~sses factos. Sr. Presidente, acredito que ê um de
ver de patrloW,mo de. quantos concorremos pare. -a vlctoria. do mo
vimento llberaf, declarar de publico e ostenslva.mente que, cohe~n
te com o pa..see.do, essas vtolencta.s 4a po11ela. polltica merecem o 
nosso mais vehemente protesto, para que a.s suas conseque-ncla:J 
caibam exclusivam-ente ao Pode•· Executivo. 

O Sr. PreeideDte - Tem a palavra o Sr. Deputado Corrêa. 
da Costa.. 

O Sr. Corrêa da Costa - Sr. Presidente, é de meu Intento, 
ao occupar e. a.tténção da 

0 

Camara. neste momento, apresentar alA 
t;"Umas consideraÇões que possam esclarecer esta lllustre assemblê!l-, 
acerca do projecto de leJ q11e, dentro de alguns instantes, tere! a. 
honra. de Jêr e submetter a. sUa alt3. aprecJa~ao. Poderia par.ecer 
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estranho, Sr. Preside-nte, que, com o ser lio conhecimento oo todos 
nós,- representantes da N~ão, as condigões menos propicias em, (lU•~ 
se. debatem as finanças do Paiz, e O vieSSe O humilde represe-ntante 
do Estado de Matto Grosso, dessa. nunca lembrada. unidade da. Fe
dt;;ração, suggerir a esta. douta. e.ssembléa, um augmento, por pe
queno que o fosse, -das já sobrecarregadas despesas da União. 

Confio, entretanto, Sr. P-residente, em que, com n. exp:O.naç;ão a 
que me proponho fazer, possa justificar ele algum modo, embora 
soffrendo a.S. minhas detficiencla.s oratorias, o insigni:lcanté accre,;
cimo de dispendfo para a Nacão, porém, que, estou certo, dentro dt! 
dias não remotos, serâ el!a fartamente remunerada, sobejamente re
compensada, com o expandir das multipla.s actlvidades constructo
ras, que o -projecto visa estimular", ~ promover, em dilata-da e por
tt-ntosa. região de nosso immenso tenitorio. Ademais, Sr. Presiden
te, a mim se me afigura dever constituir precipua e cuidadosa 
preoccupação do legislador, não descurar do amparo necessar1o ao 
dt>s.,nvolvimento das fontes de receita publica., para se não inscre
ver na orbita de um lan::entavel e lneluctavel circulo vicioso: nã.0 
incentivar o Paiz as fontes de rendas por falta de meios e, POL' 

ilUt!"O lado escassearem-lhe essas mesmas rendas, justamente por 
não as poder incentivar e desenvolver. E' pois, Sr. Presidente, cOll
fiante no esclarecido patriotismo de meus pares, em seu marcado 
interesse pelos magnos probl-emas da nacionalidade, que eu tenho a 
opportunida.de de assomar, pela vez primeira, a tribuna po.rlamento.r 
de meu Paiz; para ·pedfi o apoto da Cama.ra, a uma !nfcfe.tlva que 
considero de gra.nde rel-evancla, quer pela repercussão bene!ica que 
irá pre>porclonar â. economia nacional, assl.m, pelo aspecto naciona
lista da defesa de nossas fronteiras, que ella. Igualmente consulta. 

Sr. Presidente, um rapido exame por sobre- a carta geogra
phica de. região que abrange os Estados do Paranâ, Matto Grosso, 
São Paulo, Minas Geraes e Goya.z, :taz rese.ltar aos olhos do obM>r
vador menos attento, ser o caude.loso Rio Paranã, com seus nume
I'O$OS a!fluentes navegav-el.s, a grande via. com que a natureza pro
digamente nol! doutos, pa.ra o escoamento economlco e insubstltuiv<!l. 
nos dias correntes, dos valores produzidos e crea.dos em sua im
mensa. bacia hydrographlca, quanodo á. procura dos mercados do 
Rio da Prata. 

E, cOmo, Sr. Presidente, ctue.ndo se fala em commercio exte
rior, tmpllcitamente se eatá tratando de troca de productos, inver
samente, aqulllo que vamos adquirir naquelles mercados para o 
consumo da . região em apr~o. e que orca por vultosa. tonelB.ge~n 
<le mercadorias, deve alf J)enetrar pela mesma via de accesso, agua!l 
acima.. Mae, como é do conhe~nto da. Cama.ra, o Rio PIU'anã. 
pode ser odivldJdo em dois trechos, bem· det1ntdos, sob o ponto de 
vista. d,e sua navega.bllidade: o Alto e o Batto Pa.ranê.. o primeiro 
refer&-se e.o aeu curso comprehendJdo entre o salto do Urub'llpun.gâ, 
situado a seis kilometros ã montante da. roi do Tietê, e o outro, D 

maior, ~ magestosas catadupas da.s Sete Quedas. O segundo tre-
. cho. o Baixo Pa.ra:nA começa logo á. jusante destas ca.ta.rataa e es
tende-se até a. foz do grande curso d'agua. jâ em pleno Rio da Prata. 

Entre o alto e o Baixo l?aranâ., Sr. Presidente, interpõe-se ine
xoravelmente, estrangulando-lhe toda a navegacão, a. descahl<b!o das 
Sete" Quêdas, que é o degrau basa.ltlco"por onde a l:rnmensa caudal, 
que ali se espraia por mais de quatro kilometros de la.rgura, ~Iesee 
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o ma..ssiço do Amambahy. em sua in!lexii.o p :u·a ·L~st('. :1p6s haver 
servido a nossa. extr~ma llndeira. Sul, com a RepubUca.-do PaJ".tguay. 

O Alto Paraná, Sr. Presidente, f! f ra ncamente navegavel llat'3. 
"mbarcações á. vapor, em toda a sua extensão delimitada por aquel
Ies dois accidentes hydrographicos e· Isso em uma dísttcncia cie 520 
kilometros e profundidade de 6 a 12 m etros, com uma largura. média. 
dE> Q.ois kilametros. 

Vejamos, agora, os seus afnuentes navegaveis, quer prove
nham dos terrltoi:"ios paulista e parenaense, quer do mattogros
sense: O Tietê l: barra-do, logo acima de sua !<Yl:, pelo Salto t!e 
ltapura.. 

o Pa.ra.napanema . apresenta 83 l<ilometros navegaveis. 

O Ivahy, de sua barra, de 300 metros de larg ura, atf! a cacho
eil'a do Ferro, otrerece lii7 kms, á navuga.ção. 

Da margem mattogrossense, entretanto, os cursos d'ague. ori
undos da serra dõ Maraea.ju', e que se la nçam no volumoso Paraná. 
proporcionam li. navegação uma apreciavel kilometragem. Passe
moi-os em revista : 

Rio Pardo :;! Anh:~.nduhy até Porto Alegre.> ......... . 

lvinhema e Brilhante ate Porto Guassu' ........... . 

Rio Amambahy atl: Porto Felicidade . ....•.....•.•.. 

Rio Iguatemy at~ Porto Sassor6 .............•..• ~ . ~ 

18() Km.-. 

208 

~99 " 
1S9 

756 

Em resumo: total de vi!l..S !luv!aes navega.veis no Alto Pa.raná-
1.514 ktlometros. 

Ora. Sr. Presidente, esta verdadeira. rêde de vla~o interior, 
Ju. em trafe!to canst.::l.nt~, por emb:\rc;> ~ü4.'s das Comr>·tr: td><:< · :.· , , ,,,_ 

c;iio São Paulo l>latto-GrOsSo e Matte Lara.nje:!ra. s. A. e com a qual, 
parece. qulz a. Providencia nos compenaar das grandes d1stanclat:! 
que nos separam do litoral Atlantico não esUi. sendo utillsad~ 
lt"s propor~ôes d2 suas mar:tvllhosn;; possibl:!d:tde!<. I!: não o e sb'!, 
Sr. Presidente, porque a unica vlo.. d e lntercommunica~o entre o 
Alto e o Baixo Pa.raná, e, portanto entre os Estados de Goyaz, W
nas Geraes, Matto Grosso. São Paulo e Pa.ranú. e o mundo platino, 
que é o mercado natural de nossos productos, Sr. Presidente, está 
en!eíxada nas mãos de uma. organização de caracter privado, qu& 
detem esse meio de acce.s.so, o unleo posslvel na região, e que ê 
a E . F. Guayra-Porto M-endes. Essa Unha, Si'· Presidente. m argeilt 
o Salto das Sete Quêdaa, em um percurso de sessenta kilometr(ls, 
tendo a sua estação terminal em Porto Mendes, jli. abalxo da8 ca
taratas e ponto francamente accesslvel a embarcações até dois me
tros de calado, e situado a c:erca de dois m il kms. do ma.1or em
porfo commercial da America do Sul, que é incontel!tavelmc nte, o 
porto de Buenos Alroes. 

Sr. Presidente; não ~ P.o.sivel que tão anomaJa. .sJtuacão perma
neça a desafiar, por mais tempo, os zelos do nosso patriotismo e a 
ti"ÍJlUdiar sobre os interesses .de rrillha.res de patrícios nossos. ·<iue· 
ali empregam o melhor de seu esfor~o. a.s s uas mais sadias ener-' 
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gias, na construcção da grandeza da Patria commum. Se ha, dentro 
dP todo o Brasil, um serviço de utilidade publica, marcadamente 
publlca, e que t~ de perto interesse aos supremos. cuidados da de
resa nacie>nal, esse servjç;o. Sr. President~. está. rE>lncionado com 
<> trafego da Via. ferrea, que constitue o objecto destes. a])agados e 

rapidos commentarios. (Não apoiadO$.) 

A Companhia proprf.etaria dessa importante linha mantem o 
seu trafego, visando uma unica. finalidade, QUe ê a do exclusivo 

I 
t~ansporte de seus Pr.oductos. Essa, Sr. Presidente, a circumstan-

da altamente preju-dicial ao desenvolvimento de dilatada região 
-do territorio nacional. por certo merecedora. do nosso carinho pa

. triotico, e cujo progredimento vem sendo notadamente entorpecido 
-e entravado por essa, verdadeira .muralha chineza. que estanca e
.represa a producção · nacional na fronteira paraguaya, fe.zendo-a 
.refluir para· o Norte, soffocada, â. procura das sahidas livres de 
Porto Esperanc_:a e do port:> ae Santos. E, com uma -des.pesa re

lativamente inslgo!ficante, a vista do tota.l orc:amento do Paiz, cerca 
õe tres mil contos, poderia.xnos remover, Sr. Presidente, esse ob$-

tuculo, romper esse dique, e incorporar uma rêde fluvial de maili 
de 1.500 Kms. de navegação á bacia do R! o da Prata, da qual se 

encontra. totalmente isolada, como se fôra um mar interior, um 
no,·o Caspio, represado, artificialmente, em pleno coração do Brasil, 

pela myopla ode uma. politica urbana e littoreana, que ha sido o 
. maior !.n!ortunio da nacionalidade 

Yejamos, Sr. Presidente, qua~s as v<tnt>tgens immcdl(~tnl' da des

apropriação em estudo: 

O Café 

A R epubllca Ar-gentina.. Sr. Presidente, a grande naç5.o platina, 

ê. como a Camara tem conhecimento, o nosso melhor mercado 

sul americano de ca!é, sendo que no qulnquennlo de 29 a 33 nos 

-comprou: 

1929 

1930 

1931 

· 1!132 . . . . . . . . ' .... ... .. .................. .. .. .. .... .. ...... 
1933 . .•••.•.••.....•.•.•.••. .. ..•. •• ..••. •.• .• ... ' 

no va.lor de Rs. 286.986:0151000. 

~ o Uruguay; · 

673.930 saccas 

481.665 

392.451 

234,613 " 
397.804 

2.080 .463 
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1932 
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. ...... ... ........... . ... . ... . .. . ..... .. .......... . .. . .... 

... . .... ....... ... ............................. . . ....... 

....... ... . .. .. ... · .. ... ........ . ....... .......... . .. . 

Saccaa 

<67 .8(14 

47.081 

39.747 

38.145 

61.30~ 

254.079 

no valor de 32.950:128$000 tudo no valor total de r~is ..... . ... .. . 
Sl5.936:143$QOO. Ora, Sr. Presidente, nos dias que correm, p:reci
.samente, a zona de -maior p:roducc;:ã.o cafeeira. dentro do Estado 
de São Paulo !!, sem duvida, a. servida pela.s estradas de ferro 
Noro!"ste do Brasil e Sorocabana., as duas ferrovias que se abeiram 
do ruo Parana., a prlmei:ra. em Jupfã. e a. segunda em Port() Epi
ta.cio, atravessando, ambas, de Bauru' para o Oeste uma. privile
giada faixa. de terras, terra a.bençoa.da., Sr. Presidente, inundada lk 
caf<!snes novoa, produzindo, já, milhões de saccos, e onde as c~da
des surgem miraculosamente, numa imllrovisão impressionante, 
Que o paulista sabe empresta:r ás sua.s a udaciosas in!ciathoa.". E· 
os cafesaes continuam, Sr. Presidente, a sua marcha vlctorlosa 
!!Obre a flo~ta secular, pelos divisores de aguo.s do Tietê, do 
Aguapehy, do Rio do Peixe e do Para.na.panema. A, 'C'nião de p osse 
da ferrovia, ~ aberta ella. ao tratego publico, todo o ca:tê impor
tado pelas Republioo.s do Prata. se e8COaria natura.h:n.Gnte pelo Pa
raná, aguas abaixo, com ac~ntua.da. economia de tempo. dlsta.n
cln. e dinheiro, remo..-ida a necessidade de attlnglr ao porto de SQ.n• 

tos, com um le>ngo e dispendioso percurso fel'Tovia.rio de cerca. de 
800 kms. Poderiamos, então, Sr. Presidente, collocar ali o nosso 
producto basico. por preços ma.ls vantajosos, e concorrer, J>or 
essa fOrma, para, seu :maior Coll8umo, residindo nesse particular, a 
meu vêr, a mais legitillUl e sa.bJa defesa. da preelGsa. rubfacea.. 

Nem ~ d!ga, Sr- Presidente, que sOmente o café seria ~n'!
ticla.do pelo pro:lecto em curso . 

. A herua. ~e 

que, actualmente constitue uma das parcellas de ma.1s accentuado 
vulto no total das exporta.çGies dos Estados do Pa:-a.nA. e Ma.tto 
Grosso, serta.. nesse pe..sso, favoreCida em eecala ma1s nota.vel. 
Em meu Estado, Sr. Presidente, tOda a. região c()mprehendida. no 
quadrflatero formado pelos :t:los Paraná., Iguatemy, Ivinhellla. e 
fronteira. pa.raguaya, ê abundantem.ente coberta. de preeiosos her
vaea na.Uvoe, cujoa productos alcan<:am as melhores cota.çi5'eQ nos 
mercados _pla.tlnoe. · EBses preo;;os obedecem à. relação de 1 para, 3, 
quando cota.d011· juntos a . hervas de outras · proc~eta.s. IIOmaDte 
!gualados A herva. .paraeua.ya. A no88Q. producçá.o, Sr. Presidente, 
pôde ser avaliada. em grosso, em vint& miUl!Ses de kilogra.mmas. 
Destes 20 milhões, dez são exportados pela Companhia :Matte La.~ 
ranje!ra, S. A., via Rio Paranâ, pois, ê eUa a ProprietAri& 4a. ee
tl·a.da de ferro que vem sendo -objecto de nossa a.tten<:io, e atti'r.-
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gero ao porto de BuenOs Aires em 4 ou 5 dias, tomando-se Cam
panarlo como ponto de partida- Campa.nm-io é uma linda. cidade. 
construida pela. empreza, com todos os requisitos modernos de 
hygiene, em pleno coração mattogrossense, e séde da. Companhia, 
no Estado. E os restantes dez milhões, Sr. Presidente, ! ructo do 
es!orço de milhO.ri!S de pequenos proprle~ar!os de hervaes, muita. 
vez, distanciados apenas de algumas horas do Porto de Guayra, 
são obrigados, por !orÇa das ruinosas circumstancitls que ali 
predc>núnam, a enviar seus productos a 30<l, 400 e 500 kms. para 
o Norte, em carretas ou caminhões, até' alcançar os trilhos da 
Noroeste do Brasil; e por esta a.tê Porto E sper!Ulça, ne.s barran
cas do rio Paraguay, e por este abe.lxo atê os mercados platlnos, 
num percurso total de 3-400 kms. appro::dmadamente, quando po
deriam ta:z;el-0 com 2.000 kms. ou pouco mais. 

As ?n4àeira.t 

~ o que se verifica em r e!áção aos artigos cit&.dos, que jil. 

constituem objecto de mercancia, alimentando um intenso com
merclo com a.s republicas platinas, mais se accentua.. mais fla
grante se insinua e. clamorosa situ~ã.o daquella. região, Sr. Pre
mdente, qUando sabemos ser •lla. provida. de riquezas inexgotavei:s 
em madeiras de lei, até hoje inexploraékls por nã.o apresentar pos
slb1lidades co~rclaes, actutilmente, o longo tra.jecto a qoe se
ria submett1da merca<lorla. tão volumosa e de tão d1fficil manusea
mento. 

Jã em 1857, Sr. Presidente, quando governava. meu Estado o 
esp!rito previdente de Augusto Leverger, que mais tarde merece
ria e.s benemerenclas da. Patrla. adoptiva, o grande administra
dor, teve sua. a.ttenção despertada para a.quella.s regiões incom
paravelmente l'icas do sul de meu Estado e enviou o Capitão Nu
nes da Cunha, a!im de explore.I-as e fixar o ponto ma.is adequado 
ao estabelecimento de uma <:olonla. militar, a de Dourados, onde 
se es<:reveria; ma.Jll tarde um dos mais dra.matlcos episodlos da. 
gt.K!rre. do Paraguay, <:Om o sacrif1c1o herolca e consciente do 
bravo ot.ficlal mattogrossense, Tenente Antonio João Ribeiro, en
tão commandante daquella Colonla. lWUta.r. 

Narremos o feito epico, Sr. Presidente. Nunca é demais re
lembrar-mos as glorias Jm:mercesslvels dos que se Im.mollaram em 
holocausto a um nobre e atewntado ideal! 

Avlsa.do aa. invasão, dias antes. se dirigira ao seu comman
dante, Tenente Coronel Dias da Silva, em Ntoac, communlcan
do-lhe a firme dellbera<:ão de resistir As forças pare.guayas, em
bora sem meios · mater.laes para. fazel-o. Eis, .Senhor Presidente, 
as paia.vras do bravo 'Ofticia.l: "Sei que morro, mas o meu san
gue e o de meus ·companheiros, servirão de .protesto contra a hi
va.são do aolo de minha. Pa.tria.". Pala.vra.s rapJda.s, gravadas a. la· 
pls ~ um apressado aviso ao superior hlera.rchlco. Porém; pala
vras lmmorredoura.s de a.uthentleo heróe, sublhnada.s por seu 
glorloeo 118Cl'Ulcl0! 

Volvamos. po~m. Sr. Presidente, dos para-mos s!d~s onde 
retulgem os .IUitroe· rutfla.ntes de nossa . hlstorta mllltar e perlut~
tremos o opulen.to scenarlo terreno, onde se consumou o tmmor
tlll.l ep11!10dio-
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Assim se expressa em seu relataria, o enviado do grande pre
sidente da provlncia, o futuro barão de· Melgaço: "A.' proporção 
que se anda para o Sul e desde o ribeirão Cachoeira, v!!-se que J-e 
multipl!cam as vertentes e que as mattas tornando~se maiores, 
guarnecem já. grande parte das margens dos ribeirões: no mes-

. ·mo rio Dourados se observa que as rnattas das ultimas vertentes 
do Sul são extensas e mais abundantes de madeira ~ herva matte 
do que as vertentes do Norte; nestas ro.attas predomina perobe. de 
melhor qualidade e ali crescem com tanto viço e vigor que tornam 
proporções extraordinarias; em qualquer matta. que casualmente 
se :penetre encontr:un-se sempre :perobas, cujo tronco tem vinte, 
trinta e ãs vezes mais palmos de clrcum:ferencia .. , 

Ora, Sr. Presidente, sendo a Argentina e o Uruguay, os dois 
maiores mercados paro as nossas ·madeiras, pois de '29 a 33 nos 
comprare.m 463.707 tonelada.s no valor de 91.316:700$000, como 
não iriam ter as nossas exportações um grande incremento, no dia 
venturOSo em que a zona Noroeste de S. Paulo, tão fartamente 
apparelhada para esse commercio, e o Estado do Paraná, ambOs 
tão ricos quanto o meu, pudessem iniciar suas remessas pela. via. 
fluvial? Quanto as importações as vantagens não seriam menores, 
Sr. Presidente. E' para notar que o maior tributo que pagamo.o;, 
nós, os homens que habitamos o "hinterland" dt> Palz. aqut'!Ues 
qe lá vivemos, e;fastado.s da grande via commercial que condu?. 

. aos mercados do mundo, o Oceano Atlantico, o maior tributo q\le 
l)a.(,-amos, Sr. Presi-dente, é o tributo do frete. Tudo o de que ca
recemos para o desen volvirnento da.s actividades normae.s da: vida., 
vem inexoravelmente onerado desse gravame, que ê uma. contin
gencia. propria M vida rural. Mas, Sr. Presidente, por Isso mes~ 
mo, que não podemos re!ugir â. fe.tallda.de da sua Incldencia, ê que 
nos impede procuro. r attenuar por todas as maneiras seus effeitos 
perniciosos. E esta opportunidade, Sr. Presidente, se apresenta â. 
Camara, em sua meridiana evidencia, porque a. proposição em 
estudo, uma vez etfectivada pelo seu esclarecido patriotismo, !rã. 
ba.re.tear o custo de vida. a centenas ~ milhares de pa.trlcios nos
sos, que ~m seu esforco quotidiano, estructuram um Brasil des
conhecido das ~venidas da. metropole, deslumbrados que vivem de 
nossos prohornens, mas, que ê o Brasil, é a Patrla, no que eli:L 
tem de mais sadio e onde se alcandoro.m as melhore:; reserva:; 
moraes de nossa ra,ca. 

Sr. Presidente, o trigo argentino, o sal, o arame, o kerozene, 
a ga:rol!na ~ ilemais artigos de importação attlnglre.m <> interior 

· paulista, o oeste paranaense, o Sul de meu Estado e o de Goyaz, 
· e 0 Oeste mineiro, em condlçõe!l vantajosas de preços, lne.tinglvels 
no momento actual, a.ttendendo-se ã.s tarifas :Cerrovlarlas que, pe
las condições intrinsecas do meio de ttansporte, não POdem con

. correr vlctoriosa.mente com as da viação fluVial. 

Facll é de verificar o Que vimos de atfirmar. 

Vou lêr á Camara., para seu maior esclarecimento, acerca dos 
·beneficios tra.z1dos por essa· navegação As popula.ções do interior. 
uma te.bella de preços do k~rozene, cujo commerclo . é o melhor 

'organizado em . todo o ter:.-itorio nacional. 

Este ~. sobre ser de cotacão equivalente para todas· na 
·marcas, tem um preço un!oo para; todas as p~as. apenas diffe-
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renciado p~lo :a.ccrescimo di! despesas de fretes e carretos, entr~ 
•as diversas localidad~s em que é elle offerecldo á venda pelas 
Cias. extra.ngel:ras. AcompanhemoJ-o, Sr. Presidente, em sua tra
jectoria pelo interior ào Paiz, a partir do Porto de Santos até o 
extremo Oeste brasileiro, em Porto Esperança., situado apenas a. 
alguns kilometros da fronteira boliviana, através da S. Paulo Rail
way, da Paulista e ·da Noroeste do Brasil. 

Préços 

Santos 

São Paulo ............................................ . 

Campinas ..............•................................ 
Bauru' 

Val de Palmas .............. ; ...................... . .. . 

Presidente Alves .............•......................... 

Pirajuh}l .•..•..............................•.......... 

Guara.tan ......•..............•.......... ·· · • · • · • · · · · ·• · 

Cafelandia .•.....•....•........•.................•..... 

Lins ................................................. . 
Promissão ...•••........•. · .•...•..•..............•..•.• 

Avanhandava .......•......•...................•.......• 

Pennapolis •... • •....•....•.......•..•......•.•......... 

Glycerfo .•......•............. · .• · • .• · · • · · · · · · · · · · · · · · · · 

Biriguy •........•........•....•.• · · .. • · · · · · · · · · · · · · · · · · • 
Ara~:;atuba 

Guara.rapes 

Rubiacea .....•..•............•..•.•..•.•.......•........ 

Vaipe.raiso •....•..........•......•.••.•......•.•.... · .• 

Tres La.gOas-Me.tto Grosso ......................... , ..... . 

Campo Grande-Matto Grosso ..........•.......•....... 

Miraoda-Matto Grosso 

Porto Esperan~a ........•.•..•...•.•..•...............• 

Kerozene 
caixa. 

435400 

44$400 

46Slll0() 

51$000 

51$000 

52$200 

526&00 

52$800 

53$300 

53$600 

53,800 

54$ZOO 

54$40\1 

54$700 

55$000 

55$21)() 

55$600 

56$000 

55$900 

57$800 

57$51)0 

56$00Õ 

53$000 
Por esse quadro suggestivo, verificamos ser a. curva de preços 

ascendente até a distancia de 977 kms. do porto de Santos, em 
Tres LagOas, para dahi baixar, novamente; â. med\da que nos ap~ 
proxima!llos da incomparavel· arterta rtuvlal, que ~ o rio Para~ 
gua3•. 

·.Obsel."vamos que em Porto F..spet-an~a. ponto termlnal d-3. 
E. F'. Noroeste-do Brasil, e afastado de 1776 kms, do Porto de san
tos, a meroo.dorfa conserva pre<;:o equivalente ao que tem em Gua~ 
rantari, -que apenas dista de 613 kms. de Santos. Não ha pois que 
!uglr''á. concluSão 'dos exttoaor:-di1:t9-rlos berieficiol'l de. navegação !lu
vtal. ·E é esse,· Sr. PN!sfdente, cr objectfvo que me faz c)ccupar a 
attenção·· õa. .eam.a.ra. neste ·momento. · 
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O SR. CAR.NEmo DE REZENDE - Nunca houve navegação nesse 
sentido, no Rio Paraná.? Dado o lnte:resse que desperta. o- dtscur.11o 
de V. Ex., tomo a liberdade de pedir este eseiareclmento. 

O SR. COR~ DA COSTA- Essa. na.vega.cã.o existe ..• 

O SR. CARND!Ro DI!! ~ - Está. bem. 

O SR. CORRll:A. DA COSTA -... porém, interceptada pelo 
Salto das Sete Quêdas. A bacia. do Alto Pmná, de mais de 1.500 
kilometros de rios navega.veis, não $ acbs. ligada. ao lUo da. Prata, 
porque tem a interce:pta.r-lhe as Sete Quêdas. ParallelEUnente taxn~ 
hem existe esta. estrada. de ferro, ~ bitola. estreita, de 60 kfiome
tros de extensã"O, estrada. de ferro que não transporta. um kilo
gramma sequer de mercadorias de particulares. E' de uso exclu
sivo da companhia. Esse o objectlvo do meu projecto. 

O ·sR. CARNliliR.O Dl!l Rli:zl;lNolil - A argumenta~ão de Vossa Ex., 
i! tão logica, que pr-endeu-me a. a.ttençã.o. Desejei ser esclarecido 
nesse ponto. Não se! por que não se cuidou do e.sswnpto ha. maia 
tem]) o. 

O SR. CORRh DA COSTA - Julgo que V. Ex. esteja, agora, 
perfeitamente esclarecJ4o. 

Desejo abrir â navegação nacional, com a.s vantagens deco:r
rentes, como hei .salientado, a .magni!fea. rêde fluvle.l do Rio Pa
r<~.nâ.. para que entre 08 Estados de Ma.tlo Grosso- e São Paulo, ,.. 
curva de preços de mercadorla.s tenha., como nas margens do Pe
raguay, uma. ordenada minima, em. relação a. outros · pontos não 
favorecidos pela natureza, com e.s graças dessa. preciosa dadlva, d-<1 
valor inapreciavel. que é a circumjacenc1a. de uma. grande caudal 
navega.vel. 

Pa.ssa.da. em revista, embora superficialmente, a repercuasilo 
alentadora. sobre a ec<>nomie. nacional, niío poderia deixar sem 
uma. reterencla. especial e> opportuna, os altos objectlvOfl de ordem 
polltlco-miUtar, e que bem de perto diz&m respeito â defesa. nacional 
- o da. naclonallza<:ão da.s fronteiras -. a. que attende concomt
ta.nte~nente o project,o. -e::n ap~. Sr. Prél!!ldente, quem. conhece 
o estado de abandono em que vivem as nOS8a!! Unhas dJ.visonas de 
frontt'!lras. onde a. lnflltraçiio e:rtrangeira. se faz, JWia. Ungua tala
da, que não ~a. nacional; pela moeda. corrente, que não é o mil rél<~, 
e até :pelos habitOB da.a popul!u;õel!l, Sr. Presidente, que são os dos 
v.lstnhoa, não pode, aem attentar contra. os sagrados interesl!les (la. 

nacionalidade, negar o seu JA. dooidldo e aC6lorado a.po!o, para. que 
em um peda.ço da trontetra. do Brasll, Sr. Presidente, ut:ne. estrada 
de !erro se to-rne braaUeira., com a.d:tninfstracão bra.sllefra. falando a 
llngUa patrla, pap.ndo em moeda bra.sUelra, e levando até lá. os 
influxos da vida e da. alma brasileira.! 

Nio poderia. eu alicerçar melhormente estes desa.ta.vte.4os CQm
mentarlos, do .Que invocando o testemunho de alta. figura. da. ma~ 
gistra.tura neclonal. 

O SR. XAVII!!R m: OLIVEou.. - A enumeração de V. Ex. a.vult& 
a gravidade do facto. Em multas de nossas front&lra.s as crea.nças 
brasileiras não têm, liequer, esço!Qs JIIU'S. aprender o a.Ipbabeto, re-
cor:ren<io, ~ara ta.! fim, â3 dos pSJzes 11Mttropbes. · · 
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O SR. CO~\. DA COSTA - Folgo à~ w:- Q.ue Y . F..:!i:. a..~;. 
~m infol'm31do d~ abru:ldono. 

O ~- XAviER O& Ox.l\-s:nu. - Quant.> '~ J.>!,'-"'<.:l ~1.."'- f:-ont-eir'l-."'
õe>O dizer que de.."<3e . 6. Con.stitu!nte Yenho me b.·nel'.d,, por I.UUO\ 

·emenda. asom rejêitada. no o~nto. no s.mtido d~ ~relU c<ms
t!Uidas colo~ militareS, c-ois.~ de que temos mui<.:\. necessidade. 
V. Ex., que ê de Estado l.imitrophe. saboe- P'!ríeir>une.llt<-· ~m que 
me assiste inteira r.uão em pleltMil' tal me4id.'\, 

O SR. CORR~-\. DA COSTA - O nobre <:olif'~ terll. o rnt'u 
apoio em ass=pto ~ta nature~ Q.U~ cons.id~.ro d.- ~nde o·ppor
tunida.de. 

O :ox-. Saboia LiinS. Sr. Prtsldente. em notn.-..'1 ... '('lnft>~n,•ia 

:r..ronunciada em Julho de 1933. na. Socieda.de -dos Amil:'o>l de .Albt>t"" 
to Torres, te'\"e a opportumdade de- !ocs.!i.::ar :t atten~.ào do P:U:z.. 
com seu alto espirito de brasilid.1de ~ indiseuti\'el insus)K'lt;ào mo· 
ral, I>ara o problema. angustioso de no..~ !:'<Inteiras nterldion."l.<'>'. 
~;>m ra.pid.a. excursão que ali fizera., descendo ll Rio P3.ran:\. ,,.,.,~, '"q 
auspícios do Touring Club do Br:l!<U . 

Diz o conferencista: - GU6yru ., a chtwe da nave~lCÜ.O do H!" 
Paraná e o eommerclo e a lavoum não podem ter desenvoh-:lmentu 
porque de Gua.yra. a. Porto Mendes, em demand..'l. uo sul do Bm~ll. 

para. o mercado argentino e uru~U!'lYO. o untcll meto de tr:W:!'IX'r
te, por não ser na,·esaYel nesse trecho do Rio P:l.ran.'\, 6 a estrada 
d~ !erro particular da Empres:~., numa ext('n...:io de GO ldlom('tro~. 
não abert4 ao trarego publico, pois, Cl Empresa jul~-se no dll"l'ltt> 
de vedar o transito a quem não !or do S('U n~do. Urge an QQ
\'erno Federal tomar provldencia.s, o..brlndo ao tru.tego o. rcterldo. es
tMda. cr:oea.ndo uma. estac;ão do telegrnpho naclonnl e procun\ndo na
cionalizar . (é bem o ter mo) . um trecho do nosso terrltorlo.,. 

Sr. Pr~ldente, se a. um digno maststrado. com o et~plrlto u.rc
jado pelos risos de uma. tra.,·es..la turisUca, puderam assaltar-lhe o 
terir-lhe, de Improviso, a. desprevenida. nttençiio, os í«ctoll no.rrndo:~ 
acima. na eloquenela de sua singeleza, como não extro.hlr dnh1. 
desse irrecusavel e decisivo depoimento. a lmpresstonnnto compro• 
vac:ão de que o assumpto que ora versn.mos é d!lquellE'II que niio 
podem, de nenhuma tórma, ser relegndo po.rn dlns por\'lndouroll, 
pela justiça. que em s1 mesmo encerra., e peln ncces~l-dndo grlú~nt•• 
de uma solução immedlate. . 

Acompanhemos, Sr. Presidente, mnis algunR pnsso.s do turista 
patriclo, quando nos trnnsmltte suas impressõc~ acerca dn. cldn.do 
de Guah;yra. Exprime-se a.ss!m: "Se o. prlmcirn Impressão ê o.gr11• 
do.vel, rogo apó., no.! sentimo" e~tra.n.hos no 111ólo patrlo. A nOf!lut 
Ungua. qua.sl não ê .talade. . La. se. ouve o co.s telhnno e o gua.rany. 
A quasl totalidade da populaçii.o ê eompostn. do paro.guo.yos e nr
genUnos da. Provincla. de Corrientes. E, logo, ao dea.nte : 

"Entre.-sê no correio e o agente, Ull1 paragun.yo-guo.rany, de
clara. que V&! pedir licença ao secretario do a.dmlnlstra.dor (da. Com· 
panhia Matte) para vender o sello . Sur.prehendldo, continua. o Dr. 
Sabol.a. Uma, aguardo a permissão e emqua'nto espero, leio ll!LI! 

paredes em. edltaes as communlca.cGes do governo do Po.ro.guo.y so
bre ::~. guerra. e noticias sobre os vo1untaTios ele Guayro.. Entramo~ 
n o "Guayra. Club Social" composto ~os empregados <la Empresa. c 
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sobre a raàiola está a declaraç;ào que o radio em t>es dias da se
mana só pode receber a esta,çilo argentina .. Radio E>'<pümdído" e nos 
outros dias é obri.gatoria a recepção do noticiario de ··La Prensa". 

Nas paredes estão os agradecimentos de Carlos Sosa "Presiden
te de La Associacion Patriotica ·dei Paraguay" Àllsuncion, á jun
ta lopal de Guayra, da mesma associação, sobre os voluntarios que 
seguiram para a. guerra e agradecimento da remessa de fundos. 

Nada: careceria eu de accre~ntar, Sr. Presidente, para bem 
e.sclax-ecer a Caznara acerca da verdadeira. situacão crooda naquel!a 
longínqua fronteira pelo abandono injusti!lcado e criminos(} em que 
tem permanecido, àando a.so a que a osmo.se de elementos exoticos 
se faça sentir com os característicos assustadores acima Sàlientados. 

O SR. XAVIE~t DE OLIVI:IRA- Mesmo fugindo dessa zona llmitro
phe e penetrando no interior de M.atto Grosso, encontramos em po
der de pequenas companhias extrangeíras nada menos de 70 mil 
kilo.metros das nossas melhores terras. 

O SR. Dnnz JUNIOR - O orador, Que ê d~ Matto Grosso, sal)e 
que existe uma estrada de ferro extrangeira ligando os pontos na
vegaveis -do rio Paranâ. 

O SR. CORRl::A DA COSTA- O nobre Deputado não ouviu o 
inicio do meu discurso. 

0 SR. BARROS CASS.U. - A situa~ão de Guayra preOCCUPOU tan
(() o Ministro da Agricultura do Governo Provisorio, Senhor Assi:;; 
Brasil, que s. Ex. pretendeu fazer ali um territorio, afim de não 
ficar abandonada pelos poderes publicas uma região brasileira on
ae a tê o nosso idioma. era substituído pelo castelhano". 

O SR. L.U7RO LOPIIlS - Na jurisdicção do Pa.ranà ha escolas bra
sileiras providas de professores normalistas, que tudo :fazem para 
a completa. nacionali.za,.ã.o da. zona.. · 

O SR. BARROS CASSAL - Só se é agora. Quando passeio por lA. 
tudo era paragua.yo e argentino. 

O SR. CORRt:A DA COSTA - O engenheiro José Nlepce da 
Snva, ex-Secreta.rlo de Obras Publicas e Colonização do Estado do 
Pru'aná, em erudita monographla denominada "As vias estra.tegt
cas pa.ra as fronteiras meridiona.es" estuda com muito criterio e 
acerto, o me.gno problema. da. defesa de nossas llnhas dlvJ.sorias, no 
aecto:r menciana.do, e traz e. lwne factos da. maior significação. Dilll 
elle a. pag. 85 : 

"Pondo•.!le de parte a faixa limitada com a Argentina pelo rio 
U:ruguay, constata-.!le que a va.sta orla fronteirica com o Paraguay, 
desde e.lguma.s milhas a. jusante do salto das Sete Quédas, estâ. 
sendo completamente povoada com elementos paraguayos e argen
tinos. Desde a !6z do Iguass11 a.tê o ultimo porto da sec<:;ão nave
gavel do rio Paranâ., pullulam os estabeledmentos madereiros e he'l.'
vateiros, !undados e explorados por firmas extrangeira.s, em cujas 
mãos se encon tra.m a posse e dominio de mais de 400 . 000 hectares de 
terras avan\:a.ndo a uma·centena. de kilometros na. margem esquer
da Cio gro.n<ie curso d'agua." E logo adeante: 

"Quer sob o ponto de vista social, quer sob o econom.ico, quer 
runda sob o estra.tegico, visivel que as condi<:;ões do Bra.sU, nas re
giões fronte!r1~as otf~recem aspectos de iníerlorldade que deman-
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daxn a. appllcação de uma tberapeutica ímmedlata·•. Este, sr. Pre
sidente, o depoimento de autorizado engenhefro patr:icio, que já. 
desempenhara a lta funcção no Estado do Paraná, e cujas ass erti
vas incontestaveis e incontestadas vêm em soccorro do objectivo 
por mim visado, que ê photogre.phar ã. Camara a veNladeira e es
tranha JJhys!onomia que nos apresenta -aquelle esquecido r incão do 
territorfo patrio. 

Sr. Presidente ao finalizar estas breves considerações .funda
mentando o projecto que venho de submetter ao estudo e conside
r ação da casa.. não poderia deixar de trazer em m eu auxilio, a 
opinião sob todos os titules abalizada e valiosa, de um provecto en
genheiro patrtclo, de um eminente historiador, profundo conhecedor 
dos assumptos ·mattogrossenses, me.mbro do Instituto Historico e 
Geographico _ : o Sr. Virgilio Corrêa Filho. · · 

Em substancioso estudo publicado, já em 1933, no grande or
gão da imprensa carioca, o Jornal d::J Oommtercw de cujo corpo re
dactorial é uma das mais brilhantes- f iguras, sob o titulo "UtiliZa
cão do :Paraná.'', conceitua. a clarividencia. do notavel mattogres
s ense; 

"O trecho do alto Pa.re.nâ. a que o Salto das Sete Quêdas e o 
do Urubupunefs. servem de marcos incon!undiveis, dispõe d e rormi
davel reserva. de energia nessas duas collossaes quédas d'agua, que 
algum dia serão transformadas em serviçaes do homem. Fla.n
queada aqueUa p ela estrada, que vae a Porto Mendes, o rio !az.
se navegavel por navios de 1,80 de calado atê Cerrlto onde desem
baraça<lo 0 leito de nccidentes nocivos podem os navios aprofundar
se a 4 e até 5 metros. carregaóos de mercadorias, que transportam 
facilmente á. foz, e. 800 milhas . 

O planalto mattogrosSense, desta maneira, põe-se .em commu
nlcação com o Atlantlco por via fluvial, apenas interrompida nc1 
travessia do desnivel das Sete Quedas que a ferrovia marginal trans
põe sem dltticuldade. 

Para, o seu ~nterca.mblo com. a.t praça.t plattno.t não ha outro 
aoente de tro.naportes que ae lhe compare. A rêde fluvla.l do alto P~
ranA tanto serve ãs commun!cações internas de São Paulo e Matto 
Grosso, como de grande parte destes Estados com o Rio da Prata. " 

Sr. Presidente, que melhor e mais precioso concurso poder!n 
o hum!Ide orador, que oecupa a tribuna. desejar para o nece11sarfn 
esclarecimento da Camara. Nenhum poderia o.vanta.jar-se ao dll 
consumado technico mattogroasense, e estudloBo de suas couan11, 
cujo rastro luminoso encontramos em quasl todos os problemu QU'l 

se relacionam com a economia, a tinanca. e a hlstor!a de nossa ama
da terra. 

Tenho, assim, Sr. President&, terminada a justificativa. do pro
jecto de desapropriação da E. F. Guayra a Porto Mende.tl, Qllil, além 
de Interessar ã. economia de cinco Estados da. Federaçilo, 11e Uga, 
egualmente, de !6rma. lrrecusavel aos alevantados objectlvos d3. 
naclonal!zação e defesa elas trontelraa merldionaea do PaJz. (Multo 
bem. Pa.lmas. O orcdor é cwmprimentodo.) 

O Sr. Presidente - Ha ainda. sobre !l Mesa. um requeri
mento que val ser lldo. 

E ' lido, apoiado e posto em discussão o seguinte 
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N. 11.7 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Requeiro a inclusão, na Ordem do dia, sem parecer, do projecto 
n, 137; deste anno. o qual, ~sde Fevereiro ultimo, se acha. sub
mettido ao conhecimento da Conunissão de Fl.na.n<:as, não logrando 
até hoje o devi4o parecer. 

Sala das Sessões, 23 de Agosto de 1935,. - Abelardo Marinho. 

En~rrada a discussão e adiada a votação. 

() Sr. Presidente - EstA :finda. a hora.. destinada. ao EXPe-
diente. 

Vai-se passat- â Ordem do dia (.Patu.sa..) 

Comparecem mais, durante a hora ~o Expediente, os Srs. : 

Euvaldo Lodi, Pereira Lira, Caldeira Alvarenga, Edmar Car
valho, Café Filho, Mario Cher:rnont, Ac:ylino de Leão, Abguar Bas
tos, Fenelon Perdlgão-, Clementino Lisboa., Gena.ro Ponte, Lino Ma
chado, Magalhães de Almeida, Gerson Marques, Agonor Monte, Hugo 
NA.poleão, Adelmar Rocha, Pires de Gayoso, Freire de Andrade, Pe
d~o Firmeza., HumbeJ:to de .An4rade, Monte Arraes, Figueiredo. Ro
drlgues, Xavier de Oliveira.. Martins Veras, José August~r, Alberto 
RoselU, Rl<:ardo Barreto, Gratuliano Brito, Mà.thlas Freire, Herectlano Zenayde, Samuel Duarte, Souza Leão, João Cleophas, Rego Barros, 
Osorlo Borba, Adolpho Celso, Domingos Vieira., Arthur Cavalcanti, 
Alde Sampaio, Teixeira. Leite, Humberto Moura, Motta Lima, Emillo 
àc Maya, Orlando Araujo, Valente de Ltma, Sampaio Costa, Deodato 
Maía., Melchfsedek Monte, Manoel Novaes, Clemente Mariant, Pedro 
Lago, Luiz Vianna Filho, João Mangabeira., Francisco Rocha., Octa.
vlo Mangabeira, Wanderley Pinho, Pedro Ca:Ll:non, Arthur Neivs., 
Raphael Cincurá, Edgard Sa.:nches, Attlla Amaral, Homero Pires, .Te.lr 
Tova.r, Nogueira Penido, .Tullo de Novaes, Henrique La.ge, Salles 
Filho, Sampaio Corr~a., João Guimarães, Ra.ul Fernandes, Levl ("..ar
neirO, Acurclo Torres, Cesar Tinoco, Prado Kelly, Le1ngruber Fllho, 
Fabio Sodr~. Arthur Bernardes, Carlos Luz, Nora.ldino Lima • .Tos~ 
:enu:, Theodomiro Santiago, João Beralõo, Washington Pires, Arthur 
Bernardes Filho, Daniel de Carvalho, Chrlstiano Ma.cha..élo, Velra. Mar
ques, Celso Machado, João Pentdo, José Bernardino, Anther(). Bote
lho, Delphtm Moreira., Pereira Llma, Waldeme.r Ferreira, Santos 
Filho, Ca.rlota de Queiroz, Gama. ·cerque!ra. Ca.rdoso de Mello 
Netto, Cíncinato Braga, Macedo Blttencourt, Laerte Setub4.l, Bia.S 
Bueno, Alves Palma, JDl'ge Guedes, Felfx Ribas, Robertv Morei
ra, Justo de Moraes, Fabio Aranha, Je.fro Fra.nc:o-, Jo~ Cassio. 
Laudel!no Gomes, Corr;;a da Costa, Va.ndont de Ba~. Plinlo 
Tourinho, Artbur Santos, Ru:pp Junior, Borges de Mecldroe, Ba
Pti!lta Lusardo, Annes Dias, Pedro Vergara, Frederlc.:~ Wolten
buttel, Ro.ul Bittencourt. Barros Cassal, Adalberto C11rrl!a, João 
Neves, Fan:!a Riba~. Nlcolau Verguelro, Oscar F-on\.ourn., Aniz 
~dra, Eurico Ribeiro, Er.mando Gomes, Abel do!! Sa.ntos, Pedro 
Jorge, Antonio Carvalhal. Austro de Oliveira. Frant'.JSCO Moura, 
Martins e Silva, Vieira Manedo, Ferreira. Lima Olivetra. Coutinho, 
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.1\lberto Aha.res, Lima Teixeira. Paulo Assumpcão, Pedro Rache, 
Gastão de Brito, Leoncio. Araujo, Gastão VidigtÚ França. Filho, 
Üoacyr Barbosa, Arl!ndo Pinto, Cat"doso Ayres: Y1cent-e Gouveia, 
LourenQo Be.eta Neves, Sylvio Leitão, Paulo Martiw, Moraes Pal
,·a, Barreto . Pinto; Thompson Flores · ( 158. ) 

Deixam de comparecer os Srs.: 

Generoso. Ponce, Ribeiro Junlór, Deodoro de Mendon.;:a, Pllnio 
Pompeu, Olavo de Oliveira, Jehovah Motta, Josê G1:1mes, Botta de 
Menezd, Odon Bezerra, Ruy Carneiro, Barbosa Lima Sobrinho, 
Mario Domingues, Oswaldo Lima, Severino Maru:, Mello Macha
do, Al tam.irand0 Eequião, J. :r. Sea.bra, Prisco J?ara.i:so, Arlindo 
Leoni, Magruhães Netto, Asdrubal Soares, Fra~tcisco Gonçalves, 
Pereita. Carneiro, Henrique Dodsworth, Cwldidn Pessoa, Eduard·J 
Duvivier, Lontra Costa, Cardillo Filho, Bias Fortes, Pinheiro Cha
gas, Martins Soares, Clemente Medrado, .Adeliv Maciel, Augusto 
Viegas, Juscelino Kubitschek, Negrão de Lima, José Alkmim, João 
Henrique, .Jacques Montandon, .Abreu Sodré, P'a.ulo Nogueira., Os
car Stevenson, Vergueiro Cesa:r, Joaquim Sampaio Vida!, Castro 
P~ado, HYPDOlito do Rego, Teixeira Pinto, Meira .Tumor, .Aurella
no Leite, Miranda .Junior, Horac!o Lafer, Trigo de Loureiro, .Abe
!a'l'do LUZ, Carl{)S Gomes de Oliveira, João carlos, Renato Barbo· 
!"a, Demetrio Xavier, Victor Russom.a.no, Sebastião Domingues. 
Fra.ncisco di Fiori, .Abillo de .Assis, .Arthur da Rocha, Adalberto 
Camfjrgo, Ricardo Machado, Roberto Slmonsen, VIcente Ga1lie2:, 
Ba.lgado Filho (68.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A lista de presença. accusa o compa
l'ec!mento õe 22Ç Srs. Deputados. 

Te-nho sobre a mesa e vou submetter a voto11, 0 seguinte 

RilQUERIMENTO DE UllGENCl#. 

Requeiro à V. Ex. que consulte a. Casa sobre se concede e. ur
J.{encia parn. discutir e votar meu requerimento de lnforma.cões ao 
Govet"no, acerca da prohlbl~ão. feita {t passeata dos estudantes, 
h ontem â tarde. 

Sala dc.s Sess()es, 24 <le .Ag-osto de 1~35. - João Neves . 

.Approvado. 

O Sr. Presidente Em obediencia. á deliberação da Ca-
mara. vou submetter a votos o requerfmen to. 

Votação do ·requerimento n. 115, de 1935, (pri
meira Legislatura), do Sr. João Neves, de lnforrna
o;:ões sobre uma. passooU!. do estudantes (discussão 
unlca, em virtude de urgenda.) 

O Sr. João N~ves (Pela ort!em) (Palm.a.s na8 galef'ia$) -
Sr. Presidente, V. E:r:. acaba de a'Ilnunciar :1 approvt'lt:ão do re
querimento ode urgenc!a que tlve a honra de endereçar á Camara, 
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afim de que fosse· votado nesta sessão o pedido de informações ·que 
fiz ao Governo, por motivo da prohibição da passeata dos estu
dantes, hontem, nesta Capital, conforme ê notorio e o divulgam 
todas as folhas deste. manhã. 

Aguardo as inform~ões a cuja urgencia a Camara acaba de 
dar voto unanime, para me pronunciar acerca das razões que le
varam a policia da .metropole a prohibir a passeata. dos êstudnte~ 
cariocas. 

Desde jâ., porém, quero deixar lavrado o protesto da. minoria 
parlamentar e meu pessoal contra o acto' lndefensavel em si, de 
terem sido disparados tiros em plena via publica e h a verem sido. 
em consequencia, espancados e feridos estudantes e populares, acto 
que denota falta. de serenidade e o clima de selvageria impr.oprio 
ao tratamento de uma reserva que todos çs governos, em todos 
os tempos, consideram i:ntangivel, isto ê, a mocidade, que ê a 
geração de a.manhã. (Palmas no recinto e nas orzlerias. Muito 
bem; muito bem..) 

Em seguida, é approvado o requerimento numero 
115, de 1935. 

O Sr. Presidente 
dem do dia. 

P~sa-se á materia constante da Or-

ORÇAMENTO 

Continuação da segunda. discu.ss~ i!o pro}ecto nu
mero 101-A. de 1935 (1& Leutslatura), orça·nclo a Re
ceita e fi:l:<rmdo a Despesa pcu-a o exercicio de 1936; 
com. pa.recer da Commissão de Finanças e Orçame11.to 
soore as emendas apresentadas em segunda discu.ssão. · 

O Sr. Pret!idente - Entra em discussão o projecto. 

Tem a apala.vra o Sr. Ubaldo Ral:nalh~te. 

O Sr. Ubaldo Ramalhete - Sr. Presidente. examinando 
a proposta. de orçamento enviada á Camara e o estudo da Comtnis
~1o de Finança.s pará. esta. 2& cliscuss1io, tenho algumas conside
rações a fazei", ilo intuito de dar, tambem, a. minha collaboração, se 
bem que inslgniricante ••• 

O SR. DELPHIM MoREIRA - Não apoiado. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ..• mas inspirada no de
sejo de concorrer, de algum modo, para. que, no desempenho da 
preclpua runcçãcJ que incumbe, no nosso syste.ma governamental, 
â. Camara dos Deputados, possa este poder nacional fazer obra d~ 
patriotismo, agora que, ap6s a promulgaç:ão da. nova Constituição 
da. Republlca, se inicia, neste particular, verdadeii"amente uma 
r>hase de renovação. 

Ao dispOr sobre a elaboração da lei orçamenta.ria, a. Ccmstl
tuição de Julho .de 1934, instituiu principies salutares, sobrelevan
do aquelle que, de modo terminante, procura evitar continuasse 
Hystema anterior de conterem os orçamentos disposições comple
mente estranhe.a â. materla de previsão da. Receita e fixação da 
Despesa.. 
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De ouu•o lado, o Regimento da Camara, na parte referente ~ 
etal>i.JI:a~:ão do orçamento, prO<:urou reparo.r esse inconveniente. 

·dispondo que o presidente da Commissão de Finan(:as, após a 
segunda discussão do projecto, fa,ça um relatorio e apresente as 
proposi\;~s que forem exigidas pelo bem publ.ico. __ 

O SR. DtNJz .TUNlOR - Re1a.totio oral. já. foi dito. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ... que devem constituir 
pl'ojectos á. parte, porque, Sr. Presidente, muitas vezes, no estu
do e urga.nização da lei de meios, surgem questões a decidir, la
cunas a preencher, necessidades imperiosas a prover por dispo
,;ições legiSlativas q.ue, embora não devam constar do texto .de lei 
propriamente or~amentarie., impõem-se, comtudo, ao Poder Le
gi;jJativo. 

De outra parte, Sr. Presidente, a. Constituição exi~e perem
,,tol'iamente que as dlsposi(:õe$ relativas .;;,. previsão da l'i!ceíta e 
fixação da. despesa constem de uma unica. lei, e.o invés do sys
tema antes seguido na Republica, de votar o Poder Legislativo 
lei da receita e da despese.. 

E' certo que tal systema tinha. seu fundamento justificado. Na 
theot•ia do,; l!conom!stas e financistas passados se entendia que o 
<m;amento da deStx!!!4 publica devia ser votado com precedencia 
stn do. receita., l)or isso que as dotações orçamentarlas para cus
teio de serviç:os deviam ser conbeoidas antes, afim de ctue o Po· 
der Legislativo examlnQsse as for(:as dos recursos de receita com 
que a União pudesse contar, consl~ando os meios como previ· 
são de receita. ou reduzindo 011 tributos existentes, quando, porven
tura, essa previsão de receita fosse além das necessidades, das 
exir;:enclas dos serviços pubUcos consi~;"nados em verbas no orça
mento da despesa. 

Hoje, p:>ro;m, as cousas estão mudadas. Na hora que passa. 
nem sempre ~ possive) seguir r!s-orosamente este systema, mOr· 
mente nos P'!izes como o nosso, que, a par dos serviÇOs permanen· 
tes ãa administrac:ão publica. têm outras impe-riosas necessidades 
a attender, alé.m <ie um servic;;o de divida exterJla e divida interna 
\·olumO!IO, para cujo custeio as !entes actuaes dA receita publiêa. 
..-.ão ins'uttielentes. 

Cumprindo ~xactamente o preceito constitucional referente 
i i nece-ssidade de conter os disposltlvos da lei orçamentarla. dentro 
dos rigores da Carta Magna, nada. encerra.z:tdo além da previsãc 
da. r eceita e da. flxac;;ão da despesa, a Commlssão de Flnancae, co
mo hontem declarou desta tribuna o emtnente Deputado riogre.n
c:lense, Sr. Joã(r Slmpliclo, seu mustre Presidente, tem estudado a. 
pnrte as diversas suggestões e quest!les que vem encontrando no 
correr da discÍussão do orc::amento, J~Qra corporifteal-as em proje
ctos de Jel de que opportunamente dará. conheclmen.to á Camara. 
com a apresentação de seu relatorio, em obed!encla ao disposto no 
art . . ~o do Regimento Interno. 

Não obstante est<~ trabalho da Commissão óe Flnança.~. qu(:) 
tem dispendido, como a Oamara vem testemunhando, grandes es~ 
forços para o desempenho de sua missão, que representa. o exer~ 
cicio de :sua. principal func.cão na. elaboroc;;ão das leis de orçamen
tos; não obstante esperarmos que dessa Commissão Yenha a pro-
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poste sobre medidas que se impõem para a satisfação de necessi
dades publicas e.o lado da lei de meios - tenho a. ai>resentar, de 
minha parte, algumas suggestões ·no interesse ~ na intenção de 
levar ã. douta Comznissão de Flna.ncas subsidias parG o seu ingente 
tr-abalho de elaboração or<;amenta.ria. 

O projecto trazido ao conhecimento da. Camara · OO..qeado. na 
proposta enviada pelo. Governo e te1Wo em vista. cumprir o pre

·ceito constitucional da decretação do orÇamento da receita e da. 
despesa, em uma s6 lei, tem a meu ver que ser emendado em SE>U~ 
primeiros artigos. 

Soffre elle, nesse particular, de deteitos de technica le&isla
tiva, quando, proscrevendo a formula usada em todas as leis or
çamentarias da Republice., para a previsão da receita e fixação:> 

. da despesa, dis'. no seu art. 1•, que o or~amcnto g-eral da Repu
bl!ca estima a receita em tantos mil contos, que essa receita será 
arrecadada pelo Governo, de conformida.de com as tabellas expU
cativas que constam do annexo, e fixa a despesa em tantos mil 
contos, de accordo, tambem, com a. tabella que a lei considera an
nexa. 

01:e., Sr. P residente, não 11e p6de dizer cru& o orçamento ~ti-
• ma a receita e :fixa a despesa. O acto em que o podei" publico 

prevê a receita ,... fixa. a despesa, é que se ch~.ma orc;:amento. Quem 
prev~ a nmelta determina a. despesa. é o Poder Legislativo. 
Exercendo o Poder Legislativo essa. attri'ouicã.o constitucional de 
estabelecer a previsão da receita. e a lúnitação da despesa publi
ca, faz 0 or~ento. Sua res.:~lu~ií.o, ~epois de percorridos os tra
mites da elaboração legislativa, e completada pela. sa:nccii.o de 
Presidente da R~public:a., é a lei do orçament<>. De modo que é a 
lei or<:amentarla que prevê a receita ·e fixa a. despes a. 

Nilo se pOde, pois, dispor na lel que o or.;amento ê que fixa a 
despesa. e pre\'ê a. receita. O projecto contém, assim, .grave deteltl' 
de technica legislativa, que é torçoso corrigir. 

o SR. Joio NI!IVE'S - Até, se V. Ex. permltte, ba eserlptores 
que consideram o orcamento um acto administrativo, por Isso qu~ 
elle parte innegavelmente 4o estudo que deve 'fa2er o Executivo 
e da proposta . A's C'.amaras elle ve-m paro se discutirem a.s ver~ 
bl\s e para. serem alteradas, se preciso. Esse, o papel soberano do 
Legtslatfvo na discussão do orçamento. Mas o acto inicial, a pro
pOsta orcamentarfa, é um acto administrativo. 

O SR. DINil!! JuNioR - Se não toma.sseroos nos devidos termoR 
0 ponto de vista do orador, seria. como que a PE'Oprla exclus iio do 
trabe.lho Jeg:lsla.ttvo. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - o~ apartes com que m e 
honram os nobre Deputados, meu lllustre lea:dcr, Sr. J oão Neves. 
e o dist!ncto representante de Santa. Catharina, Sr. Dinlz Junior. 
vêm em apoio justamente ·do que eu estou sustentando, e põem 
a. questão nos seus devidos termoo. Têm realmente razão 011 es
criptores que dão ao orçamento essP. caracter de acto admlnlstra
tivÓ, porque, a meu vêr, a parte principal da elaboração or(la~ 
m.entaria reside· justamente na organizat.:ão ®. proposta, por liiSO 
que ê o Governo que tem em mios todos os elemento11 lndlapen
savels A. organ1%ação dos orçamentos. E' · elle q,ue preside, dlrlgt. 
e administra os negoc!os publ!cos desde a arrecadncã.o ·das rendas, 
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âa receita .publica, aM a a pplicação de verbas e a execução de ser
viços, a composição, emfim, de todo o complexo de providencias, 
de aJiigencias, de trabalhos que constituem a gestão dos nego
cios publlco.s . 

Por isso mesmo, nã.o seria ?Ossivcl a.o P ode r Legislativo, orgã<:> 
collect1vo CO!l\Q é. ter a. inicia.tiva das l)ropo~ orça.menta.rlas . 

Mas, Sr. Presidente, cc.>mo dizia, o projecto começa por um 
defeito de technlca legislativa. Mais grave ain<la não ~ esse sim
ples defeito de technica, senão a. falta. de enumeração das fon tes 
de receita.. 

T oda gente sabe que o contribu inte é compellido a recolher 
aos cofres publicos sua. contribuição, em ~·irtude de lei preell:is
tente . E por isso ê que a Constituição sabiamente prevê a hypo
these, determinando que não se possa. consignar nQ orcaroento 
~ceita alguma sem que haja uma lei preexistente, estabelecendo
lhe as fontes. Assim, Sr. Presidente , ao dispor sobre a receita, 
forçoao ê discriminal-a pelos diversos tltulos de impostos, ta.xa.S, 
rendas de serviços pubUcos, rendas fndustriaes , diversas rendas 
de que se compõe a contextura da r eceita publica, mas deter mi
nando, a o lado de ceda um desses titulos, quaes as disposições le
;;aes que autorizam a arreCQdaç:'i.o . Da mesma fôrma ao f iJcar ae 
verbe.s da despesa publica, (! forçosa uma discrimina~:ão per!ei
ta, completa, como exi~e a Constituição. Esta. exigencia constitu
ciona l não (: supertlua, m as ~ uma necessidade de se !i..'1callzar e 
de se acoiDpanhar a execução do orçexnento. 

Como sabem os nobres Deputados mais experientes e mais 
competentes do que eu nesta materla, a. boa execução do orçamen
to n9-o será possivel conseguir sem que haja uma <llscrlminação 
perfeita. e completa das verbas da despesa, de modo que não pos
sa haver appllca.ciio muitas vezes de um credito, de u'ma verba. 
destinada. a determinado serviço em outro, em de trimento do pri
meiro. 

O SR. D%N:tz JuNtOR - V. E:x:. naturalmente (: pa rtidario, pal'loo 
que não ba;kL uma paralys.açiio de es!orços, de que ~ margem dest. 
trabalho, - vamo~ dizer, puratnente conta.bll do orçamento, --· 
haja. trabalho parallelo no sentido de surgirem a quellas leis ne
cessarias ao desenvolvimento economico, por e:x:~mplo, a.flrn de, 
Utn9. vez realizada a obra. orçamentarla, segundo o crlterlo que 
se queira seguir, possa. 1(1. f lgura.r exactamente o "quantum" da.q 
despesas relativas â crea.c;ão desses s erviços extraordfllD.rlos ou 
consequ~mtes de obra!! que se tornem 1ndispensa.veis, que sejam 
impositivas, etc. 

O SR. UBALDO RA."<!ALHETE - Sem duvid.'l , é justamente 
isso . 

Setn auvlda,. e nessa corrente de idêas, Sr. Presidente, e~tou 
de ac:cordo com o em!n(!nte Sr. Borges õe Medeiros, relativamentt" 
aos creditos supplementares. 

Os credltos a ddicionaes, em nosso Palz, têm sido, de longa 
data. 11. fonte principal dos males financeiros de que softremos. 
Os deftcits orçrunentarios vão todo:! encoontrar a sua origem no 
nbUSo dos creditos addicionaes, Q.ue .se de.sünam a completar, sup
prir as deficienclas de verbas. Entendo que os creditos supple-
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menta.res não devem ser .permlttidos amplamente ao Poder Exe
'cutivo _ A meu vêr, a. camarQ. al> votar o or~entO deverá, pox 
-certo, dar autoriZac;ão 3.él Poder Executivo para a abertura de 
c redites supplementares, contorme prevê a Constituição, m8.9 deve 
fc.zel-o cautelosamente, determinando, desde logo, qua.es as· ver 
··bas do orçamento da despesa passíveis de insufficiencia de dota· 
.çã0 orçamentaria, afim de que o Governo da Republica não se ve
ja. forçado, de um momento para outro, a. parar um determinad~· 

servi~ o publico. 

Mas, p or Isso mesmo que a providencia dos credltos supple
mentares constitue uma. necessidade imperiosa para a boe. mar
cha de. admlnistra~ão, G preciso que o . Poder Legislativo tenha 
cautela ao ver1tlcar a maneira pela qual se possa evitar· que es~ 
faculdade, que a Constltui<::ão manda conferir a.o Poder E:s:ecutiv<.> 
cafim il.e não ca= prejuízos maiores, se converta em abuso. 

Urge, pois, e neste particular estou com o eminente Sr. Bor
ges de Medeiros, que. ao autorizar n~ orçamento a abertura de· cre
ditas supplementares, a Camara indique immedlata.mente. quaes as 
verba.s do ~rçrunento onde tal providencia poder~ ter cabimento. 

O SR. DINJ2 .TU'NtOR - Nesse ponto, não percebo bem 0 pen
samento de V. Ex. Se a verba já. ~stá emt>enhada, não ha como 
:1pontar no or~amento as rubricas por onde devem correr despe
!'l:l.S novas com :;erviç:os complementares. 

O SR. UB~DO RAMALHETE - Respondo <1.0 nobre Depu· 
tado, afim de explioor o meu ponto de vista. e fundamentar a mi
nha :u-gumenta.c;ão. 

O SR. DlNtz .TUNI<lR- ouvirei V. Ex. com muito prazer . 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Supponha. o nobre Depu
tado uma verba. destinada· ao ])(lg;lmento de pessoal de um deter· 
minado serviço e que amanhã o Governo di! a esse serviço umc 
extensão maior, augmentado os quadro!!, mas Que este augmento 
não corresponda n uma nece~sldade publica imperf.osa. Não s~ 
lhe deve perm!ttir a aberturn de credltos supplementares par~ 

.st>melhante serviço. · 

Seria perfeitamente possível â. Commissão de F inanças, comu 
<lr.;-d.o teocbnico da Camara. examinar e.s diversas verbas de des · 
)lesas e ver quaes aquellas onde pode haver nec~s!dcade da aber
tura de credltÕ supptementnr, não dell.:and~ o Governo desa.ppe.. 
rethado dessa providencia. 

De moao que me parece que a Camara terá que autorizar o 
Governo a abrir credltos su:ppll!mentares, restringindo, porém, essa 
f<lcul<iade n. determinados casos, afim de evitar o ab uso de cre· 
ditos addJcionaes, que tem constltuido, na administra~ão repu· 
blicana, Un'll9. fonte de aggravaç:iio dos 'defkits financeiros. 

o SR. DINIZ JuNIOR - Escla.['e~o. agora~ meu pensamento . 
Quando. ba pouco abordei este ponto, colloquel-me no amblto mai! 
amPlo, riuús largo, da necessidade publica de ver attend!do o Cl'E!· 
dite> pedido, exnminando a camara a opportunidade e a. e::rtenslio 
deste. Não me colloquel no e.mblto. mals estreito, da desconfla·n
~a a respeito da appl\cação das verbas orc;amenta.rlas. 
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a· SR. UB.ALDO RAMALHETE ExpUc~ a v. Ex.; não se 
trata. <le desconfianÇa.; ê necessario disÜnguir. Creditas ·ad~lcio
naes - sabe-o .V. Ex. mais do que eu .,.... ou são supplem.entares. 
qu. são especiaes. No caso ~e u'ma necessidade a. prover, de . uma 
despes.., nova., não pre\'ista no orçamento, o Governo .pede creditó 
e!lpecial. .A. propria Camara, quando vota determinada despesa, 
responden-do a uma necessidade publica, dá. logo,' autorização ao 
Gove~o para gusta.r com este serviço ou com o provimento dessa. 
necessidade . O credito, ne!i!ses casos, ê especial. · 

Agora, o credito é supplementar quando, no correr. d.o exer· 
cJcio determinada verba se esgota . Se 0 serviço não pode ser sup
prlm:ido, sem prejuízo para os negocias publicas, o Governo deve· 
rã solicitar credite supplem.éntar. :Mas como, na abertura desses 
creditas supplementares, todos n6s observamos, de longa data. 
que se . 'llerificam excessos, por necessidade verdadeiramente im· 
periosa do serviço publico, abusando dos · creditas addicionaes. -
acho que é tempo do Poder Legislativo. pois que collabora com 
o Executivo não sô na elaboracão, como na propria execução 
orçamentaria, cuidar de dispor alguma cousa sobre os_ creditas 
suppiementares, afim de evitar que se abram ta.es credit.os Para 
occorrer a despesas perfeitamente a.diaveis. 

O SR. CAR.""EIRO DE REZENDE - Peço licença JMU"a lembrar, la
tet'ôl~:rnente, que os rn'\les estão. E>xactamente, na orb!t-'1 admlnis
trat•va. O Poder Execut:vo, com toda& as ramificações que pos
sue,, enten:ie, atll, pagar pela verba material servl~os de· ordem 
pessoal. Isto é um grave abuso. E não ha lei que faça que se 
cumpram exa.ctamente os orçamentos, sem prévia. educaçii.o moral. 

O SR. Dnaz .Tt:NIOR- Esse vicio é de todos os tempos. Estou 
·ne accordo com V. Ex. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Agradec;o os apartes dus 
ucbres Deputados. 

Depois da. Canstitulc;iio de 1934, devemos coJ1fessar tornou~ 

·se realidade - o.o menos se o Poder LegislAtivo qulzer cumprir 
a Constituiçüo - tornou-se realidade a. pres~ão de contas ela 
geFtão financeira. do Governo. Estes erros e inconvenientes de des~ 
vios na appllcaçã.o da lei orça.mentarla podem ser veri!icados pela Ca.
mara, e.r!m do responsabilizar aq_uelle.'> que tenham con
corrido paro fráudar a lei do orçamento votada pelo Poder Le:. 
gi.slaUvo. Se ha. realmente esse !a.ctos ;; apontados pelo •nobr& 
Deputado, não é demtl.is que a Cama.ra., ao votar o orçamento dê 
ao Poder Executivo a. !a.culdado de abrir creditas supplementares, 
'com a restrlcção a que me venho referindo. O que a Camara .deve 
J:azer é determinar precisamente. quaes as verbas de despesa em 
que sG pode dar a àbertura de 'cr~itos supplementar.es, 

Façamos. Sr. Presidente, a appllcacão do trabalho da. Com
missão de Finanças. No estudo da proposta orçamentaiia. parh. 
est:l. .ecgunda <l1scu8sã.o, no ponto referente â. tra.nsferencia. de 
.fGntes de receita. para os Estados. Municiplos & Dlstr!cto Federal. 
notei que, em virtude de preceitos constitucionaes. essa. proposta, 
.vinda t1. Camara, havia exdui<lo da. re<:eita da Republica as rendas 
.provenientes do impost~ de vendas mercantis e de outros tributos 
enumerados no art. 8°, n. l, da Constituição que deveriam passar 
para a .orb!t:l. fiscal dos E &tados e do Districto Federal. 
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O SR. Dn-;u .JUNIOR ·- _Allá.s, ha quem entenda não ser est~ 
o momento opportuno, mas, .sim, daqui a dois a.nnos. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ~o estudo <lo assumpto, 
a· Commissã.o encarregada de elaborar, com o Sr. Ministro da Fa
:~.;enda, a prOllasta oro::amentaria, encontrou ~rias di!ficu1dades nn. 
transferencia das importancias referentes a taes tributos para A 
Municipalidade, do Districto FedeTa-1. por isso que teria de trans
ferir, tambem, pe.ra o Municipio, div-ersos serviços publicas cor
respondentes a verbas da despesa dos Mlnisterios da .Justiça e d1t 
Educação. 

A Commisão de Finanças, entretaJ;ltO, examinando a que~tâo 
com a audiencla de -eminentes collegas dn Commissão de Justiça, 
-entre os quaes se encontram jur~tas da envergadura de Levl 
-carneiro (~tuito bem) •. • 

o SR. LEVt CARNEIRO - Muita banda% de V. Ex. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - . . . que tenho a feUcldadt' 
àe contar, no momento, no meio dos collegas que me honram com 
a SIJ(J. attençãi>, a Commissão de Finanças, dizia, entf;ndeu que n 
Camara. deveria cumprir a Constituição no caso. Mas par li. 111110 
serâ. preds0 prover a Camara sobre diversas questões que Ke im
põem ao seu exame. 

Encontrei, no estudo da Commissão de F.tne.nças, certu. con~ 
tradição, como, por exemplo. a .não transferencla. para o D!stricto 
Federal de todas as tontes de receita. qui!, por for<;;a da Conl!lt!tul
~ão, pertencem ao Dlstricto e correspondentemente, de todoa oH 
serviços, "ex-vi" ainda -do estatuto baslco, que devem ser cu~t· 

tee.doa pela municipaUdade da Capital da Republica. 
A · Commlssão, portanto, transferindo apenas parte dnll !on

tes de renda e desses serviços, que constam da despesa da L"nlil.o 
l'ara o mun1clp!o, pretende cumprir a Co.nstltu!ção em parte. 

Se a Camara, em ma.teria <le tamanha gravidade, entende ClU<' 
pode pOr ode lado, parcialmente. a Constitulc;ão, pode tambem tn
zer que não seja cumprida na integra. Mas se ê posslvel otllnr 
a execução da preceltQ constltucfonal, o.f!m de (lU!!- nesse ln.pKQ 
de tempo o Legislativo disponha sobre diversas questões que 14t' 
impõem a seu estudo, então providenciemos já sobre esse udhl• 
mento. O que não é admissivel ~ C()nsldera.r e. lrnpo:sslb!Udnde tln 
<-umprimento da Constltuic;i'io totalmente no tocante á partilho. duM 
2'enda.s e tributos e ao custeio dos servl<;Os publicos correMpon
-dent~s, :mi!.S cumpril-a parcialmente. 

0 S!t. F'ERNANPES TAVOM - Se o Dfstrlcto Fedet-al e.stnvn mn• 
duro para ser autonomo, deveria estar tambem para ncarrt:'bLI' 
eom os onus decorrentes da autoncmia. O que não e licito l• pru• 
curar eximir-se dos encargos de tal autonomia. 

(Tr.:J~·SP. apartes entre os SrtJ. Fernandes Tavora e Dlnl1s 
.r u.ni01' • ) 

O SF.. UBALDO RAMALHETE - O certo ê, Sr. Prealdentc, 
que no exa-me ~essa ·questão de partilha de rendas e de a.ttribul
ção de encargos de serviços publicos aos Estados e ao Diatrlcto 
Federal ha multa coisa importante a resolver. üma della.s, por 
exemplo, diz respeito .e.o regimen das duplicatas e contas asl!lgnn• 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 2810112015 15:01 ·Página 30 ae 53 

-167-

das. que o nobre Deputado, meu eminente m estre e amigo, Sr. 
LeVi Carneiro, na Commissão de Justiça, estudou proficuament'!! 
em voto separado . 

.Essa. questão é de surnma iznportancia, pois todos sabemos 
que a duplicata. não ê apenas um instrumento fiscal. mal!! ainda. 
'um titulo cambial, póde-se dizer, como a nota promissoria e a le
tt-a de cambio. com força exeeut!va. 

Or-.t de um lado vemo, que eese titulo - a duplicata ....:... tel'I"L 
ast,ectC> juridico que :!ó o LegJ~Intlvo Federal póde disciplinar. 
De outro, o vemos com a fcltii.o de Instrumento fiscal, propri'.l.
me-nte dito, que p6de ser regul:ufo pelo Poder Legüdativo da União 
~E: o imposto a que se retere (! íedernl. ou pelllS Asscmbléas E ste. .. 
doaes, ?e o imposto pasmu·, como pnai.IOu nn. Constitulc:;ã.o, pao:-u 
os Estados. 

Questão dessa natureza niiu pOde ser resolvida sem prévio 
~li tudo min ud<Jso. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Deu Iognr a grn.nde lncongruencia. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Sim. 

Agtlra, o que occorre com a passagem de díversos serviço~ 
publlccs do Distrlcto F~era.l, que sempre estiveram a cargo 
ela Un;..;lo, para a Municipalidade? 

Ha serviços, na Ce.p!tal õa Repub11c:a.. regulados por contra
ctos antlqulss!mos e onerosos. contendo garantias de Juros e condi· 
c:•ies especlaes de tlsca.lfzação. 

E' o oos0 de perguntar: com a trnnaferencla. desses serviços 
para >~. Muntclpal1dc1de, qual a 11ltua<:iio jur1dlco. dos contractan· 
ws? A União. de um lado; as compa.nhliul, do outro? 

Além disso, ha serviços orgnnlzndoll, com oll seus qWLdros ~e 
tunccJonarios. Com a situação decorrente <lA tranRterencla. dess~; 
.servi~os pe.ra a Munfclpo.lldadl', como tlcnrfnm oa funcccfonarlo$ 

ser.lam !edera.es ou munlctpaea? 

0 SR. DINIZ JUNIOR - All4.B, l\Q. \lnlQ. que11tão que demanda. 
exame mais demorado. Quanto a e1111eOcC lll'lrvi<:OII publ1coa que têm 
garantias de juros, se e. Conatltul<:tlo actual nilo e.11 permltte, ,J>er
gunta-:~e: podem ellas perman~r? 

O SR. UBALDO RAMALHETE - V. Ex. verá. que niio f 
.;6 Isso. Todos eases casos, llgados A questão principal da divisão 
tributar ia que a. Constitulc;:ão estabeleceu e da. transfere nela. d~ 
!lervic:os da orbita de acçã.o federal para a. municipal ou esta.doai. 
contêm pontos importantes que a Came.ra. tem de regular . Não ~ 
}lossivel, porém, na. phase de elaboração orçamentaria.. cuidar de
!'lolver assumpto de. tanta monte.. Apenas chamo a ettenção dos 
doutos, artm de que estudem a materla.. 

A situação ê essa. A proposta do Governo suggere uma 
coisa. A Commissão d-e Justiça resolve adopte.r o crfterio de cum
Prir a Constituição, e mais nada. 

Agora.. pergunto se· pôde a Camara deixar de parte alguma. 
coisa, ou tem de seguir o parecer da. Commls8ã.o de Justiça., no 
sentido de cumprir r igorosamente a Constituição? 
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O SR. DrNrz JUNIOR - Esse ponto de contas assignadas, que 
V. El(. abordou, por exemplo, com(} cumprir? OS· Estados pooerio 
taxar, desde que a materia esteja no ambito da União?· 

O SR. DBALDO RAMALHETE - Serie. necessana p~oviden
cia legisl.àtivá anterior. que desse áS contas assignadas ~ ã.s du
plicatas feiç:ão. differente da que ellas têm. Títulos que pa.Ssarão 
a ser regulados por leis estadoaes não poderão ter a força de ti
tulos de credito equiparados ás ·notas prom!ssor!as, porque essa. 
ma teria é da. competencia. do . Legislativo Federal e não da do 
estadoal. 

Deixo, Pois, ao estudo doa doutos materia tão complexa. 

Conforme disse no principlo, o projecto de Orç.am~nto, 3<J fi
xar a despesa, afastou-se do criterio constitucional, que ei.lge 
!;1. di.scrimina~ão completa, rigorosa, das verbas orçamentarias, Úu 
corno havia ac(}ntecido tambem ao prever a receita., deixando de 
mencionar tooas as leis creadoras das fontes de renda. 

Como já. affirmei e todo mundo sabe, por ser materia. de co
nhecimento geral, ninguem pôde pagar tributo sem que haja lei 
preexistente ao Orçamento, que o determine. 

No Or~amento não podemos CNlar fontes de receita. A Con
stituic;:ão declara que o Orçamento deve ser exclusivamente a pre
visão da receita, a tixa.ção da despesa, autorização para a aber
tura. de credltos suppl-em~ntares e para operações de credito co
mo antecipação de receita, e mais nada. 

Não é possivel, portanto, crear fonte:; de receita no Orçamen
to. Isso incumbe ao regimen !Jscal, As leis tributarias que ante
cedem ao Orçamento. Sã.o leis permanentes, que o Pode!.' Legis
lativo naturalmente tem a faculdade de derogar e a.lte,ar, ·mas, 
em todo caso, aão lei permanentes. Sobre ellas é que se funda o 
Orc;:amento, estimando o. receita. 

AsSim, ao declarar qual a importancia em qui! orçamos a r2-
ceita, teremos que citar, para cada titulo, as fontes, as leis an
teriores, que crearam tributos, impostos, rendas, taxas, etc. 

O Orçamento veiu da. Comrnlssão com essa :taJh~.: não ha. dís
cdminac;:ão do. despesa, n-em da receita, conforme a Constituição 
exige. No que diz respeito, por exemplo, ao cre~lito publico, o Or
çamento contém., na despesa, o titulo de "encargos geraes de. 
União, em que fisu-.am a divida consolidada. interna. fixada, em 
importancla. correspondente aos accordos celebrados pelo Gover
no com os nossos credores externos, convertida em papel, e a di
vida Interna. <instituída de títulos da divida. publi<?a fedel.'al. 

Vem depois a dlvioa de exercícios . encerrados, em que não 
enc()ntra:mos tambem discrhnine.ção. O m.esrno occorreu na exe
cu~;ão do Orça.mento passado, dando Jogar á discussão havida aqui, 
na Camara, .sobre a. prestação- <le contas àa gestão financeira . do 
Governo, discussão em que tomei parte, apontando as falhas nota
a.~· no balanco e documentos annexos, não tendo sido enviada ao 
Legislativo a discriminação des dividas de exercícios findos. · 

Depois, juros diversos, etc. - total da divida. Não ha refe
renda - noto - ãS dividas ;:Ia União provenientes de operações 
levadas a eff~lto com 0 Banco do Brasil. São titules emittidos 
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pelo Thcsouro Nacional. Neces!WU'ío se torna que 0 Orçamento 
consigne a verba para o pagamento de taes compromissos. 

Não é' uma divida do Paiz? Não se trata de um encargo da. 
t:niii.o? Não se ccgita de titulas emittidos pelo Thesouro, levados 
á circulação por inte:nnedio de u-m estabelecimento ba.ncario? 

Observo essa talha . 

Sr. Pres idente, a proposito de divida pub!lca, peço licença 
aos illustre collegas que me ta.zem o obsequio de ouvir ... 

O SR. DrNrz J u:sroR - Ao contrario. Estamos ouvindo V. Ex. 
com muito prazer. (ApOiadQs-) 

O SR. UBALDO . RAMALHETE - ... para abrir um pa
renth esis, afim de referir-me a uma. situação, que é necessario 
~sclarecer. T ro.ta-se. Sr. Preside>nte, dos negocies do E stado do 
E s pírito Santo e os compromissos por elle assumidos . Certamen· . 
te, a Camara. não p.oderá entender . que, cogitando eu de negocies 
financeiros <ia meu E stado, esteja, porventura, aqui tratando de 
questões regionaes. E ste é um a.ssumpto que inte:-ess:R, de modo 
geral, a o nosso Pai:t, quer s e trate do credito do Espirito Santo 
ou do São P aulo, E stado leader d a. F~deracão, visto como, attin
g:lda. que seja uma parcella. da. União, nesse particular, o credlt·~ 
nacional ha de sof!re.r. Lá. fóra , não se quer sabel' se se trata do 
pequenino Estado do E spírito Santo ou de São Paulo, o maio\' 
de todos ~Ia sua eXJ)Qnsão economlca. 

O SR. DINrz .JuNtoR - A.liã.s é la menttl.\'el que se saiba. de 
Sllo Paulo. sem se saber da. preexistencia do Espírito Santo. 

O SR. UBA.LDO RAMALHETE - O de que se cogita. saber é 
se um Estado brasileiro cumpriu ou não os seus compromissos 
t>lCternos. 'Por Isso, tratando-se de Orçamento ~ õe questoos atti
nentes á. divida publica. não é ·de estranhar ! a ça.. eu reterencia a.. 
um caso relativo o.o credito publico da reg!iio que tenho a honra.. 
de representar nesta Casa. 

'.Ante-hontem. um dos m ais conceituados orgãos da. impren
NI. desta Capital publicou uma local que rne surprehendeu deveras. 

Sabemos que, no exame desses questões de interesse -geraJ, 
no que diz respeito ao credito do Palz, A situação financeira, ao 
h(-m estar do Povo. um grande papel .é reservado á fmprensa, au
xiliar -poderos.issimo daquelles que se encarregam de orientar os 
negoclos da adm!.nistraçiio publica. e lhes prover as necessidades. 

O SR. Drmz JtrNZOR - Papel esse nern sempre bem compre- · 
hen.dido. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Em materia.. de tanta 
delfoo.deza, -de tanta lmportancia. que não diz respeito apenas ~

um Estado pequeno e pouco falado, .:;omo ê o Espírito Santo, mas 
que se relaciona com o renome do Pa.1z, e !erindo-se o credito · 
daquella unidade federativa, tambem, se attinge á Nação - .; · 
preciso que haja cuidado ao I* enunciar factos e cireumsta.ncias. 

O Sa. J..ua TovAR - E' j ustíssima a repare.çã.o, para a qual 
estava. cc>lllgi.ndo eleptentos precls&nlente para fue1-a. Felicito
me por· essa precedencl.a, porq_ue, assim. ella se eft'e ctiva com mais. 
brilhantismo e de !órma mais ef!lciente. 
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O SR. UBALDO RA~IALHETE- Obriga<lo a V. Ex. De cer
to, o nobre collega cumpriria melhor do q% eu essa func~:ão de 
repôr as coisas relativas ao Espírito Santo no seu proprio lagar I 

Mas o illustre e esclarecido orgão da imprensa carioca Emume
rou simplesmente emprest~mos publicas do Espírito Santo, a co
meçar de 1894. Emprestimo de 1894. contrahido em Paris - 700 
mil libras; emprestimo de 1908, idm, idem - 30 milhões de fran
cos; emprestimos de 1919. 30 milhões de francos: e .assim succes
slvamente. 

Não pude camprehend~r. logo que li a local, se o objectivo 
daquelle orgão da impren~ era salientar uma situação financeir:!. 
mA ou chamar a atten~ão dos p.oderes publicas para tal situação. 
O certo, J)orém, é que a local claudicou; enumerou emprestimos 
que não mais existem. 

O emprestirno de 1894, contrahido em Paris com La Banque 
de Paris et Pays-Bas pelo primeiro Governo constitucional do 
Espírito Santo quando Presidente o eminente espirlto-santens~ 

Dr. Muni:-: Freire. cujo nome não ê de fórma alguma extranho á 
Ca.mara d~s Deputados, foi destinado á con~trucc;ã.:J de estradas 
de ferro. Os primeiros trilhos de via ferrea que o Espírito Santo 
conheceu foram devidos ã. iniciativa do Dr. Muniz Freire, que. 
alêm desse, dotou o Est.ad.o de outros serviços, como colonização 
in.strucc;ão publica, etc. 

Acontece. entretanto, que esse emprestimo, cujo contracto foi 
rigorosamente executado, devia terminar em 1939, mas o Governo 
espirito-santense o resgatou com a·ntecedencia de 20 annos. err. 
1919, na. administração Bernardino Monteiro. que, além desse, 
prestou áquelle Estado outros numerosos serviços. 

O SR. DINiz .JuNIOR - V. Ex. nü.o se espante de um equi
voco que possa .accorrer a um jornalista, a quem, ê..s vezes, podern 
faltar dados neste sentido. Quero citar a V. Ex. um facto que .; 
multo Ulustratlvo: Assumindo o ce.rgo de Dlrector de Fazenda nn 
Prefeitura do DLc;trfcto Federal, tive opportunidade de verificar, 
quanto a. determinado empresUmo, chamado "Emprestlmo Libra.::: · 
20'', que apezar dessa denominação, é empreattmo Interno, - mui
te. gente, até bem pouco tempo, penaava. que era divida externa.
tive opportunldade de verificar que o montante de sua amortiza
ção, ae não me falha a :inemoria, era de 4.463 titulas. Entretan
to, na mensagem do Sr. Preretto, se encontrava. que os titulo:J 
resgatados desse emprestimos montava a 1914. Pedi explicações 
dessa disparidade e não as pude conaeguir em quanto Uí. estive. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - Comprehendo, e não a.t
tribuno senão a equivoco, â !nforma~;ão incompleta ou á. má. infor
mação que o jornalista tenha obtido. Não poderia haver outra 
intenção. Mas, justamente, por se tratar <le equtvooo, que collo
ca mal a sltuao;ão financeira do Esplrito Santo - e que, attingin
do o credito desse Estado, attinge, certamente, o credito nacional 
- é conveniente repOr as coisas em seu los-ar, moatrando que se 
trata apenas de equivoco, lamente.vel, mas equivoco. 

Quero esclarecer a opinião pÚblica do Paiz. a comeo;u pela 
Ciuriara, sobre esse facto, tomando, justamente, dados de um:t 
l)Ubllcação feib. j{t, no período revolucionaria pela interventorla, do 
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Esplrito Santo, dePQis de uma verificação completa, exhaustiva. 
dos negocias :finance-iros do Estado, dos seus cam!)ramlssos, das 
suas divjdas, dos seus ~ncargos, da applicação dos dinheiros pu
blicas durante 40 annos de regimen republicano. Após, tudo isso, 
a lnterventoria fez um relator!o, o anno passado, ao Sr. PN!SÍ"" 
dente da Republioa, e deste- reJatorio é que vou extrahir os ele
mentos pra Qluc!dar a questão. 

As.sim, o emprestfmo de 1894, C'tlja applicação jii. referi á Ca
mara, foi resgatado com grande antecedencia. 

Como sabe a. Camara, os empre~timos publicas não são collo
cados num determinado estabelecimento, numa determinada em
presa ou num determinado grupo. São constitu!dos de títulos qu~ 
se espalham por uma população inteira. Na Europa, por exemplo, 
o oamponez, como occot"re na. França, tem titu1os de emprestimo:;; 
brasileiros. O Banco que se encarrega da collocação de um em
prestimo faz propaganda, colloca os títulos directamente e por meio 
de agentes. A collocação dos· titulas li feita ·não sómente em deter
minada bolsa., mas em legares diversos. Quando se tala. em em
.prestimo publico de Espirito Santo ou de 0 utro Estado da União, 
não se p6de diz~r em que mãos se acham os titulos, que se en
contram espalhados entre nwnerosos porta.dores de differentes 
logares. Occorreu isso com o emprestlmo <ie 1894. O G<>verno qufz 
pagar antecipadamente. Remett~u os fundos necessarios a La 
Banque de Paris et des Pays Bas. Por publicações dos jornaes 
em :França foram chamndos os portadores de titulas para. resgate. 
Elles foram apparecendo morosamente, de mooo que, em 1934, a 
inte:rventoria do Estado constatou o seguinte: que o Governo do 
E.c;tado Unha. ainda. em deposito, naquelle Bo.nco, a quantia de 150 
mil francos para acudir ao pagamento de obrigações. que por'l.·en
tura appa.recessem, pois consideramos o emprestJ.mo liquidado. 

O SR. JAIR 'l'oVAR - O emprestimo está virtualmente liqui
cado. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - O emprestlmo de 1908 ti
nhR sido contractado justamente para res~nte do anterior, de 1894. 
Occorreu, entretanto, situação um pouco deso.gradavel. O Espl
rlto Santo foi victlma de uma "chantage.,. A tlrma contra.ctnnte 
Charles Victor & Cle., de Paris, posterlorm('nte Sociétê AuxUiaire 
de Credit, recebeu a incumbenclo. de collocação desses titulas e fez. 
como occoria em Paris - Lo. faça.de de l'a,f!a-irc. o negQcio do em
presUmo do Esplrlto Santo era UI. fa.çu,ile de l'aflalr de Z'Espirito 
santo, Brésil. A firma não tinha ct~pital, de mooo que estava 
negociando com esta fachada - o emprestimo do Espirito Santo 
Tomou a seu cargo, em virtude do contra.cto o pagamento dos tl
tulos do emprestimo anterior, substituindo-os por novos tltulos. 

Entretanto, a. substituição não fOra realizada, e o Banco con
tractante recebia pontualmente do Thesóuro do ·Espírito Santo 
os coupons do novo f',mpr~timo. J"{L se sabe que esses 
coupons tinham de ser em importancia maior pol"que, no co
meco· -dessas operações, e.s prestações são maiores, por haver quo
to. maior de juros e amortlzar,:ões. Recebia a finna b_anC!lria. Ch. 
Victor & Cie., de Paris, os coupóns e pagava os do empresUmos 
antigo i La Banque de Paris et des Pays Bas, embolsando as 
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<1\f!eren~as. Assim as coisas continuaram. O Governo coruoide
ravc. o emprestimo antigo resgatado lidando apenas com o novo, 
até que, em certa. época, e. firma teve alguma necessidade de ca
pital e não poude pontualmente levar o dinheiro que recebera do 
Estado para resgate <1e coupans -do emprestimo antigo e o Banco, 
representante dos tomadores de titulas do emprestimo antigo, 
Banque de Par-is et des Pa.ys Bas, estabelecimento de grande ido
neidade, teleg-raphuu ao Governo do ·Espir!to Santo, reclamando e 
mostrando-se admirado, porque· era. a primeira vez que .eUe fal
tav~ ao pagamento. O Governo explicou q.ue o emprestimo esta
va resgatado, quan-do surgiu a questão. Tivemos de constituir ad
vogado em Paris, levar o autor da fraude á íallencia, tendo sido 
e-lle condemnado. 

Promovemos os remedios judiciaes cabiveis no caso, increve
mc-nos na fallencia e o Governo do Estado recebeu cerca de 3.000 
contos de pagamento de titules que tinham sido caucionados in
devidamente e que !oram reivindicados. 

O Governo do Estado providenciou ~m tempo util sobre o 
pagamento do enlJ)restimo antigo, o de 1894, resgatando-o pela for
ma que jâ expuz. Cumpriu o seu dever. 

Para liquida.ç:ão do malsinado emprestimo de 1908, tambem o 
Governo ~spirito-santense, cumpriu o seu dever, honrando os 
compromissos do Estado. Du<!.S vezes mandou 0 Estado emlssa
r!os á. Europa para liquidar esse emprestimo, no operQso governo 
do Sr. Florentino Avidos. que enfrentou decisivamente a sol.uo;ã.o 
üo caso. 

Com esse emprest!m0 de 1908 tambem occorreu a mesma cou
sa que se deu com o emprestlmo de 1894. Ha portadores do em
prestl.mo de lllO& que não e.pparecem. São titules extraviados, 
corno ê commum. A<J fim de longo temp0 acontece que muitos 
desses titulas !>e perdem, (1e modo que ainda temos um saldo de 
ourlg:u;ões na importn.ncia (\e 1. 56& mil tr-.tnc(IS dl~se emprestimo. 
possuindo o governo !un<los enviados para Paris por intermedio 
do. Sociedade Portadora de Obrtgac;:ões, i"nstitu!c,:ii.o existente em Pa
ris, representando todos os portadores de obriga~:õ~s. para. tratar 
do seus interesses junto a -determinado Estado ou entida.<ie pu
bllca. 

Esse emprestimo tambem não existe mais. 

O de 1919 resulta de um contracto de enca.mpacão do antigo 
Banco Hypothecario e .Agrlcola do Estado <lo Espirito Santo, es
tabelecimento fundado no Estado, na operosa e.dministracão do 
Presidente, Sr. Jeronymo Monteiro, ao mesmo tempo qlle se 
estabeleceram -o Banco Hypothecario de Minas e o de S. Pau
Ic,, por intermedio da firma J. Last & Comp., de Paris, poste
riormente Credit Fra.nl}lis. 

O Sl!.. CAn..~Ro l>El R=m>i: - O Banco Hypothecario e Agri
cola do Estado de Minas Geraes foi fundado por iniciativa de Ba.
ner Ma.rshal & Ckl..O Estado garantia juros para o capital, aoQ11ea 
e obrlgaç;ões, facilitando gran<i~ente a crea.ção do Instituto. 

O. SR. UB.A.LDO R./o.li.U.LE.ETE - Ess~ Bancos tinham a. 
mesma finalidade, orga'l'lização e origem. O de Espfrito . Sa.t~to che
gou e. uma situação difficU em Virtude de profunda desintelllgen-
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cia entre os accionistas francezes - a grande parte das accões 
foi collocada em Paris - e- o gQVerno do Espirito S:tnto, llEl admi
nistração do Presidente Marcondes de Souza. 

Em consequencia dessa desintelllgencia profunda.. o Banco 
que tinha invertido grandes capitaes no Esta-do em usinas electri
oos, fabricas de cimento, de· papel, de oleo. na construcção de um 
pa.rque industrial no municipio de Cachoeira do Itapemerim en
trou numa situação difficiUma. 

A solução veio a se dar em 1919, no governo Bernardino 
Monteiro, que resolveu reunir toil::ts as garantias de juros em 
debito e reclamações do Banco por um acto de encampação, pas
eando ao patrimonio -do Estado todo o acervo daq,uelle estabeleci
·mento de credlto. A essa operação chamamos o cmprestimo de 
1919, porque foi realmente constltuida por emissão de obrigaçõe~<. 

em Paris, na forma de emprestimo n. longo prazo. E ', portanto. 
um emprestimo publico, perfeito com juros e amortizações regu
ladas por annuidades, etc. 

O SR. DINtz JU'!-."loR - Esse emprestimo foi le.nçado exter
namente ou internamente? 

O SR. UBALDO RAMALHETE 
terno, em m-oeda rranceza. . 

Foi um emprestímo e:x:-

O SR. DINIZ JUNlOR - Fiz a lndaga~ão, porque poderia tro.
tar-se de moeda franeeza, mas o emprestimo ser Interno. 

O SR. UBALDO RAMALHETE -o gm·erno, dando poste-
1'iormente appllcação ao activ0 do Banco. realizando-o e eollocan
do e.s diversas fndustrias, chegou ao resulta-do de poder resgatn.:r: 
tambem esse emprestlmo. O inicio do resgate se deu em 1919 e 
o ultimo aviso de chamada de titulas a. resgate rot publicado em 
Paris, em 1928. 

·Restam apenas obrisn~ões, na importanc!a ode 64 7. 000 !rancem. 

Esses da.dos, venho-os extrahlndo do rclatorlo da Interven
torla do Espirito Santo, publicado no anno passado. El!se empres
tlmo, pois. tambern estA virtualmente llq,ulilac'lo . O saldo re
fer&-se a obrigações de portadores que não acudiram ao <!h!Uno.
do para o respte . 

Re!ere-se e.indf:L o jornal a emprestlmoll em uollare~; e em !f
bras, cho.mando-<ls -de compromissos externos. Nü.o h a tal. O 
Esplr!to Santo, no governo do Sr. Florentino A vldos. contrah!u 
realmente emprestimos por operações reaUUI.das com ~ Banco 
Halo-Belga, com o Ba.nco FratJcez-ItaliQno, com o Banco Ultm
marino. na praça do Rfo de Janeiro, com 0 Banco London a: South 
Amer1ca, estabelecimento tnçlez nesta praça. AlgumM dessas ope
rac;Ges foram eontractsdas em moeda extra.n,~;elrn. Isso, porém, 
não lhea dá. o caracter de emopresttmo externo. Trate.·se de empres
timo:s 1ntÍlrnos, aqui rea.Uzados . 

E~ses mesmos empresUmos não orc:am mais nas cifras a qu~ 
se refere o prestistloso orgão dn. imprensa carioca, a. que me venh.> 
rei>ortando, "O :Radlee.l". 

Segundo <~ rel~tot"io do lnten:entol.". vê-se . que, em 31 de· 
Março de 1935, as obrigações a pagar eram: 
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OBI!IC.o\ÇÕEs .o\ P.o\CAR EM MOEID.\ EXTRANC::EIJ<A 

...4.o Banco Francez. Italiano~ 

Em notas promissorias . • 

Em conta corrente 

Ao Banco Itafo Belga: 

Emprestimo de 1927 e 1928, para obras do 

porto de Victoria, Estrada de Ferro do 

LittoraJ. e defesa do café 

Ao lJCVM;o .Alkmão Tr~attantico 

.A:.:J Banco de Lon.àres e S-ul A?n.erica. 

7.500.000 francos 

6.442.000 fra.ncos 

1.114.000 . dollares 

1o.soo libras 
24.964 libras 

Rematando essas observações sobre o caso propri.a.mente da 
divida publica do Esp!rito santo, devo declarar á Camara que, 
de accordo mesmo com os dados o!ffciaes ãa. Interventor-ia. Espi
rito-Sa.ntense, relativas ao mez de Março de 1935 corrente, 0 Es
tado do Espírito Santo deve apenas 60 mil contos, abi sommados 
compromissos externos, provenientes dos remanescentes a que 
me reportei dos eiilPrestimos externos, cujos portadores não at
tenderam a.o chamado pa.I"a resgate dos respectivos titulos, a'J)oli
ces da divida fluctua.nte. 

Ora, um Estado que t~m umn. renda annual mêdia de 30 mil 
contos, devendo apenas. no toq&l dos seus compromiSsos, corres
pondendo divida consolidada e divida fluc tua.nte, 60 mil conto,;, 
não ê um EstaAo em situação economica e fin::mceira má, que pos
sa causar alarmes e exisír qualquer providencia dos poderes qu() 
velam pela . Nação. 

O Sn. J ,UR ToVAI! A economia do Esplrito Santo esta. 
:lcf!rendo, actualmente, umli. depJ:"essào, em consequencia. da con
versão em !roncos do emprestirno do Banco Francez e Italiano 
e do emprestimo em dollares !e!to com o Banco Ital<•-Belga, e em 
virtude da desvalor~ii.o da. nossn moeda. IsSo Importa, em re
lação ao ultimo emprestimo, no seguinte: recebemos pouco mais 
d& 21 mil contos, já pag'd.lllO!! quasf 22 mil e ainda continuamos a 
dever 20 mil. Entretanto. a sltuac;iio finnnCf'lra do Estado ê llson
geira. <lados os recursos de sua rece!t.\ e o montante de seus com
promissos. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - E' justamente e11sa 1~ sl
situa.cii.o. 

Nii.o preciso dir.er - sabem pert'eltumente os meus nobre11 
collegas - que o. situação t'lnn.ncelra (: uma resultante da sltua
<;ii.o economica, e nem podia deixar de o ser. Financeiramente, a 
sltuaçii.o do Estado do Esplrlto Santo ê esta: tem uma renda de 
30 mU contos, renda que - esta. no nlcance de qualquer · urn corn
J!t'ehendel-o - da. de ·sobra para attender a todllS as necesllcJQ-des 
de um Estado pequeno. de 800 m11 habitantes, e, ainda, ao incre
mento da economia publica, e tem encarc011 do Thesouro na valor 
de, apenas, -60 mil contos. Ha, por conseguinte, um lndice :ravoravel 
.8<1 Estado._ do Espidto santo. 
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Permittir-me-ão os nobres collegas que me ouvem peca-lhes 
eu muitas desculpas por esta insistencia. Não obstante minha po
l>içào politica -de adversario da situação dominante no meu Estad-), 
entendi de me\l dever trazer no ·conbecimento da Camata. assas 
·informações, lamenta.n<Io que, em regra, quando um orgã1> •la 
Imprensa desta Capital se refere ao Espirlto Santo, o faz apenas 
para focalizar ou um escandalo poUtlco ou úma situação depri
m ente para aquelle E stado. A~hel, por conseguinte, que, na qua li
d a.de de Deputado pelo Espírito Santo, tinha o dever tie, no desem
penho do meu mandato, procurar defende'r assim o E stado. Es~ 
n.andato, sem duvida, tem a signlticação geral de representação 
de Paiz. Não m e é possível. porém , a i.Jscrah· desta qualidade de 
represen[ante, particularmente, do E s tndo do Espírito Santo. Sinto 
prufun-damente quando, porventu ra, vejo serem t r-.Lto.dos de ma
neira pouco favoravel, aSI!umptos referentes ao metr E:;tado, C:)m 
esquecimento da ver-dadeira situação que elle occupa na Fede
r:..ção nacionul, pelo trabalho do seu povo ordeiro e operoso. 

O SR. JAIR TovAR - V. Ex. fa zendo a. defesa immediata do 
credito do Esp!rito Santo, faz a defesa m ediata do credito n a
cional. 

O SR. l,;BALDO RAMALHE'!'E -Todos o:,; lla dos a que vou 
me referir em seguida silo officio.e;; e r eferentes ao t!Xercicio 
de 1933. 

o Esplrito Santo. no commercio lnternacion:l.l - feita j!~ a. 
conversão pc.ra. moe-da nacional - exportou naquelle cxcrcici.;~, 

!l5. 87S : 514$631>, sendo para os Estados, 16.139:806$000, e para o 
extl·::tngelro quasi so.r>oo cçntos. Quanto á import:J.o;:ii.o e:<tran~:->ira, 
foi apenas de -469 :000$000 , 

Economicamente, pcis, o meu E:stado n ão ~su á União ; uv 
contr:lrio, contribue para o saldo da balança de comJUerclo inter 
nactonal. com um valor e.preciavel. 

O movimento, r e-lativamente aos Est.n.dos, tambem li favoravel 
~l economia bra.slleiro. . A exportação foi de 16.000 contos e a im
portação de GS . 000. O E.spir!to Santo i!, _pois, um bom fN";mez· para. 
os Estados do Brasil : importa. mais do QUe eXporta. O inverso 
~e observa, qua-ndo examinamos as suas relações com o ~xtcrlor. 

Acho, portanto, que o meu Estado, no Que diz r:-e11peito íL eco
nomia. nacional, deve merecer alta conslder~ú.o. 

Devo . rematar mlnhas observações, dizendo que o Espiríto 
Santo teve de lançar mão de emprestimos e rooliz:Lr operat;õe~ :le 
credito, porque, em materin. de exe<!ução de ser,•lc,:os publicas e 
usslstencla, a União tem sido verdadeira madrasta. Nunca ti
vemos, desde a organização constitucional do Esto.do, em 1892., 
serviços !ederae11 de · interesse economico no Espirlto Santo. 
O p':lrto .de Victoria, as estradas de !erro e de rodagem, a instru
cçiio- publica - tudo tem sido custeado exclusivamente pelo The
SoUro estaàoal. 

Um exemplo de desinteresse dos poderes federaes por aqW!Ile 
pequeno Estado. 
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Dent1·e os Estados . de grande população . de origem extra.ngeir'l 
.es~á o Esplrito Santo, onode se ~;~.Cham colonias allemã.s, italianas, 
hollande-zas, que constituem apreci4lvel e fo~te contingente para. 
.seu desenvolvimento economico. 

Ha muitos a.nnos o Congresso Nacional votou uma ]eí estabe,
.lecendo subvenção aos Esta-dos que estivessem nessas condições, 
que iria. fazer face ao serviço -de educação dos nucleos de população 
de origem e:x:trangeira . Apezar disso, nunca tivemos no Espirito 
Santo um só mil réis de au:ltí!io ou subvenção para tão impor
tante serviço. Mesmo assim, o problema, no meu Estado, não foi 
-des~urado •. Eu o affirmo com plena.. convicção, porque por duas 
vezes desempenhei o cargo de Seca·etario da Educação no Espi
rito Santo. Torlas as providencias foram postas em pratica, no 
intuito da. assimilação dos elem,e-ntos extrang-ei.-o.s á sociedade no.· 
cio na!. 

Quanto aos serviços de estr-adas de rodagem e de telegraphos, 
o mesmo observam()S. Para que se installassem as estações tele
graphicas de Alegre, Santa Thereza, Collatína e outras, nece i
sario era que o Estado concorresse com postes, operarios, e, ainda. 
com o aluguel de predios em que deviam funccionar as estac:ões. A~ 
deixar, certa vez:, de pagar o aluguel da casa. da villa de Sant,l. 
Thereza. a agencia telegraJ)hica. foi immeditarnente fechada. 

Em Victoria, Sr. Presidente, os serviç;os de correios e tele
graphos íuncclonaram durante longos annos em predios de pro
priedade do Estado ou de particulares cujas alugueis elevados cor.:. 
riA.m por conta do Estado. 

Isso aconteceu até a ~estão do Sr. Josê Amerko no'Ministetio 
da Viaç:ão, quando foi man-dado construir em Victor1a edific1o para 
Correios e Telegra:ohos. 

Asslm, se o Esp!rito Santo tive:;se, rea1mente, uma situação 
financeiro. difflcil - que não tem porque a sua situação tinan
ceirn. (i bOa - por haver necessitado de recorrer a operações de 
credito, isso não seria de estrGnhar. de vez que a União nunca 
o au:otiliou, nunca lhe [lroporcfonou facilidades nem tnesmo no que 
diz respeito aos serviço>! rederaes, pois os servic;:os t:edemes, como 
correios e telegraphos, eram custeado.s pelo Thesouro, quando lu~ 

ca.llzados em predios de alu~uel, ou nada, IJage.vam ~e installados 
em ediflc!os de propriedade do Estado. 

Estimulado pela bondosa attenção que me dispensam os nobres 
collegas. passo :l :referir-me a out:ras omissões no projecto de orça
mento, tanto na. proposta como no trabalho da Commi:;são de Fi
nanças . 

.Observo, por exemplo, que as rendas lndustriaes de serv!c;:<lS 
mantidos pelo M!nisterlo da Guerra e as despesas para o custeio 
de ta.es serv!<;:os não se acham consignadas nas verbas, embor:'\ 
seja preceito constitucional que as rendas da União $jam men
cionadas na Receita e os gastoa ne. Despesa. 

Ao discutir-se o projecto da Commlssão de Tomada de Contas 
mandQndo app~ova:r a.~ contas do Governo rereren tes ao exerci<:!., 
·dE\ 1934, com voto em separado meu, fol notada. a :falta de especl
fica~:ão das contas de debito dos Estados ao Thesouro Federal ·e a 
presença. de um cifrão na rubrica "Amortiza~:ão e Juros de Di
vidas das Estados", slgnlticando isso que a União nada recebera. 
naquel!e exercicio. 
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Nos títulos· do activo do balan:~o. tambem não discôminavam 
~ssas -dívidas, figurando, entretanto, no passh·o, o pagamento de 
J.. 300 contos por conta .dos Esta.dos. 

Investigando-se chegou-se á conclusão de que se tratava d·, 
dividas de emprestimos feitos pela l;nião aos Estados, em obri
g~.ções do Thesouro. Os Estados col1ocavam as obrigações, le
vantavam o numeraria sufficiente; mas a lénião respondia pelo~ 
juros nas obrigações que· entravam em circulação. As~im, a t;ni5.o 
'!lâo recebe juros nem amortização do que emprestou, pagando, po
r-fm, juros dos títulos que ser-viram de lastro para as operac;ões 
que os Estados realizaram nos bancos, principalmente no Banco do 
Brasil. 

Ora, isso não é regulo.r. 
Temos de calcular 0 -;.-alo1· da amortizac:ào oue os Estados devem 

pagar e incluir na Receita, deixamlo, naturalrnt-nt::, consignados na 
· rlibrica de encarg-os do Thesouro os juros correspondentes ao~ ti
tulos que a União emprestou aos Estndos pura ess<ls operu<;ões de 
·cl'edito. 

Devo dü:er que não critico as administrações estadoaes, nem 
censuro cada uma dessa:; operações em sí. Apenas estou sal;
entando que parece irregular não se consignar, na Receita nem na. 
Despesa. refcrencia a. um facto de ordem financeira. A Cnifi.o .~ 

credoro.. Os Estados devem pa~r. E' preciso consignar isso. 
Sr. Presidente, vou encerrar as minhas consideraçõe~. J[~ 

tE:nho cansado muito a padencia dos illustres collegas (noo rJpoW.
do.~) que me honram com a presença. Alem, disso, sinto-me de 
algum modo physícamente fatlgaao por estas duas hÕras de ex
posição. 

O assumpto f attruhente, e como {o dos mail$ importa.nt~s que 
podem vir ao conhecim-ento d:t C<tmara dos Deput:.::!o~. - cJn~ti

tuíndo mesmo o objectivo principal, a !uncção primordial do L<:!
glslat!vo Bre.s!lelro o estudo do Orçamento, a elaboru.t,:ã.o dus leis 
d'! meios - :reservo-me para analysar cada uma desaas queatõet4 
em emendas que vou npresent!lr á consideração dos meus í!lustres 
pares. Hoje th·e ~ fclicldndc de conversar alguns minutos com o 
nobre collega Sr. .João Slmpliclo, :Presidente da Com missão de FJ
nancas, sobre materia m·c;amentaria. E daquelles momentos de pa
lestra com S. Ex. fícou-me o desejo de estudar mais alguns pon
tos do proje<:to da lei orcamentarta, afim de proaegutr, se tiver 
força para tanto e com a toleranc!a. dos nobres collegaa, no a:fan 
de exminar outras questões, não menos importantes. referentes á.s 
finanças nacionaes, como o problema do nosso rt>gimen ·fiscal, os 
impostos de consumo, as tarifas altandegarla.s E' outros questões 
d1• interesse actual com o unlco objectivo e elevado proposito d,; 
contribuir, nos !Imites escassos embora, de minhas fort;;o.s (n<io 

·apoícdas) para que, no desempenho de!S(l precípua func~:ã.o de par
lamentares, os Deputados brasilelroR, no portlco <lo novo regimen 
de ors-an1zu.çü.o das leis orcamentar1as, .possam, dentro dos pre
ceitos constituclonaes, rigorosamente · dentr-o dos prlnclp!os da. 
Constitult;iio de 1934, !Qzer obru bOa. que preserve o Orçamento, 
na sua execução, doa males e dos inconvenientes tií.o relterada

.mente apontados no Pal'I~tmento Brasileiro, e na Jmpren!l(l. do 
P.uz ... 
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O SR. CARN~Ro DE REZEN·DE - E até hoje sem cura. 

O SR. UBALDO RAMALHETE - ... por fórma, Sr. Pl·e
sidente, que a principal lei que deve sahir desta Camara corres
panda, realmente, ás necessidades publicas e , sobretudo,, á reali
dade brasileira. (Pa.l-ma.s. M-uii.J.J bem.; m.uito be-m. O orador é vtve
·m.ente c-umpriment<Z4a.) 

Durante o discurso do Sr. übaldo Ramalhete o Sr. An
tonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira da presidencia, que 
é occupada pelo Sr. Agenor R abeJ]o, 2" Secretario, e nova
mente pelo Sr. Antonio cartas, Presidente e pe!o Sr. Arruda 
Ce.mara, 1• Vice-Pres idente • . 

O Sr. Presidente -Tem a p~la vra o Sr. Barros Cassai. 

O Sr. Barros Cassa] - S1·- Presidente, pedi a. pala na para 
fazer algumas cons iderações ~;obre o nrojccto ora em debate, or
ça.nuc a receita. e f ixando 3. despesa para o e.xe.-.:icio de J 936. 

Antes, .. Jorém, de entrar na. discussão deste imt>ol1:ante as
sumpto, que ora preoccupa a attençã0 do Parlamento brasileir·), 
sEoja-me permittido tecer alguns commentarios sobre os propos!tos 
que animaram a campanha revolucionaria de 1930, a qual se pro
punha· instituir normas e prlncipios para re-genera.~ão dos nosso.; 
costumes e corrigir os defeitos que porventura encerral''>(lm a 
nossa legislação constitucional e a n ossa organização ad,m1. '·trn
tiva. 

Os fructos. entretanto, dessa revolução são tão minguados .• , 

O sn. ACGRCio TonRES - ~em minguados são. Não existem. 

O SR. BARROS CASSAL - . . . que não valeu o sacrifício du. 
lu~ta, onde apenas avultaram o~ sentimentos de patriotismo do 
Povo B rasileiro. 

Nenhum chefe de Estado, na Republica. ou no Imperjo, detevto 
em suas mãos tamanha s omma de poderes como o lllustre Sr. G :c-
tulio Vargas . .A. S. E x. to1 a ttrlbuido o direito de rasgar todos O!! 

codigos que s ubsistiam atravez da civlllzacão brasileira; a S. Ex. 
a maiot'ia da. opinião nacional confiou os seus destinos. afim de 
que o actual chefe do Executivo t raçasse com mão firme, ouvindo 
as inspirações .do seu patriotismo. os novos quadros po!ltlcos da 
actualldade brasileira . Entretanto. Srs . Deputados. de realização 
alguma de monta, até h oje, tem conhecimento a ~ação, que haja 
sido levada a effe!to por orientação sua ou dos seus colln.boradores 
no Governo . 

No' Rio Grande do Sul. por exemplo, a obra portentosa., que 
custou o esforc;o de vultcs como Sllveira Martins - a. abertura 
da Barra do Rio Grande - S. Ex. mandou obstruir, no mo
mento de dt>flagração revolucionaria, e ate o presente a barra do 
meu Estado continua o!terecendo d!f!lcll accesso ás embarcações 
que procedem ou demandam as cidades de Rio Grande e Porto 
Alegre. · 

Quanto A Viação, as obro.ll de elltrada.s de ferro f icaram no pé 
r.rn que estavam; e as obras de arte que se haviam realizado tora.m 
se deterioran(lo pelo abandono e pela acção d<l tempo. 
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O Sr. Getulio Vargas, durante a sua a-dministr~ão de cerca. 
de dois annos, no Rio Grande do Sul, aggravou as despesas pu
blica~. cc.nseguindo emprestimos :para ainda mais sacrificar o povo 
riograndense; fez, através de cartazes e phrases de discursos pro
nunciados então. a propaganda em favor do incremento da pro
ducção do trigo no meu Estado. AtG este instante, entretanto, o 
problema. ficou para ser resolvido, vi.st~> como a solução immedio.t!l. 
seria attender, por meio de communicações, as zonas apropriadas 
ao plantio desse cereal. 

O SR. Acr.rncro TORP..U V. Ex. sabe que da obra revolucio-
Ilaria ficaram apenas, como lembranç:a: os cartazes da propaganda: 
os discursos dos leaders -e a tristeza, hoje, dos homens que na Re
' ·olução se envolveram com sinceridade. 

O SR. BARROS CASSAL - Muito agradeço a collnhorn~ã" 
d e V. Ex. 

Hoje, Sr. Presidente, aggrava-se, ai'Jlda mais, fi. falta d~ 

atten~ão do pode1· publico, tendo-se em conta que dotando o 
J<;sercito Brasileiro de augmento de vencimentos, descuidou o seu 
verdadeiro apparelhn.mento por isso que as zona!: productoros de 
trigo, no Rio Grande do Sul. são r:-egiõe,.; absoluta.rnente est~tc
gicas, contrafortes da nossa defesa milita~: em Cal!o de ínvasã<:> 
extrangeira. 

Esta affirmaçilo, Sr. P~sidentc, não G minha, é dos technicofl 
mais autorizados do Exercito Brasileiro. A zona, por e.xemplo, ;h 
CaçapavQ., considerada a segunda lính:~ de resistencia na hypo
these ode in.,·asiío ti-e exercito extrang-eiro. não tem, atE h~je, meios 
de communícação. Seria. Sr. Presidente, uma c~trada õe ferro 0 u 
uma. via de rodagem não sú de v.:.ntf.tgem suh o ponto rl2 vist:~ 
economlco, como, ainda, sob o ponto de vista estrategico. 

Esta qucRtão, que devia tüo de perto Interessar a S. B"·• níil) 
mereceu sua preoccupação. O Sr. Getulio VargaH pratic()u mlo 
resta duvida, algunms vezes. actos àe administração que merf'
ceram a appro,·ac:ão de todos os brasileiro!'!. como. por exemplo, 
a1, ob~as contra as seccas no nordeste. lV[as, Sr. Pre~ldentc, S. Ex. 
não obedecia á lnst>lradio de um sadio patt"iotismo e, sim, a;;ia com 
fins politico::o, porque S. Ex. assentava no norte do Br:u>!l, j(L que 
lhe estava fallecendo a opinião publica da parte llo sul do paiz. 
a sua candidatura, e de facto, fez-se ele;::er para o qu:ttricnnlo que 
succedeu á. dictadura. 

O SR. DxNIZ JUNIOR - Se quizcrmos salvar o Brasil, ~om es· 
IJirito exclusivista não o conseguiremos. 

O SR. A~TOl>l'lo DE GóES - Mas não foi ~ómente no N<n'te. 

O SR. BARROS CASSAL - Lastimo apenas que o Sr. Prl!
:sidente da Republica. não tenha slco levado a iss0 por um cumpri
mento patriotico de administrador: ~upremo do Paiz, ma,; que a 
isso se lançasse por etfeito d~ m~ra politicagem, por ~ua !tmbição 
pessoa.! desmedida, afim de (lue fosse mais uma ve:;o; o Chefe da 
Na<;iio, detendo, assim, os poderes políticos nas mãos. 

O S~t. DINIZ· .TtrNWR - V. Ex. sabe a alta conta em que tenho 
seu nobre espirlto, seu cavalheirismo e .sua -bravura moral, mas 
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·-c.evo dizer a V. Ex. o l;eguinte, : ê que, S3 diante da realização de 
qu::üquer obra deste vulto. desta granélios!dade, desta expressão 
nacional, encontrarmos sempre resa\va de tal ordem, nenhum go
verno escaparia. a censuras. Assim, eu convidaria V. Ex., conl 
alta sympa.thia que me merece, a que continuasse no debate em 
torno do orçamento naquelle prisma de admiraçfto rt:ciproca, Q.U" 

ha de matar e-m cada um de nós, como disse aqui ha dias, a fonte 
de egoismo que pôde perturbar os nossos entendimentos. 

O SR. BARROS CASSA.L - Não talo apaixonadament e: es
tou fazendo critl<:a muito serena, inspirado por meu patriotismo. 

E de outro. fôrma não se justificaria minha attltude nel<tn 
t .nbuna, visto como, tendo sido um ·los collabol"'..tdores do movi
mento de 30 . .• 

O Si!. JoÃo XE\-"ES - Um dos mais dedicados. 

O SR. BARROS (;ASSAL - ... estando sempre á frente de 
co1.1os os movimento~ liberaes do paiz, embora. em posic;:ü.o subal
cc•·nu. (núo apoiudos), mas inspirado, a todo tempo, pelo meu pa
(riotismo, nã.u se explicaria que eu vies8e á. tribuna seniio <:om 
.:spi.rito de comlxite l'tquelle que mentiu á.s promessus revoluc!o
r.arias e veiu ir.~>tituír governo ttue o Ri() Grande do Sul nü.o apoia, 
não apoial'iu. de modo alg-um, porque serla. incapaz de commetter 
acto contra a autonomia, a dignidade, os sentimentos de um pov'J, 
como S. Ex. praticou contra o glorioso Estado .de S. Paulo. 

o que animou a revoluc;:ão de 30 roram esses sentimentos, que 
}lO<lem ju:;ti!lcar mo,·imentas revolucionarios, mas não íoi :t obr~ 

de d~ro;;c;rc~açüu do>~ cidadãos, não !oi n <l!yLqâo entre OS homl?ns 
d•) p:..ssudo, do presente ou do tuturo; foi para dotar a nação da.'i 
condi.;ó es de uma. organ!zac;:ão polit!ca e social á u.ltum de seu :; 
elevaao::~ de:st!no"' que a revoluçã~ !rrompeu. 

0 Sx. X.wnm. DI:: OLIVEI!.tA. - V. Bx. permitte Ulll nl)arte'? 

O SH. BARROR CAl:;l:)AL - Terei muito prazer em o uvir o 
aparte 4e V. Ex. 

O .SR. XAVIER Dl:l Ol.tVf!IRA - =:-:ü.e> dese-jaria entrar na e.pre
c!ação aa preliminar estabelecida p·o1· V. Ex.; ma~ queria dizer 
ao revorucionario Barros C:l.ssa.l, à quem conheç0 e e.dmiro de longa 
data, s~:m l:!ntrar nas fronteiras do Rlo Grande, que a rev()luçâ.o, 
neste po..rticula.r, realmente não falhou ã.s promessas que tez ao 
Norte. Digo memo~, conhecendo de visu a obra revoluclonElria no 
Nordeste, que ella no:; deu mais do que prometteu pela palavra 
<lc João Neves, aque\la. que mais frequentemente nos chegava. 
Poderia declarar mesmo que, .se a revolucão fe.lhou em todos os 
Estados da. Federação, tal não aconteceu no nordeste, inclusive no 
Estado de Pernambuco, como opportunamente terei occasião de 
~emonstrur. 

O SR. BARROS CASSAL - As promessas feitas pela · revo
lução não rore.m sO de ordem material; f()ram tambem ãe ordem 
politlca., ·de ordem moral e de ordem social. 
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Q SR- XA"-u:a llE 01-n"ElRA - 1\!:esmo sob o aspecto moral o~ 
polit!co, lá não falhou. 

O SR. BARROS CASSAL - A revolu!;ão não fo! f(:ita para 
intervir na vida interna dos Estados, para se sobrepõr, não só
m ente aos seus interesses, mas á. sua propria, opinião, respeitav~l 
como deve ser numa republica federativa, impondo homens .com
pletamente alheios â vida, á politica e á. administração dos res
pectivos Estados do Brasll, dando-lhes interventores. 

O Sn. XAviER os OU..'EIRA - Sou um exemplo de que mesmo 
politicamente. a revolução não fe.lhou no nordeste. Em 1930. não 
era sequer eleitor. 

O SR. BARROS CASSAL - !lias falhou em S. P aulo , l'rn 
Mutto Grosso, em quasi todos os Estados da União Brasileira . 

O SR. XAviER DE OLIYEIRA - O espírito alto que presidiu ás 
obras do Nordeste, encarnado na pessôa de José Americo, leva-me 
a crer, que se outros administradores ou chefe~ de serviços hou
v(!sse tido 0 Governo Provisorio, talvez que a r evolução não ti-· 
vt'sse falhado em tantos E stac'los da Federação, como ~ evidente. 

O ·sn. FrcUt::IIlEDO RoDRl<Jl;Es - José Am~ri~o. no Nordeste. em 
'tres annos de a llrninistroc;ão. fez mais do que todos os estadista.:; 
o v passado. 

O SR. BARROS CASSAI'" - Reconheço-o bem. 

O SR- Dnoz J.u:nor:. - Sempre fui advt•t·sario do Sr. Epitacio 
PessOa.. combatendo-lhe o governo com todas a:~ forças de mlnh;t 
alma, mas não d esconheç:o o que S. Ex. !ez pelo Norde~tu. 

O Sa. FJGt:l!liREOo Ronruc~,;ES - Concordo com V. F~x. O Nor
-deste deve a Nllo Peçanha a fundação do Serviço ele Obras Contr:J. 
as Seccas; a Epltacio Pessoa, o inicio do!' Rer\i<:os, em ·grandes 
proporcões, e a José A.merlco, e1 sua e!ficiente ··~aliza<;il.o. 

O SR. ·XAVIE!I UI:: OLI\'EIRA - Completo m!nh'J. ol•S<•rvac:;ü.o nest~ 
portlcular. A obra mc.terlal. politica e moral <la rcvoluç:ão foi t.ã1> 
-completa ali, qu~ durante a maior se<!ca. que registrn. a no:IS:l. his
tnna não foi preci~;o emigrar urn s(; nordestlno de setL'I pago>i. 
Tiveram assistencia dlrecta. nos campos de concentradio e na3 
-obras publicas. De sorte que re':lulta o seguinte: cessada. fl cala
midade, os nordestinos deixaram os campos de concentração c as 
-obras publlca.s Indo paro. a lavoura . E nós, em 1934, um anno 
depois de maior secca, tivemos a maior safra. que ti!m ~gistrado 
nossos annaes durante os ultlmos tempos. I:;so não p6de ser obra. 
de um hom-em, mas da. revolução. A revoluc:üo présa.dn. pelo 
Sr. João Neves não falhou no Nordeste. 

O SR. Plul:sw~~T&- Attenção. O assumpto em d:!!'mtt> (. o Orc::t
zr.ento . 

O SR. JoÃo NB!VFJS - Sli.o assumptos que· entendem com a eco
nomia nacional. 

O SR. FJcuEIREDo RoDRJCt.."ES - A revoluçü.o, no Ceará, com a 
-a.drnlnl.strat;ão Carnelro de Mell'dança, deu ao Palz a prova de 
que precisamos de administradores honestos e justos. O Ceará toi 
tão !ellz com o Sr. Carnelr<l de Mendo;nç.a. que a. Dictadun. po
deria durar e.té cem annos . 
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o SR. JoÃo Ni!:VES - O elogio de S. E:x:. l1oi feito, como consti
tuindo uma. excepção, pelo Sr. Cincinato Braga. Aliás a excepção 
não infirma a regra do fracasso dos objectivos da revolução, a 
começar pelo desastre financeiro um deficit maior do que em ~~~ 

annos de RepubUca. 

0 SR- FlCUEIR&Oo RODIUGUEs - Os Srs. Carneiro de Mendonça 
e José Americo demonstraram que a Revolução não falhou, real
mente, naquelle sector. 

( Troca.~se ou.tros aparles.) 

O SR. PRESIOONTE - Attençào. Está em debate o orçamento, 
assumpto do qual peço aos Srs. Deputados não se afasta.rem. 

O SR. BARROS CASSAL - Sr. Presidente, dizia eu, fazen<lo 
considerações sobre a materla em dh>cussào, que a Revolução :}1 

1~30 falhara em todos os sectores. 

O SR. XAviER l>E OLIVEIRA - Menos no Ceará.. 

O SR. BARROS CASS.AL - A Revolução falhou por incapa
cidade da.quelles a quem se haviam confia-do os destinos do ·Brasil. 
Abri, po::-;;m, justamente. uma excepçâo ás obras realizadas pelo 
uctua.l Governo contra as seccas do nordeste brasileiro. 

Entretanto. par:~. que o Governo mere;:a essa corl)a. de lour·:)'! 
qu~ Querem talhar á íorçu. para. sua. cabeça, seria necessario que 
nã0 fossem a pen«s n aquelies sectores que houvesse trabalhado, 
que não sc tratasse :~.penas da ordem material, no apreciar os avan
<;os da revolução. 

O S r . Getulio Vargas. inspirado nã.o sei por que sentimentos, ·
ri•Jgrandcnl:lcs Qf!irmou que não foram - procurou guerrear, de 
começo, todos os homens publicos do paiz. que podiam impedir 
o na.ufm;;io lmminente que nos :lmeçava a todos. 

Começ;ou S. Ex . destruindo as for~ as politicas dos gr anole» 
Estados da ];o~ederac:ão, pa::-a que niio tivessem decisivu influencia 
nn modo por que S. Ex. p retendia traçar os destinos do po''O 
b1·asilleiro. 

A ssim foi que o J:tlorloso Estado de S . Paulo ~;e atirou á. anarchia , 
que n o Est:ulo de :\finas se procurou quebr.J.r a. u nidade potitica. t! 

at,'lter o prestigio do Sr. Arthur Bcrnardes, separando do 1;eu 
J•<:.rt!do o Sr. Olegarlo Maciel, Pres idente daquelle Estado. Pm· 
ultimo, procurou s. Ex. intrigar e afastar os homens pol!tlcoil 
do Rio Grande, compromettendo a Frente Unica Riograndense. 
que tinha sido a forç:n princiPal no desencad<!ar do movimentl re
vo!ucionari0 d e 1930. E assim S. Ex., contundindo o paiz, chegou 
at~ a ordem constitucional, sem nada t e r feito, sem trazer dentro 
do seu cerebro e do seu coração, .sentimentos ou princlplos pa r<l. 
com elles influir nos destinos da Federação Brasileir.L através Ja 
Camat·a Cons tit u inte . que. por for~;a da revoludi.o paulista, se 
reunira nesta Capltai. 

Rasgaram-se todos os codigos. 

O SR. PE!>RO RAcHE - A t entativa da quebra politlca em Minas 
foi feita, ou .patrocinada, pelo proprlo Sr. Arthur Bernardes. 
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O SR. BARRETO PINTO - Eu podia dar um exemplo . e. o orador 
de sua solidariedade com o passado. Ha dias S . Ex. votou aqui 
um credito para pagar_ dividas de 1923. 

O SR. BARROS CASSAL -.Que tem isso com o caso? 

O SR· BARRETo PINTO - E qus V. Ex. se referia á.s condições 
financeiras do Pai:~:, devidas no actual Governo. 

O SR. BARROS CASSAL- Não falei nisso. Disse que a obra 
da Revolução está falhando e começou falhada. Quero accentuar 
que o Sr. Presidente õa Republica, através dos leaàers de su~ 
politica, através de seus Ministros, não procurou resguardar o 
passado, conquistas elevadas que cs sabias constituintes de 18n 
haviam proclamado e que no decorrer da "\'ida republicana do Pai:-. 
constituem a base de nossa civilização. 

O SR. CHRISTIA....,.o MAcHADO - Falava-se ha pouco nos grnndes 
beneficios que a Dlctadura trouxera ao nordeste brasileiro. E ' uni
versal esse conceito, e como, sobre o assumpto, n 0 periodo discri
cionario, divergiam as opiniões de Ministro para Ministro, ~ de 
justiça declarar - e esta affirmaçã.o tem de partir de um membr11 
da opposição nesta Case.! - que effectivamente se devem esses 
servic;:os ao Sr. J"os~ Americo de Almeida. 

O SR. BArumro PINTO - O quaJ encontrou o apoio do gover
no, .sem o que nada teria feito. (TrocC! m-se outros apartes). 

O Sa. CH!US'l'IA!oiO JI.IAClUDo - Nesta Casa. por varias veze>;, 
ouvi levantarem-se vozes da propria maioria. llarla.rnentar contra. 
o Sr. José Anlerico d'Alme!da. a respeito das obras do nordeste. 
Nenhuma, por~m. contra o honrado chefe do governo. A in
vectiva partiu da bance.da de Pernambuco, que era solidaria com o 
chefe do governo e atacava o seu ex-ministro, confirmando-se as
sim, o conceito que emittl de que a obra !oi fragmentario., pe:;
soal. 

O S1t. Mm'l'A LIMA - Varias vezes o Sr. Jos6 Amer-lco teve' 
de reagir contra todo o M1nisterio, tal como se deu no caso da. 
livre cabotagem no Brasil. 

O SR. AcURCio TOR!Ui:S - Ninguem melhm: do que o senhor 
Pedro Rache sabe como f<li quebrada. a un!da.d& politica. em Ml
llas. O rompimento dessa unidade começou em 18 de Agosto de 
1931 com os tele:phonemas para. Bello Horizonte e com o barulho 
entre as tropas ali quarteladas. Quem, entretanto, dava ordem 
para que as tropas depuzeasem o então Presidente O!egario . Ma.
c!Eol? Eu? O orado:r:? Quem? 

O SR. JoÃ.o NEV!Z! - O proprio Ministro da Justiça. de -então 
justificou-se, diz;endo que se trato.va de lamentaYel ~equivoco. E' 
phrase historica. hoje. S. Ex. dera ordem para que o Comr.nan
dante do 12.0 !lllsumisse o governo e depois declarou· que fôra 
induzido em erro, por "lamentavel -equivoco" ..• 

(Tro~m·se no-vos e S1'00easfvos «partes), 
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O SR. CARNEIRo Dll Rli:mNI>E ~ Não tomei parte; direct& ou 
!ndirecta, no sentido de depOr o Sr. Olegarlo Maciel do governo 
de Minas. Ignorava o facto, como igualmente 0 ignorava o Sr. 
Alaôr Prata., que nesse dia havia. jantado em nossa casa, em 
BeUo Hori20nte. MEls que aquelles que promoveram: o 18 de 
Agosto tivessem a intenção de afastar o Sr. Ol~gario Maciel do 
governo de Minas, devo honestamente confessar que é facto que 
não se p6de contestar. Ha, apenas, o seguinte a considerar: exis
tia. compromisso solemne, firme, por parte do Governo Provlsorio, 
de auxiliar esse movimento. Mas o que assombrou foi eJC.a.cta
mente isto : ao mesmo tempo em que apoiava esse pla.no, havia um 
movimento em sentido contrario, no sentido, justamente, da gen
te cahir no embrulho. . . Quero, entretanto, dizer aos meus pares. 
se o nobre orador :permittir continue· meu aparte, que eu estima
ria que o debate em torno do 18 de Agosto viesse a plenn." 
rio, porque, então, apoiado em documentos e acreditando que mi
nha palavra valha alguma coisa (a.poiad'.os) direi tudo claramen
te. Agora, n0 toce.nte A attitude do Sr. Arthur Bernardes, por 
conta de quem se deve imputar a a.c~ã() do Partido Republicano 
Mineiro n() movimento revolucionario de Outubro, parece-me qu~ 
S. Ex., uma. vel!: vlctorioso esse movimento, supportou todas as 
aggresões possivels contra a sua. actuac;:ão no Governo de Mi
nas Geraes. S. Ex., portanto, Elgiu em sentido de defesa, como, 
l'rn certo periodo de tempo, agira, com outro sucesso, 0 nosso 
venerando Presidente. Sr. Antonio Carlos. 

0 SR. CHIUSTIANO MAcHADO - V. Ex., Sr. Presidente. e nobre 
orador permlttem-me ainda um aParte? 

O SR. PRESIDENTE - Pec;:o aos Srs. Deputados ence.mi
nbem 0 debate pare. o a.ssumpto em dlseussão, que é o orça
·mento. 

O SR. CHltiBTIANO MACHAIIo - O nobre orador acaba de con
sentir no aparte e, wna vez que este assumpto foi trazido a ple
na.rlo, desejo accrescentar um esclarecimento, levantando um pou
co o véu que cobre esse eplsodlo, vivido em épOCQ. muito agitada: 
Por occasliio do celebre eplSodlo do 18 de Agosto, adianto que eu 
e o nobre collega Sr. :BJas Fortes fomos Instar" temente solicita
dos por um illustre Ministro 'de Estado, por via telephonica. para 
que respondessemos apenas pela. ordem publica na caplto.l do 
Estado de Minas. Apenas Isto, porque, quanto ao ma.ls, o Go
verno :lã. havia determinado as providencias que se fazle.m pre
cisas no. occaslão. Nesse momento, empenhei a minha palavra a 
esse Ministro no sentido de Que a ordem publica. não seria per
turbada. e assim fizemos, at é o l'lacrificlo da nossa. propria a.ttt
tude, tão indignamente cornmentada e at~ jogada á sargeta puM 
bllca. 

o SR. JoÃo NEVES - Nem siquer era 'novidade a deposlcã.o 
do Sr. Olegarto Maciel. .J(l. se havia verificado duas: no Plauhy 
e na Bahia.. 

O Sr. Presidente - Atten~o ! 
nbor Deputado Bli.rros Ca.ssal. 

EstA. com a. pa.Js.vra . o 

O SR. B.AR.ROS CASSAL - Sr. Presidente espero q,ue V. 
Ex. & a. Camara. nã~· vejam em minhas -palavraS o proposlto de 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:01 + Pág ina48 de 53 

-185-

·apaixonar o debate, trazendo para esta. discussão aseurnptos emi
nentemente de ordem política. Como me propunha, entretanto, 
tazer eonsidera.ções de ordem geral sobre a materia, accorria-ma 
o dever de commentar a política do Governo, d~monstrando que 
a.s suas obras sempre se resentiram de sentimento elevado de pn
triotismo. O Chefe do Governo não tentou, sequer, inspirar a 
obra da Constituinte procurando resguardar, como disse, as con
quistas do passado, que haviam resistido ao tempo, através qua
renta annos de Republica. 

Foram sabias, por e:xemplo, os legisladores constituintes, quan
do instituíram em nosso Pai:z e. ltberMde religiosa. Durante a 
Republica - e V. Ex., Sr. Presidente, como Ministro da reli
gião catholica, mais do que eu deve saber - não houve nenhum 
conflicto de a~:dem religiosa, e a religião catholica, abrao;:e.da ge
ralmente pela. consciencia publica brasileira, progrediu e flores
ceu. Entretanto, por uma preoccup·ac;ão de mêra politicagem, 
o Governo, na pessõo. do Sr. Getulio Vargas e de seus colla.borado
res, pr-ocurou ar-rastar o clé'ro para o scena.rio da politica, na!:! 
do. paliüca elevada, mas da política-politicagem. Em consequen
cia.; hoje estamos diante {]e conflictos religiosos que surgem a 
cada. passo. 

At(, então, Sr. Presidente - e dou o exemplo do meu Estado 
- a polit!ca estevf.. absolutamente separttda da IS'I"eja, o pGd~r 

tE-mporal do espiritual. Essa conquista, entretanto, tão oora aos 
SE'ntimentos brasileiros, procurou-se annullm:, de \"ez, na codí
fica.çã.o das leis basicas õa. Republica. 

Em outros sectores, a nossa. legisla<:ão nilo correspondeu íts 
tradlçries do Paiz e áS aspirações do futuro. 

·Com estas ccms!dera.ções. deseja v a chegar a uma conclusã••. 
a.!im de poder raciocinar. Dizia Volte.ire: "Se queres ra.ciocina:
commlgo, apresenta-me os termos". Estes eram, Sr. Presiden
te, os tet"mos de que dispunha, para poder dizer que a obro orça
mentarta, da. despesa e de.. receita, se não fOr- cuidadosamente 
corrigida pelo Poder Legislativo ..• 

O SR •. FxoUEil!EOo RoDRIGl!ZS - Serâ. elle o unlco re!lponsavel, 
se o orcamento sah1r desequilibrado. 

O SR. BARROS CASSAL - • . • em fa.ce das suggestões ap:e
~ntadas ao projeeto ora ern delxtte; essa obra não corresponder&. 
fls neces~idades poUticas, economtcas e soclaes do povc b:ra.slleiro>. 

N1io vejo, Sr. Presidente, atra.vês da obra orçamentarie., re
med!o algum efi!caz e in!e.llivel para. a. navegação de cabotagem. 
O Lloyd :Bras!lei~:o continua entregue á. sua propria ruina; a. si
tuacão das demais empresas ta.mb~m (, precaria. e as vias ferreas 
não deixam de apresentar deficít!t. 

0 SR. LAUDEUNo GOllllliiS - Menos a de Goyaz. 

0 SR. XAVIElll DE OUVE:IRA. - Menos a do Cea·rá.. 

O SR. CAI11l' F.c:.:a:o - Menos a do Rio Gran<Ie do Norte. 

O SR. BARROS CASSAL - Apesar d~o. o Executivo en
tendeu aggrava.r o oro;;a.mento da despesa publica. para 193ii, incen
tivando a burocre.cia com o a.ugm.ento de funcclonurios, a par Jia 
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creação de batalhlles de Policia. de Corpos Provisorios, sobre que 
repousam a ordem e a segurança do actual Governo, absoluta
mente divorcle.do da opinião JlUblica. 

O SR. Drmz JUNloR- De quando data a instituiç;ão dos Pro
visarias como elemento ne~ssarío á manutenção da ordem? 

O Sa. LAUDELI NO GoMEs - •Desde o começo do mundo tudo 
;, provisorio. 

O SR. BARROS CASSAL - Data do tempo do governo do 
Sr. Borges de Medeiros, ao qual combati de armas na mão. Houve 
n creação de Corpos Provisorios, malil apenas durante o movimento 
revolucionaria em que nos batemos contra a politica de S. l!:x. 
Os Corpos Provisorios actuaes, porém, são instituição permanente. 

v. Ex. ~smo, em Santa. Catbadna, na fronteira, com o meu 
Estado, está na. visinha.nca de um Corpo Provísorio que, desse 
modo, ínfluirã. na politica de seu Estado, exercendo \·lgilancia e 
controle. 

O SR. Dnnz JUNIOR- Não me consta isso. A in!orznac;;ão :ie 
Y. Ex. é de Primeira mão. 

O SR. BARROS CASSAL - Sr. Presidente, não é proposito 
meu apaixonar o debate, como já disse, mas mostrar que a. obra 
orc;amentaria., consubstanciada. no projecto em debat~, não corres
ponde ás necessidades brasileiras. 

Dizia que o problema da navegação de cabotagem mantem-se 
11em solllc;ii.o e que o Lloyd Brasileiro continua a ser instituição 
:ma.rchica, desmoralizada. e imprestavet. 

O Presidente da. Republiea., at~ hoje, nii.o o procurou r eorl:'a
nlzar com o carinho que merece esse departAmento da activlda.de 
publica nacional, no qual repousa. a nossa riqueza. economlca. Sã:~ 
nomeados para. lã. apenas os que merecem os favores governa
mentaes, de sorte que não pode resaltar a capacidade technica dos 
s f.'us administradores. 

As estradas de terro te.mbem teem desastrada administração. 
E si porventura conseguem alguns !avores do Governo. este não 
procura t.I.Scalizar, de modo que as respectiva.~ d irecções estejam 
a altura do seu ~esidera.to. 

O .SR. DINIZ JUNIOR - A Estrada <l.e Ferro de Sa nta Ca.thariru 
dA ·saldo. 

O SR. FictmtR!liOO RODRIGuEs - A do ~rá ta.mbem. 

O SR. CAFE' FILHo - O mesmo a contece com a do Rio Grande 
do Norte. 

O SR. BARRO.S CASSAL- VV. EEx, não concordam. Quer 
dizer que o Paiz estâ rico. O desequUibrio orçament a.rio é de tal 
natureza. que hoje. de antemão, jâ. se prevê um àeficit de 
600.000:000$000, e que e.ma nbã. aJnda poderá crescer. 

o SR. FroumiUlDO Ro»ltiOUES - Estamos de a ccordo, mas e. 
Estrada de Ferro do Ceará. dá. saldo. 
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O SR. BARROS CASS.AL -A economia do Rio Grande do 
S1:1l, pode-se diZer, está. jugulada. por falta de iniciativa deste Go
verno. Nenhum administrador que passou pela suprema magis
tratura da Nação olhou com tanto meno.scalio para o Rio Grande 
dQ Sul, como o Sr. Getulio Vargas, que mandou pôr a. :pique 31) 
barca.Qal3 cheie.s de pedras, fechando a barra do Rio Grande; não 
p:x-ocurou incrementar a via~;ão fei-rea e deixou em abandono as 
obras que tinham sido iniciadas por outras administrações. A 
fronteira do Estado se encontra desprovida de meios de commu• 
nicao;:ão para attender ás suas necessidades ~nomicas e estra
tegicas." 

O SR. LAUDE!.INo GoMES·- O SI.". Getulio Vargas procurou es
tabelecer a concordia na :familia. riogro:ndense; e, depois, o trabalho. 

O SR. BARROS C.ASSAL - V. Ex. esta.va. em Goyaz. Não 
podia, portanto, conhecer o que era. aquillo lá dentro do Rio Grando. 

Se o Sr. Getulio Vargas tivesse a preaccupação de pacificar 
o ruo Grande do Sul não procuraria, de modo algt~m, accordos que 
não correspondem nem á dignidade nem aos sentimentos dos rio
grandenses, visaria, sim. dar liberdade, respeitar as leis e os di
reitos e.ssegt~ro.dos pelas institmções republicanas. Bastava isso, 
para que s& estabel~esse no Rio Grande do Sul a tl."egua de que 
SI? necessita, para que os riograndenses, que não são apenas guer
reiros, pudessem voltar ao trabalho diar!o, de onde teriam de sur
gir novas riquezas publicas para .se smnmare-m ao patrimonio na
cional. O Rio Grande do Sul é, pelos seus sentimentos, pela su::~. 

historie., pelas suas condições ethnlcas, pela sua posição geogra
phica., a sentinela. avançada da. Nação. E sentinela avançada em 
todos os momentos, porque quando o Brasil se volta pare. o Rio 
Grande, escuta elle o appello e vem immeC:Uata.m~nte, com patriotis
mo, coragem e decisão, em defesa das insUtui<:ões, Qa. liberdade e 
da justica, que são patrimonlo da. nossa cultul."a e civilfza.<;:iio. 

O SR.· DINIZ JuNIOR - V. Ex. sabe que sempre tiveram a 
solidariedade dos barrigas verdes quando precisaram se apresentar 
como sentinelas da Patrla.. 

O SR. BARROS CASSAL -Hoje,. a collabora<;:ão que o 'Rio 
Grande do Sul quer dar á. Na;::ão brnslleira níio é de guerra, é 
de trabalho .•• 

O SR. LAl1DlilLINo GoMm - Sempre :foi. 

O SR. BARROS CASSAL - • • . Pa.J."a a grandeza. da. Repu
blica, pugnando ~los prtnclplos que sempre nortearam, atl."avês, 
da nossa histor.ta politica, no IJnperlo ou na RepubUca, a. nossa 
civilfze.ção. O Rio Grande do Sul quer trabalhar, :mas quer ser 
livTe, para que o seu <:oração possa pulsar em harmonia. com. o 
de todos os bras!leiros, de modo que dessa communbão de est:oro;:os 
e de sentimentos possa. renascer o bem da Pa.trla, ora tão enfra
quecida. 

O SR. DINIZ .TtrNio~>: - Esse louvor que V. Ex. está. fazendo, 
no momento. ao Rio Grande do Sul, qualquer de n6s poderia fazer, 
~entindo-se muito honrado com isso. na tribuna, 
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Q i'!P.. FLCL"m;CY-J,-~ R~,oract:EI! - !'ll'aturalm~nte. O RiO Grande 
dr., Sul Tn":rtt:!': muito do Br:.H11. 

0 HP.. BAHP.rJH CASSAL - Multo ab't"2-d~c1do a VV. EEx. 

() l-:1<. J.l!SI:t. .r.:sz0r. - lAm(:nto apt:nas Que V." Ex. 11e tenha. 
•:W{u•:<:Jti.<, .te,~ t,o;.rrí~''>! v<·rd•:ll, q\lt l!~m'Dr~ I!Stiv~;ra.m ao lado do.~ 
~:"..t.Ui.~.h(J~ I 

rJ rilt. HAftft') . .; t~A~HAL - Sr-. Pr..,.sldente, );Iara corroborar 
.. ,Jnt.:J.M <:<Jrli11d<,r:t•;i'J<:M r•<:r~ lkr:nr;a li. C<LH<z. para ler ulgung top!Cú:i 
<J,, art!w, d•: hr,nt<ms r•uiJJlr:::..du f"' lo "'Cone lo da. Manhi!.", grande 
"r;.:iio d:J. !mr•r•m:~:• t.rw11l<:lru, Hohr•: o di!!CUrliO qui.!, o. re!!Ilelto da 
mat•:rJ:, •:ut <Jd,atr:, ,,..,,f•:rlu w:xl.à C:!Jja o f.!X<:<:IhmtlsHlmo e dlgnlllBi· 

''"' r<:J•r•:x"r•t:•nt•• d•• Hl•> Grand•: do Sul, Dr. Antrmlo Augu,;to 
H<>rW:H <1<: Mc:<J•:lr<11!. 

lJill '' :.vtl.~;••: 

0 cJlx<:lll'l><• qu•: ,, H1·. H<•r~o:•·~ d•.: Mc:tl•·iroH r•~'''"u"ui"u 

I.&;t Caw.:•r:• •lu" !Jq•ula<luH, I~It<LIYH:.t.ntl<r :.A Hltua•;ii0 Uua.ucc:1-
r: ... dc.1 I:r.:udJ 1: r.~rJtr•f:Ut.;._radu • .Ht..~tH l<!rglvt.::n~ar.;õ•~:t, a vln·u du 

I<'H'"'''"' d•• :-;,-. O•:tullr• V:1r·g:o~, aJ(,,n do~: '"'u::LiLulr " d")'''l
JJII"IIl.<• 1/aJl"H<r r!tl Ulrl lwrn<:m t!tlffi a C<:: [JUJ.Jlc;a IIJllJfLLJU, U. l'CH

V"Ilu <Ju tfllllu<:JLLrJ na<:lomuJ, vul<: t•<:la IJ]>!J<Itll<;ãv <~ue IJ>i )11'0-

vrloH cunl<:l'rlUI'"<>t1 d., u.<:tua! l'roMI\J<:ntc, :.tqut;l!<!ll 4U•! \) <>1<:

VlU'l~irr "" rw<.l•·r rmr m<:lu d•: uma rcvulu<;Üu,· lhe; !w:eru. 
lJclt"IH d" l.,,. r~·Kl!<lldu dur:l.nlc ••uu••H uu :<cutlm"tllu rcvolu
t~lcuuLr~u. •lUCl tV~ u.,,oclc·r·ft.J':t clu. Nac;Uo Br.oudlcír·a. u .K~nhor 

uur~r·" df1 A1•~dr~irhH, I!CJUI'Wl'V:tllur l•Jrl UXLJ'I!(fl.f} õUI l).UULCJ du 

c:uuHI<.l•,·:•r In tu n;.:lvr·l u Gurtt1lltul<;tw li•; H!!l J, KCJJ!d:u·ll'.oti-H" 

c:<HII u ;.:s·:uHJ" mov!mc:nlu ljUIJ n"'lunduu, "'n 1~1311, nu. ljUI.!du. 

dn ,.,.,.;lmc•u NJtJKlltu!oi•L ,A >lt.::L <lt!111U<Itlltrll>rad:L tl.tltllut.lll I!TU 

ra.t.'l\ de, llttl <:OOtl!rl'ani!U MOhn~ 0 IIUIJ,) Mt!fl'Jpl"<: cXl!l'l:cU U. l)rU

t<'(";fiu tui,.Jar, J<<•m ll rru:LI nilu t<H'ia Hldu [>u~:clvt!l ao ~r. 

(Jr•tullo VlU'h'l'"• •• u.Jicr•no;ftn l~o govr·rno rlu lUo Urunllo e da 
ltrtJIUhll"l•, l••m ll!!Hl\• ltllllllt:nlo um a<to >tl~n!Cltludo qu., •h•
h:tltl., uH )IILrtl<!arlnH lncon<IJclonltt.:H <.lu guv<:ruo )H'ocurariiu 
<lt:Hvlrluar. •rrafa-H" dt• um hr,mum, <tU•J duralllt! ([UIU'o~III.Ji 

rLnnut<. qua .. "\1 tooln. :L v!dn da ltt•)mbU<~I. tmr::trnnu o ltl•> 

Orn.n<l<' no HCt•nu.rlo mu:lunal. PolK (· rta HUtt l.oc.::L (I ur• '"'r
. lL• u ~o:r!tu r\1! t't>PUittn. r•ontr:t a ohr:L rln HC'Ul'l r•ont•·rrnnco:i, 
••lt•\I(L(\UH IIIJ11 Jll•lm<•lrru< r•oKtrllt do ~I>Vt!l'no ~. Nação. Po'r· 
multi> rruo o trtWWIHO tl.u. atlm.inlHlr1u;fw tio l:;s·. l:l!lullo Vn.t•
·J:'lll<, Vt•nh:L ft:dr IL Vll.ltludo o o H<>Btlmcntc• l'lo-grurult•nHt', ~ii.o 

wr H<'UIO l>roJlrlOH contorrant·oA, pela J>:Llavr:L ttUlorl~•da riu 
chr>t" Ht•mpru nc·nta.do, que ngora, mnvldi>J< JWIO Intuito rl~ 

J<orvlr IL Naçiio Cllntln <'Om o !-'ucl'itlclo do .~ent!ml•nto l'<'!'!l'l
nt~l. tão vivo uo oMplr!to do!S homem~ dJL pruvlnl'l:a, se julgnm 
no dever de n.nalyHur o!l acto3 do Presld~nte <'"'l Republlca. 

E' o Rio Grnnde que hoje estl\. c:<tyt;matl?"..anllo n obra d" 
Revoluçúo E' do Sr. Getulio Vargus. e que procura conven
cer o Palz d:l neces!!ldade de uma acr;ií.o p;u-Inmentitr eMr
g!cn., pa.ro.. obstnr (;. pratica de novos e maiores doescalabro10. 

Es~ são, Sr. Presidente, os primeiros perlodos do artigo do 
brilhante orgúo ca.rloca •.• 
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0 Sa. · FIGUEIRiiiDO RODIUCU&S - V. Ex. pOdia ler tOdO a u.l:'tigo, 

O SR. BARROS CASSAL em homenagem au dlscursl) 
proterldo na trlbuna pelo Sr. Borges de ::l.Icdeiros. 

Ora, Sr. Pre!ildente, não são apenas os representantes da. 
N~ã.o, são todos os orsãos ·de publicidade e os homellll d& zn:úo~· 

saber. do mais comprovado respeito, os que. nest e momento ap
pela.m para. os sentimentos do poder responsa.vel p ela. obra or
ç:une ntarla. da R epubllea. De todÕ.s os ladoll; sã.o o>:~ homens de 
8ciencl.a, professorel!, !ndustrlaes; é o comrnercio, a lavoura, ~ 
Na.<:ão, em!im, que se mobiliza no sentido de obter que a obra 
or~enta.rla da Repuhllca esteja a. altura das necessidrule!> do 
BrasU e e. altura. do nosso patriotismo. (N'Ii.i to l>e?n.. Palw..as. U 

•ratkN é abr~.) 

O Sr. Presidente - Tem a palavra. o Sr . Jorge Guede". 

(Pa1UG.) 

Não estA presento. 

Nüo ha m a l11 oradoN!s lnscrlptos . .. 

O Sr. José Augusto Po:1;u a palavra. 

O Sr. Presiden.te - Tem a pulavru u nohrc: Deputado . 

O Sr. José Augusto pronune f.:t urn <.llscurso que n iio t'oi 
pulJIIClU!o. 

O Sr . Presidente - Esgot~Ula u llora Cka adiada a d ill
cu:tHâo do prujcclo n . 101-.A, <!c 1!13G. 

Vou lr.vant:lr a K<::~Htw , uc!!lgn:Lndu )lUra ::~c~;unda·f•~ll~t. 21; d;, 
corrente, a seguinte 

VIIDtJlll 1111 DIA 

\t(Jtl\<,:ilo d(J projcc:to n. 3-B, dl! l:J:.I!i (1• L~glsllLtura) , permit 
tlndo nOH crn,pre,;u.do:t de quudro:~ unnexos fnscreverem-~c em con
cur.liO <lo hablllta1;Ü.o o u de entra.ncfa , lndepel}derite do llmltc d~ 

o~dl.l; tendo parecer com emenda subHtltutivn da Commlssàc de 
J'u11t1ça ao a.rt. t • c 11:1recer com substitutivo <la Com.mlssã0 E.,. 
lloclW de Estatuto (2" dbcussii<l); 

Votn.r)i.o do requerimento n. 113, de 1!135 (1" L:!glslatura.) , 
do Sr. Martins e Sllvn., de ln!ormacões sobre as condições de t r;.~ 

bu.lho ~ mina de Morro Velho (dlscu ssã.o unica.) ; 

Votaçii.o do requerimento n. 114, de 1935 (1" Leg-ls!a.ttt,...<t) , dQ 
Sr. Accurcio Torres. de informações sobre o quadro do pessoal 
<la Caixa Economfca do Rio de J aneiro (dlscu:~são ullfca); 

Votaçáo do req uerim ento n. 116, de 1935 (1• Legislatura), 
do Sr. Thompson Flores e outros, de informac;l:les sobre o finan-
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cfamento de.s associações cooperatlve.s filiadas ao Minlsterio da 
.Agricultura (discussão untca); 

Votação do requerimento n. 117. de 1935 (1" Legislatura\, 
do Sr. Abelardo Marinho, de inclusão em Ordem do dia do pro
jecto n . 137, de 1935 {discussão unica) ; 

Continuação da 2" dlsc}tssão do projecto n. 101-A, de 19.35. 
(1" Legislatura), orçendo a Receita e fixando a Despesa para o 
exerciclo de 1936; com parecer. da Commissão de F inanças e Or
{;a.mento sobre as emendas apresentadas em 2• discussão; 

2" discussão do projecto n. 154-A, de 1935, (1" L egislatura •, 
do Senado, e.utorlza.ndo o Governo a dar g6ra.ntia a uma opera
ção de credito at é a bnportanc!a de 50.000:000$, entre 0 Estado do 
R1o Grande d o Sul · e o Banco do Brasil, destinada ao resgate da 
emiss:i.o de bonus fe ita pelo mesmo Estado; com pareceres tavo
raveis de.s Commfssões de Justiça e Finanças; 

l" discussão do projecto n. 176-A. -de 1935 (l" L eg:lslatu•·a). 
r egulando a inc!dencia do imposto de renda. sobre os negoclos d•• 
corl'etagens; tendo :par-ecer, com substitutivo, da Commissào d~ 

Finanças; 

1• d1scussão do :projecto n. 194, de 1935 (1• Legislatura), .,.~

tendendo os favores dos Decretos na. 19.3lHi ~ 19.454. -de 19:10. 
a o e:x:-a lumno da. Escola Militar; com parecer' da ComJnissão de 
Just iça. contrario a.o p rojecto, parecer da Commissão de Segurn,1-
ça. com substitutivo e pareceres tavoravels das Commissõe.~ d{> 
Justiça e de Fin4lnças ao substitutivo. 

Le\-anta-.se a sessão (1s 19 horas. 
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95 ... Sessão, em 26 de Agosto de 1935 

l'RESIDENCL-\ DOS SRS- ANTONIO CARLOS, PRESIDENTE; 

PEitEIRA LIRA, l.o SECRETARIO; EUYALDO LODI, 2.o 

VICE-PRESIDENTE E ARRUDA CAMAR.A, 1.0 VICE

PRESIDENTE. 

A's 14 horas, compareceram os Srs.; Antonio Carlos, Arruda. 
<.:amara, Pereh·Q Lira, Agenor Rabello, Edmar Carvalho, Caft'i Filho, 
Acylino de Leão, José Pingarrilho, Clementino Lisblla, Qenaro 
Ponte, Lfno Machado, ~rson Marques, Eliezer Moreira., Godofredo 
·'1--lanna, Asenor Monte, Hugo Napoleão, Adelmar Rocha, J?llnio 
P fJmpeu, Fernandes Tavora, Monte Armes . .Jo.st'i de Borba, Xavier 
d~· Oliveira, Martins Veras, .1\lathias Freire, Samuel Duarte, Souza 
Leão, Arnaldo Bastos, Anton!0 de GOes, Domingos Vieira, Heitor 
.l'la!D., Simões Barbosa. Ve.lente de Lima, Fernandes Lima, Samp8io 
Co!lt<t. CarlOs de Gusmão. Amando Fontes, La.uro Passos, Alfredo 
.!\tnscarenhas, Arnold Sfl\·a, Leoncio Galrão, Homero Pires, Ubaldo 
Hamalhete, Nogueira I'enido, Henrique Dodsworth. Am<1ral Pei
:x<:to. Cand!do Pessoa, sanes Filho, Sampaio Correa, Aeurcio Torres. 
Alil>lo Costa!lat. Prado Kelly, Nilo de Alvarenga, Bandeira Vau
;;han, .Arthur Berne.rdes, Pedro Aleixo, Lev!ndo Coelho. Washington 
Plrel!. Furtado de Mene2es, Co.rneiro de Rezende, ChrlstJano Ma
chado, VIeira Marques, Delph!m Moreira, Moraes Andrade, Cardoso 
de Mello Netto, Alves Palma., Gomes Ferraz, Justo de Moraes, .Jairo 
.f'ranco, Domlnsos Vell€lsco, Laudellno Gomes, Vicente M!s;uel, Cor
rêa da Co!lta. Arthur Santos, Oetavfo da Silveira, Paula. Soare,;, 
l''ranci!lco Perefra, Rupp Junior, José Muller, DiniA2: Junior Dorv:ll 
.lll~>lchlnde~. Vcspuct0 de Abreu, João Simpllcfo, Frederico W~?lten

huttel, Asoonio Tublno. Ado.lberto Cor~. Fanfa Ribas, Nlcolau 
Vergut>lro, OSCA.T Fontoura, Sebastião Domlngues, Abel dos Santos, 
I•'rancfsco di Flori, Jok do Patroclnlo, Ricard!no Pra.do, L!m'J. 
Te!xt>ira, Louren~o Baeto. Neves e Barreto Pinto. (96). 

O Sr. Preaidente -- .:... !1st~ de presenca accusa o compn
l'Ccimento da 96 Srs. Depute.,.os . 

EstA aberta a sessão. 

Convido os Srs. Samp<d~ Co1·rc?a. e Vicente Miguel. para eom
plet:tr a Mesa. 

O Sr. .Agenor Rahello (2,o Secretario) procede á. leitura da 
Acta da 8essi'i.o antecedente, a qual I! J)Osta em discussão. 

O Sr. Gomes Ferraz (Sobre a Acta) - sr. Presidente, a 
proposlto de um requerimento meu, approvn.do ·pela Camar-.1. nn. 
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Sessão de sabbado, de homenagem ã. índependencia do Povo uru
guayo, houve quem estranha-sse não haver o autor de tal requeri
mento proferido algumas palavras congratulatorias pela passagem 
de tão sympathica ephemeride, sendo, como é, o Uruguay, }lelo pro
gresso de suas instituições, pelo valor e patriotismo de seu Povo, 
pela pujança de sua cultura e civilização e pela excellencia. de sua::; 

_ relações co:nnosco, Nação digna da. admiração e do_ apreço do Brasil. 
Para de.stazer essa estranheza; oriunda naturalmente da falta 

de justüicação verbal do orçamento, vou 1êr a Acta da reunião do 
dia 7 de .Agosto deste anno, da Cammissão <le Diplomacia e Tra
tados •.. 

O SR. PREsm&~ - V. Ex. não -está fazendo recÜficacão á 
Acta. 

O SR. GOMES FERRAZ - Estou, Sr. Presidente •. fazendo a 
rectifiéação de omissão no meu requerimento. 

O Sn, PRESID"BNTEl- V. Ex. queria dizer mas não dis!* ... 

O SR. GOMES. FERRAZ - Dizia, Sr. Presidente, que para 
c1esf~er esse mal entendido e rectiflcar e. omissão .•. 

O SJt. l?'BESlDE:ll."'l"B - V. Ex. pôde mandar á Mesa a Acta que 
desejava lêr. 

O SR. GOMES FERRAZ - ... mando l1 Mesa. em o~ediencía 
â. determinação de V. Ex., a Acta da reunião de 7 de Agosto, da 
CommiSsão de Diplomacia e Tratados, destacando o trecho peJo 
Q.ual se verifica (lUe havia. orador escalado para. essa homenagem: 

"Sob a. presldencia do Senhor Renato Barbosa, Presi
dente, presentes os Senhores Dln!z Junior, Oliveira. Cou
tinho, Sanes Filho, Leoncio Ge.lrã.o, Souza Leão e Fernan
des Tavora, reuniu-se bontem esta. Commissão. 

O Sr. Presidente designou o Sr. Salles Filho para, em 
10 de Agosto corrente, !alar sobre u IJrOclamaçú.o da Inde
pendencla. do Equador e solicitar á Ce.mar~ as hornenaçens 
devidas. 

Sobre as datas de :lO e 25 do Agosteo, respectivamente, 
!esta nacional da Hungria e proctamaçiio da Independencla. 
do Uruguay, designou para a. primeira o Sr. Dlnl.z Juniot.". 
declarando que. quanto, a segundn, tomaria o encargo d~ 

requerer as homenagens devidn.s. 

O Sr. Souza Leão (Sobre a Acta) - Sr. Presidente, na Sei!
eão ~e saboado ultimo, quando o noKso brilhante companheiro Sr. 
Barros Caa:~al o.nalysava a ob.ra. da Revolucão de 30, o represen
tante do C('arâ., cujo nome ueclino com a. maior sympe,thia, Sr. 
Xavier de Oliveira, decle.t'0\1 que ella, poderia ter falhado no Sul, 
1nas nii.o no Nordeste Brasileiro, prlnclpa.lmente em Pernambuco. 

Venho oppor a. essa at!lrm(ltlva o meu mais vehemente e !or
mal protesto. A obrn. da Revolur;:ii.o !oi em Pernambuco o que :t'oi 
em toda pa.rte - um ver<ladeiro descalabro. 
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o SR. PRESID&N'l'E: - A .Acta. diz alguma couaa; sobre ls$0? 

O SR. SOUZA LEÃO- Sim. Rdere-se ao aPQrte de S . Ex., 
o Sr. Deputado Xavier de Oliveira. 

Posso dizer da Revolução. Sr. Presidente, o q~ disse o Dr. 
I •'rancisco Morato, Presidente do Partido Democra.tlco '<le S. Pau
lo, a respeito da Dictai!ura Brasileira - foi a mais esteril pha
s~ que a Pe.tria palmilhou na histor!a de sua formação polltlca . 

O Sr. Amaral Peixoto (.Sobre a Acta) - Sr. Presidente, 
deseJo fe..zer a V. Ex. um requerimento para que conste da Acta 
dos trabalhos de hoje o protesto que ora formulo em rela~ão ao 
pleito classista h<mtem ferido nesta Capital. 

O SR. PRBSIDBN'I'E - O nobre Deputado enviará o rcqu~ri
mento ti Mesa. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - D irei apenas duas palavras. 

Quero apenas denunciar á. Nação o processo que está sendo 
adaptado pelos nossos adverso.rios e que vem ferir fundo o s !gillo 
do voto. 

O SR. P!lE:SIPENre - v. Ex. mandará o "Nquerimento á. Me
sa . .A Acta. naoo tem com a eleição classista. do Districto Federal. 

O SR . A1>fARAL PEIXOTO - Mas requeiro a V. Ex . que 
o meu protesto conste õa. Acta. 

O Sn. PRF:sU>E~'TE - V. Ex. deve mandar o seu requerimento 
noto escripto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Quanto á eleí~ii.o de Empre
~ados do Commercio e Transporte h"uve quebra. de slglllo de vo
to, por isso que o grupo organizado pelo Sr. Senador· Jones Ro
cha vot:trla parn supplentef:( nos proprlos nomes. dOl'l delegado~ 

votante~. Appareceram. a.s~;!m 17 supplentes votados no segundo 
escrutínio, e 17 ..-otos teve- o Sr. Eduardo Ribeiro. quando a.s 
instruc~:iíes do Tribunal mandam que eóntente os dois nomes mais 
vot."ldos no primeiro escrutlnlo podem concorrer ao segundo. 

O Sn. CANDIDo PE:ssoo\ - Isso não ca.u.sard. surprem á Cama
ra. partindo do Senador Jones Rocha. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - Mas ha ->utro facto muito rna!s 
ira.ve, Sr. Presidente, ê que peço a V. Ex. conste tln Acta dos 
nossos trabalhos. porque nzemos uma Revolução para melhorar 
o~ costumes pollticos do Pafz. Devemos sentir profundamente 
neste momento o que se estâ passando, deante da ~enuncia. que 
ao Minlsterio do Trabalho !oi levada pelo delt:g.!ido-eleitor Mo.noel 
Ba.rbalho, o qual !'ecebeu de um cabo eleitoral do Sr . Jone~ 

Rocha ... 

O S11. CANPmo PBssõ,\ - Por causa. de S(lldndos como Joneil 
Rocha. ê que a Revolução se desmoralizo u . 

O SR. AMARAL PEIXOTO - ... uma C•-dula com o nome 
do Sr. Eduardo Ribelro para vereador e com o seu proprlo nome 
11ara supplente, "'· dentro. dessa cedula, uma n.,ta de quinhentos 
mil reis. 
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O SR. CANDIDo PESSôA ~ E' a maior ver1;onha qu_e se tem 
visto. 

O SR. AMARAL PEIXOTO - ... de n. 1138.306 da estam
pa 14a, série 2•, nota essa que se acha no Ministerio do Trabalho, 
afim de ser encaminhada ao Syndicato dos Btu-beiros, do qual 
faz parte o Sr. Manoel Barbalho. 

Fica, Sr. Presidente, -este meu protesto perante a Nação. 
contra os processos adaptados pelo Sr. Jones Rocha. Posterior
mente, em outra opportunidade, occuparei a tribuna para dizer 
ao Pa.iz porque não posso mais acompanhar a o.ctual administra
çil.o do Districto Federal, dando <tS motivos que me fizeram dis
sentir da orientação do nosso actua.l Prefeito. (.Muito b<"m; 
muit;.o bem.) 

Em segUida, é approvada a Acta tl-.t. sessão ante
cedente. 

() Sr. Presidente - PasSíl-Se á leitura do .t-~xpediente. 

O Sr. Pereira Lira (l" Secretario) - r>rot.:edt~ :"L leitura do 
seguinte 

EXPEDlENTE 

Ofíicios: 

Do Tribunal de Contu.s. de 22 do corrente. rl'me~tendo 0 pro
~l'sso relativo a.o contracto celebrado entre o Govet:no Federal e 
a Sociedade Ra.dio Atlantka, pura. o estabelecim.:>n t0 de uma es
tn.«;üo radio-diffusora, na cidade de Santos. · 

- A quem fez a requis!cão. 

Do Presidt.>nte do Estado de São Paulo, <.'n\·i:mdo, a. pedido 
da Commissfw Especial do Codigo de Aguas, desta Camarn. sus
gestões apresentadas pel:l Secretaria. da Vill<:iio e Obrm; Public:IS 
de São Paulo bem como de empr-es.1.s de electriddad~ e socie<!o.
de~ ~científicas relativas ao a.qsumpto da re!eric'kt Comm!ssâu. 

-A' 'commissii.o de Cod!go de Aguas. 
Telegrn.mmas: 

De Florlanopolls 
tados - Rio. 

25 Agosto - Presldent(' Camara Depu-

Communico V. Ex. que ausente ainda deixarei compe.recer 
algumas sessões. Saudaç:ões cordiaes. - Carlos G<Jmcs OZiveint-

- Inteirada. 

De S. Paulo - 26 As:osto - Presidente Cam:1.ra Deput.o.<los 
Rio: 

Associ<u~ão Paulista Engenbar!e. reunida asseom'blêa extraor
d!naría lamenta rejeição nobre Camara projecto Moraes Andra-
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de revalidan.do diplomas engenheiros medida justiça viria corri
gir Decreto 23.56!1, espoliador direitos innumeros cidadãos bras1-
lei.ros. - 81/nesw Barbosa, presidente. 

- Inteirada. 

De Floria.nopolis 
tado!J - Rio: 

2S A?osto - Presidente Camat-;a, Depu-

Tenho honra communicar vossencia que na presença emi
nente Sr. Ministro Viação acaba ser promulgada a nova Ce.rta 
Constitucional lio Estado. Respeitosas saudações. _ Nere11- Ra-
mos, Governador. 

Inteirada. 

De Florianopolis 
tados - Rio: 

25 Agosto - Presidente Carnarn Depu-

Tenho subida honra. levar alto conhecimento vossencia haver 
sido hoje, solemnemente promulgada, Constituição Estado Santa. 
Catharina. Attenciosqs saudações. Alta-miro G·uimarães, pr~~ 
sidente. 

Inteirada. 

São, successiva.mente, lidos e vão a imprimir: os 
-·eguintes 

PRO.Tl':CTOS: 

(Primeir:a Legislatura) 

N. 92 A - 1935 

Dispõe sobre officiaes aviad(W'es, submarini&tas <' m.cdicos raaio~ 

Zoa\&tcu do E:rercito c Armada, quando int;alidados em ser
viço; tendo parecer da. C01Mil4stcio de Justi-ça., com .,ubstituti
vo ao 1J"ajecto e ás e~~tendas em. 3" e parecer favorave~ aa 
Com1ntBIIâO de Segurança. ao IIUÕSUtutrvo da Com·missão !le 
.Tusti90-. 

(Vide projectos 76/934. Just. 103 e Seg, !!7/3~ - 1• l:.cg.) 

O projecto n. 76, de 1934, de autoria do illustre Deputado 
Praido Kelly e outros, dispunha sobre of!icfaes aviadores, sub
ma.r!nistas e medicos radiologistas, quando invalidados em serviço. 

Na. justifica~ão do proje[:to ficou dito que, em rigor "niio lõe 
tratava de uma lei nova. mns sim de uma lei e::tclarecedora e ne
cessa.ria !i. exacta app!icação de leis j(J. existentes e que não t~m 
sido, prefeitamente, jnterpretadas.,, taa as de numero 4.018. de !J 
de Janeiro de 1920; 4.206, de 9 de Dezembro de 1!120, c ii.o~;; de 
2 de Dezembro de 1926. 

A Comrnlssii.o de Segurança. Nacional sob o fundamento do:! 
que as v!ctimas de a~cldentes m!Utares de qualquer natureza. silo, 
por egual, merecedoras das vantagens que o ]'lrojecto attribuia, tii.o 
sCimente. aos avlador:es. subrnartnistas e medico~J radiologistas. o!· 
!ereceu um substitutivo ao projecto dispondo que os favores ela 
ic1 serlarn extensivos aos of!!cle.es, lnferior:es e pra~s do Exor~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 28/01/2015 15:03+ Pág ina 6 de 111 

~.196.-

c!to .e da .An:nada, quando invalidados em acto do servi<;o ou p.>r 
lesões adquiridas em combate. 

A Commissão de Finanças, apreciando a materJa., apresentou 
novo substitutivo, corrigindo o anterior, da Com~issão de .Segu
rança Nacional, no seu art. a•. e!s que ali se preserevia Q.ue a 
reforma seria com e.s vantagens pecuniarias estipuladas no De
creto n. 4 .206, de 9 de Dezembro de 1920, isto é, com venéimentos 
do posto ou classe immed!atamente superior, - a que contraria. 
o a:rt. 170 n. 7, da Constituição Federal. 

Afóra essa restricc;;ão. o substitutiYo <la Commissão de Fi
nanças acceita o conteudo do substitutivo da. Commissão de Segu
rança Nacional. 

A esse segundo substitutivo foram apresentadas as segwntes 
emendas: 

1°) Do nosso eminente collega Sr. Levy Carneiro IJara. que l' 

art. lo - em vez de "invalidados em servic;;o e fôr provada a sua. 
invalidez", disesse - ''inYalidados em serviço de sua especiali
dade, provada essa c!rcumstancia em inquerito rigoroso, por um 
ou mais conselhos de investiga<;ão, serão transferidos pa.ra. a re
.se.rva com os vencimentos integraes que estiverem percebendo na 
.occasião do accldente." 

2") Do mesmo douto Depute.do !){l.ra que no art. 4~. depois 'i<> 
""por lnvalldez", ficasse dito - .. em virtude de accldente em ser
viço e nas circumstancias que esta lei mencionar." 

3") Do operoso Deputado Sr. Edmundo Barreto Pinto redi-
gindo, assim, o art. 1•: · , 

"Os o!!icia.es do Exercito e da Armada, inclusive avia
dores & subrnarinista:;, invalidados par accidentes em acto 
do serviço ou por lesões adquiridas em combate e for pro
vada e. sua. invalidez; em inspecção de- saude, por junta 
de tres medicO:!!, ser.lo transferidos para a reserva com os 
vencimentos integraes que estiverem percebendo na occa
sião do accidente ou do combate excluldas as gratificações 
especlaes. " 

4~) As ·outras tres emendi.LS do mel!m~ Sr. Deputado Barreto 
:Pinto, são assim redigidas: 

a) "Accrescente.r ao art. 2" o seguinte paragJ-Qpho uni
co; "Não podem fazer Jlarte da nova fnspecçüo de saudu 
medicos que tenham !uncclonado na junta medica a qUd 

se refere o art. 1"." 

11) "Art. 4°. Fica o Poder Executi-vo autorizado a re
ver as re!ormas por Invalidez que estiverem em . desáccor
do com os preceitos desta lei, aP}:iUcadas, porém, as; ta.bel
las vigorantes ao tempo da ina.ctividade." 

c) "Accrescentar um novo artigo com a sP.guinte re
dacção: uEsta lei é extensiva aos medicas, radialogista.."'. 
sub-offlciae~. InferiorE-s e pracas do ExE-rcito .. , 
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· Não padece duvida que ·o projecto conslste "numa unifica
ção, · mais expliClta. e de melhor interpretação", como '::lem diss.e 
o Deputado Sr. Plinio Tourinho, dos Decretos ns. 4.018. de 9 de 
Janeiro de 1920; 4. 206, de 9 -ie De~mbro ·de 1920. e 5. 085, <Ie 2 de 
Dezembro de· 192.6. 

COm effeito assim o· ê. 

O proprio dispositivo que estende vantagens aos reformados 
em epocas anteriores, já. existe no ar t . 7• do Decr et q . :4.026, de 9 
de Dezembro de 1920, que a.sslm <J.eclara: · · · 

" Esta lei retroagir!i. ao pessoa!. ou pessoas de suas fa
mílias de que tratam os arts. 1•, s•, e 4" e seus paragraphos 
e que estando nas condições do art. 2• tenham sido vlcti~ 
mas de accldentes em serviço de a v1açã.o m!lltàr e m qual
quer tempo. ~ 

:Por isso, razão de sobra tinha o íllustre Deputado Sr. Adol
pho Bergamini quando o.ssim se manifest ou na Commissão de 
Justiça. de que foi ornamento: . 

· "Tanto o projecto, coino os ;;ubstitutivos, conforme 
e.centuã.mos, estendem as vantagens q'ue ·propugnam, aos 
reformados por invalidez em épocas a nteriores a. lei. 

Póde !azel-o a Camara? 
.Juridicamente, póde. Cremos qu~ não se creaxn encàr

gos novos, o que obrigaria a observancia. do art. 183 da. 
ConstitUi<;ão, mas, praticam ente, redundaria. na reví~ão de 
r eformas ja. <:oncedidas afim <la pol-as em consonancla com 
os preceitos lege.es. " 

Isto posto: 

A8 emendas do douto Deputa do Sr. L E'vy Carneiro limitam. 
de accordo com o pensamento do legls!e.dor, os favores legaes a o'> 
'·Invalidados por accidentes em servt~os de sua especl.ll.lidade", pro
vada essa clrcumstancia em inquerltos rigorosos por um ou ~h; 
conselhos de lnvo!stlgação. 

Evita-s~. assim, uma Jnterpretac;ão exten~lva em favo!' dos 
nccidentados !óra dos ca.sos previs tos na. lei. 

Del·era, portanto, dita..s emendas merecer acolhida. 

O nobre Deputado Sr. Barreto Pinto tem razão quando na. 
justificacão de sua . pr!ml!!lra. eménda. -declaro. que não se está., mais, 
votando uma le1 apenas para o!!lcl.aes aviadores e subma.rJntatas, 
como dispunha o primitivo proj&eto, mM uma. lei de carncter 
p~. . 

A sua. emenda. ê, porém, defeituosa, eis que manda que os 
favores da. lei s e restrlnja.Jn aos offlciaes do Exercito ~ da. Arma
da, inclusive aviadores e submarlnJstas, ficando excluldos, sem 
:usto motivo, os .sub-o!ficJ&es, interiores e pra~:as. 

E' verdade que a sua emenda: n . 4 dispõe que: a lei é exten
siva aos medicos. radiologistas, sub-otticlaes e praças do EUrct
to . Ma8 a injustiça continuou porQU& continWU'a.ln excluidos dos· 
tcvores da. lei os medioO.s radlolo!Pstae, eub-off!cfaes· e pra~s da 
.Armada. 
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:Na sua terceira. e0,1.enda. o mesmo esforçado Deputado visa 
prohfuir qne os medicos que funccionaram na primeira. junta. medi
ca não possam ser peritos na nova. inspecc;ão medica que, nos 
termos da .. lei, tunccicnarâ. com um anno de 1ntet-vallo. 

N:;to vejo razão para a providencia lm·ocada, antes· percebo 
inconvenientes na sua execução, como e. difficuldade de novO:!! 
znedicos para. a segunda inspecção em t-egiões militares, fóra desta. 
Capital, de e:ltigUo corpo medico. 

A ultima emenda do Deputado Sr. Barreto Pinto dispõe que 
o Poder Executivo fica autorizado a rever as reformas, por in
validez, anteriormente deferidas e que estlver-·~m em desaccordo 
com a lei, enquadrando-e.s nos novos dispositivos, mas com as 
"t:l.bellas ·vtgorantes ao tempo da inactiv!dade. 

~ão perceho van,tagens na autorização. 

A lei anterior, o Decreto n. 4. 02 6, de 9 de Dezembro de 1920. 
J>L estendia aos reformados anteriormente os fa<1or-es da lei n<lvu. 
Egual pensamento dominou os actuaes substitutivos e, .segundo 
pt>nso, muito_ justamente. 

Não -passa muito d& uma ®zena o numero de servidores da. 
Patria, gloriosamente sacrificados em sua mociUe.de, em benefi
cio da defesa nacional. 

Por que se lhes negar os favores dn. lei novo., pagando·lhes 
com uma pequene. compensacão mater1al tamanho sacrlticlo? 

N~stes termos, aceeitando algumas das emendas e <:.oncWan
do-as com o anterior substitutivo, ap~ento o segulnte 

1Art. 1o. Os ot!lcú:l.es, sub-oftlclaes. Inferiores e pracas do 
Exercito e da. Armada quando invalidados por accidente em ser
viço ~ sua e :speclallda.de ou por lesões adquiridas brn eomba.te; 
provadas essas clrcumstanclas em inquerlto rigoroso. {l()r um ou 
mais conselhos de investtga.ção, serão transferidos pare. a reser
va, com os vencimentos integra.es que estiverem recebendo na 
na oceasião do accldente. (§ 2~ do al."tigo 34 do Decr-eto n. 4.01~. 

de 9 de Janeiro de 1920). 

Art. 2. • Se !lnodo um e.nno de invalidez contlnuarent sob os 
mesmos padecimentos e no mesmo estado de se.ude, comprovado 
ainda por- nova .in!lpecção medica, serão promovidos ao posto 1m
tnedlato iudependente de vagas. (Decreto citado. n. 4.018. de 9 
de Janeiro de 1920, art. 1", letra it.) 

Art. 3.'" Uma vez promovidos •ao posto imm1ldlato serão 
reformados de accordo com o a.ttestado fornecido pela junta -de 
:lnspt'1cção medica: 

a.) lesão produzindo incapacidade para. o servlco militar: re
forma nc posto ou classe com todos os vencimentos da activa. 
com exclusã-o -das grati!icac;ões especlaes dos serviços de aviação 
~ subme.rinos . 

b) lesão produzindo i nvalidez para qualquer trabalho, exi
gindo cuidados especlaes: reforma após o promOÇão ao POllto ou 
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ciasse iznmediatamente superior, com os vencimentos íntegraes. 
com· exclusão das gratificações especlaes de a.viaçiio e submarl
nos, se a victima tiver uma s6 p-essoa de familia e mais 50$000. 
30$00.0 ou 20$000 niensaes por pessõa de família, n.ccrescida até 
o limite de seis, conforme se trate de o!ficial .. sub-official, · infe
rior ou praça. 

Art . 4• - Esta lei ê extensiva aos officiaes, sub-officiaes. in
feriores e praças de aviação, s ubmarini.:ltas e aos medicos. radiolo
gistas do Exercito· e da Aramada reforma-dos em virtude de acci
dentes ·em serviço, nas circumstancias que esta lei menciona, em 
~pocall anteriores á decretação da mesma. 

Art. 5.• Revogam-se as disposições em contrario . 

Sala da Commissão de Constituticã.o e Justiça. Agosto de 
lll35. - GOdo/reclo Vianna, Presidente. ..,;_ Arth.ur Santos, Rela
tor. - Ascanio Tuàino - Pedro AZeiZo, vencido quanto ao dis
po~itiyo do art. 4 .o Nã0 posso fugir ao seguinte dUemma" As re
formas já. felte.s não ob~eceram aos preceitos da lei vigente ou 
vão ser alteradas pelo })roj~cto a ser convertido em lei. No pri
meiro caso. devem os interessados recorrer aos tribunaes, poder 
competente para a reparaÇão das lesões de direitos indivtduaes; no 
segundo caso, não póde a C(tmara alterar, pOr dfsposic;:ão especial, 
reformas já. concedlda.s, em face da prohibição do art. 39, n. 8, 
letra d, .aa Constitulc;:ão -Federal. - Domingos VieiTa., de accordo 
com o voto do Dr. Pedro Aleixo. - Ocrr!os Gomes de Oliveira. de ac
col:'do com o voto Pedro Alelxo. - Let:i Carneiro, acce1to o ar.. 
4u da emenda substitutiva, por entender que não incorre n~ cen· 
suro. do dispositivo constltuclonal invoc.a.do pelo Sr. Pedro Alei
xo. Não se trata. a meu ver, de "dispoaiçãc cspecia!u que altere 
aposentAdoria; ao contrario, ê uma disposição geral, sem feição 
personalista, que fi. Constituição teria querido prohlbir. Não se 
comprehenderla que o Poder Legislativo não pudesse alterar apo~ 
sentaclorias concedidas nem mesmo mediante regra s de caracter 
çeral, por motivo de interesse publlco, sem lesão de dir€lt o dos 
J)roprlos aposentados . seria dar ás aposentadol'ias a. immutabUI
dade de que as coisas humanas nunca. se podem revestir _- e, o 
que seria peor. tolher a acção legislativn., ainda quando lncontes· 
ta v-elmente justG · e bene!ica. 

PARECE« DA COlloUliSSÃ.O J>B SEGUR.\NÇA 

O projecto em apreço, dispondo sobre os ofticiaes aviadores. 
subma.rinlstas e .medfcos ra.d.lologisw dÓ Exerc ito e .Annada.. 
quo.ndo invalidados em serviço, vem sendo .est'ada~o desde· a · i• 
Legislatura, tendo PQSSado pelas Commtssões de .Justiça, Segu
ran<:a e Finanças e merecido a a.ttenção cuidadosa de todas essas 
Commissões. 

Voltando agora a esta Conunissão de Segura nça para mani
festar-se sobre o substitutivo formulado pela Com.missão de Con:
stltutção e .Justiça, julgamos merecer, o mesmo substitutivo, ple
na approvação dada sua dare. e logica justificação apresentada 
pelo Relator, Sr. Deputado Arthur Santos. 
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Sala. da Commissão de $egurança. 24 de .Agosto de 1935. -
•PlinUi' Tourinho, Presidente".em exerrilclo. --:. AU.piq O(lsfalla.t, R~
""/4tor. · - .A.del'l'lt4r Rocha. - ·Anto-nio Perei-ra. I.Mno.. - DO?Íl.fn:
uos Vel!c.sco. - Humberto Moura.. - Auenor Monte. 

EME:sDAS EM' 3"; IDSCUSSÃO A QUE s& JtEPJ;:REM OS PARECE:RES 

Ao a:rt. · l. • 
.vada, ·a·. sua •• :" 

N. 1 

Em vez de invalidados em serviço e tôr. pro-

· Diga~se: "invalidados por accidente ~ serviço de sua es
pecialida<le, provarla. -esta circumstancia. em inQ.uerlto rigoroso 
por um ou mais conselhos de investigação, e a .•.• "· 

Ao art. 4° - Depois de: "por invalidez". 

Diga-se: "em virtude de accidente ·em servjç:o nas circurns
Úz;ncias que está lei menc~ona." 

Sala das ~sões, 11 de Junho de 1935. - Le't-"i Oa.rnclro. 

N. 2 

Redija-se, e.ssim, o art. 1•· 

"Os officiaes do Exercito e da Armada inclusive a.vladores e 
submarinist"al3, quando invalidados por accidente em a.ct0 de ser
viço ou por lesi:Ses· adquiridas em combate e fOr provada e. sua. 
invalidez, em· lnspecção de saude por junta de · tres .medicos, .'se
rão transferidos· pa:r-a. a reserv:1. com os vencimentos lntegra.es· 
que estlvel"em 'Percebendo na occasião do· accidente ou 'do com
bate, exclui<ie.s ali gratlfl~ões espec!aes." 

De.ante do que decidiu a. Commissã.o de :Segurança. em 21 do 
Novembro de 1934, já. não estamos votando, apenas, _lei para. ofii-· 
ciaes aviadores ou submarinlsta.s. 

Dahl a necessl.dade de ser dada outra reda.cção a.O artigo_ 1°·. 

Sala. das Sessões, em 11 de Julho cie 1935. - Edmu.ndo. Bar
Teto Ptnto. 

N. 3 

,Redigir, assim 0 art. 2•: 

"Se findo um anno de invalidez, contluarem sob os mesmos 
,pade~imentos e no m~mo. e~tado de sa.ude comprovado a!nda. 
por ~ova inspecç~ de saude,: serão promovido's ao posto. 1mme
diato independente dé vagas, sendo reformados, em seguida. com 
f'~S ."vantagenS gue lhes competirem:" 

Accrescentar o seguinte paragrapho: 

Pàragr3.pho unlco - Não podem tazer parte da 'nova.· inspec
~ão de saude ··medicos 'que tenham, tuncclonado na: junta; medica, 
.a· que ·se reterEi o' art~ 1o: ,· 
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Sala d8.'3 Sessões, em 11 de :.Julho cte 1935. 
reto Pinto. 

Edmundo · B(w-

. I 

· N. 4 

Redija-se, assim, o art~ 4~: 

''Fica: o Poder Executivo. autorizado: a revt;l:" as. reformat:l·_por 
invalidez, que estiverem em desaccordo com os preceitos desta lei, . 
applicadas, porém, as tabellas vigorantes ao tempo da inactivi- · 
da:dec,. · · 

Sala das Sessões, em 11 de Julho de 1935 .. 
reto Pinto. 

J ustifíoo,ção 

Procul:"ei seguir o ponto de vista m.ani!estado pela Commis· · 
sã.o de Justiça, ern .seu parecer de 31 de Ja:neim .deste anno. . 

. ,Reservo-me. entretanto, ~ direito <le .. tomar parte na. ~cus
são quando a. questão fôr . ventilada. na Commissão de Finanças 
(art. 70 do Regimento) . 

.. . ,SeJa, das Sessões, em 1l de Julho de 1935 . . - Edm-und ·.Bar
-r<:to Pinto. 

N. 5 

Redija-se, assim, o art . 

. , "Esta lel ê extensiva aos me~i!cos radlologlste.s, sub-of!!claes,. 
Jr,t~.>riores . e praças do Exercito. " 

Sala <las Sessões, em 11 de Julho de 1935. - Edmu-nd{, Har-
1"eto Pinto. 

rHOJEC'l'O N. 9 Z. l)J;: 19 35, l • LIIXliSIA1'tl'IVu QUE llEC'.Ill8EU SU11STI'rUTI\'9 

IDA C~;!otMISSÃ.O .OE JUSTIÇA 

Projecto a que se referem os parecere" 

O .Poder Legisla:tivo decreta: 

Art. 1. • Os o!!lcla.es aviadores, submarinis~ e medico~ i:e.'
diologista.s da .Arma-da e ·do Exercito, quando Invalidados em ser
vi~o e fOr p.rovada a sua ·invalidez por junta medica ·em !ns
pe_c~ã() de aa.ude, serão transferidos llll.ra. 'l. Reserva, com. os ven~ 
cimentos. lntegraes que estiverem percebendo na occa.sião do. ac· · · 
cldente {§ _2° do art. 34 do Decreto n·. 4.018, de 9. de Ja.nelro ·ae · 
1920). 

Art. 2~. Se !indo um anno de invalidez continuarem sob os 
m~.imos padecimentos e no mesmo estado de saude, ·comp-rovado 
ainda por nove. lnspecção medica, serão promovidos ao postQ. im
medlato independente de Va.gas. (Decreto · citado n. 4. 018, ~e 9 · 
de_ .fa,n~?· de 1920, art, l 0 letre. d:) • 

. ·.~t. a~. Uma vez promovidos ao posto imme<Jili.to serão re·
for.mados com as vantagens pecuniarias que lhes competirem, de-. 
accordo, com : O que dispõe o Decreto n. 4.206 de 9 de Dezembr& '
do.l92Q •. · . 
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Art. 4. 0 Esta lei é -extensiva aos sub-otf!cia.es, . inferiores e 
praças de aviação e submarlníatas, e 8e·us e!feito4 a.i!lranger® os 
o.viar/Qres. sulAmar'ni.8ta3 e me!Ucos T"<Ldiologistas rej~a por 
-invalidez em épocas anteriores á decretaçã.o da mesma. 

Ar f. 5." Revogam-se as disposi~ões ern contt'arlo. 

sala das Sessões, 17 -de Dezembro de 1934. - Prado KeUv . 
.A.sdru.llal G11)f!er ãe .A;zeveilo. - Nilo de Alvarenva.. - <Jotki

tredo Vian'II>G. - Nogueira Penião. - Moraes Pawa. - Luil: 
Sucupira.. - 1A'7110 Ma.chaáo. - AntJ.:mio Ro'arigues .Mo%0:rl 
Lago. 

Sl.TBS'i'lTU'nVO W. CQ:MMlBiiiÃO D1i1 SEGURANÇA }..0 PROJECTO N. 76, DE 1934 
O Poder Legislativo decreta: 

Art. 1." 01-1 offlclru:!,s aviadores. subma.rinistas e medicas ra
diologistas da Armada e do Exercito, quando invalidados em ser
viço e fOr Provuda t1. sua invalidez por junta medica em inspec~ 
cão de saude, serão transferidos para a Reserva, com os venci
mentos integraes, que estiverem percebendo ·na <:~ccasião do accl.
dente § 2• do art. 34 do Decreto n- 4 .01&. de 9 de Janeiro de 1920) . 

.Art. 2. 0 Se findo um anno de invalidez continuarem sob .,s 
mesmos padecimentos e no mesmo estado de sa.ude. comprova
do ainda 'Por nova fnspecc;ão medica serão promovidos ao psto 
b:nmedia.to independente de vd.gas. (Decreto citado n. 4. 018, de 
9 de .Ta.n~iro de 192(}, art. 1. 0 , letra d). 

Art. 3.o - U:ma vell! promovidos ao posto immediato :llerii.o re
fonnados com e..s va.nta~ns Pecuniarias que lhes competirem. de 
a.ecordo com o que ~lle o Decreto n. 4. 206, de 9 de Dezembro 
de 1.920. 

Art. 4°. Esta. lc.! 6 extensivo. as sub-of!ic1aes, inferiores e 
pra.cas de a.vlac:ilo e tcubmurlnhsta.s, e &eus effeltos abrangerão aos 
aviadores, submarinlew e medlcos radiologistas reformados por 
invalidez ~ é1looaa antt!rlorca á. r!ecretaçã'b da. mesma. 

A'rt. I) o. Extende•lle tambem esta lei aos ottlc~es, sub-ofli
(':iaes. inferlore!l l' pru<;a.K do Exercito e da Armado. quando lnva
lldado• por accldentl' ·em neto de servi~o ou por lesões adquiridas 
em comoote. 

Art. 6." Revo~m-lle a.s lllilposições em contrario. 

Sala. da. Commlssão de Seguranc;a, em 21 de No'l'embro de 
1934. - Ma.uu:nr.ãei!J de Almeilfa, Presidente. - Augusto Amarot 
Pel:r:oto Junior. - Generoso Ponce Filh'V·. - .Silva Leal. - De
-metrio Mercio Xavier. - Aztip~ Costallat. 

O Podet Legislativo decreto: 

Subatitutivo da OOm'))ÚBSão 'de Fi7l(tnça.s ao proj~cto n. 7S de 1934 

Art. 1.• Os of!iciaes aviadoree, submarin)stas ·e medicas ra- · 
diologlstas da Armada. e do Exercito, quando .fnvallda.dos em ser
Tiço e fOr Pl"ovada a sua invalidez por junta medica em fnspec
-ç:ão de sàude, serão trana!er.ldo.s para. a Reserva com ·os. venci
mentos Jnte~es, que estiverem percebendo na occaslão do acci-· 
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dente (§. zo do art. 34 do Decreto n. 4.018~ ele 9 de Janeiro ~t> 
1920). 

Art. 2~· Se ffndo um anno de invalidez continuarem sob os 
mesmos pad-ecimentos e rio ~esmo estado de saude, ~o~provado 
.ainda por nova ins~cção medica . .serão promovidos ao posto bn
mediato independente de vagas. (Decreto citado n. 4.0li de 9 
de Janeiro de 1920, a.rt. l. • letra à) . 

.Art. 3.o Uma. ve:z: promoviidoa e.o posto itnJnediato serão re
formados de accordo com o ·attestado fornecido pela junta. de ins
pecção medica.. 

o:) lesão produzindo incapacidade parn o serviç:0 militar: re
forma no posto ou classe com todos os vencimentos Q.a activa. em 
exclusão das gratlficaç:ões -es~claes dos servi<;;os de avilição e sub~ 
marinos; 

11) lesão produzindo I.:Í:lvali:déz para. qualquer trabalho, exi
gindo cuidados especiaes: x-e forma. a.D6s promoção ao posto ou 
classe immediatamente superior eom os vencimentos integra.es 
com exclusão das gratificações especia.es de a.-iaçã.o e submari
nos, se a. victima. ttver uma só pessOa. de tamilia, e mais 50$, :lOS ou 
20$ mensa.es por pessoa cie familia accrescf<la. at~ o limite de seis, 
conforme se trata de oftlcial, sub-officJal ou inferior ou pra«::a. 

At-t. 4°. Esta lei 6 extensiva aos .\>Ub-officiae:;, inferiores t' 

l)raçaS <le avia.c;ão e submarlni!rta.l!, e seus effeitos a'brangerão aoe 
e.vladores, submarlnistas e m.edlcos radiologistas reformados por 
inva.If~z em épocas anteriores â. decretaç:ão da mesma.. 

Art. 5. o Extende-se ta.mbem esta lei aos o!ficlaes sub-o:m
ciaes, inferiores e prnc;as cio Exercito ~ da. Armada quando Inva
lidados por accldente em acto de serviço ou por Ies~ adquiridas 
em combate. 

Art. 6°. Revogam~se as disposições em cont\•;trio. 

SeJa. da. Commleio de Finanças, 24 de Junho de 1935. -
João :S,»n.pUc1o, Presidente - FT'CIIIÇG Filho. - GratuUo:no ]J'fi
to. - Carlos Luz, eom restricc;ões, - Co:rtk>8o de Me!lo Netto. 
- Mira-ndo: J~~~níor. - Henrique Doddworth, com restricções. 
Arn~ B~to.!. ~ Dcn.lel de Carvallul. :-- Jocio Gulma~s 
Perl.ro Ffrme.za. 

N. 135-A - 1935 

RS'VlgOrd.. por àol.! a-nrn~" o: v~c· tÀ~ ultimo ca·ncursa par~ me~ 
díco dG PoJicfa Mflltar do() Districto Feder-al; co-m. parecer f(J,o

voravel t1o C'ommúsõ:o d.e Segurança. 

{Segurança 26 :..._ 1" Legisla.tura.) 

o J)reSente' pro]ecto ·..-.iaa aproveitar no quadro de saude aa 
Policia :Mllltar, alguns meàtcos a.pprovados no · ultimo concurso, 
realizado em 1934. 

A lei que regulamenta. o concurSo determina, que o direito 
ã' nomieaÇão dos eandi<latos classlficàdos não subsistirá além de 
11m • atino,- éonta.do da. às.ta~ dÓ. . reáUZação·. 
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E', .. r~lmente um prazo muito pequeno, .so);>retud?•. em -!)!e 
tratando de medicas. 

Além .d~ mais, no caso v~rtente, trata-se. de rigoroso: con
~uroo, '.tanto ·assim que. -dos 28 candidatos . examinados, aptl~ 

:.1& lo~rare.m approva.ção. 

· · O projecto não traz on us ·á Nação e nem prejudica á. Policia 
Milltar. Desse modo, sou de parecer que seja approvado. 

Sala lia Cornmissão de Segttranc:;a, 24· de Agosto de· 1935. 
Pllnío TcurmT!-o, P'fesidente ·em exercicio. - .4.getwr Monte, Re~ 
Iator. - .A.delm.ar Rocn.a.. - Antonio Pereira. Lim!l.. - Domin
pos Vellasco. - Humberoo Moura. - A.Zipio Oa&tallat. 

PROlli:CTO 136, 1' ~ISLA7'1IRA, A QUE SO: llEFEtu: O E'A.ltBCI!llt 

Art. 1.~ Fica. prorogado por dois (2) annos. a partir de 1 
de Agosto de 1935, o prazo· de validade do concurso :t~a.ra primei
ro tenente medico da Policie. Militar do Dl.stricto Federal, realiza
dó em'1934. 

Art. ·2.• Os ca.ndidátos apprciva.dos no referido concurso· se
rão aproveitados, obedecenid.o .ã.. ordem rigorosa de .clas.sitícação • 

. Art. .3• R-evogam~se as disposições em contrario. 

Sala. das sessões, l.1 de Julho de 1~35. - Pires. 04l!080. 
·Freire de .4:n:ã~. - Ribeiro Ju.niOf'. - A.d'.elmcJ,r Bocha. 
Lino ·Maelt<r4o. - Ger.ao~ Ma1'qu.es, ·- Eliezer M01"eíra.. - !.Ali, .. 
àe!ino Gomes. - -:Abelardo Marinho. - Bcllto Costa. Junfor. 
No queira Pe11ldo. 

N, 191-A- 1936 

(Primeira Legislatura) 

Crmceàe o credito especial de 70 :000$000, pGr(l. a~r d'.ea:per<l.lf com. a.a 
commemoro.ções dct d-ato. de 7 de 8e1em.bro; cc:im pGrecer con
trario da CcmumiS~ão de l''inanÇCZ& e Orcamtenio e voto em ce .. 
parado elos Srs. J'ed,ro Firme~ e Co.rloa Luz. · 

(Finanças e Orçamento 21~ - ,19_35 ·....:...1• ·Legislatura) 

Rec:onb.éeendo, em'bo:re., os elevados intuitos ào projecto, a. 
Commlssão de Finanças sentê-se no dever de aconselhar· a. . sua 
rej€lçáo dada. a sltua~ã.o tinance.lra. do Paiz, a impropriedade dk. 

verba indlellÕil para CUilteio da. 4espesa.. & ·.a tradlcão . ja. estbele
cida. da commernora.ção ·da data.· sem necess.klade de recursor;r es
peclaes. 

sala da. Commlssão, 2G de Agosto de 1937. - Joõ.o StfA.pli
clo., Presidente. - Het~rique D~rth, Reitor - Grn.tultam> 
~ IB11it:t~. ~ CMãoS() de. Mello Netto. ~ Á.~ B4Btoa. 
Oiement~ Mant.J4tL · 

COJ!fOrme já t~ sido largamente divulgado. peia. imprensa, 
prapara.m-se, este anno. gre.ndea festas co111memora.Uvas 4a ~t& 
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da 1nd.ependencia brasileira. Para. orsa.nl.zar o programma. das 
festas e. dirlsir a sua. execução, formou-se urna. commis8ã.o ·de 11-
lustres brasileiros, e e. Marinha. de Guerra Nacional terá:. papel d& 
relevo nas_ commemoraç<ies, · 

.A Conunernoraçã.o do Dia da Patria, segun~0 a justa obserYa-
·. ção do 'jorna.Hsta. Austregesilo de Atahyde, "será. uma festa. :cl& 

compromisso com o destino do ·:srasil, a .::-enovaçii.o da. alllanca· do 
Povo Brasileiro eom as !orças fecundas que constituem o seu pa
trimonio, para tornal-o XllfUOr e mais !nvejavel." 

E' que "as nações vivem dessa e:xa.ltac;:ã<. permanente, porque 
o enthusia.smo é o clima. proprio nos grandes emprehendimentos"'. 
Evocando-se <IS feitos do passado, rea.ftirma-se a crença. no fu
turo da nacionalidade, unida, e forte, 80b o lemmo. da ordem e do 
progresso. 

Sentindo a finalidade pa.trfotlca de umn commemora~ão condi
gna do dia da lndependencia, os Deputados Cafê Filho e Carlota. 
Pf'relre. de Queiroz apresentaram o projecto que tornou o n. 191, 
é.utoriza.ndo o Pl'l!sldente da Republiea. a. abrir o credito de e&t~n
t:t contos de réis, paro. o !im de custear as -despesas com a com
memora.ção da data de 7 de Setembro do a.nno em curso. 

Como se vê, tra.te.-se de uma. a.utorizaçii.o ao Poder Executivo, 
que delta. se utilizo.rll.. no todo 11u em parte, contorrne o maior ou 

. menor. vulto do prograrnrna. do stestejos 1)atriotlcos, para cujo 
brilhantismo os poderes publicas t.;m o dever de concon-er, sub
vencionando-os, porque elles sen·em para melhor. gravar na aJIJUI, 
da!il popUlações o senttmeuto da. Pa~la. e dos õeveres dos cidadãos. 

Quanto á. maneira. de custear as despesas decorrentes inéllc.am 
os· autores do· .projecto sejam os respectivos recursos retirados <1::1. 
verba. destinada a "Subven<;:ões .do M:lnlsterio <In Educacã.o e Sau
de Publica.." 

Tratando-se de uma. obra de instrucção - de instruccão cl· 
vica - as conunemora<;:ões do dia. da. independencla. poderão ser 
custeadas por verba de subvencões ·que, assim, esta.:-á. tendo appli
(•açâo de accordo com o fim a que foi destinada, cumprindo ape
na.s escljU'ecer que a despesa correrá por conta da sub-consigna
ção 27 da. verba. . n •. 1 d_o orçamento -vigente do Ministerio. da. Edu
cação. 

Is.sO, .posto, a. Commissã.o de . Finan<,1as é -de parecer aeja. av
provado. o projecto n. 191, de 1935. com a seguinte. 

Redija-se assim a part<: . final: 

" . . . devendo esse. q ua.ntla. ser retirad~ .. da sub-con.slgnAc;:ão 
-!'·· 21, . .da ;verba. 1• do _art. 7°, da. ·lei n. 5, de .12 d_~ ~ov;e~D:bro 11e 
~9_~4; .revoça;~ as. dls_posh;:ões em .contrario. " 

· .: · Sitla da Com.mlssão ae· ·Finanças; 26 de Agósto de '19-35. -
Péitro -Fi~~ ,:_i ' ca.rzo-8' ·Lu=. ·com restrle<,:&>s. 
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LEX)ISLA.ÇÁO CITADA 

Sub-consignação n. 27 CfG. verba n. l, <lo art. 7° oo lei n. 5, 
de 12 _de Novembro de 1934: 

"Para attender ás despesas com obr as de caridade e instruc 
eão a que se refere o art. 11 do Decreto n. 21.143. de 10 de 
Mar~: o. de 1932, <i e accordo com a legislação eSPecial que vier a 
.ser vóta.da pelo Poder Legisla tivo" . 

rROJ'ECTO N. 191, 1• l.EGIS~TUltA, A QUE, S!'! REFERFJ O PAitECER CO~R.\1UO 

A Camara dos Deputados resolve: 

Artigo unico . Fica o Presidente da R epu!Jlica .autorizado a 
abrir o credito de setenta contos (70:000$000) para o !hn de 
custear as despesas com as commemor~ões da data de 7 de Se
tembro do anno em curso, devendo esSa. (luantia ser retirada da 
verba destinada ás subvenções do Ministerio da. Educação e Sau
de Public:l.; Tevogadas as Q!sposicões em contral'io. 

Sala das Sessões, 10 de A~rosto de 1935. - Oa,fé Fftho. 
Carlota Pereira de Quefroz. 

O Sr. Presidente -Está. í inda a leitur::~. do Expediente. 
Tenho sobre a Mesa. e vou submetter a votos o seguinte 

REQUERIMEN'l'o 

Requeremos seja consignado em Acta. um voto de pesar pelo 
passamento do Dr. Ulysses Machado Pereira. VIanna, que fo1 pro~ 
fessor honora.rio da Faculdade de Medicina de Recl.t'e, .docente da 
Univex-sldade do Rio de Janeiro ~ psychiatra da. Ass!stencla a Psy~ 
chopathas no Dlstrieto Federal . 

Sala. das Sessões, 28· 4e Agosto de 1935 . - ."':«11i-er de Oti-vNa. 
- Fabin Soàr'é. - 8imõc11 Barbo8a . - Domtnoo• Vieira. -Heitor 
M(J.ia. - .d.nto-nio Góes. - .d.rnaldo BMtot . - Satm:>4kl Corrta. 
- Pro.do K e!lv . - H . .oinn.es Dla11. - 0(J.rio1a. P. de QUeiroz. 

jA.pprovado. 

O Sr. Presidente - Vou submettel:' a ''otos o J:Jeguinte 

IU!QtrKRDai:l!I."'TT 

Requeremos a. 1naer<;ão de um voto de pesar, ne. Acta dos 
trab:J.Jhos desta Camara, pelo fallec1mento occorrldo nesta Capital 
do Dr. Luiz Mendes, brilhante jOrnall.llta. que tanto dlgniticou as 
leí:.ras patnas. · 

Sala das Sessões, 26 de .Agosto de 1935. - DommgOB -v~. 
- .ArnGl.do BMtOII . - Sltm.ões .BGr.bo8á. - Antonw Góe11. - HmtQf' 
Maia. So-uza LeãQ. - G~ Fflr1'fJ4. -

.Al)prova.do. 

O Sí-; Gomes Ferraz (Pe~ t>r4em) - Sr. PNsl<lilnte, 1 ... 
·vando ao conhecimento ·da MeSQ. que se desobrigou de sua. honro$~ 
i,neumbencla_ a comm.Jssão nomea.da por V .. Ex • .parta. representar 
a Caina.ra. dos Deputados na8 soienn!dn.des c1vico-m1lltaNs_, r-.11" 
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zada.:~, hontern, em homenagem a-:~ '' Dia do Soldado··, valho-me 
desta !etiz oonjunctura. para. affínnar que ~m . inspirada andou 
a Nação escolhendo para. symbolo do soldado brasileiro o inclyto 
e legen<Iario -duque de Caxias, cuja figura singular. nos rastos da · 
histona ~tda, cotnpendia e concretiza todos os triumphos, todos 
os heroismos e todas as victqrias do Exercito Nacional. 

O ~. Presidente - A Camara fica inteirada. 
Ha e.inda. sobre a Mesa e vou ouvir a Camara sobre o seguinte 

~queremos um voto de congratulações <hl Camara dos Srs. 
D eputados, com o Estado de Santa Catharine., ~la promulga~o, 
hontem. da sua Certa. Constitucional . 

Requeremos, outrosim, seja tele.;-raphado á. Constituinte cla
o:g:.elle Estad? e- ao seu Governador, com identicos votos. 

Sala das Sessões, 26 de Agosto de 1935. - Diniz Ju-ni·.)r. 
~-1.!<oanto Tubi?w. - Abelarào Ma.rh,ho. - Pereira. L;ra.. - Tei
a:-&-ira. Leite. - Ca.rtEoso tle M ello Netto . - Fra.ncisco Pereira . -
c . de Moraes 1AnM-ade. - Del{f.rtt MOf'eira-. - Ju.sto ele MorlU's 
- Fabio àe Camw.rt:/Q Aronh4. - Fernand:o Lint.a.. - ~es Fer
raz. - Leoncio Ga.lrcio. - Sutmpa.io Corrêa. - Antonio Góes. -
r•baldo Ram4lkete. - Monte Arraes. - H ettor .Jfaia. - .'l.uenor 
Monte. -Martins Vcras. - Dcmz.im.go., V ieira. - Praào Kf'lly . -
Pe d.ro A.lei:ro. -Arnaldo Bastos . -.Xavier 'de Oti-teira . - Stmões 
Barbosa.. 

O Sr. Diniz Junior (Pela 10rdem) - &Lnta C•ttharin;~. :::;,· 
Presidente, acaba. de Integrar-se, definitivamente, no reg!men dt~ 

lei. Sua Constitulc;;ão fol promulgada. 

O eplsOdio enche de Q.legria. um povo dt> raras qualidades. 

TOdas os terras possuem uma. alma que se aPoliSa da gente. 
De\:S permittlu aos catbarfnenses a fortuna de um berço, em que 
o ar. temperado pela. salitrogem viva do Oceano ou cortante das 
invernl.o.s bravas do planet...'\, ;, um desafb :U. ener~;!m~ human:.ts. 
Somos, a um tempo, marujos e cavallelros. E' um signo de aven· 
ture., colhido no Infinito do mar e no a de perder d'olhos tlas 'me· 
setas verdes, ondulantes. Nascemos com a v1.sâo dilatada sobre um 
pruco em que as dlstanclas deslumbram, mas se não deixam a~
ca.r. O scenarJo am:Pikl a. lmagfnacito, alarga os desejos, convido. a 
~r livre. 

As ultimas elelc1Ses, em Sant:L Catharlna, prologo deste acto 
luminoso da. reconstltucfonal!mc;ii.o. revelaram o esplrfto de lnde
pcndencla dos barrlgas•'I)Crdc . De urnas, que somma.varn cerca de 
o1tenta. mil votos, a. vlctortn., e6 v1r1a a tixa.r-se para qualquer do« 
partidos nas derra.4e1raa centenas de sobre-oartss abertas. 

O espectacuio orterece-ae-nos, ainda, JlOr sua face de CJlltur:l. 
J)'olit1ea.. 

Somos, tambem. Sr. Presidente - consinta-se-nos 3. va.!da.de 
- um pov<1 escla.N!cldo. Nem e.dm.1ra. que assim seja, quando as 
estat1stk:as n os exhtbem como a.quelle, dentro das fronteiras da 
Pa.tria, que. proporcionalmente, possue ·maior numero de casas de 
ens ino primano e de mais alta frequencta escolar. santa catha-
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rina. é o unico dos n;:,sso.s Estados que despende mais com a Edu
cação. ·do que .com a Força Publica e a Policia. 

Mas, se a. liberdade emerge do propr1o imperativo das condi
.c:ões peculiares do ho.bitat humano, a. independencla retrata os 
.meios de vida., descobre- os recursos da.. int~lligencia., indica o po
der economico de um l>OVO. 

Os catha.rin~nses vivem no trabalhar; mourejam. e m colmeias 
intensas, cooperando, manhã. a. -·manhã, na. obr~ de emancipação 
dti Brasil. 

O estatuto, agora promulgado, reflectirá, por certo, o genio, 
e. cultura, os habltos de ex.istencla. da minha grei, e, na. sua reda
c~ão, que sei escorreita., a. nossa fidel!dade ao idioma. 

Conhe~o o conceito de Spengler, sobre a ixnpossibllidade de 
traduzir-se, numa carta Politlca, o que dá forma essencial ao Es
tudo, em s11a realidade viva; nem me foge a idêa. de que Fischbach 
r.os adverte nos trope~;os ene1>ntrados por quem pretenda e.sta.be· 
lecer, dentro dos textos jul"idlco!l, a renl!dade esparsa dos actuaes 
z.roblemas economicos e sociaes. 

Mas, Sr. Presidente. se o ~spirlto ~m que se geram as Consti
tuiçOes não pod~ ser repartido, ou mutlle.do, em artigos !- capitulas 
quf;l as comPonham, o poder de as interpretar veste-as d8S mesmas 
caracteristicas immateria.es dos povos ctUe 3S inspiraram. 

-os constituintes catharlnenses, de uma e outra das correntes, 
representadas na Assemblêa, demonstraram a mais perfeita com
prehensão de suas responsabilidades, e, se as swceptlbUida.des par
tldArle.s, nem sempre sopitadaS, excitaram.. algumas vezes, apaixo
nadamente, os debates, a. verdade ê que, no labor da. .grande lel. 
procurou cada. qual exprimir os sentidos authenticos da. aspiração 
collectlva, attenuadas as lindes que assl&'tl3-laram a. campanha elel~ 
tora!. 

Se o a!lte-projccto fOra trabalho de magistrados e juristas, eR· 
•tuec:ldos das disputas <las urnas. manda a. justlc:~ reconhecer qur· 
a Commisl.lilo parlamentar, nrldlcionando elementos da maioria e 
áa minoria. e o proprio plenllrlo agiram num clima. hostil aos pa.r
t.icularl!tmos de fae<;:iio, dando ao Estado uma Cll.t"ta Polltlca dl~;r.~~. 
de emparelhar-se com as melhores, j{L promulgadas. 

Tendo :~ sua. trentt> um governador, austero, probo e Ulustre, 
que am:uiurccera. :1. n.lm:~. !!Ob os influxos de uma. cultura., jurt~ 
·e "oclal. que, aqui, mesmo, se notab1Uzou em tantos Actos, de qu;) 
gunrdaes sYrnpathica. !uemoria, e Jes!rutnndo o conforto de haver 
ccnfludo a !actura. das eua11 leis a. um ~:rrupo de homer.s - joven.tl 
qunP.l todos encanecidos, outros no servlt:o constante da causa. 
publica, mas, todo11, por um conJuncto prlvl!eglndo de nttrlbutos. 
talE'Tito~ e virturlC!H. experimentados nas refregas clvlcas e sempra 
estimulados d'J zelo pela tcrrll. do ~~~u bcrc;o e pela na.clonalldad•:\ 
-, Santn. Cathrirlna. recebe a. sua Constltutçii.o. feliz de se rever 
nelln ~ confiante em que, pcln. disciplina, pela. ordem, pela ju.stlç~. 
o Brasil llreencherê. 11eus de~Ctlnos gloriosos. 

Não tive a 'l<entura de parttclpnr, no ~Seio do meu povo. das 
;;.!esrlas de hontem. Se lã estivera, juntaria. a:5 ml~s âs pala,vras 
.de ha.nnonla do Sr. Nereu Rtunoa, em .prOl de um congruce,mento 
de vontades, fortes e amoraveis, sadias e previdentes. para a ta

,l:~ra ~e tirar a Nação dos ensa,nos _q\Je a extrs.v,tam. . 
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As an;;ustias da multidão geram desesperadas credulidades. 

Abatido pelos impostos, derreado pelas constantes _crises ori
ginadas no regim~m de _m~rphina com que se attende.ram as dif:!~-
<'Uldades nacionaes, divorciado, afflictivamente, de uma politica em 
qu<: toda gente. se farMu de brincar de estadista, desilludido, mas 
ti.<· quarenta. ann<is, do advento de alguem, que senhor do proble
ma. brasileiro, enfeixasse nas mãos, co·m sabio mando a forc:a de, 
adina de cobiça, pendores ou interesses p=tidarios e inãividuaes, 
carregar o Brasil nru;; hombros, - este -povo, com muito descrer, 
r:.coberta crendo no imaginaria. 

Afigura-se p~doxo, mas não é. 

:Nós podemos sorrir; quando noz illudem e nos trâem. O pov~, 
entretanto, que vislumbra na esperança o unico remedio aos sens 
males. crê sempre mais, ri. maneira que vê destruida. a ,propria fê. 

Estará, ahi, talvez, um grande bem. Quem sabe se não f do 
:;u:estigio d~sa impenitente e dolorosa. crença que ~W f<Jrma o sor
tilegio do imponderavel - phenomeno que, na. ordem historica. 
rnz do proprlo erro um agente inconsciente de melhoria e purüi
caçã.o? 

O povo e. creditou na rebeldia de 30. 

Era a sua esperan<;a. Sonhou com ella; espero1.1-a, ardente-
ment;; saudou-a, como se o banhassem as luzes de l!ma allelula. 

i Mas, qulz fi. Lei. 

E' a. sua f<~rça de crer. 

Mas o Brasil, que se reconstitucionaliza, traz, na Lei, a sa
Fe fação aos anseios do seu povo, ou este, alimentando, no exas
pero das suas descren~as. outras vislonices, ficará., Qinda, a espera. 
do differonte, que é o que não ha ou q_ue estarâ.. somente, n-o se 
apagarem os ,lfssldios dos nossos caprichos e dos nossos egolsmos? 

Parece attfngida a hora de um exame de consdencla. ~ 
Quando tudo nos lmpoo a. uiilii.o, pelo Brasil, cuja vida. co1·re 

o maior perigo de toda a sua historia, que vozes poderão manter, 
lõoem crlme, a. divisão que mais o enfraQ.uece e que s('mbras serão 
essas, tiio espessas, que. nos encubram, aos olhos, o soffrimento 
à1:. Patria e o !!OU d!relto ao esquecimento dQS nossas maguas pes
soaes e das nos~as decepções poUtica.s? 

Nós somos a. poP.lra. dos tempcis. O Brasil. :1. eternidade, 
Amass~mos, com a mesma triste axsilla. dos nossos destino~ tu

gazes, o quinhão de que.lquel' .sacri!fclo - que ~lla. os mel'ece todft.lr 
- por esta Patrla, que os no~os maiores nos confiaram honra.de. 
e feliz e nOs tornamos 'J)Obre, melanchol!ca; quasi a pe-recer -n~s des
crenças de uma. fê escassa e lndetermlnu.da. 

O eminente Sr. Borges· de Mede!ros, .pedindo-vos uma. tregua. 
par~. a obra do ~ane6mento financeiro e economlco. desc-eu, ha. 
<Ua!l, da tribuna, querendo reverdec-er a emoção já. tranwl.a.da. em 
dE>senganos com que Doum(lrgue pregaxa. a alllanc;& de !rancezes 
num Instante dra.matico da. na.clonalic!ade, 

Os coefilcientes de exlto _;_ nas equações -moraes - são pro
porcion~s ao sacrificlo dos esforcas honestamente empregados. 

Tardlcu combate, n~ses termos, 0 tremendo egolsmo que em
pesta este :unbiente de formulas politicas em decompGfii~o. · 
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Eu, por mim, pelos .meus "barrigas-verdes", ao solicitar-vos 
nm voto de regosijo pela volta do meu Estado ao domínio da Lel, 
todo me confio em amor pelo Brasil (no que t"raduzo o sentimento 
dos catharinenses) e prefir() dtar-v<~s André Tardieu, e.o fala\·, 
pouco faz. em Blérecourt: 

"Lembrai-vos que o -egoismo conduz a um "impasse··. 
Todos vos fala-m sempre, por mero esplrito eleitoral, 

nos v<Jssos direitos. Pensai. tambem, um pouco, em vo.ssos 
deveres. Tudo vos resultaria melhor, se .houvesseis con
centrado as vossas attencões· e os v<Jssos anhelos em mai~ 
alguma coisa:, que nã-9 fosse em vós mesmos". 

Pensemos, Srs., D() Brasil! (Muito bem, Pa7Jma.s. O oraàor ~ 
c·u1npdmentado e abraçado.) 

Durante o discurso do Sr. Diníz Junior o Sr. Antonio 
C~u·los, P1·esidente, deixa a oadeíra da presldencia, que é 
occupada pelo Sr. Pereira Lira, 1.• Secretario e novamente, 
pelo Sr. Antonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Rupp .Junior - Sr. Presidente. 
Lamento, Sr. Presidente, não poder subscrever nem dar o 

meu apoio ao requerimento apresentado á. Camara pelo meu illus
tre companheiro d~ bancaàa Sr. Diniz Junior. 

E maior é <~ meu desprazer porque esta.va persuadido que po
deria me manter no !irme proposito de não trazer para a tribun11. 
desta Casa discussões de natureza pol1t!co-partidar1a que, apenas, 
dissessem respeito ã.s coisas do meu Estado. A sequencia dos acon
tecimentos. entretanto, obriga-me interromper a rota traçada. 

E' que, ideal!stQ em 1930. mals uma. vez, verifiquei, com pro
funda. deslllusão, que em Santa Catharina a grei que, a tocala, em
polgou o poder, continua desgarrada dos intuitos que nos levaram 
A luta armada para consegUirmos um Brasu melhor. 

A Constituinte catharinense .de 35 derrapou ~ foi ás camba
lhotas ladeira abaixo levando de roldão o que de bom ainda nos 
restava. como herança dos tempos da Re}:)ublica Velha. 

O SR. DINIZ Ju:s>IOR - Os co:-religtonarios de v. Ex. que lhe 
agrade.;-nm essa opinião . 

O SR. RUPP JUNIOR - N'a verdade, um agrupamento :'le 
14 Deputados que ss formou nos ultimas dias de Abril da hecte
rogeneldn.àe de. deserções partida.rle.s, ao qual, por calculo e cor
rupcão. se agregaram quatro trahidores ... 

O SR. ·Drniz JUNIOR - Protesto eontra as ~XI>resõe~ de V. Ex .. 
l:lr,!lte ponto. 

o· SR. RUPP JUNIOR - Responderei, em tempo. ao no'or~ 
Deputado. 

. . . constituindo assim uma maioria occastonal, contra 13 11-
dimos representantes do .Povo catharinense que se mantiveram 
fjels aos seu prlnclplos pol!ticos e l)a:rttda.rlos .•. 

O SI!.. DrNu: JuNIOR - Se fizeram uma combinação po!!Uca com 
elementos que estavam no Governo, como é que se mantiveram 
:tlels?! 
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Q SR. RUPP · JUNIOR.- • . . não podia. fazer obra de valia. 
e de merecimento que pudesse ter direito ao meu voto e ao dos 
meus companheiros nesta Camara, na moção de a.pplauso e de 
regos1jo que o Sr. Dlniz Junior. sem grande enthusiasmo intimo, 
estou certo, mas apenas por um dever de correcção para com 
aquelles com quem se solidarizou na política do meu Estado, apre~ 
sentou á. consideração desta augusta Assemblêa. que encarna a. so
bere.nla. nacional. 

O SR. DINIZ JUNIOR - 'Com a alegria com que sempre me re
firo á minha terra e ao seu Povo. 

O SR. RUPP JUNIOR - Ainda ê cedo para examinarmos a 
.acção damnlnha. dos trahi.dores de. t erra das montanhas verdes, 
um dos quaes, corno recompen'5a da ~ua felonia. e preço de venda. 
da. sua con.sciencla. se abancou no scena.rio da Republica. quebran
do ·o rYthmo da tradição de honra e de dignidade da. representac;;ão 
-catha.rinense naquella Casa, onde ainàa. hoje se recorda com res
peito a passagem brilhante, a accão fecunda e a circumspecção e 
a austerl~de de vultos que dignificaram sua época, como Esteve!l 
Junior, Gustavo Richard, Felippe Sehmltt, Celso Bayma, Lauro 
Muller e ·outros. 

O SR. DlNIZ JUNIOR - V. Ex. acha que elle não tinha o di
reito d& votar em quem quizesse, quando os elementos de seu 
partido votaram em quem entenderam. A divergencla só é agra
davel quand<> me toca a mlm. Quando toca aos outros. não . Essa. 
é multo bOa. 

O SR. RUPP .TUN IOR - A Constitui<;ão de Santa. Cathati
na, h ontem votada, Sr. Presidente, é um attestado violento e de
!IOlador ... 

O SR. DtNIZ JuNioR - E' um attest:a.do de cultura, posso af
firmar a V. Ex. E: a Carnnra vae H!l-a. 

tO SR. RUPP .JUNIOR -• •.. dos duros tempos que passam 
em que um indlvlduallsmo egolsta. corrompido e corruPtor. ~Jem 
precedentes na nosse. hlstorla., parece querer esmagar a::~ nossas 
ultimas reservas moraes e as liberdades conquistadas em uma luta 
<le seculos. 

Respira -se em Santa Catharlna uma atmosphe ra morna e 
aba!ada. de compressão e tyrannla. 

L evas ·de crhntnosos continuam impunes convivendo s ob 'l 

protecçiio dos mandões situacionistas, emquanto a pen!te'nciarla 
dv.. Pedra. Grande em Florlanopolls, se enche de h om ens pacatos 
e honestos que, em rigorosa 1ncommunlcab111dade ali permane
cem dias a fio pelo grande CI"lme de terem, um· dia no seu rin
<:ito, envergado uma. camlse. verde ou confessado uma. fé pol!tlca 
que diverge do alkorão do Sr. Nereu Ramos. · 

A Constituiçã o hontem votada. em Florl&nopolis, não . repre
~enta. a. vontade do Povo barriga verde. Constitue, aPenas, um 
decreto que exterlortza. o impulso doentio de 17 deputadof! em 
um total de 31. que 1!16 juntaram em uma reunião contubernia pa
ra tentarem s e perpetuar no poder. 

o SR. DINIZ JUNIOR - cada vez que v. Ex . • · nesta casa 
dér um voto, como ma.lorla, não r epresenta a. vontade do Povo 
brasileiro. A loglca é a mesma.. 
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O SR. RUPP .JUNIOR --'-. Elia ·sacrificou a· representação das 
da.sse.s, restringiu direitos Politicos de adversarios ... 

o "SI\, DINIZ JUNIOR"- Não apoiado. A Constituinte catharl
nense cumpriu seu dever. Podia. fixar o numero que· entendesse 
e as especies Que qufzesse. E' funcção de sua autonomia. 

O SR. RUPP JUNIOR·- Mas de accôrdo com a Constituição 
Fe-deral. 

O SR. EARRE'l'O PINTO - E não reservou? Então ... 

0 SR. DINIZ JU::-iiOR - Então leia. V. Ex. a .Constituição· Jo 

Estado e aquillo que o Superior Tribunal resolveu a respeito. 

O SR. RUPP JUNIOR - A Constituição catharinense rese!.'
vou apenas tres logares. 

(Trocam-se outros a-partes). 

A Constituição Sacrificou a representação de classe, restrin
giu direitos politicos de adversarios que podiam fazer sombra nos 
prel!os eleitoraes ao actual Governador e seus assecru, e rejei
tou proposições da minoria parlamentar que consultavam -.vitaes 
interesses do Estado. 

O SR. DINIZ JuNIOR - Lã estão os proletarios, os funcciona
rios publlcos e os patrões. Agora, "patrões" já., havia muitos l:L 
dentro ... 

o SR. RUPP JUNIOR -E' um .documento falho que pecc~ 
p~la deslealdade e pela compressão e não representa a carta de 
alforria dos meus coestadoanos. 

Ella é tilha bastarda de uma me.loria.· occasiona1 inconsciente 
e servil que desvirtuou a pureza do mandato popular. E, se algu
ma cousa de . bom nella se salvou, só podemos attribuir ·á. pres
são da opiniiio publica através <los seus legitimes representantes 
constituldos pela minoria. • 

Em vista disso, Sr. Presidente. é com verdadeira tristeza 
que eu e meus companheiros de bancada votaremos contra. o re
querimento do Sr. D!n!z Junior. 

E' o que Unha a dizer. 

Durante o discurso do Sr. Rupp .Junior, o Se
nhor Antonio Carlos, Presidente, de!xa a.· cadeira da 
presidencia, que é occupada :pelo Sr. Pereira Lira, 
t• Secretario, e novamente pelo Sr. Antonio Car
los, Presidente. 

O Sr. Dorval Melehiades - Peco ·a palavra pela ordem. 

O Sr. Barreto Pinto 'Pec;"o a palavra sobre o _requeri
mento, Sr. Presklente. 

O Sr. Presidente - Darei a palavra a· V. Ex. em segui~ 
da e.o Sr. Dorval Melcbiades. 

O Sr. Barreto "Pi:rtto - Perfeitamente. O nobre Deputado 
tambem vae falar sobre o requerimento. 

O Sr. Barreto Pinto '(Pela. IOf"clem) - Si. Presidente, 
os Deputados t~deraes "dê Santa Catharina, fiUados á:· dissidencia. 
do Partido Liberal e â. Colligaç:ão ·Republieana. e por · consequen~ 
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cía adversarios do actuai go~ernador Sr. Dr. Nereu Ramos, sen
t em profundamente não se poder em associar ao jubilo expresso 
no requerimento apresentado pelo nobre Deputado, o nosso con
terra.neo Sr. Dr. Diniz J"unlor. E ' uma quebra de praxe, estou 
de accordo; mas não devemos, pe.ra mantel~a. demonstrar hypo
critamente sentimentos que nos não animam. Se a Const1tu1ç:ão, 
que o 'sr. Nereu Ramos Impoz, pela maioria. obediente, ao meu Es
tQdo, não contivesse tantas disposições personalissimaS, ~Itra-par
tidarias e até lnconstitucionaes em relação á Constituição Federal, 

· n6s preclsalnente daríamos o nosso vóto ao requerimento. E'. o 
acervo de disposições (muitas dellas contra. os principies revolu
cionarios com os qua.es o Sr. Nereu Ramos estava de e.ccordo em
(!uanto não se apossou do mando) que a bancada liberal dissiden
te na .Co~tituinte Ca.tharlnense declarou que não assignarie. a. 
Constituição, ·e repr~tantes da Colllgação · R epublicana devei
a-Iam ter :subscripto com restricções. 

Para justificar · a nossa attitud& be.sta. que tratemos de cin 
co -dispos ições da Constituição hontem promulgada.: 

1•. relativa. á elelção dos Deputados. Estabelece que seja brasi
leiro nato, eleitor, maior de 21 annos e residente no Esteldo d.estfe 
-m.aia de cinco annos, salvo se estiver f6ra. a serviço deste ou de 
-Murueiplo, ou ainda.. . • \ 

O SR . Dmzz J UNIOR - Acho que 0 gOverno do Estado deve 
caber a.os que vivem lâ. Eu estou excluldo, mas acho justo. 

O SR. DORVAL MELCHI.ADES - . .. ou ainda. - note V . 
Ex. , Sr . Presidente, que ê a melhoT - ou ainda. por effeito de 
"-nuitricu~ em qualquer czm1o superior oflicial. ou equiparado. 

&.ti-dente no Estad::J desde m.ai.s ~ cmco amws! - De modo 
.que S. Ex. mandou excluir da. possiblUdade de representa.c;ão es
tadoal a eatharinenses da estatura de Alfredo Konder e Edmun
do Luiz Pinto, generaes Nestor Passos. Gustavo Schmldt, Viei
ra. . da. Rosa. e Llberato de Btttencourt, .Almirantes . Protosenes, 
"Pinto da. Luz. Henrique Boiteux e tantos outros generaes e a lmi
rantes, catharlnenses dedicados ao Estado como 0 Sr. Theopbllo 
de Almeida., Capitão de Fragata Luea.s Boiteu;,.; e muitos outros 
que torna.rla, longa a sua lista.! 

Edmundo Luz P!nto ~ um sol. que de novo se levanta! Está 
c:omo Adolpho Konder, lnhlbLdo de ser Deputado ou governador dll 
sua terra, o que serã. opportuna.mente. 

O SR. DINIZ JuNIOR - Estão excluidos porque se acham a. ser
viço fede·,·al f6ra do Estado. 

O SR. DORVAL :MELCHIA.DES - Matr.icula.ão em Qualquer 
-curs"o superior otflcial . ou e(lv.(JlGfMO/ 

Exotlca e esdi-uxula disposição! Ma.s, ·como o Sr: N ereÚ Ra
mos teín residentes a.qul tres irmãos. introduz':u-ge · na Constitui-
tão tão immoral dlsposl!i<io. · 

Resta. a. t odos que residem aqui e que tenham pretensões po
lltlcas . no Estado o . recurSo ·ae matric.ula, de.oo_e jâ, em· qualquer 
dos ~ti.~umera.veiS eursos superiores equiparados ou o!tlctae.9 : 

2• · -~fere~ te á · eleição de .go\•ernador. Esta-tu e a brasUi~de , 
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nata, ser eleitor, maior de 25 a nnos e residente nn Estado ha. 
mais de cinco annos por occa.sião da. eleição. Salvo o ca.so da 
matricula, recaem na exclusão constante d0 considerando ante
rior os catharinenses .de nomeada. não residentes no Estado de
vido a causas diversas, .são ·escorraçados; nem pela mente poder
lhes-á mais passar o desejo de contribuir, no governo do seu E5-
tado nate.l, para Q seu progresso e levantamento moral. 

3", permitte accumula~ão de vencimentos durante as seSllões 
a uns amigos do governa-dor, o 1 u secretario da Constituinte, Sr. 
Barreiros Filho. director da Escola Normal e della professor. 

Dizem os· arts. 16, paragrapho up.ico: No intervallo .das ses
sões tem direito o Deputado a reassumir as func~ões .com as re$
pectivas vantagens e 15, parag-ro.pho 2"; E' facultada a. accumu
lacã.o remunerada do ex:ercicio do mandatp com o magisterio, ha
v&ndo compatibilidade de horarios. 

4•, trata da substituição do governador. :s'a disposigã0 relati
va ao assumpto colloca em 1 o lagar o Presidente da Assemblf.a 
e em seguida os seus Secretarias. Não se querendo considera~ 

corno 2• substituto o Presidente da Cõrte de Appella<;ão, no que 
estou de accordo; :POt' que não acce1tavam os membros da Mesa 
da Assembléa na ordem decrescente dos cargos? Escolheu o Sr. 
Nereu Ramos os seus secretarias, pessoas demissíveis á sua. von
tade, pelo que, no exercicio governamental, terão de andar direi
tinhos como uns presos: 

5•, cogita da representa~ão profissional. A Assembléa compo~
se-á da 30 Deputados. logo seguindo-se o principio constituc!u
nal federal de 1[5 deveriam ser 6 os Deputados classistas. O :pro
jecto votado em 2• discussão estabelecia o numero 5: ern a• diB
cussão modiricara.rn para 3 - um ~los .empregados, um pelo~ 
empreWlod'Ores e um pelos funccionarios publlcos. As classes Iibe
raes ficaram sem representa.<;ã.o. S. Ex. o Senhor governador tem 
medo da representa<;;âo classista, que se lhe fõr adversa, !al-o-á, 
perder a maioria na As.sembléa e o 1° substituto ê o seu Presi
dente. 

Não me along-arei mais. .Justl!lquei o bastante pura que o~ 
meus nobres collegas a,juizem dos motivos, entre muitos, que no~ 
trazem pezarosos por- se dotar o meu Estado de uma Constltuio;:ii.u 
tão.-. fôra dos proposltos regeneradores doa costumes, de quand•l 
se está. na o:ppo!!lc;ão. 

Tenho dito. 

O Sr. Barreto p,into- (Para. en.camínha.1" a. votação) - Se
nhor Presidente, parece um paradoxo que, em tratando de re
querimento de congratula~:ões, eu comece chu)do pezames ao actu:..l 
governador de Santa Ca.thar!na, Sr. Nereu Ramos. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Por que ao governador de santa Ca
tha.rlna? 

O SR. BARRETO PINTO - Porque, pela primeira. v.ez nes
ta casa. submett!do â. approvaç;ã.o um requerimento de con~atu
la~Õeli! a. proposito da. promulgação da Constituição do Estaü~ 
dt' QUe é Governador, não encontra. harmonia, solidariedade de 
todos. -
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Ha dias, vimos o exemplo do Rio Grande do Sul. O 8enhOL' 
J'oão NeYes, que não se cansa de usar as peores expressões contra 
a politica do Sr. Flores da Cunha ... 

O Sa. JOÃo NEIIES - As peores expres.<~ões, nã<l. Expressões 
âECvidas e pa.rlam~ntares. • 

o SR. BARRETO PINTO -:- Refiro-me ás expressões parla· 
mentares. E digo peores. no sentido politico. 

E por que, Sr. Presidente, houve solidariedade da minorl:l 
riograndense? 

E' porque, segundo se declara. no Rio Grande do Sul houve 
honestidade ao ser elabora.cLa a carta que ora. rege os destinos 
daquella unidade da Federação. 

O SR. DoRVAL ],fi:.LcHIADES - Se houvesse os mesmos senti
lr.entos em Santa Catharina, tambem estaricuno;; solidarios com 
o requerimento de congratulações. 

O SR. DINrz JUNIOR - Posso affirmar ao nobre orador, esti
vesse eu em que partido estivesse e sempre me encontrei na 
opposição - resguardei, em todos os instantes, o nome de· meu 
Estado. 

O SR. BARRETO PINTO - Temos outros exemplos como 
o do Piauhy, em que o Sr. Hugo Xapoleão subscreveu o requeri· 
mento da maioria desse Estado, de congratulações pela promulga
~:ão da sua Carta Constitucional. 

Penso, comtudo, Sr. Presidente, que não agimos bem. appro
vando requerimentos de congratulações pela promulg-.açã0 de Car
tas Constltucfonaes dos Estados, sem primeiro conhece1mos o tex
to dessas mesmas Cartas. (Muito bem.) 

O SR. DINIZ .JUlo.'loR - Quer dizer que '\~. Ex., antes de saber 
se a autonomia tem sido ou não restx-ingida, não vota. 

O SR. BARRETO PINTO - Ainda. ha die..s, concor.X'i com o 
meu voto, e hoje ê- com o maJor pezar que digo não o fa.:da., nç. 
caso do Pax-a.nli.. em cujo Estado foi esquecida a x-epresentaçã<J 

dos funcclona:rfos publ!cos. 
O SR. LAuRo LoPrts - A representação profissional não !ol 

esquecida. Ella foi organizada de accordo com os principias' da 
C'onstltu!ção do· Estado, pois. é um dix-elto que a este assiste, ea· 
tabelecldo pelo Tribunal Eleltoral, como supremo Interprete da lei. 

O SR. AR:rll:UR SA.N'I'os - O nobre orador está sendo injusto 
com o Paraná.. Não conheço nenhum Estado que haja consign~ 
do a. representação dos !unccionarios publicas, de modo taxativo. 

O SR. BARRETO PINTO - Na. maioria dos Estados. O no
bre representante paranaense, entretanto. ~ que não serâ capaZ 
de c!tar as unidades da !edera.ção, que não respeitaram a· repre
sentdçâo do funcclonallsmo. 

~nda mais, o defeito de se votar sem conhecimento das Car
ta.S Constltucfonaes. 

Sem querer, de forma alguma.. conduzir minha magua pà.ra 
a. nobre bancada. de São Paulo, onde vejo a figura risónba. e bon
dosa do Sr. Cardoso ~ M~llo Netto, devo decla.r:-ar que eu tambem 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 28101/2015 15:03- Página 26 de 111 

·-· · '216 

teria. negado o meu voto de congratul~(!es ã. Constituição p'a.ul!s
ta., porque - e lembro, a ~te respeito, uma declaração do Sr. 
Levi ca.renfro, que, acreditÓ, .a. sustentarâ - de accordo com essa. 
Constituição, só l)óde ser !uncclonarlo publico estadoal• quem re
$ídir no Esbdo ha rna.ls de 10 annos, como se brasileiro não tosse 
paulista •. • 

O SB.. LE:vi CI.R:tlli:Iao - Em realidade, esse dispositivo é ver 
dadeiramente lamenta vel. ( Troco.m-se tJeheme-ntes ,. aparlea entre 
Deputados da "bancada. Jla:II.U:Ita e o Sr. Lem aarneú·o; o EJr. Pre
-3fàente recla17to. otten.çlio .) 

O SR. BARRETO PINTO - Prosegulrei, Sr. Presidente. 
::-<ão IlOSSO, portanto concorrer com o meu voto tavorav~l ao re
querimento em debate. 

O Sa. LBIVI CARNE:lllo - Quando a Camara. a.pprova reqtierí
m entos desta natureza, não entra na aprec.ia[;ã.o do texto da. Con
:;UtuiçãD. Trata-~. tã.o sOmente, d~ um voto de congratula ções 
pelo reingresso do Estado no regimen constitucional. 

O SR. BARRETO PINTO - V. Ex., a quem. considero, sem 
favor, uma das maiores figuras do Pa.rJ.amento Brasileiro. e u iDn 
das maiores expressões do Bra sil (apolados), sabe per:telt{lmente 
que, mesmo com essa. declaração, mesmo com ta.es restricções, 
iremos concorrer com o nosso ~-oto em fa.vor de uma Cons Utui
{!ào que nii.o conhecemos e impugnada ~los ,proprtos rep:resen
t.an tes da. ba.nca.da.. 

O SR. I...lURo LOPDS - :Mas não eHtamos votando Constitul
.;.::4o alguma .. 

O SR. BARRETO P INTO - Bem sei. Estamos enviando 
COQ!n'Utul:.u;:ôea por motivo de uma carta que, p elo que ouvimos, 
desrespeita. a de 16 de Julho ; e, a.sillm, prefiro retirar-me do re
cinto, não <!ando meu voto tavorave! ao requerimento. Decla.ro·o 
com tristeza. mas consciente de que estou cumprindo o meu m an
dato ." 

Era o que Unha. a dizer. (Muito be'n!--) 

O Sr , José Muller (Pelo orkm) · - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para declarar A Cama.ra. e aos meus nobres collega.s que 
subscrevo inteiramente o voto dos Srs . Dorval Melchiades e Rup_p 
J'uniQr. negando approvação ao requerimento . do illustre Depu
tado. Sr. Dfniz .Junior. · 

. ·Revolucionarlo que fui não vejo em que possamos ser accu· 
~os, por ·não subsereve:rmos o requerimento do ·senhor Depu· 
tado Din12: Junior. Mentlrl.amos a.o Paiz, sim, se dissel!l!lelnos que 
estamos satisfeitos com .e. promulgação de uma Constituição- que 
·re~tringe direitos e desrespeita a Carta. de 16 de Julho. 

O SR. DINIZ JUNIOR - Que direitos ella. rest'dnge? ! · 

o Sa. Do11.v.u. MliZLCHLUIIB - O art. 114 restringe. 

o SR.' JOSE' . MULLER - R estringe. por~~ ·.n e.ga a~ ca~ 
tharinenses q,ue. vlve~. por clre~,tmstane:tas '1.!! ·~ez~ ~belas â. sua. 
von~; ·~óra. ·.dei _E·s~ .. , 
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O SR . .JOSE' MULLER- ... o direito de attin;;irem o cargo 
até de síriü:>les p-~efelto. · · 

O meu illustre collgga, Sr. Deputado Diniz Junior •. que me 
.. aparteia, no intimo está pensa.I;Jdo commigo. 

0 SR. DINIZ .Tll'NlOR - E' mUito boa essa! ••. 

o SR. ·JOSE' MULLER .- S. Ex., que nã.o perde opportuni-
. dad.e de manifestar sua alma de fac!sta e que ê tambem, conse
quentemente; contra a Constituição dl;l San4!- Catharína,. ha vin· 
te annos vive fóra. do nosso Estado e nem por isso deixou .de ser 
sempre 'por todos nós considerado como bom catharinense e ato'! 
bom candidato ao Governo do Estádo. 

o s·R. Drmz J'uNIOR - Vou' responder a. V. Ex., 

O SR . .JOSE' MULLER - O Sr. Diniz .Junior, Q.ue aqui está 
representando com brilho e, competencia o nosso pequenino Es

.tado, não pode applaudir uma Constltuic;ão que restringe taes di
reitos. 

Refiro-me, agora, á. representação classista na. Camara. a 
respeito <1c. qual a Constituição de Santa Catharina burla a Car
ta. de 16 de Julho, porque em vez· de respeitar o princ1p1o que es
tabelece um quinto para essa rel)resenta<;:ão, estabeleceu a.penns 
um decimo. 

Não cogita, assim, da representação da. pecuo.ría. e da la.vou
l'Q., nem àa imprensa. 

C<>nsequentemente, a Constltuiç:ão do meu Estado desraspei
ta a Constituição Federal. 

Por isso. Sr. Presidente, neguei meu apoio au requerimento 
do Sr. Deputado Dlnlz Junior. (.3-Iu.ito bem.) 

Em .seF".lida. ê .approvado o requerimPnto do S1·. 
Dinlz Junior e outros. 

O Sr. Presidente Vou ouvir a Camara sobre o seguint~ 

Re.queremos seja consignado :na Acta dos tra.balhos· de hoje 
urn voto de- sincero pesnr pelo ta.lleclment0 do antigo -parla.men
~ José .,Alves Ferreira e Mello que, como .representante do E.;:
ta!-1(!. de. Mlna.s Geraes, prestou ~or longos an.nol' a esse Estado ~ 
ao Patz os mais apreclaveis sel"Vic;os. quer cómo Deputai!() ao 
Çons.esso Mineiro, quer como . Deputado federal. 

Sala àa.s ·Sessões, 26 de Agosto de 1935; .:..... A.rtltur Béinardcs 
Bu-eno Br<J-'1100:<>. - ErwG,ldo Lo<K - CJarn~o de Re!l!ende. - Le
-umdo CJoeZho. - Furtaàc ik Mc-ne:::e&·.· -· Polvoo-rpo' Vioffl • ....:.: 
JOIW de Rezende Tostes. - p, .Matta Mac'lwdo. - Vieira-M!U'Ilfles. 
-· AZ'I!erto .A.ZvareN - Pei/A'o .A.lei:z:o. - Oh:ri$tiano ·Machado. 
Lourenço Baeta. Neves. -· Oelso Mo:ck<ido·. ;_ João Bef'aldo . . __.. 
D,elfim Moreira, 

O Sr. 'Vieira !Marques (Pela ordem.) - Sr. Presidente, sur
prehendidos: com ·a noticia do tallecbnento do Dr. · J'os~ Alve::o 
Ferreira· ··e M~llo, ex.-Depute..do Federal,. occorrido hontem, nesta 
Capital, formulamos·<i 'presente requerimento,' no ~entldo· da·fn-" 
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~~~rr.;:i.rJ na A<:ta. Õ<:lll noSIIOB trabalhos de hoje, um voto de sentido 
p~r l>'>lo J)aH~mento do re!erido ex-Deputado. · 

!:ir. PreK1dente, o Dr. J'osê Alves Ferreira e Mello, pertencente 
a fJr(:f!tli;l<J- r; tradicional !amll!a mineira, lnlcfou llUa ca:rreir& 
pr<Jt!HI!Irm~l r:: r•oliUca na cidade d!i> Fn.rlt, de Mina.s Geraes, de on· 
dr; tra tllh<•. Occupou elle, Huccefl~vamente, a. Prel!ldencta. da. 
(;amar<~. daquclle Mun!clpio, ·~ ca.delrn. de Deputado Estadoa\ & e. 
<1~ l)(,vutad<> Fooeral. onde He destaoou, 11empre, pela sua. a.ccã.o 
lr.d<!D•m•lr::nw e ])Onderada. · 

A t~ucl<:da.dt mtnc!rQ. (!J!t{~. ~l!lm, de Mentido pe~~ar pelo falle· 
dm<,nt<> do Dr. JoHC. AIV<:If F~rrelrn. 6 Mello. pesar do qual par
llf!!JH.I. r~ rcpNJKentaçilo do :r~trtaclo de M tnnli nesta Cnsm.. (M11.ito 
/,t~m. (J r!'f"adar é a.IJru.r;c.dO.) 

Nm ~e..:ulda., ~ a[ll,lrHVi\do o requerlrne.nto. 

Q Sr. Preaidente - l':Kt(• íln<I.t ;L hor~L rte11Unlldu. au Ex
!~<•dl<mtt·. 

J 't.utllll.•I'IO 11. 

Ofi'.'AM~N'l'o 

Conllr~-tmr;;tio ~ 2" dlJtt.'ll.ll&fio do proicclo ftU'II\.C!Hl 

JUI·A, rlt! JU3(; (1• l..ccN~latur-cr.), orçetndo a RcoeitG. e 
j~t1.1~lo a. /Jc!N]W:Itl t)(I.M '' t!Xt"rcloeio dr. 1936; ~ pa· 
T••orr d4 Ommm4JI.tcin tlt! Jo'llur.n(;fllt r· OrÇIJ/mf'nto anhre 
tl/1 1'77LM!dll..l ('Jirt.'lrt-ntttrf.rl.lf tttiL !!" cJ:IIICitifJrti.o. 

O Sr. PreMidente - t-;utm <•m dlricu~x•1o u projcrto. 

TII!U t~ ,JmltLVI'IL u Hr. Ju~ A uguKtu. 

O Sr . .Joaé Aupt'lto --· :-;r. l'r<•l<htt•nt<', n trlllunz~ dt.•VoThl 
.,,.r "'~"UJllldl~ n,.:-orl~ rzc1lo llluHlr<~ r•'IH"<'Ht•nttLnto• de ~ii.o Pa.ulu, Sr. 
( ~lnolntllu UriiKII, mu11 mutlvHH clt' mult>HtÚl. !mpt\df'm ~. Ex.. ~· 
c•utnt)ILr"l't·c~r u. ~-,dn. Cn.ttu. l~:c,•j'l'• au.;or•\; nJn,nn.~. t\t."'t·~•trnr 'lUt', h H· 

v .. u\lu <~11 rc•t>l'tw•nta\nt.'tl •\1~ r.nlnt.>rh~ )mrhuucnlll r <lbi"Ulhl<l J~. alu· 
l•h~. m•mllltltl\. r~ dt•thlanwnlll ~ or<;rLrnt•nlu•• o.•m Hl'~un,lo turnt>, wuuo~ 
•l1u· JuJr nlll'<•rnuliL IL noMHII. l.l.t~tun..:uo n<•sta. phii:M). 

Qu••rmnoll •tlhmlt~r. tod1lv!n, qu~· Mtudamos os orcamentoa 
•·um todo o culdt~do, tcmdo em vl~>tn ·~ nm."m. lei tundament&l no 
·~u..., tocn 1\. orwl.tlh:r\cllo t\zu• tlnll.nC:Il>' publlt"nJ''. Cumpr1mo~, dentro 
t\nH rt"CUrllol'l d1• QUt• d.h<punba.mcm, lmperlot~o dcvl!r de- collu.borar 
,•um u. mu.lor-lu. ILOIUIO. lmportnntt:" tn.re!'!&. 1-'u.lamos, (J certo, quasl 
-'t•mprr. pu.rtL UJ' bnnondlLII Vtllliz\>1, Pouoo importa, de v~ que no• 
t!.!ldnoumulmo• tlu J'I.OIIItll mlSIIÚo, lnvet~tigtLndo, 1111. obro. orc;::amen
Ut.r1u., u11 dl't.túho• Q.UO •oo noa ll!III:'Ut·n.vt\m hD..rmnlllc.:ott '">m o~t in• 
tN·~•-•tl nu.clonu.Nl o, no moa~mo p~uotto, o>~ que não t1e compa.de· 
~·t1un com tu~a lntt-r~l!lll. 

et>n:<ldt'n\mt'N, IU\IIIm, como d!>~~e. encerrt\d:t IL na!!lllll. piU"Ucl· 
fl:u::ii.o no clt•b!Lle nee.te llegUndo t.urn<l, ~~ogmudo.ndo-noa para, no 
<n~tJ.-o. tcr<:•1lru • :fllml, j4 ontiio ele poaao 4e novos oclocumentoa, 
lntornli\I:Gea .,. <lndo:s, lhLrmoa nlU.ior desen voh•lmento ~ nossa. 
nutu:\çlio de colla.borado~" nel!lt~ obra parlo.ruentar. que- preclslt. 
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ser levada a sério pelos legisladores republicanos de nossa. Patria, 
porque .sómente a.sslm prestigiaremos as instituições democrati
cas do Brasil. (~as. ) 

O Sr. Wa1demar Ferreira (Pel<l. orãem) - Sr. Presld~n:.. 
te, envio â Mesa um requerimento so-licitando o destaque do ar· 
tlgo 3• dO project o n . 3-B, de·l935! afim de constituir projecto ·em 
aepar'ado-. 

o SR. Pl!EsmENT& - O requerimento será. tom!Wo em apreÇo, 
quando tivermos de votar esse projecto . 

O Sr. Presidente - Não ba mais oradores ínscriptos. Se 
mais nenhum dos Srs. Deputados quer usar <la. palavra vou de· 
clarar encerrada a discussão. (Pausa.) Estâ. encerrada. 

Compareeeram mais os Srs . : 

Euvaldo Lodi, Caldeira Alvarenga, Claro de Godoy, Lauro Lo
J•es. Mario Chermont, Abguar &atos, Fene lon Perdigão, Agos
\!nho Monteiro, Magalhães. de .AJ.meida, Henrique Couto, Ca.rlos 
Reis, Pires de GayosC), Freire de Andrade, Democrito Rocha, Pe
dro Firmeza, Humberto de Andrade, Figueiredo Rodrigues, .Jos6 
A\lS"Usto, Alberto Roselll, Ricardo Barreto, Gratulia.no Brito, He· 
T~ctlano Zena.yde, Joü.o Cleophas, Rego Barros, Osorio ;Borba, 
.Adolpho Cel::~o, .Arthur Cavalcanti. Alde Sampaio, Teixeira. L eite, 
HumbPrto Moura, Motta Lima, Emlllo de Maya, Orlando Ara.u.fo, 
l>eodn.to Mn.la. Melchlsedek Monte, Clemente Marlanl, Pedro La
go, Luir: Vianna. Filho, João Mallg-abelra, P into Dantas, 
Arllndo Leonl, Fr:mc:lsco Rocha, Octa.vlo :M:angabelra., "'Ç\'an
derlcy Pinho, Pedr() Calmon, Arthur Neiva, Raphael Cin~ 

curá., Edgard Sa.nches. A.ttlla Amaral. .Jair Tovar, Julio de Novaee, 
Honrlque Lage, João GuJ.mariies. RaUl Fernandes; Levi Carneh'(), 
.Uanto Co~:~ta., Hermete SiJvo., Cesa.r Tlnoc:o, L ontra. Casto., CardUlo 
lo'llho, Lerngruber Filho, Fabio Sodr~. Carlos Luz, Noraldino L I· 
lll:L, Blas Fortes, Pinheiro Chagas, .José Braz, Theodomlro San· 
tlugo, Joiio Heraldo, Arthur .Bernardes Filho, Polycarpo Viotti. 
Daniel de Carvulho, Macarlo de Almeida, Celso M.e..cha.do, .Joii.o 
I'enldo, .J08é Bcrnnrdlno. Matt:J. Machado, Simão da Cunha., Re· 
zende Tost!'s, Anthero Botelho, Bueno Brandão, Paulo Nogueiro.. 
?ereir11. Lima., Theotonlo Monteiro de Barros, We.ldetna.r Fer· • 
relra, Santos Filho, Carlota. Quetro.z, Barros Penteado, Gamu. 
Corquelra. Mncedo Blttencourt, "Laerte &ltubal, Bla.s Bueno, .Jor
ge Guedes, Fellx Ribas, Roberto Moreira. Meira Junior, Jairo 
lo~mnco, .Jollé Casslo, Vo.ndoni de Barros, Pllnlo Tourinho, Abelar
do Luz Joii.o Carlos, Borges de Medeiros, Baptista. Lusardo, An
nes Dlwil, Pedro Vergara, Victor Russomano, Raul Blttencourt. 
Burros Cnssa.J, Du.rio Crespo, João Neves: Aniz ;sn.dra, Eurico 
Ribeiro. Ermando Gomes, Pedro Jocge, Antonio Carva.lhal, Au.s
tro de Oliveira., .Arthur da. Roclla, Sfl\'a Costa., Francisco Moura. 
Martins .e Silva., Damas Ortf.z, Chrysostomo de Oliveira., Vieira 
Macedo, Mo.rtinho Prado, Ferreira Lima, Oliveira Coutinho, Al
berto Alvares. Paulo Assumpção, Pedro Rache, Gastão de· Brito, 
Vlcente Ga.lllez, Leoncio ArauJo, Gestão Vid1gal, França Filho. 
1\.foacyr Barbosa, Arlindo Pinto, Augusto Corslno, Cardoso .Ayres, 
Vicente Gouveia, Abelardo Marinho, Sylv io Leitão, Salga,do Fi
lho, Pnulo 'Martins, Moraes Paiva, Thompson Flores, (146.) 
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Deixam de comparecer.- OB ·srs;: 

Generoso :Ponee, Ribeiro Junior, Deodoro .de· Mendon~a. Ole.
vo Oliveira, Jehovah Motta, José Gomes, Botto de Menezes, Odon 
Bezerra, Ruy Carneiro, Barbosa Lima Sobrinho. Mario Domin-. 
gue-5, Oswaldo Lima, Severino Marizl Mello Macha.do, Altarnl.ran;.. . 
do Requlão~ · Manoel Nova-es, J. J. Seabra, Prisco Paraiso, Ma
galhães Netto, Asdrubal Soares, Francisco GoJ?.çalves, Pereira car
neiro, Eduardo Duvivier, Martins Soares, Clemente Medrado, Ad~
lio Maciel, Augusto Viegas, Juscelino Kubitschek, Negrão de Lima. · 
José Alkmim, João Henrique, Jacques Montandon, Al;)reu Sodré, 
Oscar Steveus~n, Verguelro Cesa.r, JOa.quim Sampaio Vidal, Cin
chiat0 Braga, Castro Prado, Hyppollto do Rego. Teixeira. Pinto, · 
Aureliano L-eite, Mira.nda Junior, Horacio Lafer, Trigo de Lourei
ro, C:u-los Gomes de Oliveira, Renato Barbosa, Demetrio Xavier, 
Abilto de Assl.s, Adalberto Camargo. Albel:'to Surek, Ricardo Ma
chado, Roberto Slmonsen. (52). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre a mesa. tres projectos 
para serem considerados ou não objecto de dellberacão. 

São lidos e considerados objecto de dellberac:ão, 
os seguintes 

PRO.JI!l(!I'OS 

N. 201- 1935 

(Primeira Leg!sl!Ítura) 

.-1 rltorl~B o Poder Eorccu.t i -v o a. rle3a.propria.r, por u tilídade publica., 
a E. F. GWlh1Jro, a Porto Mcnãcs. 

CObras 12 - Fill!lliCIUI 221 - Primeira. Legislatura) 

O Poder Legisln.Uvo dect-eta: 

Art. l. • Fica o Poder Executlv() o.utorlzruio a. desapropriai.' 
por utf!fda..de publico., a Elltrn.dn de Ferro Gua.hyra-Porto Mendes. . 

Art. 2.• Para os fins da presen~ lei, o Poder Executivo no
mear:\, dentro de trinta dias da. sua sancção. uma commlssão de 
engenheiros da lnspectorlo. Federal de Estrad:ts, para proceder .t 
a vnlla.ção do l)a.trlmonlc da estrada. 

Art. 3. • Dentro de trinta. dias .da. npresentacão do relataria 
dn. Commlssão de Engenheiros. 0 Poder Executlvo e:q~edlra. os 
decretos referentes ã desapproprlac;:ã.o e nomearfl. os çomponentes 
da novo. administrac;:ão da estrada. 

Art. 4 . o - Para. a execução desta lei, tlca o Poder Executivo 
n.utorlzado a reall.za.r as operaçlles de credito necessariB.9, até a 
importanc!o. de tres mll contos de rêls. 

Art. 5.• Revoga.m-s~ as dlspost~es em contrario. 

Sala das SessOO., 24 de Agosto de 1935. 
('mrt<J.. 

Yttrio Corréa da 
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N. 199. - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Transfere ao dom~nio oo m.mlic:ipro. de Floriano poli&, o edijicio c 
respectivo terreno sitos 110 d.i.stricto d.a: IA.gõa, · da mesmo mu.
nicipio, outr'ôra ocC1lpados pela Est(lçáo Rad.io.tclcgrap]tica. 

(Justiça 135 e Finanças 219, Primeira. Legislatura) 

Artigo uníco. Fica transferido ao município de Flor!<~.nopo· 
lis o dom!nio do edificio e do respectivo· terreno situados no dis
tricto da. Lagoa, do· supradlt0 município, outr'óra occupados pela. 
Estação Radio·telegraphica, atim de, naquelle immove!, ser loca· 
lizo.da uma escola. ou grupo escolar municipal ou estadoal,; re
vogadas as disposições em contrario. 

Sala das Sessõ.:s, 22 di? Agosto de 1935. - Don-al Mclchia.dcs. 
- Rupp Junior. - José .Muli'er. - Diniz Ju.nfcr. 

No local indicado no projecto ro1, ha annos, constt"uida uma 
estação radfo·telegraphioo, a qual, crinúnosamente, se mandou, 
poucos annos após, desmontai-a, IA ficando. sem utilização e en· 
tregue ao. tempo, o alludfdo edifício, o qual, entretanto; póde ser 
aproveitado para uma ou mais esC() las. 

Não será. demais que a. União faça, para tim tiio util como 
o escolar, doa.~ão do lmmovel ao municlplo de Fl<lrianopolis, que, 
quando presentemente se. tratou da coll!Stl'ucção do edi!iclo dos 
Corrt>!os e Telegmphos. abriu mão do seu direito á. J>Qrte do ter
reno, onde se fu.:z: a mencionada construcção e do qual !oi desa· 
possa.da em 1894, quando da occupaçào m!lltar do Governo do 
Estado de Santa Catharina. 

,sala. das Sessões, 22 de A&'O.'ito de 1935. - Dorval Mclchiadcs. 

N. 200 - 1935 

(Primeira Legislatura) 

Altera o Qltadro A dos aventC3 c pra.ticantcs da Estrada tJ.e Ferro 
Central do Bra.sU. 

(Estatuto dos Funcclonarlos 29 e Flnnm:ns :!2() - Primeira 

Legislatura} 

O Poder Legislativo decl'eto.: 

Art. Lo O qua.dro A dos agentes e praticantes da Estrada de 
Fel'ro Central do Brasil passará. a ter a seguinte organtzação: · 

4 Agentes espec1aes. 
-1.0 Agentes. de 1.• classe, 

100 Agentes de. 2• classe. 
:!OQ Agente!! de. a• classe, 
250 Agentes de 4. • classe, 
490 Praticantes. de 1• classe, 
500 Prattcu.n tes de 2. • classe, 

ao todo 1.584 tuncclonal'IOS. 
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Art. 2.• Os vencimentos de!ses · tunccionarios :serão pagos 
dentro da. PJ'O'llria verba de 10.909:200$. do regulamento em vigor 

Art. 3. • O reajustamento nas categorias de agentes de l. •, 
2.a e a• classes, dar-se-à automaticamente, com a promoção dP 
agentes de 2• e 3L classes. 

Nas demals categorias, o reajustamento serâ feito á propor
~ão e:m que se forem verificando as vagas . 

.Art. 4. • :Revogam-se as disposições em contrario. 

sala. das Sessões, de Agosto de 1935. - OcüdeW-a de Alva.ren· 
oa. - .A.mara.J Pei:coto Firho. - NogUeira Penido. 

Ju.stif~ 

O quadro proposto não altera o numero de empregados, pois 
conserva os m esm os 1-584 do quadro actual, e representa. ape.:\<>~ 
uma deslocação de categorias, com um ::;aldo -de 1:200$ na. ~:espe

ctiva verba. Esse. alteração objectiva. mobilidade e articula~o na 
quadro, de modo que seja facilitado 0 acces.so â.s categorias :mai~ 
elevadas, o que niio acontece presenteme·nte. por isso que a refor. 
:ma Arl!ndu Luz:, redUZiu grandemente as classes elev&das e au
~:mentou considerav elmente as me.!s baJxa.s, tornando dessa for· 
ma. di!ficil, se não lmpossivel, o acesso â.s classes de agentes ao! 
~ctuaes pratl~ntes, da.da. a desproporcão na distribuicão das ca 
tegorias. O !)l'esente projecto visa corrigir esse mal, · dando ao 
Cunccionario estimulo ao cumprimento do dever. 

Votação do proiecto n. 101-A, de 1935 (1" LegiJ:. 
/Gt!j~F'B), orçando a. ReceitG e fU:ando a De~tpella. para 
\') ~ercicio de 1936; com parecer d4. Comm.i.811áo d,. 
Finança.s c Orça1nento aobre as emendas apre.~rntadn
da.3 em 2• discuaaão (2• discussão). 

O Sr. Presidente - - Vou submetter o. votos, d& pre!encia. 
o projecto de orc;:axnento que ê consld~do rnaterla. urgente. 

Vo11 submetter a votos o projecto, salvo o.s en\endas. 

)Approvados, successtvamente., os seguintes artl· 
gos do 

PltOJElCl'O 

N. 101 - 1935 

Eis o projecto : 

O Po~r Leg:lsla.tlvo decreta.: 

Art. 1.• O orçamento da Republlca. dos E!!tados Unidos do 
Brosll, para 0 exerclcio !lnancelro de 1936, estima. a Receita Geral 
em 2. 359. 696; G00$000 e calcula a Despe~ total em reis 
2.~28.971:405$200. 

A Receite. ~stá realizada com o producto do que for arreca
dado sob oS reguintes tltulos; 

Renda ordlnarla: 
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I - Renda de tributos: 

I - Importação, entrada, sahida e es· 

tadia. de navios e aeronaves e ad

dicionaes 

li - Imposto de consumo 

III - Imposto e taxa sobre a circulaç:ã0 

IV - Imposto sobre a renda 

V - Imposto sobre loterias 

VI - Diversas rendas • • 

II - Rendas Patrimoniaes 

III - Rendas industriaes 

Total da Renda Ordinaria 

Renda Extraordino.ria • . 

Total Geral da. Receita . • . 

831.750:000$000 

5()i .150:000$000 

184.300:000$000 

150.400:000$000 

14.350:000$000 

62.900:000$000 

1.750.850:000$000 

3. 383 :000~000 

305. 979 :000~000 

2.060.212:000$000 

299.484:000$000 

2.359.696:000$000 



ANNEXO N. 1) 

Art. a.• A despesa se dlstt'fbuh·A pelos seguintes tributos: 

Fixo .. _ 

Varlavel 

(Annexo n . 2) 

Fixo ..... .•..... ·· ·· ·· 

YariA.\'el • ••••.••. •. ••••• 

(Annexv n. 3) 

I 
I 
{ 

I 
··I .. , 

I 

I 
I 

I 
:· l 
··I 

r 

I 

I - 1J'Inl8terlo da Fazcnch 

I I I 
1 Total Pessoal 1 Material 1 

I I I 
Pessoal Total Geral 

I I I 
56.0i2:61G$1001 I I 

147.295:182$9001 203 . 3G7 : 790$000 673.854:697$300 I i 877. 222: 196$300 

--1 I I - I 

I I I ~ -----
li - JfinlstcrEa da Justiça I --
Pessoal 

I I I· 
1 T otal PCS!!OUI 1 Material I. Total Gera l 

I I I 
H.340:764JlOO[ I -I 
34 .381:066f400 108.721 :830$5001 16.301:935$6001 

I -, 
1?5.023:766$100 

'! 
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~ 
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li 



Ili - Mlnfstcrio do Ea:tcrior 

I I I I 
1 Fessoal j 'l'otnl Pessoal 1 Material 1 Totn.l . Geral 

~ I I .I - --- --- ·-~--- --- -- - - ------
1 I I I 

. . . . . . . . . ·I 25.41s: a2o,ooo I 1 1 
··J ~.436:8BOJoool a2.&56:151Hooo! 13 .23·1:370$oool 

Fixo .. 

Varlavel ....... . 4 6. 090: 1)20$000 

I I I I 1 
{Annexo n . 4) j J I j 

-- . -- --- --- -- ·- - --·-- ~ 

Fixo·· 

Varlavcl ....... . 

(Anuexo n. 6) 

. I ... .... , 
.......... .... .. , 

1 

IV - Mint.sterio da Erhta~ção • 

. Pessoal . 

I 
46 .4!11:581$6001 

26,113:412$0001 

l 

Total Pessoal 

I 
l 

72.604:993$fiOO! 

I .-

Mnte1·la l I Total Gern.l 

I 
I 

94.641:143~900, - . 167~246 : 137$400 
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~ 



V - Mlnbterlo do Trabalho 

·---·-· . ----------------------------
Total Geral 

I I I I 
1 Pessoal 1 Total Pessoal 1 M:aterlal 1 

I I I I 
------------·----------~------------ ------------
Fixo •... • . •· • • · • ·· 

Varlavel •..•. •. .. . .• 

(.Annexo n. 6) 

Fixo ...• .•........ 

Vnrlavel .... ... . 

(Annexo n. 7) 

1 I I I . ·I 9.~U:i80$0001 I l 
. ·I 4.900:38010001 l ·t.665 :160,000j 6.198:372$0001 

I I I I 

I 
.. I 
.. , 

VI - J!(rll.!terw d11 n~çãa 

Pessoal 
I 
I 
l 
I 

136.040:936$0001 

384.613:682$9001 

-----1 
I 

Total Pessoal 

I 
I 

520 . 55~ : 618$900 1 

Mnterlnl 

I 
I 

105 . 475 : 300~000 J 

! 

20 .763:632$0{)() 

Total Geral 

626. 0\29:918$900 
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O ·sr; João Ne'l'es (Pela (miem) - rt>quer a verifica~;ão 'ie 
votação. 

O Sr. Acurcio Torres (Pela ordt>m) - Sr. Presidente, lla
r e-ce-rne que a Camara vrec_isa, se estí~ pensando como eu, obte,· 
l'Sclarecimentos. 

O ~R· PRJ::SIHt::xn;: - ..\.qui E'>'tou. á:; unlCO'l\~ tle Y. Ex. 

O SR. ACl'RCIO 'l'ORRES - Y. Ex .. parece-me, acaba de 
annundctt· a \-et·ifi<::H~iio de Yota<:Üo elo a rt. 3", quando 0 requeri
mt>nto fei to pelo ~~-- Joito :s-eYes ,:e reft>ria ao artigo lo. 

O ~1: . PRF-"IIIEX"í~: - Puz em \"Ota~ão. primeiro. o J>roj('c:!o . 
.-\. vota(,:iio <lo 2" tUJ·no (• :u·tigo JlOl" <ll'tigo, íornm 'I.'Ota.<los os at·
t !;;o~ 1n e ~-. c-. :to dn•g-armos ao 3°. tlepois <le annunciada a suu 
nppro,·a.;ã''· o ~1". ,Jni"w Xt>ve;: l>ediu Yel·ificn<:ão <le ,-ot.'1C:Úo. 

O Sr. João ~eYes (PC'ltl· orcTem) - :=;r. Presidente, o meu 
}W'(\itlo tle- '\"el·ifh:~:u:ão 1·e-f~ria-seo [L YOt<.l Ç;i\.o tlo art. 1 o. 

O ::r:. Pur::sw&XTE - O :u·t. 1" jii h:n·ia ~<icl0 appro~ado, btm 
c't>nlo <> :!u e 3". quando e> nol)rt.> DetlUtn<lo fez ~<eu requerimento . 
\'. Ex. Msi:'<te do pE>dhlo de Yerificm:ão do art. 3"? 

0 SR. JOÃO :XEVES - A \'o:>I·Jflcn~:1o .; dn YOta~:io do ::t1·t- 1•. 
Hn l'C! ui\·oco tlE' Y. Ex. 

o ::m. JO.~O :Xl:::YES - Fn<:o m inhtt~'~ a!! palo.Yras do 
~r . .-\(·ur<'lo Tot'l·t•:<, afim ti<' que Y. Ex. h E-m e~clm·ec.:a a Camm·a 
:-:olu-e a matet·ia em Yotação . 

o l'1:. l't:J::><tP~:s-rr: - 1-:,.t·l:u·.-.; .. -a :<<'llllll 't' ntra \"PZ d(->'te am}Jlla

<hlr, qul";, mat:nifkn; não v••s:-:u , por\-nl- t·espontlt.•t• Jl<>la <le!<.'lttençi\o 
tle :llf:Un:< 81'><. Dt.•JlUlatlus. 

O l'>P.. •• JOÃO Xl-;\'I~s - !)(>.~isto . 

Em "'t-;.:-uhl:: :<ão. :<uc·C'c-ssh·amt'nte. ;tpprov;ulos o~ se
guintes arti:;:-v~: 

Al't. ·1." Fazl:"m p:tt·t c• da pn~,:•.-ntt.• I .. i. :L que íicmn integt·udo~. 
O>! annexn:<, ttUt' a :ll'nm)lanham . de n.s. 1 r\ 111. e que C!~pecificam :L 
Receft.a e explicam a DE-:<JH!su. tll\•ldindo l'~ta em íiX(t ~ ,·ariav~l 

e e:.;pe<'lallznntlu l'i;.:-o•·o.~amente a parte \'al'hl\"el . 

• -\.l"t. ~-" O l'r<:':<hl<:'nt<> tkl. Re!lUIJlica. f:u·;'• tJroceu~t· a arrec:l
<lac;:i.u da Receita ll<~l' tet·mus dn. lei e ficará autul"i:-.u.do a clispentlet· 
c-om os sen·içu:-: t· ..-nc:u·;.:-o,.; da X u<:ãn a.-; dotac;õe:-; constantes dos 
titulo.-: da De,.pe:-:a. podt>ndo ftl2A!r, por utl teclpaçrlo da. Receita, :1s 
or:et·ac:õe:; de c-redito. qut> >'e tornt>m nl'Ct'!>>Oariux, at~ o m«x!mo de 
u·ezento,. mil <.>onto>' de rHs (300.0UO:IJOIJ$fl00) . 
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O Sr. Presidente - Passa-se a votação das emendas. 

ORÇAME~TO DA RECEITA 

Votação da seguinte 

:&MENI:tA D.\ COMMISSÃo 

N. 1 

Transfira-se para a renua com a pplica<;ão especial: 

Quota fixa annual - Decreto n. 21.143. ele 

10 de Março:. ae 193~ .•. 

'.rax:.! ~ Educa~ãu e Saúu<o: - Decreto n. 21 . 335, 

tle 29 de Ahril ue 1~•:!:!, <' n. 22.014, de 

~6 de OutulJro ue 1932. 

Sl'llo Penitencinr!o Dec:1·et0 n. 24 .7!17, de 

l4 de Julho üe 1934. 

10.600:000$000 

8.200:000$001) 

3.000:000$(11)0 

21.800: OG0$000 

O Sr. Barreto l'into ( Parrr •·nca.,,;,ll·lea·r tt votação) - Se
nhor Prelliu<mte, n emenda n . l <llz r espeito ú tt·ansferenciD. pat·a 
n renda com applica~ão cspec:ial <la importa nele. de 21.800 contos, 
quota fixa annual de wxa (h• <•tlucac.:ão c sa(icle publica c seno 
penite nciaria. 

Tenho duvidas ((U<mtu it <tel·eitat.::io de,..~>a cmt•n\1:\, porqu e o 
Dccl'l.·to n. :!0.3!13, qui' !"t'Ol'~;a nil:OU " systema de Contahili<ln<le Pu
blica do Brasil, ·~xtin~;uiu todos n:< fundos esp~C'Iae...: qut' até entã•) 
vh::orava.m, mn.ndand<l <tue a s u;t. nrt·ec:Hlac:ão !o~<se incorporad;]. ú. 
receita. geral. 

Sr. Presldent~>, r- h<'rn ,.,.,·clatl~ qu<> a ConMtitulc:iio 'Fc<lernl. 
promulgada em 16 !ll, .Ju lhn. <h~clara qut• os fundos cs.()(!ci(\es não 
poderão ter app!icac.:ão difft·r'Nttt• dnquella para a qua! hajam sido 
creados. 

Qunndo. Ilot·f-m. f n i tn·omul,.;<tüa (I Ca1·tn <lc lG (1e Julho, o 
!undo especial (\ que se reCet'<.> :L emenda. n . 1 jft estava extincto, 
tanto assim que no Or~;amento tla RC<'<'it:1 pul'o. o excrclcto cor
rente, de 1935, ellt> já sf' ach:.wu, como devia, lnc\)n)()rado li. Rccelh 
sernl . 

Assim, Sr. l'rcsit.lcutc, não ,;e trat<lndo. como não se trata. 
de fundo creado postet•iormen~ fL Constitulc;úo de 16 de Julho, 
elltendo que não podemos dar assentimento á emenda, que virá 
desfalcar a. Receita senil em !!1.800 conto~... · 

O Sn. PREsiDENTE - Estão esgotados 011 tres minutoll de que 
V. Ex. dispunha para. encaminhar a votação da. emenda n. ·1. 

O SR. BARRETO PINTO - ..• dando a. essa. quantia. a 
applfcaç.io exclusiva. a. que a mesma se refere. 

Nestas condições, embora fique isolado nesta Casa, meu voto 
~ra. contrario ú emenda. 

Em seguida; t!: dada como ap:grova.da a emenda. 
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O Sr. João Neves (PeTa o~r1cm) - reque1· a v~rificaçã.o da 
Y~t:'l.ç;ão. 

Procedendo-se á vel'ifi<:>~.<:ão de \'Ot,tção, reconhece-se terem 
\'Otado a favm· 104 Srs. Deputados e contr::t 36; total 14Q. 

O Sr. Presidente - ~ão lm numero. 

De accôrdo com o Regimento \'OU submetter a votos, pelo pro
c:esso nominal, a emenda. 

O" Srs. que app1' t>\':tl'C'n1 a eme1H1a n•sponderão - .sfm -- e os 
•l \\() i·ejeitc\rt>m, ·~·es]lündeJ·i:'t0 - mio. 

Ya!' se lH'<lcPder ú chnnuu1:t. 

O Sr. Aniz Badra Ukrdurfo de Scorctario) - procede ·it 
<·ham:tda dos Sr:,:. DeJlUt,..ltlo», para <L vot~ção nonünal. 

Durante a chámac1a o Sr. Antonio Carlos deixa a ca.
tleira da presülenci:t que é occupad~t pelo Sr . .Arruda Cn
nmra e novam~nte pt>\0 ~r. Antonio Carlos, Presidente. 

O Sr. Presidente 
tallo><. 

O Sr. Soct·t-tario V:l<• pt•o•·P.-11<'1' ii h'itu1·a ,].,~ nome-s dos Srs. 
DeJlUtartus 'lUl' i'c>spont!<'t':tlll - .~im." 

O Sr. Delfim Moreira (.':!(''l'riJur .. <Ir ~<'('1'<'1<lrio) lH'O{'ede ;~ 
leitura do:s . noml:':< dn,; :<1?;::-uintes Sr:<. Deput-:ttlos que> l'espon
cleram ....,. .9im. 

Mario Chermont, .\(·rlino <11:' Leão. Fenelon PN'dig-fi.o, José 
Plngnrllho, Agostinho Monteiro, C'lementino LH<hú:l, Gennro Ponte, 
1-lenr!que Couto, Godofred,, Vianm1, A!'•'not· .;\Inntt>, lluj::o Xapo\e-ão, 
Adelmm· Rocha, Pü·es tl,• G[t~·oso. FrL•it'<' <1•· Andl':tt]{•, .l"et·n:mde:s 
'rtlVOt·n, Pe<ll'<l Flrnw~:t, Jiumb(•t1:o <lL• Andt•tt(le, .\lonle .-\t·rcles, 
Jo:-1c- ~1L• Bot·bn, l<'ig-ueil'euo Rout·i~ues, Xadet· <h· ()ii,·cir(l., Ca!é 
Filho, .1\fartill.'l Vera;~, Alt.t>rto Roselli. Hic:mlo Ban·eto, Gra.tuliano 
Bt·ito, Per(•ira: Lil':l, .M:ltltia:-< -"'t•eit·l'. HL't·eet!ano Zenai!le, samuel 
Duarte, .Jnãu ClPoJ•has, ,·\t'lt<l]t1tJ Bastos. "\dolpho C<>h.;o, Arthur 
Cavalcanti, Ht'itOr ],!"a!H, Aldc;> Sa.nwaio, TciXt'il':t T .. eitc, Humberto 
!'lfoura, Simõe-s BarhoHU, Emilio de l\fay.t, OJ·land<.l Araujo, Valente 
de Lima, Samp1do Co3tn, Deodato Mala. Amo.ndo Fontes, Clemente 
~larianl, Luut·o Passos, l'into Dantas. Alfredo Mascarenhas, Ar
lindo Leoni, Francisco Rocha, I'edl'o Calmon, Arthur Neiva Ra.
J1hael Cincurã, Edgard Sanches, Attila Amaral, Caldeira. d~ AI~ 
va.renga, Amaral Peixoto, Julio de ~ovaes, Henrique Lage, Salles 
Filho, Ri!.Ul Fernande!<, Levi Carneiro, Agenor Rabello, Hermete 
Sl1va, Altpio Costallat, Prado Kelly, L•>ntra Costa, Cardllho Filho, 
Lemgruber Filho, Bandeira Vau~han, Fabio Sodr&, Carlos Luz. 
Nm·ald!no Lim.:t, Peõro Alebco, Themlomh·o Santiago, J'oii.o Be
raldo, ";rashington Pit·es, Vieira Zlfarqucll, Celso Machado, João 
Peni<lo, Muttu Maeh::ulo, Slmiio <lu. Cunha, Re<::ende Tostes.· An
thero Botelho, Bueno Brancliio, Delphim Moreira, Pereira. Lima, 
Theotonio Monteiro de Barros, Waldem:lr l''erreira, Santos Filho, 
Carlota de Queiroz, Bal'ros Penteado, :\fora~~ Andrade, Gama Cer
que!ra, Cnrdoso de Mello :s-etto, Joaquim Su.mpaio Vidal, .Jorge 
Guedes, Gomes l.o~erraz, Justo de . Morae~, Fabio Aranha, José 
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Cassio, .Jairo Franco, Lu.udelin o Gomes, Vicente Miguei. Clat·o 
Godoy, Corree. ela Costa, Vnndonl de. Ba1•i•os, Paula Soo.res, Lauro 
Lopes, Francisco Pert>il·a, J osG M:ullet·, Din íz Junior, Dorval Mel
chiailes, Joã0 Carlos, V t>sp ucio clt> Abreu, Annes Dias, Pedro Ver
gara, .João Simplicio, Frederico \VoUenbuttel, Victor RussonUlnn. 
Ascanio Tubino, Dario Cre!'lpo, Aõalhert o Corrêa, Fanfn. Ribao;:, 
Aniz Badl"{\, Eurico Ri't>eiro, Ermand0 Gomes, Sebastião Domin
gues. Abel d os Santos. Pedro Jot·.t::E'. Francisco cli Flol"i: Antonj,) 
Carvalhal, Austro de Oliveir><. Francisco :Moura, !.ia1·Uns e Silva, 
Adalber t o Camargo, E clmm· C:u·valho, .To!<(, do Patroeinio, Ricm·
dln o Prado, Martinho P rado. I•'en-eirn. Lim:\ , Oliveira Cou tinh o, 
Alberto AlY<u-e.s, Lima Teixt>ü·n. l'a ul:L .Assunw<:iio. Euvaldo L odi, 
Pedro Rache, Gastãl) de. Brltu. \-kt>ntt> GaJiit>z, Leoncio Araujo. 
Fr:tn<::l. Filho, M oncyr Bur·bn~a, .Arlin do Pinto. Augusto · Corsino. 
Cardoso Ayres, Lourell<:o &1eta )lie\·e,.:, Ahel;u·c1o !l:l'ndnllo, &1lgado 
Filho, M<ll·ne::; P:liY:t, T hnnl])!'<Oil F lot'l'>' ( 162). 

O Sr . Presidente - Itespondf'mm - ún~ - 162 .St·s . D t•pu
t3dos. 

JO Sr. Secretario \':te rn·ot'Nle r f• lt'itu 1':1 dos nmues Cios Srs. 
De.pul:ldos qúe l'e,;pun!lt•t·nm - 11cí.o, 

O Sr. Claro de Godoy Ulr11JJ'lcntr .. Ycrrimln ch' ~<·crctario), 
}Jrocede á. leitura dos n on; t•s tlnx ><t>;::UÍl lt t•:< S rs. Deputados que 
responderam - niio. 

Àb!;l.lur Bastos, .Tos(, AU~UNto. ~our.a J..eáo, Re~o Barros. PE'(l'r.:J 
Lago, Lui:t Virum:\ J•'JlhCI, "'andcr·ley P inho, 1:1JCll<lo Rnmalhttti•, 
Jair Tovar. Sampalo r'otTi•;~, Acu n·ln 'l'un·e~. Cl'>«tr 'rinoco . .:\1' 
thur Bern:u·des_ Rim• l•'twtt•><, .l'lnhciro Ch:~gas, 14{'\'indo Coclh~. 

Arthur Bernat·des Filho, Poly{~tt•po Viotti, D>~njel C:tt'\'<tlho, Cut·
nr.olro clt> R<.>:r.endt•, l'hrixtl:tno ~fal'il:t• lu , J""" H••t·n nt•tl!no, ~laco>:lo 
Hlttcn<"ourt. La<>rt<' ~ .. tuhal, H ias .1-! ll<'nt~, .\h·<'~ l'nlma , llobert•> 
Mnl'(•(rn. Oomln;.:-co~< Vc•lla~<t·u, ,..\J•thur· :,;;~ nto~<, Hnl'g"<'>< clt- .:\1Nlt•ÍI'O><, 
Bnptllltct J.u~arclo, B:1 t•t·u,.: Cal'><a I, .Juãn :-;\'\"''"· X !c•ol:lll Yc•n;u<•il-d , 
0~<<':11' l•'nntoUI":l c Paulo l1m·t in:< (:l liJ. 

O Sr. Presidente - 1 :c·,..tH•luh•r-:tm 
tmlnH , 

A <'l'llt'ndil 11. l 11:1 < 'e>mllli><><iio fni •ll>lH'u\-:H1a _ 

l 'll!!Sa-sc :'• \'utac;i'i ,, clmc N tl<'n da>< clt• Pl<•ll:ll' in. 

Vokl<.;iLo cl:t :<1•::;.-uint<' 

X . 1 

Ao n. 15D - O!Hh• ><<' cli~; ltO:c'lc .de• YJ:n:iin Cc'nt'l' ll>'l', S.UI/0 ;00\J$ 
cll::;.-a-~<t• 111.11011 :0011~11011, - Xll l'il'r <l<• 0/h:l'ircr. 

O Sr. Presidente 
a >< f'!,:Uinte 

- .-\ c•:'lta E>nwnd:l a Commis~<ão offl'l't'ceu 

S.000 :000$0110 

:!. 000: (100$0 00 
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O Sr. Domingos Vellasco !/'nm cnca.u1 i nllll'l' a. ·L"<>tação) ~ 
Sr. Pi"ellldente. Jle(li a palan·;\ ;\l)<!nas J)nra. ob te1· de V. Ex. um es~ 
clart'cimE.'nto: de!<ej:wa <lUo> Y. 1-;x. mP informasse se a C:unarn 
\'llE' \"O ta r a emenda elo nobl'e Oeputado Sr. X<Wier àe. Oliveira ou 
•L do rPI:\t or da Cummissão de F!nnn~a><· porque Pst t? con~luiu seu 
pm·ecer por uma emenda. 

O S1t. PR&siDE:.-..""rE - "\ \"Ob\C::ào a que se vae proceclel' <· a ele 
suh~tltuth·" ;\)lt"t.>>< t?-n tado :a C'me-nd n llE'la Comntis..<ln <11' Pinum::u•. 

O ~H . llO~IIXOOS \'I·;LJ.A~\.'0 - ~\ ~ra•l~n a . Y . l ·:x. n In• 
Cot•m:v.:iío . 

Em st>o;ui<la. é a]>!H'u\':\dll a z·eft-J'Idn etncncla l<Uh~lltutl\'a , 

nr·~ l n<lo Pl'ó'juclk.Hla ;I tl<' n . 1. 

X. 1-A 

H••t h·nl' a:~ ,..,,;:uintt•>< fontt-:< •h- l'eceit:t tl o or<;a m <'nto da R c• 
t•<'lta f" 'll'l't't':t•l:u:ân :l<;tuahllt'lltt• (t'ita ntl Dlstl"it,to Ft>rleml. clP\'t-ndo 
, . .,n,.tltulr um or.::nm<'nt•) >'UJ)ph•mt•ntru·. nto' qup s~>ja yotnrl:t a J.it•l 
OJ·~anh·a c lu Di~<tt'i l' tt> Yt'<l••r:tl: 

<'co nft•r·nu• o~ ela .to~ da l ' l'HJl<l><t:l <' T<'la to rio rlo :o. r. da F:tzl'n<1:~ 
ll\l))olsto <lC' c·nnsumo: 

~ 1. nnxollna. . . ... 
"-· 

Ui. 

J h •nlla l'<'liUI:n· dc:- immov t-i!l . 

lll"l '"''tul·h dt• YC'hlculm• . . 

l:!io, ,\oe~<b•tNwi:~ a ·p,;yf•hopatlHt!':. 

I :1:1. Quou~ dt:' !ll'lt':tlizac:•io. • 

llltl, I n•lut<t r ln.ll e I'rotis~õc-s. 

Dtt•~JJA: 

C'ontnr•tnc rtnnexo. 

r..DilO:IIOO~OOO 

!!ã . OOO:rlOO~OOO 

!>.000:000$000 

350:000$000 

!!G:!:000$000 

160:000$000 

17.500:000$000 

li4.272:000$000 

55. 54ol:739$100 

l{o, como ae Yt', um dcficit de 1.272:739$100. Entretanto, 
Jlorll•r'·l<l'•(t declut-ar que feitas as reducçôes a dlfterença para. 
t•r•lwh· " dr!lclt competiric. á Prefeitura. que, para. tanto, contrt
ltull·r~ r•(lm :L pa.t·cella que :tôr consignada. na. tab&Ua. 

M 't•l 'l'<'c> l'~tpecinl attenção da Camara o estudo do Sr. o·. Bor~ 
mnnn, que llrl'sldlu a Comrnis são do Orçamento no Mlnisterio d:l. 
J.'aft'ndu., AObt·e a transformação dos serviços federaes para· a Mu
J'liclpnlldud.. . Que~<tãg. coiQplexa e que eXige detido exame, reser
\'o·me o dh-elto de comparecer, no momento opport uno, a Com
ml,.,.,i\o dt> Flnnnçn.s. ex-vi c:lo disposto no ·art. 70 do Regimento. 
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Sala das Sessõe:>, 18 de Julho de 1935. - Ed.mJ;nclo Barreb 
Pinto. 

Approv~da a. SeQ"uinte 

:X. 1-D 

Jl.o n. 74 - ~et·\".Í<.:0 de Plantao< Tt>XtE'is - onde se "uir.: 
3.000:000~ ~ diga-se: 3:n0ft;IJOOSOOO. 

Sula das Sessõe;;, 1~ de Julho de 1\13;;. - .Xa1·i•!r tle Oliveira. 

_-\})Pl'D\"auas. suçc!'ssiyamente. t !>' seguintes 

:N". 1 

Distribuam-se pelo"' ,·inte e oito titulo!< ahaixo, o. cada. u:n 
<"Orrespondendo um annexo vt·oprio, D>< sl't'\'i<:os e dotac,:ões con3-
tantes dos annexo>< l'Orr<>:spondente.s :w>< lll>\·e titulo.s elo. despes:L 
t! t"e!<peitada a actunl (>r:;aniza<:âo atlmini,;ntltint: 

Titulo I - Presidenci:t da. P..epuhllcn. 

Titulo II - Poder 1..egi>llntiYo. 

1. Ülillat·a ~lo~ Deputa <los. 

:! . Sen:Hlo }'edentl. 

Titulo l!I ·~ Ctn·te 8UJH"emn. 

Titulo ['\" - Trihunal ele Cnntn!'l. 

Titulo ·v - Ju><tic:u Ft>cl••r::l •• •ln Distl"icto Feder:~!. 

Titulo VI - ..\!lminístrm;:"i.o Gt•t-:Jl: 

1. St•c·rctnt·ia de E>tta<la <lo !nterlot•." 

~. Se-ct'f't:wia tk Estado dn Elttl't'ifll·. 

:~. SN:J'("tUI'j~l •lt• l·;~l4tdu tln Pazendu. 

ti. ~•·<·t'l't~II"Í:I ti•• J·:~t;rtlo <la Gut•t·t·11 • 

ii. ~L·eret:tri;t <](• Est:uln tl:t !l'hu·inlm, 

!l. ~N·t·Hn t·in ciP r.;stfHlo da \"ia<:~'io. 

';. Sf<'l'!'tat·in t]p F:sta<lu tl:L .\;.:-1·k'ultunr. 

S. St•Cl'!'tar·!a rlc> l·:~tailo da BtlUNl<;iio. 

9. ~~··t·f'tnria <ll' Est:Hlo ao Tr·nhn.lho. 

Titulo VII - nt?lat;oes Diplom<ttieas c Con,;ulares. 

Titulo Vl1I - AtlministJ•açtto Fin:1nceira. 

Titulo l:X - Dividn Pnhlica. 

Titulo X- Bxet·cito. 

Titulo XI - ~fnrinhn tll" Guerra. 

•.ritulo XII - P<tli<'iu. Civil c Militar. 

Titulo XUI -'Educação. 

Titulo xiv" -· saude Publica. 
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'.ritulo XV '- Am1)aro á Maternidude e á Infancia. 

Titulo XYr - Obras cuntr·a ;ts Secc::u;. 

Titulo XYII - Senriços Inclustriaes. 

Titulo :XYIII - Pr·odutc<:;ão E' Povo<:~mento. 

Titulo :\.'""IX 

Titulo XX 

Industri<t. 

Tr.lhalhn. 

'• 

Titulo XXI - Commercio. Tt·:tn!<IIOrtP!< maritimo. fluyial e a~t·~o. 

Titulo XXIl - Rodoyfa!'. l<~E'l'!'OYius. Portos, Rios. Canaes. 

Titulo :\."XII-A - E,.t,ltistica. 

Titulo XXIII - Ohnts Pul•lieas: 

1. Constl'U<·ções. 

:! . ApJmt·elhamento». 

3. l\Ielhoramentos. 

Titulo XXIV - Pt'nsões. Rt>formas. Juhlhl<;i"Lo .•. \.posfc'ntadurias. 
Dif<)1onihilida(lE'><. 

Titulo XXY - A>tsi,.tencia Roei<1L 

Titulo XXYII - Territorin <lo Acre . 

Titulo XXYlll - Diw•rsns. 

Tt·ansfirn-sf' Jll\l":l um novo 1.itulo) - 'rf'l'l'itnl'io do .-\c•rf' -. 
ao qu111 correspon!lf'\'Ú um •tnnt>xo t·:<pC'dali:-.adu, tu(ln a tlottl\:ilC 
c;-onstantl' ,lu titulo eot'l'l's)wndent(! <lu :\Tlni;;tt•t•lo ol:l .lu,..tiça. 

~- 3 

Reun:un-se ('nt uma sú dot;l<.;iiu, ,,m <·>Hln annt•:c:u ('Ol"l'~"pnn

\lP.nte a un1 titulu d~: d"-"P""""~ ou grupo d<• ><c>l'\"it;u,.;, tod;t" us do· 
1~11:ões existenh.>!o! Jmra eventuaes, ennsig-nadas <liNcl'illlJnadament<• 
nu tnE•snlo anra"'"~xu, 

N. 4 

Tt·ansfit':l.-Hi.' d:L \'t>l"hn J.• tlu anll!'lW 1'01'1''-'"IH>n•l<•nlC' no Ululo 
lJinis!el·io lln Educ•ação )lat·a uma no\'a. n·rha tlo mt'smo unnex•), 
:1s dot:u;iíeH (JUf' >~t" n•firam :t s<'l'\'i<;O!l ou <let•emh·ndas <la Dlt"ec•tui'Ía. 
Clc Sa utlo:> Puhli<>a. 

N. ã 

Reunam-se em um me!lmo titulo, no qual con"E':'<JlonclcJ'Ú um 
nnnex.o e><JH~<'ializ:tdo, tMla!l ns dotuc:õe:-; re1utiya;o a ap<>sentadm·ias, 
pensões, juhihLCÕhl c n•formas. disponihlliclades, dh<tt·lhuidos JlOl' 

tollos os unnexof< conespon<lentes "us uuu·o,.; titulo:-~ da clespesa. 

Votaç:iiú da seg-uinte 

E:\IEXDA DA C'O!.\IMJ~~ÃO 

N. 6 

Transfiram-se parn novos titulas. aos quaes eorresponderiio 
annexos especializados, a~ uotat:ôes pnru a Presldencia. da Repu~ 
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hliúa, Poder Legislativo (Camara dos De1mt~dos e Se-mulo Federal), 
Cõrte Suprema. e Trihunal de Contas, índuidos nos titulas ào!S Mi
nlsterios da Justi<:a e <la Fnz~nda. 

O Sr. Barreto Pinto (Para rnc<:~miulllt.r (I 1·ot11çfio) - Se-
nhor Pre~idente, não pos1:o cnmp;·chende!' como a Commissão de 
Fínan<:;~s haj~t mand:ldo tnU1~fel"!r par:t noYos titulas. :lOs quae~ 
corresponde-rão nnnexo;; espe-c-1;1li7.;H1os, as dot:tr::ões <ia l?t·esidE>nci:l 
Cia Republica, Poder Le~isl:\ti\'0· (Cam•n-:< do"- Del)Ut<Hios, Sen:H'Io), 
·Côrte Suprema e Trihunal d E> Conta;;, E'S(JUE'(: .. Illlo-:;<e de nelle ln
(')U!r o Tribunal Supe-rior <\e .lul<t i<:tt I:;leitol·al. quE> t'.!'tú "'' mt>smn 
nh•el. 

X esta. ])h:H;P tla votu~;âo, nac1" mnls temo,:: a Í<\7-<:>r. Estou certo. 
entrc-tanto, de que ern t<"l'N· il'<• · cu;•no a Commi:"S<iio O<abet·i't cm<?n
d:lr a mão. 

J~m !<<-guil1a. i· aJ•III'P\'ll-tla :1 E>men<l:t n. G. 

~'-\ tl!)l'O\·:t•la~. ~ut•(-€'x.Ki\': nn~ntE>. a~ :-~~uint~::: 

N .. 7 

Fix.Nn-;~E'- l'ln to.la!< a:< vel'lm>< n·.~JlE-<·th·a:< <ln~ <tJJn('~O>< Nll't•e:<
)IOndc-ntes rt t(J<l<•s '>>-~ tltulm< de <le :<p(>sa. os numt>ros oí> nes!"u;ls qw• 
tlr-van1 coller-tivanwnte J'ec<•liC'r allmenta<;ii.o. n•><tu:u·io 11u .t:trdamt>ntu 
)1<>t' <·onta du Estndo: C' cio,.; (! U(>, por llloth·u <•Xtl''HJI·dinai'Ío, d~\'Pllt 

r<:-<·ehE-1' qu.tntitatil·os Jmra um:L unica alimPnta.:;ào, <1U;Intitati\'O>< 
<'>'liE's qu(• .!!t>rà<l uniroJ'll1E'>' t>ara toda>: os rt-r•:u·ti<:õe"' " J<t'!'\' i <;<l:-1 <' 
:<t-t•ii.o <·<~1<-ulatln;: i'1 ru:t.iiu •h· tn•s mil r t-i,.; )ICJt' ]leSsi;;t. 

X. K 

}·ixern-:<e em tucln:< "" ann<•xn,.. <!on·<,spolHl('nte!'< <\OS <lh·N'SO!< tl
t.ulu~ tl(• df\~IW'Ha . <luta•:._ .. ,, .. -. nt.·ct·:;~~n·ia~ il l't~lnunr-r:u:rau cl(· (·or ·r·eiu~, 

t<•le;.:r:spllCtS, llUhlil-ll<;Õ<•~< 11o Jli<rrio 01/i..-i•tl t> nht~ls n:s fn 1pJ'I'n:<a 
Xtu·ionn! e l:<Lsa <l;t ;\1ot·<la. n~><·e~"'lrlas n<lx dif ff't'f'lltf's ><1'1'\'i<;";< ou 
l't'l"tartk<){>>< puhl!•·as. rr·til'il!Hio-se <l:ss rc•~pt'f•th·a-" l't't'lta:-t <l f• mçt

t~'rfa l ns lm}J<>rtant·l:~s ll<·•·<·.•~H·i;; s . 

N. 9 

Con!'lignc-sc nos nnnexos eHpl'dn.lb:ados, <>onespunücmtes n to~ 

dos os tHulol!l <k despcl!a. "" d<ltn~ões tottl~" cm-resr1ondentes a.o 
pessoal fixo, com a refet·enda ao annexo especial, que se crearã, e 
em que se discrimlnatrft. todo es~<e llesso<ll com as suns ct~t~~orms, 
nurncros e \'encimentos correspondentes. 

Votação dn seguinte 

EMEXDA DA 00:\·Utl SSÃO 

~- 10 

T t·nnsfkam-..;e- parn um no'lro titulo - Educ:J.ç:ão c Cultura - ,. 
ao qu:\1 corresponder;'• um annexo especializado, os servic;os e do
tações constantes dos a.nneXO.\l corrcspondentes a todos os titulas 
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dê .despesa que se refü·am ~i in!oltrucç:ão ("i,·il e militm·. erlucaç:ão ~ 
cultura, consf.gnan<lo-se ainda no me.smo, ài1lc>rimina.damente as irn
portancias necessarfas a. con·espunderem aos de-z por cento da 
t~nd..<t dos impo~to:;;. 

O Sr. Raul Bittencourt (Pfn·a c;1cow h1har a 17<Jtaçrí.o) - Sr. 
Presidente-, a Commis>lão de- Eclucac:ão e Cultul-:t t·euniu-~e. dois 
dias- at1-az, em ~C~>'ào o:'onjuncta com a CommisRâo de Finam:ns e 
e-xpoz S!'U ponto de vi~t:t de que a instt'Ut'C:ão mllit<tt· nfto dt>Yt' set· 
ín<,Iuid:t na per('entagem a que se refere a Constitui~.;i~o da R<'J)U-
hli('a, qu:mto <l edue;1~iio pul)lica. · 

.() a.ssumptc. "foi delmtido. A Commi,~o E'ntenclf' que ;t inl')u)lào 
nfto deYe> ser feita, por isso (JUE' o plano nacional de t>ducac:ão nfl•> 
aleanc.:ará. u ecluc-a<;ão nlilit<u· - Regundo o <?!<pidto qUt> jul;.:amo>< 
t·<?g<?r o texto con!<titueionnl ac·el'ca da mate1·i:~. 

:r.:::ntretanto, t'e>:1rtlYado que t'ic·a, no Jllenario. e;;s(' ponto tl+• \' ista 
e exposta. j{t <t sua opiniij.o, <?m ·sessão conjuncta <'Onl a Cummissão 
de Finan<;a~. a Commissão de Educ<J~ão e Cultm·a não Ul«L nE'sta 
h01·a. para a boa ordem do!'. nm<SO!'. tl·ah:tlhos . .de quHiquer mein 
que estiYesse, reginlentalntente, no seu otl<"":mC'e>, t·e;<eJ'Yõl nclo·!'e l~<n·a, 

.em terceira discussiio, apt·<?sE-ntal' E>mendas :t respt>ito. 

Ji:Jll Se!fUÍÕJl, e :liJ!ll'U\''lcl:l. ~~ C'lllE'Ilcf<l 11, 1(1, 

~"-pprovaclas, succ-essiwtment<:'. a~ -~<.>g-uintt>>< 

N. 11 

~uppdmanl-St'. em todos o.~ ann!'xo" P<>l'l'+"")londt•nt<>>< ao>< titulo>< 
da cl<?SJ>E'!Ia, os dO~t~ões p :wa :H'qu!si..;õe" 1lt> J>l'C•<l!o>< c- <lP>!:tpro)n'ht
t;Õf>S não ;1 utorlzada" Jlot· lei. 

N. l:! 

'l't·àn~flt·am-sf> p:u·n um ncn·o titulo - l>h·i<la Puloliea -, ao 
,1ual C'OrL'ei!pvn<lt>r{t um a nnC'l'O e~tlt'l'i:lli'l;~eln. todas u,. l't'ÍPI't•nC'I<l!l 
c dota.~õe~ :relnti\·as i• Dh·illa Puhllc·:l. intt•l'na ~ c-:xtc,rna, cnn~nl1-
tls.da. e flucl.uante. c a t•J·oy,•nic•r.tt• d(• S(•ntcn<.aH ju•li<•l<~l'ins .• 

Yota~i'io clll sPguintc 

EME~DA DA CO~IMI8SÃ0 

N'. 13 

Determinem-se ~m to(lo:< o:< -.nnexu); t'Orl'l's)lolllk·ntP~ noJo~ titulos 
df' despesa, os nunH"l'O<:t de contl':tcta<lus. dlari><ta;:, nu:onsalh<tas e 
de tuncclon~·ios, de quadL·o extraot·uin:u·i,, e vm·iltYPl, fixando-><e. 
no maxinw, os veneimento~. l,"l.'ati!ica~õcs, lliaJ•ias, que po~.sam Jllêl'· 

ceber. 

O Sr. Barreto Pinto (l'nra rnctmliu1rt.r n 1:rrlat;tio) - · Se· 
nho1· l't·esldente, munda n Commissào de F1n~I1J;Ils que-, noR an
w~:<os COl're:;pondentE>s :~o titulo dt~ <le><pt>sa, sejam discriminados u 
nurner•> de contraetaclo,., ditl!·istas, mensalistas e de funcCiQnarios, 

. d:: quaclro ex.traot•dilrario e Y:lrla \'Cl. f!xo.ndc-~e. no maxlmo, · <M 
,.venctmentoz, ~t!!ico.<;,~s. diarías, que possam pe~:ceber. 
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Não h:wel'ia · nec:e~sida.de dessu. emenda, :;e a Corumi:s.são ti
vesse procl.!ra<Ao -<:1!miJrir o a1·t. s.• da lei n . 51, que d~termina · seja 

fc-itt4 a dis~rimlnn.ç:.ão. 

Precisamos cumprir a lei e não estar aqui votando leis que de
pois não serão ohedecid~Ls. Dê c. Commh;são cumprimento ao arti
goS" da lei n. 51 e a emen<la n. 13 ,a roeu ''êr, será. de todo desne
ces.c;aria . 

E:\-JE~DA DA co.:vrMH<SÃO 

N. 14 

EleYt>m-s~ do.> .st>tt>nta mil <'ontos, tr·eze mll contos e doze mil 
contos, respectivamente. as dota~:õe;~ parn. Educação. 'Protee<:ào .-~ 
Mate1·nidade e Ohro~~ contra fiS Secca>~, corre~<pondentes ·aos titulas 
<!e clespes:l dos Mini!!te-r!c>s da E<lucac:iio f' Yicu;íio. 

Yotu o;:ão dn se-guinte 

1:-~::m;:~D.·\ DA CO:\!MlSSÃO 

N. 15 

El<'Y~,m-»t> lle .:!OCl.lHHl:(Hl0$11011 a>~ <lotaçõN~ do xnni'').O corre.~
ponclcnte ao titulo cl,;o ch·>~sw= - :\finisterio da Fa7.<'ntla -, pnra 
os, t~el"-.·ic;u>~ de jur·o~ e <ehlortJ,-.ac;ü0 d.'ls op<>rn<:ões de credito reall
z:tc\as pm·a coht·it· os tl<'ficitll dol4 exel"cicios de 1934 e anteriores e, 
l.c•m :u•s!m. )1:1!~1 a •t•·•tui,.i<;iio c!(' uut•n 11ara <> Thesouro )lelo Banco 
do Hr:t>~ll. 

O Sr. Barreto ]'into (Para f'IICl!Wl1111ar a ·t.•.:.ftlção) - ~
r.hut· Pr;.osldetllt', Jlt><;o a <ttt(.'n<;tio t•>'l)eclal <la C:nnnrà para l\ emt"n
d:t n. l ;;, ctUl~ ~1wnrl:t t•lc•\'at· lle :Wi\ n11l contcl>~ .. ~ dntnc;õcs <lo Ml~ 
nltetel'lu ela J•'a?.í'nll:t Jllll'H ns stn·YIC:Oll de jurus e amortlll'.<l~ão dtls 
t•twr:u;ik>s ole t:rr<lltn realizadus p nr:l (~hrir ciR dcfk;il.• dos exercí
~·Jus dl' 1~1:1-1 " Cllltr•t·lno'<'!f, "'· llem a>~sim, para a <tcqul:<i\:iio de oUl'O, 
)J:ll'<t u The>~ouro, JWlu P..anc·o tlu Bt'fil!li. 

DJ:o~pÕ(• !1. Con.~Utuit,!iln qu<> o F:JCeC'utiYo flNl :tutorlzndo a emft
th- l•ílh~t<'!l du The:4out·u. 11ur antl'c;ipar.ão da reco<>lta, cle\'Cndo tnell 
l>llhctes ser('m l'<'l<;:oatacl<>s Jo~;u que :u·reearlculal$ as t'<'nda:~. ~a prn
Uea, Pot~m. o re,;gat~ 'IIUnca l'{' taz. 

A ~>meoncla n. lõi, ('Omo l<e ,.t; n0 cnuncJu.do, concede credito · de 
:?OU mil ccmtaR. sem ::t cll,.c•·imlnw::il.o determinnd;t :pe-la lei das lei!! 
qu,. fo ll Constltul<:ilo tle 16 de Julho . De .!lOrte que, por esse mo~ 
U\'<J, n meu \'oto ,; euntl-al·io. cnn<'itctntlo u:< nuhi'<>S c·ull<"~ns ::t mP. 
l\C•umrmnh:U't'm ll(l>ll4(' \'Otu. UruifO brm.) 

O Sr. Alde Sampaio (Pnra. n lca'»linJwr a 1•otaçt1.o) - Sé~ 
nhor Presidente, tenho autad7.a~:lio· dn minoria para declarar que 
votam0l5 contl'tl a. em~nda. n. 15 pot· não haver stdo :feita a espe~ 
cio.llzaçâo das quantias destinadas ·aos servlt,!os àe juros ·e amor~ 
Uzacão das opera.c;:ões de ·credito e á. compra de ouro, quantidades 
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heterogeneas, como tambem por não di!Crimina:r os debitos do Go
vet·no pa.ra com o Banco do Brasil. 

Em seguida, ê . dada como àpprovada a emen•la n. lã. 

O Sr. Barreto ·Pinto (Pele' orddm.) 
voW.ção . 

l?rocedendo·s{< A yerifi~tç;ào ele \'Ota~ão, n·conhece-sG 
teNm vot:ülo a f:wor 11!1 Srs. Deputuuo, e conh·n 4!1: 
tot~tl, ll.i3. 

O Sr. Presidente - A emenda n. l ~. u;~ Comnli~:~iio, roi 
approvada. 

Apzn·o,·a<lus, succ~ss!Htlll~nte, as !;eguintes 

E~tE:-.:DAS DA CO).OilSS.~O 

X. lS 

Transfira-se para despesa Y:td:n-el elo titulo Mlni::>lerio da Agr!
cultUI'a. tod:ls as dotnç;õe~ referente::~ uos se1·vi<;os do café e:><:ri
pturadas no resp-:?C'tivo annexo como des pesa fixt~ . 

N. 17 

Supprimnm-se nos nnnexos, cctl'respondentes ao!! títulos de des
pesa, quae~quer tlistr!h ul<:ões d., creuito~ nos mesmo::: cons!.;;nadu:'l 
a r.-partições paga<lora~ ou nito e todo o s tllzeres rel:1th·os a adean~ 
tamcnto::; e apro\·eitanwnto de r•!t~da:::~. 

~- 18 

Suppl'ima-se n \'et·b;t 11.• do annexu <'on-e::~pond<mte :1.0 títu!o 
dn. despesa - .Mínillteri0 do Trnl:x1Ihv. di>1trihuindo-~e n:< !luas do
ta<;<les pela!! outra::s verbas n}lrupr!adn.s <1o reterltlo annexo, com 
cxcepção da sub-comdgllação - In>~tituto Xacíonnl de I•revlden;·la 
-- , que 11a::ssará. com OUtf(tll dota~õe-s dto! outros tltutos de de!!JlCIIa 
para um annex0 N•pec·ktl cvrre~ponclcnte a nn\·o tltui<: de- despe!!l\ 
- Peno;ões. Aposentadorias, Reformn.M, Juhlla<;ões, Çonu·!hul<.;~s de 
1'1'evidtmclu. 

~- l!l 

Transfira-se no annexo correstwndentc ao ' titulo !\iinlsterio 
<lu )l<lrinbu. - par1t uma nova. v~rbu. - Ajudas de custo - n do· 
ta~;ão e dizeres do n. 3 dn con~h;nacii0 Pe~soal elo. verba 1.• do 
me~tmo annexo. 

~.!!O 

Supprlmam-se em t?dol' o2< tttulos da Recattn. t> da ~a!pesu 
a!l referendas á. leiN que não mais vlgom.rn , tlcD.l110l l'l'\'Q~ldiUI . ou 
subaUtulda.:J. 

N • .21 

Tra nsflram-l!c- para um novo titulo Serviços Trans!eriveis 
para. a. Prefeitura do Dlstricto Federal - , ao ·qual corre~;ponderfl. 
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um annexo extr~rdinat·io espe<:ializado, os sen·iços, dotaçõe:s ·e res
t>onso.bilidades seguintes: 

:Mln!ste t•io d<l .Justiça 

Justiça do Districto :F'edel-:tl 50 •J• de sua. dotação. 

·.Policht Civil õo Distt•icto l~e<lc·rttl - 50 "\" ele sua dotação. 

Casa ele CorreeÇ:ào - :íO ''i" de sua dota<:ão. 

Corpo de Bombeil·os - 50 ~~ · ele sua dotao:ão. 

:'dinlstet·io tl.n "\·iaç:ão 

In~J)eetot·ia Gt-ral .de Jlluminaçüo. 

)..Jinisteriu d:t Euucat:ilo 

In!>11ectoria tl~ A;,ruas E' Esgotos. 

Directorl:::t !'la. Dt-f!'sa S>LDitat·.ia Internacional e da Capital Fe
d<'rol, consignaçõt>s :!4, :!5, :!6, 27, ~8. 3-l. 3fi, 36. 37, as. e toàae 
ns de material ct\le lhes sejam 1·elttt!Yas. 

N. 22 

Transtiram-!;e paro. um nOYo titulo - Servic:o~ Industriaes de 
Estado -, ;:.o qual con"t!!'\POnderrt. um annexo especializac1o, o~ ser
Vi<':<·!! e dotnções do>< seguintes titulo!> <lE' despe!la: 

:Minlsterio da. Justi<~tL 

Impren~ ::Sacional. 

l\-Unis terio da Via~üo 

Corrl'lo~ e Tele~t·aphos. 

Estrado. ele FN·ro Centntl do Bt·nsil. 

Estl"".tda. de l''<!L'l'O Xoroe~;te üo :Srnllil. 

R83-e de VJ:H;iio CNtt'<>nsl:'. 

Ylai.:üo !k~Jtc :St-ol!Heh"tt. 

Estrade. de }'erro São Luiz a Tht>r('zína. 

Estt·a<la d<.> J•'erro CeJ!ta•:tl rtauhy 

Es~ada de Fet•t•o Central do Hlo Grand,. do Xurtt!, 

Estrn® de Í•'(•rt·o Gornz. 

Porto de Natal. 

Porto do Hlo ele J'unt!lt·o, 

~llnlslel'l(l di~ Guetm 

SetTic;:o do :\fHtct•lnl Belliro. 

::\lltliRte t·lo <la l\lal'lnb:t. 

Arsenaes. 

M!nisterio da I<'uzemla 
Ca..'l!l da li.roeda. 
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ORÇ.-\l\1E;-.;T(} DA ]'.AZE~DA 

O Sn. F'!Wsm~:Nn: - Y ou suhmette\" a. votos as 

E~IENDAS DA COMMISS-~0 

- N. 1 

Onde se lt I- '·Divida~ de Exet·<·idos En<'el·nulm:·•- e "par::~. 

pagamento de dividas le;;alm ent t' u . ."sumidas em exercicios untc
l"iores". diga-se: ''E:xet·clcio>; Findos.. e .. pam. o pagamento das 
divida.; a. que se refet·e o pamgmpbo :?.", du artigo 75 tlo Codigo 
ue Contabilidaue <1:~ C' nii\o .. . 

N. 2 

Oll<lt' ~e lti 2 - Dl'll' '"ito>< Anti;;os - " p:u·a. classlf!ca!;ão. di~a.
:l<': "" I>al"<.t restituh;ào e etc .• suvvrimindo-><c •· credit<' distr ibuído 
ao Thesouro " . 

~ - 3 

Xa n•rbo. 18 - birec:to!"ia do Jmpo.sto s obre a. R('ndL"I.- façam
:::e as seguintes altemções: 

Pura despesa com in"llt!:C~âo nus EstadQ~, etc. . ... 

:;\-Iatet·ial permanente 

Mn.teríal de consumo 

Dlven;as dl;'spesas 

SôO : 000$000 

1ã0:000$000 . 

2:!0 :000$01}() 

130:000$0;}0 

Sull!u·Imrt-:'1{' ·~ n:' t'l•a :w.• - Contadorias e> :<uh-Contltdorias l:!ec
<·iona!.'l'l lla propostn tio on;Hml'nto ilrL 1-'a:r.enu:t I>:l.l': ~ J!l3G, r e st.a.bc
l ecendo-llt' n. sub-comdgna~iio 5. do titulo IV da Yerba. !!.•, do orça
mento vb;ent() \luquellt> Mlnistel'lu, :;oh 11 sub·<:utto;igrutçã0 n. 63, 
dt·:.<~<a \'er)J:l, m1 lJl'"JIIl>!tH ullu<lilla . 

X . 7 

..fo'w,;U-1!<', ru~~Jm, a tlhcct·httinu~;i~o da \'etha da Dil·ectoria de Es
tatllitlc>n .Economicn-I<'Jnu nceira: 

XUtul'l'u tla .sub-conl!l:;-na(!lio 

;:l;atut·ez:t da dcMpexa 

lJ - ])lrectot·ln de 10:l!tatll.(tica 

Economlca e }'lnanceirn : 

I - l\futct·iul p t'mmnente 

· 8. ll(oveJs : compt·n e concer
to da movei!!. aqul.slc;ílo de 
livros e asslgna!.ure. de re-
"'ristas e jorones . ... . .. . 

9. AcqW.slção, c o n c e rt o e 
conservac;5.o de machinas 

l•'ixu · Varl:wel 

1~:000$000 

40:000$000 54:000$000 
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II - Material de consumo 

10. Material de expediente e 
de desenho, cartões Holle
lerith para- ~purac:ão do 
estatístic-u;, papel de im
pt·cs.llii.o, tinta e outro::; ;u·
tigos destinados ao~ tra
balho~ da tyvo;.;-t"<qlhi.a .. , 

III - Diversa" \lespe.!la.s 

11. .\Juguel de nmcllina~ para 
upuraçii0 ue estati><ti"a" ·1 so :OUIJ$000 

l'' Com;umo de luz e enet·gia 
electricas e g:1z •.......•• 

l:L Assig-natu1·a de tdeplwnes 

14. DespeS<u; dt- Jn·omrltu pa-
;;amento 

15:00ll:).f){)0 

1:200$000 

zo:uoo~ooo 

~- 6 

SQ:000$000 

:!16 :200$00Q 

350:2005000 

.;\ccrescente-:-w ao titulo ·vu - Comtn·omisso do Thesout·o N,~
e:onal com u Banc·u <ln Bm:<il - (l ><~guinte consi;;nao::ã'O - "Para 
as 1lespesas <la C:tnlar·a tle Reajustamento- 1.:!00:000$04)0". 

E' dada l'OlllO :tPPI'•n·uda a. St.>IO'Ulnte 

~- 7 

Titulo I I - VPi'l>a -t.• - H('c<·hedot•ía>' Fe<lE'rn(•s: 

Hecclt(•dot·in •lo JJi~tr·i<:tn Fl'd(•t·al - Pessoal . 

.Suh-conslgn:ll;iio n. 1 • 

Fiseal!za<;ão d(• impw<tv>' íntl•t·nc•8 nn>< PstJ'll<ln~< LI.- roda~em: 
Indu:,·t<e: 

Varia'l.'cl 

IW; 0\10$0110 

O Sr. João NeYes (l'r'ln w·tl<•m) - H.eqUL't'. a veri!lc::~ção !la 
vol'ldio. 

I'roee<lcmclo-~<p :i. \'Pl'iíicao;ãu clt> \'Otudio. t·cconhece-s.: 
ter·enl n•tado a f:t \'OI' l 27 ~r>'. Deputados .:. cuntra 36: 
tutal, 163. 

-o Sr. Presidente - A él11e.nda n. 7, da Commi,;~;ão, toi 
~tpprovad:l. 

Puss;L-~e ú vota•:iiu tln:; ~·menua!o; de plenurio. 

Vot:v;;ão u:.~.· seguinte 

EMENDA 
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N. 2 

Titulo I 

Encargos geraes da União - Divida Publica - letra B -
Divida Fluctuante - VI Sentencas Judiciarias - Sub-consignação 
n . 1 - Substitua-se 200:000$000. pc:: l.OOO :OOOSOOO e na mesmo 
titulo, verba e espel)ificacãà, n .. 1 - Dividas de Exercícios Encer
r ados - Sub-consignação n. 1, diga-se ·14.000 :000SOOO. - João 
Oaté Fi~. 

O Sr. Presidente - A esta emenda a Commissão offereceu 
a seguinte 

EMENDA SUBSTITUTIV .A 

Assim sendo, a dotacão a :figurar no Or<:a.mento seria de .•.... 
9 .217:311$884, conforme ~e ma.ni:festara a Commlssão, que, agora, 
resolverá, em definitivo, como se proceder, parecendo-me que deva 
aqueiia importancia ser incluida na proposta. 

O Sr. . . Bàrre.to Pinto (Pat'o. ene4minhar a. votação) - Se
nhor Presidente, eu. que acompanhe.i. com muito interesse, a dis
cus~ do Orçamento e . os pareceres emittldos pela Commis.são de 
Flnanças, não tive a felicidade, proporcionada á Mesa, de :cece'oer 
o substitutivo da Commlssão de Flnan~. 

Pelo avu!EJ() que tenho em mãos, não sei se a. Comi:Xlissão deu 
paC"eeer favoravel ou contrario á emenda que eleva de 200 contos 
a a,ctual sub-consignação destinada ao pagamento ~e sentenças 
judic!arias para 9.217:311$884. 

Observa-se, Sr. Presidente, do parecer da Comrnlssão de Fl
nancas, emittido pelo nobre . representante da minoria, Deputado 
D aniel de Carvalho, simple9lllente o seguinte: 

"Asslill se~d~. a d'otar;:~ a figurar no orçamento aerf.e. 
de 9 .217:311$884, conforme se mani!estará. a. Commb1são, que, 
agora, resolverA, em detlnltivo, como Se proceder, parecendo· 
me que {!eva aquella. importanc:la. ser inclulda ll4 proposta.", 

Assim, Sr. Presidente, o Jllustre representante ~ . . minoria. 
ante simples in!oi-tnãÇão trázld& Pelo Pre81dente da COrte Supre
me., informação essa. com toda. certeZa:, restrtcia., - proPõe a con
signação no OrÇamento da lmJ>:Ortancla de réis 9.21'7 ;~11$884 .para 
pagar sentenc;U jucllclarlas . Mas, de qÜe periodó, de que datn'! 

Nada se esclarece. Vamos consignar verba - quem sabe? -
a!bn de OCCO['l'ei' 8.o pagamento de sentenças jUdÍCill.es proferidas 
após a promulgação da Carta. Magna, ferincfo·!le desse modo, o 
preceito constJtuclonaJ que determina deverem taes pagamentoe ser 
!eltos por ord= a,bs oluU\mente chronologlca. 

ApJ)rovada. que · aeja a emenda, . teremoa crea.do wn privilegio 
a todos quantos, ~epols ~ Carta. ._d.e 16 .. ~e J:ulho, obtiveram, em 
procea~. sentenças tavoravefs, em detrimento ~ denlais senten
ças j_á p~sadas e~ julgado, anteriores ao regimen legal. 

O PB.Tecer -repito - nada esclarece, pofs, os Sra. Deputados 
tlcem em duvida. se elle é contrario ou tavoravel A. emenda. 
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O SR. PRESIDDNTE - Lembro ao nobre Deputado estax- esgotad'.) 
o temi!O regimental. 

O SR. BARRETO PINTO - Da.da a benevolencia da Mesa, 
:pe~;o licença para mais 60 segundos, afim de chame.r a attenção 
<la Ca.mara para a emenda. 

Se vamos c<rnsignar uma verba. para o pagamento de sentenças 
j1!diciarias, . o curial seria. que a Côrte Suprema fornecesse uma 
1·elação detalhada á Camara e este., então, devidamente esclarecida, 
•·otasse a quantia necessaria ao pagamento respectivo. Dar-se; po
rêm, uma verba assim global. quando se desconhece se 9 parecer 
é favoravel .ou contrario, julgo um p essimo precedente.· 

De minha parte, não dou meu assentimento a. emenda, e es
])ero que a Cama.ra secun-dará meu modo de vêr. 

O Sr. João Simplicio (Para en()(I!Jninhar a votação) - Se
nhor Presidente, na ausencJa, naturalmente justificada do illustrt:! 
relator do Orçamento da Fazenda, venho dizer que V. Ex. ELnnun
dou perfeitamente a emenda, com uma sub-emenda da Commissão . 

.A Commissão, ao estudar as modificaqões ao Orçamento, off~
recidas em plenarlo. solicitou, pelo eminente Rela tor do Ministeri·J 
da Fazenda., representante da minoria. Sr. Daniel de Carvalho; in
f ormações â COrte Suprema: e, em face das explic~ões dadas e 
da relação enviada por aquelle alto Tribunal, d!scriminando.a. des
-pesa, concedeu 0 credito de réis 9.217 :311JS884, de que trata o pa
recer, arim de ser consisna.da. a verba respectiva no 01'1;atnento. 

A emenda da. Commlssão de Finanças, apresenU.da pelo R"
lator do Orçamento da Fazenda, mereee, pois, o voto da Camara 
dos Srs. Deputados. 

O SR. JoÃo NE:VElS - Inchiaive o nosso . . V . Ex. n.penas se 
adiantou nll detesa telta do nobre Relator da F azenda. 

o SR. JOÃO SIMPLICIO - Esta.'! as considerações que tinha 
a fazer. 

O Sr . Barreto Pinto (Pela ordem) - Peço n V. Ex., 
Senhor Presidente, o ob8equ1o de mandar remetter-me. para. que 
a Camara. vote perteitamente esclarecida, o qua dro a que se acaba 
de referir o Sr. Presidente dn Commissão ile Flnam;as, onde se 
explica o total àe 9.017:000$000. 

O SR. PRESmPITI!l - O momento não (: opportuno. O assumpto 
~;erâ co~.!ddera.do em terceira discussão. 

·o SR. BARRETO PINTO - Como sempre, Sr. Presidente, 
c.urvo-me retpeitoso diante da decisão de V. .Ex. e espero que a 
Commissão entra.."à no ô!>m caminho. 

Em seguida, é approvada a emenda substitutiva d>~. 
Comrnlssii.o, ficando prejudicada a de n. 2 . 

E' dadQ como rejeitada a emenda n . 3 . 

O Sr. Joio Neves (Pelo. ordem~) - requer verificação da. 
votai;ií.o 
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Procedendo-se li verificação ·de votação, .reconbe· 
ce-se terem votado a f<lvor 8 Srs. Deputados e contra 
148; total 156. 

O Sr. Presidente - A; emenda n. 3 foi rejeitada. 

São consideradas prejudicadas as emenqa.s nu
meros 3A e 4. 

R~jeitadas, successiVi\.mente, as emendas nume
res 5 e 6. 

São consideradas prejudicadas as emen<kls nu• 
meros 7 e 8. 

Rejeitada a emenda n. ~. 

Votação da seguinte 
El'>IENOA 

N. 10 

Verba 13" Fiscali:>.ac;:áo dos impostos de con~umo. 

S·. C. n. 5. Para o servi~o de fisrcaJízação nas estradas de ro
d<lgem a caTgo da Delegacia F isco.l de São Paulo - 246: 6GO~OOO, 

conforme diserimlna.c;:ão que se segue: 

Sala das Sessões, 17 lle Julho de 1935. - Edtmundo BC1rreto 
Pinto. 

O Sr . Barreto Pinto (Para e11cMnin11.ar a votaçrío) - Sr. Pre
.sidente, a emenda n . 10, á pagina 21 do a"·ulso, tem parecer con
trario emittldo pelo Relator . 

Eu, porém. que e.compa.nho os tra.ba.lhos da Commissào de Fi
nanc;as, v~rltico que, da. acta dessa. Commissão, publicada no Dia
rio do Poder Legi8!a'H'Oo, do dia. 14 de Agosto, ã. l)agina 3.311, essa 
emenda. consta como tendo obtido parecer !avora vel. APP«teCe en
treta:nto, agora no avulso com parecer contrario. Não posso com• 
prehender como a. aeta. da. Comm1ssã.o tenha. dito uma coisa e o avul· 
so venha afiirmar outra.. 

Pediria a. V , Ex. mandasse buscar o Dlario do Poder .ú:"9i.8l4· 
tiw mencionado para se certificar dessa dlvergencl:t. 

O Sr. Presidente - O tempo está exgotado. 

O SR . BARRETO PINTO- Haverá entretanto tempo a V. Ex. 
que, Quanto Et Isso, não está adstrlct<l ao Regime nto afim de que 
taça proceder ao confronto que deseJo, para que se evidencie . onde 
está o engano. 

O Sr. Presidente - Lembraria ao nobre Deputado que. não 
obstante o que se acha public:1do ·no Dia:rW rfo J>iodcr ~gisla.th:o. 
deve ']>revalecer o que consta do ·'lvulso; deve ter havido qualque
modificaçã.o no parecer do Relator. 

O Sr. João -Sitnplicio - Peco a palavra peln. o~:dem. 

O Sr _ Presidente 
Deputado. 

Tem a palavra pela ordem o nobre 
',; ,, : .. · ?~ 
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Durante o di5curso do Sr. Barreto Pinto, o senho:
Antonio Carlos, Presidente, deixa. a cadeira da pre.si

dencia que é ·accupada pelo Sr. Arruda. Camara, 1• Vi-
ce-Presidente. · 

O Sr. João. Simplicio. (Pela. ·orde~n) - Sr. Presi.aente, 0 
parecer da Commissão, de accordo com o que declara o avulso 
é contrario á emenda. 

A Acta da Commissão de Fina.n~;as podia ter sido publicada com 
incorrecções, por atropelo devido e.o trabalho exhaustivo a q_ue a 
Commissão .se entregou; mas, o que não traz duvida é que a emen
da, de accordo com o que propoz o relator da Fazen·da, teve voto 
contrario. 

O avulso está certo, tendo sido, aliás, examinado pelo relator 
da Fazende.. A Commissão ê contraria ã approvação desta emenda. 

Em seguida., é rejeitada a emenda n. 10. 

Vote.çáo da seg-uinte 

EMENDA 

N. 11 

A.~ _orçamento do Ministerio da Fa:zenàa. - Verba li - Agen
cias Aduaneiras - Postos e Registros F!scaes - VIII - 'NI:esa de 
Rendas Alfandegada. de Areia. Branca- Material- Accrescente-:se 
Ull16. nova sub-consignação: '"III - Material permanente - n. 3 
- Para acquisição de uma lancha 50:000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. João Café Ft7ho. -Mar
tin~ Ver~. 

O Sr. Pl"esidente - A esta emenda a Comm!ssão offereceu 
a seguinte 

SUJ!•Eilll:»NDA 

Moditique-se a redacção: até a 1m"Portanc1a d~ 50:000$000. 

Ap-provada a emenda n. 11, com a sub-emenda. da 
Cornmissão de Financ;o.s e Orçamento. 

Rejeitada a emenda n. 12. 

Vota.;:ão da seguinte 

J!:MI!:N:O.\ 

N. 13 

Verba 171 - Obras: 

Accrescente-se: sendo 742:000$ paru a construcçâo do editi· 
cio da Delegacia Fiscal do Thesouro Naclonn.l na nova ce.pttal do 
Estado de 'Goyaz. 

Sala das Sessões - Vicente Mto11oet. - LaudeJino Gome• de .Al
mefãa. - Clllro Go4011· 

O Sr. Laudelino Gomes (P~ra. e11ca.mmha.r a. votação) -
Sr. Presidente, eu e os meus Ulustres collegas, Srs. Claro Godoy e 
Vicente Miguel, apresentamos uma. emenda á. verba 17• - Obras e 
que tomou o n. 13, assim redigida.: 
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"A.ccrescente-se: sendo 7 42:000$ para a 
construc~ão do edi!icío da Delegacia Fiscal do Thesou
ro Nacional na nova capital -do Estado de Goyaz." 

Justificando esta emenda, allega.mas que não havia augmen
to de despesa. 

A Commissão de Finanças, talvez por equivoco. nãil inter
pretando bem o pensamento .dQ emenda, deu-lhe parecer contrario . 

. Já o ann0 passado, o orçamento consignava a dotação de 300 
contos :para construcçáo da Delegacia Fiscal na nova Capital do 
li}stado de Goya.z. O Domínio da União, porém, ,orç;ou a construc
ção a ser levantada em terren0 doado em 742 contos. Desprezan
do os 300 contos anteriormente votados, pedimos destaque dos 
742:000$. de accordo com a planta feita pelo Daminio da UnJ.ão. 

A mé. interpreta.çâ.o. d!l. Co.mmissão de Finanças vem do facto 
de não -verificar que jâ existia dotação no anno passado . 

.Simplesmente, como dJisse, desprezamos os 300:000$, consi· 
gna.dos, po.ra ticar de accordo com a planta. feita pelo proprlo 
Domínio da União, aiim de que se levante nessa construcçã.o, edi
!ido condigno, que satisfaça ás exigenclas não só da no\'a capital, 
como do Thesouro Nacional. 

Assim, peço que a Camara vote contra o parecer da Com
missão. 

O Sr. Roberto Moreira (Para encaminhar a. vot~ão) -
Sr. Presidente, desejo declarar que a. minoria. vota contra a emen• 
da e a favor do parecer que, a nosso vêr, consubstancla perfeita
mente os superiores interesses da Nação, neste caso. 

Reconhece o parecer que as aperturas do Thesouro são noto
rias - como temos assignalado varias vezes nesta. Casa, por culpa 
da mã administração que ora se exerce. 

Sente-se, portanto, a minoria no dever de dar apolo a esaa. 
acertada. manifestação da Commlssão de Finanças, afim de que 
se poupe ao erario ·publico despesa que não se- ;lustiticarla numa 
hora como esta. em que a Na~o brnsilelra. se ve a braços com tão 
graves e temerosas crises, de ordem economlea !ln.a.ncefra, pollti
ca e social. 

Esse, o voto da mlnorla; essas as suaa razões de apolo ao 
,PElrecer da CommlS5ão de Finanças. 

O Sr. Claro de Godoy (Para e'TIC(M'1!,in1Lar a wtação) -
Parece, Sr. Pres1dente, que a mlnorla fazendo a declaraÇão ante
cipada de voto, relativamente ã. emen&L n. 13, nã.o está. perfeita
mente esclarecida quanto aos objectlvos da mesma. 

Trata-se ·de uma dotação já. consignada. no orçamento pare. o 
'~nte exercfclo. Essa. dotação, porlim. fol . 1nsufíiclente para 
as obras, orc;:a.das -em i:!,ua.ntla. superior. A emenda, visando o ac
cresclnlo deSsa.· vota.<:ão, nã.o teve em vlstâ., absolutà.mente, aug· 
m~nto de despesa, mas. apenas, a objectivacã.o de· Ümli. previdencla. 
tornada. necessa.rta. porquanto a. mudança da capital do Estado 
<le GO:raz deixou . de ser jã.. ~· asplra.c;lo para se· tranatonnar em 
·r-uda.dé ~ ·~aó ê 'possivel por · conéegUJnte, qu"e se desartiPa.re me
dida ' de tão ·elevado· ·alcance. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 15:03 - Pêgina 58 ae 111 

248-

A!!!!"inl ..&. banc:sda go_;-ana, que subsere,.·e a dita emenda, espere. 
·~ue a rn~rna H'=Ja. approvada pelo plenar!o . 

.r:.rn ~-,;:,"1tidn, .; !"f.:jeitada a emenda n . 13. 

Y<ltar;ã.r, da l!egu!nt~ 

I-:llmlrst:-.!1':: ()r, ,,,..,;am<:nto de todo!! os MinisterJoa as ·conslgru..
,.,-;.,,. r•:f•"r<.:ntf.:K "''' <:uHt•: lo dr, àutomoveis dto transporte indivi
•lu;.,.l •Jr, fun<!ci rm:..IL«m<> public••· ~:xceptuando os da Presldencia Ja 
P.<;pultllc.-7.. 

I n•:J u:.r.· !'~ nr: or•;;Hn<·nlt; rln!! r f.!llpectívo!i :\flnl"terioa, onde 
cnnvl<:r. a ""J::ulnt<: <:<>n!th:na<;áo : :U1 Pre!i!dcmte <la Ca.mara dos 
J.J<:t, ut:ulnH, r}c, :o;«nacJr, F•:clt:ral, d:L C<>rLo S!JprellKl, ao.'! Ministros 
d•: J·;Ht:vJ,, '' '''' Ch•:f<: <l<: J'<tllclcL. 

18:000$000 

Jnd•J:L-1«: n c, c,r~;arn<: nt<> Õ!> <·.arla. Mlnl!!t~>rl<>, 1>nde convier, a 
~'!~ufnt,~ r:(JnHign:u;:'i(,: 

r:,,.tlu•,t;ií.r, rio Jl<:!iHfJrtl em olojt:r:tn rlr: serviço 

r•utollt:o •• 20;000$000 

·)''f'r.tlt:rtr;IJ WrJl/Jc:nbuttr:l. 

O Sr. Frcdericc. Wolffenbuttcl (Parr~ encrunính4r a votG• 
çáf'l) - A cm~nrl11. n. 14 ~; de mlnhn. a.utorlo.. A comm.l11sii.o & Fl
n(m<~:~ ,, Orca.Jnento tulrnln.,u-a. 

~··J~t-mc llclto, :tnti!K de v<·l·:~ !iotc-rrada. nn. vala commum da-i 
<m,..rulaK r:orn JJ<lf(•c•:r contrrLrlo. <'nt()(l.r n seu Dr. Profu71d.l8. AlUks 
(J ,., • ., ••Jrltaphlu j(L c1<ll't rmll~ldo . l''ol e!-CCrlpto a 11rlori e publicado 
''"'" "Curr<'ln dtt Mnnhfi" , not;w.,l mn.tutlno desta caplta.l, no d!ll. 
cm rtu•• ~<un:;lu Jru JJiarl,. rlo l'ocler LcgfsW.tl~oJ. P~K;o venla. par:~. 

lnutiC<:rl!vc•J-o. 

l'uhlkiLV:l n wcurrelo rla Manhã •• do dia 23 de .Junho proxl
rnll !J:tKMStrlo, n· Mt'gulnte: 

fo;lfwniltl nprc•wntud:L pelo Sr. Frederico Wolftenbuttel 
uo orr:umcnto du. deHpo.sn. nn. CD.mllra.. mt~.nda. eliminar tod&.!l 
uK conr:dgnuçÕCI'I reterentes ao · cu!!telo de automovels de 
trnmcportn lnrUvhlual. Estabelece excepçl5es, mantendo os 
dtL P•·etddencw. da. Republlca. e concedendo o auxilio de 
1~:000$, pnrr~ conducçíi.o, ao Presidente da Camara, Preei· 
dente do Senado, Presidente da. COrte Suprema, Ministros 
de Eebl.do e chece <'le Policln, e mais- o de 20:000$, em ca

. do. Mln1Bterlo paro. <:onducção do pessoal em objecto de ser
viço publico . 

' Apesar de , e e tratar de uma lnfclatfva. moralizadora te• 
mo.s qua.t~! a certeza de que. não lograrA· approvaçã.o. Oa 
que go:llBDl da. resalla. do automovel · otticlal leg!tlma.meÍl~ 
ou não. tudo Carão paro. Q.Ue essa. ·emenda ee)l. reJeltacl&~ · 
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O e:scandalo dos automo,·eis officiaes foi consagrado 
pela Revolu~o. que. pretendendo extingull-o em começo, 
acabou por aggra...-al-o. H~je, qualquer chefe de repa.rtição 
se acha com direitQ de ter condu<:çã.o á custa do Thesouro. 
E um disposith·o, .·egualmente moralizador, que a Ca.xn&ra 
votou, descontando 300$ r~is mensaes dos 'l."encimeotos do.; 
que se utilizam dos carros .:.t!iciae·s, foi vemdo pelo Sr. Getu
lio Varge.s, como contrario aos interesses da. Nac;ã.o . 

. Fica ao Deputado gaucho Sr. Frederico 1Volffenbuttet a. 
satls!ação de ter cumprido .o seu de'l--er, quando menos.~ 

A emenda está. ~digida nos seguintes termos: 

Eliminem-se do orçamento de todos os :.unlsterios as consi
gnações referentes ao custeio de automo\'eiS de transpot'te indiv.
dual do funcc!onalismo publicó. exceptuando os da Presidencia. da. 
Republica . 

Inclua-se no orçamento dos respectivos M.lnisterios, onde con
vier, a seguinte consignação : 

Ao Presidente da Camara dos Deputados , do Senado Federai. 
d.1. Côrte Suprema. ao :Ministros de Estado e ao Che!e de Policill: 
Auxilio para conduc.;:ão . . . . . . • . . . . • 18 ;0()0$00() 

Inclua-se no or~a.mento de cada :::\!inisterio, onde conYier. a se
guinte con.signc11:áo: 

Comlucção ao pessoal t-m objecto de serYi~o publico 20 :0(10$01)() 

Pela. simples leitu~. Sr. Presidente. Y. Ex. \'erficarâ fa c'!-. 
mente, não ser verdadeira a aftlrmatl...-a propalada de que a emen
da propunha. acabar com os automo~·efs o!flcL"les e negar ao !unc
clonallsmo a conducção lndispensavel ao exerciclo de suas func
ções. Multo ao contrario do que se tem dito. a. emenda s-arante ple
n~mente esta fe.cu!dade!'l, amplie.ndo-a t- estendendo-a. até dos que 
hoJe a. usufruem, a. t odo e qualquer funcclonario. limimndo-n. ~ 
bem verdade, a objecto em servfc:o publico. 

De,•o declarar, ainda, que. se os disposlth·os da emenOO. tentp 

eventualmente. a virtude de- evi~r abusos, não foi e."te o seu fito 
primordia l e, certa.mente, não foi este o Intuito. ao ser apresentada. 
Não acredJto, mesmo, que os abusos comrnettidos, neste partlculn-r. 
8eja.m de monta. a justificar a grita e celeUilMl lt>'\'antnda contra o 
uso dos ·automovels offlclaes . Se a e~nda tem um fundo moml 
accessorio, 6 o d& pôr a coberto de.sta grita, desta cele-uma. os no
bres funcclonarios pubUcos que. no uso d08 autos orflclaes -para o 
exerclclo de suas tnnc~õés, estão sujeitos â ml\lidfcencla. de llnguns 
felinas ... 

O SR. Sot1ZA LEÃO - AJfãs, .não 'ttlrn illrelto nenhum n ~ 
r egalia. . 

O SR. FREDERICO WOLFFENBUTTEL - ... porque- npp.ro
vuda. que :fosse a nossa emenda, todo e qualquer funcclonarlo pu
blico, que eventualmente trafegasse em automovel ou em outo 
v ehlculo qualquer, o estaria tAZe:ndo a sua. custa em e m sl!rvi<;e> 
publSco, J)lenam.ente comprovado . · 

Mas, dfzia. eu, Sr. Pruldente, que não foi mornl o Intuito · d& 
emenda:. Se 0 !Ora; ainda a:!!~m. não ·ha duv\M alguma. tt'rlt\ sido 
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de utilidade publica. A emenda, entretanto, impõe-se por outros 
motivos. ConstitÚe uma necessidade, destinada. a o.,bViar falhas· 
e:cistentes no projecto da lei de ·orc;a.rilento. Não encontre~, de facto, 
·c&ztió' tive ·opportunida.de de demonstrar, com uma. tabella anne· 
xi á ·emenda, consignação destinada ao custeio e conservação dos 
automoveis .de diversos Ministerios. Entretanto, a despesa se ef!e
ctua. Por que verba? De q\le escaninho procedem os recursos? 

Seja.-me licito jnformar, de passagem, que, nem com a. melhor 
ooa vonUJ.de, nem com os maiores esforços desprendidos neste sen
tido, conse~;ui aquilatar a quanto ·montam as despesas effectuadas 
com a conducção do funccionalismo, porque falhos .são os dado~ 
:a. respeito, não s6 n lei do orçamento como. tambem, nas contas 
apresenta<ias. 

:Lutei, assim, com difficuldade para fixar, em certa quantia a 
dotação na minha em~nda e não posso. por isso, mesmo garantir 
àa. sua proficiencia. Serii, um defeito secundaria. Exorbitante, o 
saldo Sll!"gh'á; insuftlciente, haverá O recurso ào pedido dê Suppri-
me-nte. 

~ão consegui. infelizmente, evidenciar, a contento da douta 
Commissã.o de Finanças e Orça.mento, a razão àe ser de minha 
emenda. Foi fulminada. 

A Com.missão de Finanças e Orçamento considerou-a sob dois 
~pectos: o do pessoal e 0 da regulamentação da conducção a. pes-
~ool em objecto de serviço publico. ' 

. Declara. que o aspecto do pessoal .será attendido pelo reajuste.· 
mento em. elaboração e o aspecto da regulamentação será reoolvido 
;por uma se!'ie de providencias ligadas á. execução do orçamento, 
segundo urn plano annuncl.ado pela presldencla. da Commissão de 
Finanças e Orçarn-ento. 

Todos nós conhecemos e reconhecernos a alta capacidade tech
nica, niio sO do presidente. mas de toda. a. Conun.issão de Finan~as 
e Orçamento, e 1!Speramos resignados e confiantes nas providen
-cia'! annunciac:kts, fazendo votos parn. que eUas su-rjam ainda em 
temp0 de ·nossl~illtar a collahora~ã.o do plenario e o e.proveitamen
to e inclusão na actul!.l lei de orçamento, jã. tão adiantada. em sua 
Elaboração. 

EntN!tanto, Sr. Presidente, considerando que, por maior que 
sejn a confiança com que aguardemos a serie de providencias an
nunciadas, éonslderando que o nobre relator da emenda,· a Quem, 
de ptt.ssagexn, rendo o meu preito de gratidão pelo carinho e !nteJ:"eS~ 

se com que a encarou, bem como aos membros da Commissã.ó ae Fi
nanças e Orçamento que o acompanharam no voto tavoravel; aüida 
-que vencido, considerando, digo, que .u nobre relator declara que as 
suggestões (la. emenda contribuem com subsidio valioso para as. men· 
cionadas providencias - ouso pedir e.o plenarlo a approvâl;ão da 
emende.. · · · .... · · · 

O sn. JoÃo NEVES - V, Ex. vae ter n.o.sso vo,to seguram~~te. 

o SR. :FREDERICO WOLFFENBUTTEL - ... em voto con
trario d'a Comm!ssã.o, Porque, na expre~5.o d~ ~~a~~· . é'1a· ~~ 
con_traria. a..s -providencias futuras, antes constitue para. ellas aub
sidloil . ~!osos . e",' :P.rl~clpalme~te, porque é·· medida necessarta. ~ 

• • •.• ·- ' -. · ....... ~ ~ • . ~ • 1.. .. • .. • 
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i.ndispensavei para a norma1izac;ão de falhas .e irreg~la.ridades," eltis
tentes n; projecto da lei de orçamento, e que contrari.àm os dispo
Sitivos do art. 55 da Constituição sobejamente demonstradas; e, 
para as quae.s até o momento actual, ainda não foi apresentado out:-o 
remedio. 

Sr. Presidente, a normalização da situa<;ão se impõe. Para ella 
se apresentam. ao plenario duas soluções: a emenda n. 14 e a 
promessa. de um projecto de lei da Comml.ssão de Finanças e Or

ca.mento. 

O SR. JoÃo NEVES - Prefiro a emenda; é mais .seguro. 

O SR. FREDERICO WOLFFENBUTTEL- Na escolha, nãt· 
ha a evitar. tanto mais quanto a approva.<;ão da emenda não ~nu
tilizará as .futuras providencias. 

Mas approveinos a emenda n. 14. 

Aguardemos, como já disse e .repito, confiantes. o annunciad<> 
projecto cte lei da douta Commi.ssão de Finanç:as e Orçamento. 

M:a.:timé porque na meSina Preva1ece o criterio da especifica
ção minuciosa das verbas, previstas no art. 50 da Constituição, 
que impõe incluir discrimimM<tmente na despesa todas as dotaeões 
IL(.>cessarias ao custeios dos serviços publlcos e de que prescindir o 
proiecto de. lei de oro;:amento. 

O Sr. Presidente - Attenção! El'ltá e~gotado o tempo qu~ 
o nobre Deputado dispõe para encamlnamento da votação. 

O SR. FREDERICO 'WOLFFENBUTTEL - Mais um minuto, 
Sr. Presidente_ 

Não se diga que o Exe-cutivo não se tenha preoccupado com a 
solucão do prob1erna. Quanto A dicte.dura dão o testemunho em 
contrario() Sr. Dr. Jos~ Maria Whltal!:er que em seu llvx-o -A Ad
ministrac;:ã.o Financeira ·do Qovex-n() Provlsorlo ~ "de 4 de Nove.:ri
bro de 1930 a. lG de Nov~mbro de 1931" d1z que o Governo Provi
soda restringiu o uso das autortl(lvels, ficando a cada um o encar
go do pagamento de gal!Olille\ que consumisse. S6 no l:Unlster!o da 
Fazenda,• accreace:nta. o senhor Josê Maria Whltaker, foram dls
pensados, d.e uma; só ve:~: dezeseis automoveis, sem qualquer pre· 
juizo do serviço publico, e o Decreto n. 20.524, de 16 de Outubro 
de 1931, que approva. o regUlamento Pare. acqUlslcão, uso. manu
tenç-ão e reparac;ã.o dos automovels e outros vehlculos auto-moto
res do servl~o pubtlco !edera.L 

Digo, .srm, que tanto f()i lmPTo!fcuo. Hoje e. soluc;:ão não estâ. 
ma.ls nas inãos do Executivo, mas repousa sobre os li.ombros do 
Legislativo. · 

Del]e tomando conhecimento, apresentei a emende. n. 14. 
'R~90lva i 'cazna.ra: como achar d~ justiça; máS, se não ror 

regularizado o assumpto, não ~" 1ncrtm1ne mais o ·Executivo e te
n}lamoa a hombrldade de QSSumlr a. responsabilidade daq_uUlo que 
nos toca. .. 
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O problema esttl. focado e unisonas são as reclamações de u~ 
soluc;:ão. Foi proposta uma. Se não ê viavel · ou pro.tica, que surja 
uma ·operante. 

Faci quod potui, faciant meliora potentes. 

Como bem dou o trabal.ho desta Capital. a mim me resta a sa.· 
tisfação de ter cumprido o meu dever. (Muito bem.) 

O Sr. Alde Sampaio (Para enoominha.r a votação) - Sr. 
Presidente, a minoria acompanha 0 illustre Deputado Frederico 
Wolffenbuttel, da. maioria. em seu voto contrario ao parecer da 
Commissão de Financ;:as. A emenda de S. Ex. ê mais do que ju!;
tificavel, como norma orçament::u-ia. De facto, ê conhecido o abuso 
de despesas feitas com o . transporte em automove.is, sem nenhuma 
consignação a res.Pétto. A emenda de S. Ex., se bem que, ·como 
confessa o nobre collega, não possa exprimir. essas despesas taes 
como se fazem - e na realidade ellas se fazem regularmente -
!:<ervirá de base, na materia, se assim o entender a Commissão de 
Finanças, para uma especificação mais precisa das verbas. O que 
não se comprehende, como muito bem disse S. Ex., é que se fa.
~am gastos sem verbas consignadas do orc;:amento. Sob todos os 
pontos de vistas a minoria ê favoraYel a. emenda e votar~ com o 
.seu autor. 

O Sr. Barreto Pinto (Para encaminhar a votação) - Se
nbor Presidente. não po5so comprehender como todos os dias ou· 
vimos falar em orçamentos equilibrados, quando assistimos a wn!l. 
verdadeira orgia d(! gastos com <1 custeio e n.anutenção de auto
moveis of!iciaes. Isso, actualmente. 

Nesta Casa mesmo, poderei citar. apenas dois exmeplos: no 
g.overn0 dlscrlcionar:lo, do Sr. Salgedo Filho. antigo Ministro do 
Traoolho e do Sr. W~hington Pires, ex-titular da pnsta da Edu
c:.ç:ão e Saude Publico. 

O Sr. Washington Pires chegou mesmo a restituir os a ut.omo
vele "supplementares" - digaDlos assim - que log0 depois d~ 
Victoriosa e Revolucão começaram a apparecer, como que por en
canto, no a ntigo edi!lcio do Con.selho Municipal, entiio sêde do M1-
n1sterio da. Educação. 

O SR. JoÃo NEVES - E .agora chegam novos, da Europa e dos 
Estados·ymdos ••. 

O SR. AI.i»a: SAMPAIO - E' ·pena que o orador não nos dê exem
plo de Ministroa actuaes ..• 

O SR. BARRETO PINTO- O Sr. Salgado Filho, quando Ml.
nfstro, tambem seg;uiu o m esm0 caminho e respondendo, agora ao 
a:p6rte do nobre Deputado por Pernambuco, que tenho nâ. conta de 
meu amigo, Sr. Ald~ Sampaio, poderei clta:r o seu mustre conter
rane0 o titular da pasta do Trabalho, digno sob todos os tituloe. 
(.A~a.) 

O SR. ARTHtrn SANTOS - Estamos vendo ·os ·Ministros, todos O!' 

dias, andando· em automovels oUJcfaes . 

O SR. Jo.Io N1n'ms - Os oo.rtos "offlc!aes constantemente estão 
l)al'a~os nas portas de confeitarias e cinemas, altas horas da noite·, 
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O SR. BARRETO PlNTO - Mas, Sr. Presidente, o que está 
em votação é uma exn~nda mais do que moralizadora. Devemos 
assim dar o exemplo, cortando essa verba destinada aos autos 
offici~s. Peço a rejeição do parecer da Commü;sãu, acceitando
se a emenda. (M11-ito 'bem.) 

Em seguida. é dada como rejeitada a emenda 
numero 14. 

O Sr. Domingos Vellasco (Pela 01"dem.) - requer verifi
.cação da votação. 

Prooedendo-se á verificação de votaç:ão, reconhe
ce-se terem votad() a favor 101, Srs. Deputados e contra 57; to
tal 158. 

O Sr. Presidente - A emenda n. 14 foi approvada. (Pa!-
maa.) 

O Sr. .Alberto .Alvares (Pela ordem) Sr. Presidente, 
chegUei ao recinto no momento da veritic:ação e julguei qu~ se 
tratasse de outra emenda que não a de n. 14. Declaro por isso 
a V. Ex. que voto a favor. 

ORÇAMENTO DA JUSTIÇA 

O Sr. Presidenté - Vou submetter a V<ltos as 
EMS:."DAS DA. COMMlSSÃO 

AJlprovadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS 

N. l. 

Titulo I 

Encargos geraes da União 

Verba IV - Subsidio, ajuda de custo e representação~ 

Sub-consi~ão n. 1. 

Para. subsidio tlxo a 300 Deputados 

Para subsidio em dlarias • . • • • • 

Façam-se as seguintes reduco;:ões: 

Para. su'bsidlo tlxo a 300 Deputados 

Para. subsidio em dlarlas . • . • . • 

Paro. subsidio, em. diarias e::Jttraordínarias •• 

8.235:000$000 

3.180:000$000 

FiXO · 

8.100:000$00!> 

2.775:000$000 

Varlavel 

300:000$00t 



N. 2 

V - SENADO FEDERAL 

SUBSIDIO, AlUt>A. DE C t:BTO 19 REIPRB:SFlNTAÇÁO 
Fixa 

Pnra.. subsidio fixo a 42 Senadores ............................................ ....... ............ 1. 701:000$000 

Para subsidio em dlarlas , . , , • ..• • , ••....••.•.. •..• ..•.••.•. •.•••.... o o o o o o • o • o o o o o • o o o o • o ••••• •• •••••••••••• , , • , • , •• 

Para. ajude. de custo . .. .. ..... .... ....... . .... . .. . .. ......... · • • • ........... ..... . ...... . ........... o •••• • o •• •• •• ••• 

Para representação do Presidente .•• . .• • •. •. .. . .• • •• • .•• • •••. • • • • ..•• o •• • •• • • •••• • •••••• • • •••• • • • ••••• , , • , •• ••• • •• , , 

SlilCRin'ARfA 

1 D!rector Ge1·n.l da Secretaria ... , ....... . .. . ........... .. ....... . 

l Secretario Geral da. Presldencla. • .. . ..• .• •. •. • •• • . •. ..•. . . .. • . .• 

1 Vlce·Directol' ~ral .. • •••. • .••• , , .•...••.. ...•.•. · ••...•..•••• 

1 Dlrector dn 'Tflchygraphln. . , ... .. , , , ••. , • •......•...... .•.• . , ... 

4 Dlrectores de Serviço a . , .• , ••.• , • •• , , •. , .• , .•..• . . .• .•.......• 

1 Dlrector do Sen•l~,;o do Almoxnrl!ndo ...... .. . . .... , ........... .. 

S Primeiros Offlelaes a ......... . .. • .. • , ...••.•.. .•.... .•. , , . . ..• 

6 Segundos Ottlclaes a ....•.• . .• . •• . ••• , .• •• , ••• , •• •• ••• , . , , •.• .. 

4 Terceiros Otflclaes a .. . . . ...•... .. . ...••.• . o ••••••••• , • • • • ,,.,., 

Ordl'nndo 

24:000$000 

24:000$000 

20:000$000 

20:000$000 

16:000$0'00 

lG:000$000 

12:S00$000 

10:000$000 

8:000$000 

1. 701:000$000 

Omtlflcac:â'l Total 

12:000$000 3G:000$000 

12:000$000 36:000$000 

10:000$000 S0:000$000 

10:000$000 30:0()0$000 

8:000$000 96:000$000 

R:000$000 24:000$000 

6:400$000 153 : GOD$000 

li :000$000 76 :000$000 

4:000$000 48:000$000 

Variavel 
678:660$000 

198:000,000 

24:000,000 

791 :s5osooo I 
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~ 
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SIIX:Riln'AIUA 

4 Tachygraphos revisores a 

4 Tachygraphos de 1 ~ classe a ..... ....... . , .... . , ..... ... , .• . , .. , 

2 Tachygraphos de 2• classe a •••.. .••• , • •• , • , • , , •.••••• •. •.••• .• 

1 Redactor-Chere de Debates . ..... . .. . , ..... , ........ , .... ... .. , 

1 Redactor-Chefa de Annaea ••••••.• .•••••• •••• •• .••• • ••• , ••. ••• , • 

3 Redactot·es de Debates n ......•...•..•••• , . •••••.•••• • .•.••.•• , • 

s Redactores de Annaes n ••••• • . .•••. •••• •.••.•••..• •.••... •• •••• 

:1 AuxJUares a ... . .• . .... . •.•• • •...• ••... . .. . .•••• . . •....•.••.... • 

1 Conservador do Archlvo ...... •• •..•.•.... ... ......• ...•. .•• .• •• 

1 AJudante do Almoxarifado . ••...•... . •...•..••.......•....•••. 

S Dactylographos a ... .• .... . • . .. .• .....•. • .••... . ••. , ••.••••• , , 

6 Auxlllal'es a ...... .. ...........•........ .. ......... , .•. , . . . , . , .• 

1 Pot·teh-o ..............•.•.. •.•••• , , • , . , .•..• .... . . ..•.. .. .•••• 

1 Ajudante de Porteiro •......•.....• . •.................•.•. . .•.•. 

lG Contlnuos, sendo dois motoristas 11 •••••••••••• • •• • •••• •• , • • , • , 

1 Electrlclst4 . .... .......•..•... . • . . ... .•.• • .•.•. , • ..••••••. .. . , . 

24 Serventes, sendo doia ajudantes de motoristas a 

Ordenado 

19:200$000 

16:000$000 

12:000$000 

16:000$600 

16:000$000 

12:000$000 

12:000$000 

9 :600$000 

9:600$000 

8:000$000 

6:400$000 

4:400$000 

9: SDC$000 

7:680$000 

6:3:16$000 

6:336$000 

4:000$000 

Gratlflcaç!lo 

9:600$000 

8:000$000 

6:000$000 

8:000$0()0 

8:000$000 

6;000$000 

6:000$000 

4:800$000 

4:800$000 

4:000$000 

3:200$000 

2:200$000 

4:800$000 

3:R10$000 

3:168$000 

3:168$000 

2:000$000 

Sommu • o o o o ,. ,o o o o ~ o a o • o • o t o o • t o • t • - O • • f o o o • o • t a t t o • o • e • 1 o o a o o o o o O f t o I o o o o o o o o o o o o • o o o o • • o o 

8ub~tltulç6es 

Para. paga mento de substltulçtles regulamentares 

" 1l' 
~ 

Total o. o 
~ 

CJ 

116:200$000 
.. 
" ~ 
o. 96:oootooo 01 

36:000$000 
3 
~ 
~ 

24:060$000 o 

~ 
24:000$CCC ~ 
54:000$000 5 

~ 

"' 
64:D00$000 " o 

'f 
28:800$000 ~ 

5' 

14:400$000 I 
~ 
O'> 

"' 
12 :000$()00 ~ 

~ -
76:800$0000 ~1 

39:600$000 

14:400$000 

11.620$000 

162:064$000 

!1:504$000 

124 :OOO$DOO 

1.414:888$000 

60:000$000 
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Gratificações addicionaes 

(Art. 23, das "Disposicões Transitoria.s", da Constituição). 

De lõ %: 

Ail Director de Servjço Luiz Nahuco. . 

Ao 1° Official Antonio Corrêa da Silva. 

Á(• t• Offloiai Victor Midosi Chermont. .. 

Ao Tachygraph0 de 1" classe Braz Jordã.o. 

Ao Tachygrapho de 1" classe José Pereira de Carvalho 

Ao Tachygrapho de 1• classe Fabio Aarão Reis .. 

Ao Redactor de Deootes Auto de Sâ .•..... 

Ao Redactor de Debates Augusto Olympio Gomes de 

Castro .. 

Ao t• Official Franklln Palmeira ..•...... 

Ao 1" Official Flavio Amorim Goulart de Andrade. 

Ao 1• O!ficial Alberto Ferreira de Abreu Filho. . . 

Ao 2• O!ficiai Raymundo Pontes de Miranda Filho. 

Ao .Redactor de Annaes Julio Goncalv-es do Valle P~reira 

Ao Redactor de Debates José Sizenando Teixeira .. 

Ao 2o Official Marcos Lisboa de Oliveira. 

Ao 3• OU!cial Hilnrio Ribeiro Clntra. 

Ao 3• O!!ic!ai Francisco Bevilacqua. • 

Ao Continuo AntonJo Soares ~ Mello ••.••. 

Ao Continuo Americo Peixoto de Souza .... 

Ao Continuo Manoel Joaquim Rodrl!;lles Junior. 

Ar. Continuo Galdino José da Silva. • . 

Ao Continuo Manoel Faust!no de Paulo Filho. 

Ao Continuo Dlocleclo de Araujo Silvo.. . . 

Ao Servente-Ajudante de Motorista Joüo Baptista 

Gomes Ribeiro. . . • . . ..••....•.•....•.... 

2:880$000 

2:880$000 

2: 880$001} 

2:700$000 

2:700$000 

2:700$000 

2:700$000 

2:700$000 

2:160$000 

2:160$000 

2:160$00(} 

2:160$0~0 

2:160$000 

1:800$0(}0 

1:440$001) 

1:440$000 

1:440$000 

1:425$600 

1:425$500 

1:425$600 

900$000 

900$01)0 

900$000 

S'~0$000 

47:1()2$400 
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De 20%: 

Ao Tachy~rapho Revisor Mario Pollo ..••.•.• 
Ao Tcl.chygrapho Revisor José Euvaldo Fontes Peixoto 
A;;- 2• Official Mario Justino .Peixoto . . . . . . 
~.o lo O!ficfal Jcsé Barreto Ferreira Cha.,·es ..•. 
Ao Continuo JoSé Ferreira de Me:Squitn.. . . . . 
A{) Servente Felismino Tavares de Menezes 
Ao Servente A n tenor Ribeiro. 

.' -De 25%: 
Ac, Director de Serviço Antonio Souto Castagnino. . 
Ao Tachygrapho Revisor Antonio :Pereira Leitão Filho 
Ao Tachygre.pho Revisor Guilherme J oaquim da Trin· 

dade Filho .... .. . •...... ... . ................ 

Ao Redactor-Ch.efe de Annaes Alfredo dn. Sil-...a Ne-.;es .• 
Ao 1° Official Adolpho Baptista Nogueira ..... . . 
Ao Redactor de Annaes Jarbas dos Aymores Carv:l.lho 
Ao Porteiro Is-nacío Rodrigues Martins . . .. . . 
Ao Continuo Motorista Miguel da Costa Loureiro . 
Ao Continuo-Motorista Julio Nascentes Pinto. 
Ao Servente Manoel de Souza Gomes. 
Ao Servente José Ignaelo da Silva. . 
Alvaro Rodrigues Filho .. ...• • . 

De 30%: 

Ao Director Geral da S!:!cretaria .João Pedro de Carvnlho 

4:800$00(1 
3:600$001.1 
2:880$000 
2:400$000 
1:900$800 

1:200$000 
1:200$000 

17:980$800 

6:000$000 

6:000$000 

6:000$000 

5:400$000 
3 :600~0()1) 

3:000$000 
2: 880$001) 
2:376$000 
2:376$()00 

1:500f000 
1:500$000 

960$000 

40:632$000 

Vieira . .. ... . . .. ....... . .. . ... ·.......... lG :SOOf<lOO 

Ao Secretario Gera l da P resldencla Julio Earbosu de 
Mattos Corri;a. . . • • • • . . • . . . ....•.. . .. .••• 

A<; :ói'rector da Tachygraphla Frederico RP.bello Leite .• 
Ao Vic&-Director Geral J'osê ~arfa da Sll\·n. Rosa Junior 
Ao Dlrector de Serviço Gil Dinlz Goutnrt Filho .. . .. 
Ao Redactor-Che!e de Debates Pela glo Borges Carneiro 
Ao Dlrector de Serviço Jacintho Jose CoelhÓ. • . • 
Ao 1• Offlcfal Mario Gonçalves Ferreira . .•. 
Ao Ajudante de Porteiro Cla.ucUonor CorrêiJ. de SA. 
Ao Continuo Ceem o de Carvalho ·Britto. . 
.Ao Continuo Francisco Bernardo de Senno.. . . 
Ao Continuo Severino Ferreira de Lima. . . . 
Ao Continuo .Antonio Gaspar de Vasconcellos. 
Ao Servente Ferdina.ndo B . F . de L acerda. • . • · . 

Total • . 

9:000$000 
8:640$000 
7 ::l00$000 
7: 200$000 
6:480$000 

6:760$000 
5:760$000 

2:851$200 
2:851$200 
2:851$200 
I :800$000 
1 :800$000 
1:800$001) 

' 74:793$600 

180:516$000 
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MATERIAL 

I - Permanente 

1. Acqu!s!ção de livros e revistas e encadernações. 

II - De Consumo 

2. Objectos de expediente. 

3. Pinturas e conserve.ç:áo .do edi!icio. dos moveis, 

das machinas de escrever e do jardim . 

4. Conservação, combustivel, lubrificantes e accesso

rios para automoveis. • . . 

fi. Forca, luz, gaz e telephones. 

IIJ - Despesas diversas 

6. Despesas da Portaria. inclusive buttet . . 
7. Fardamento do pessoal da Portaria. a ser entregue 

de uma s6 vez. . . . . . . . . . . . .......... . 
8. Serviços extraordinarios da S·ecretaria ...... . 

9. Eventuaes. • . . 

10. Taxa de esgoto. 

11. Impressão e publicações, na Imprensa Nacional. 

:Totai da Oonsigna<:ão. . . . 

RE:SUMO 

20:0()0$001) 

36:000$000 

150:000$000 

36:000$000 

36:000$000 

25:000$000 

16:000$000 

25:000$000 

3 6: 00.0$000 

100$000 

60:000$009 

440;100$000 

Pessoal. .. . 

Material .. . 

4.164:204$000 

440:100$000 

Somma .................................... 4.604:304$000 

N. 3 

VErba s• - Senado Federal - Conslgna~ão; 

De 20%: 

Accrescente-se; 

Alvaro Rodrigu~ Filho. 

N. 4 

Verba l.a ·- Secretaria de Estado. 

Accrescen~e-se: "Gratitica<;:ões e à.uxlllos": 

N. 6, in !i-n.e: 
Para pagamento àe gratii'icacão addicfonal a VIctor 

Mànuel Nunes, d!rector geral da Dlrectoria do In
terior (40 % sobre os vencimentos de- dlrector de 

secção) .•.•........ · .. ·· · · · · · · · · · · · · · ·· ·· · 

960$000 

9:600$000 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 15:03 - Pêgina 69 ae 111 

-259 
~ .. : 

N. 5 

Verba 3• - ·Justiça Fede~al - Material - Sub-consignação 
u. -32 - Diligencias judiciarl~. 

Substitua-se: 

32 - Para despesas judiciae-s dos procuradores seccionaes, me
diante adiantamento, .na fórnia do Codigo de Contabilidade: Districto 
l''ederal, 3:000$; Amazonas, 1:000$ ; .Amazonas (Acre), t:OOO$; Par'<~. 
1:000$; Piauhy, 1:000$ ; Maranhão, 1:000$ ; Ceará., 1 : 500$; Rio G. do 
Norte, 1:500$; Parahyba. 1 :000$ ; :Pernambuco, 1 :500$; Alag06s, 
1 :0_00$ ; Sergipe, 1:0()0$; Bahia, 1:000$; Espirito Santo, 1:000$; Rio 
de Janeiro, 3 :000$;; 2:500$ para o Procurador da Republica e 500$ 
para. o Juizo Federal: Mirul..s Geraes, 2:000$; são Paulo 2:000$; Pa
ratÍ.â., 2:000$; Santa Catharina, 1 :000$; R io Grande do Sul, 1:500~; 
!Ylatto Grosso, 1:500$ ; Goyaz, 1 :-500$000 . Total, 32:000$000. 

N . 6 

Verba a• - Justiça Federal. 

.Juizes seccionaes' - Material Geral - Diversas Despesas: 

Discrimine-se a sub-consignação n. 27: 

Para aluguel de casas, sendo: Acre. 5:400$: Amazonas. 
7:200$; Pará, 6:000$; Maranhão, 7:200$; Piauhy, 
2:400$; elevado e. 4:800S a contar de 1 de .Junho; 
Cearã., 4:800$; Parahyba., 6:000$; P~rnambuco, 

18:000$; AlagOas, 4:800$; Serglpe, 6:000$ : Esplrito 
Santo, 12:000$; Rio de ;ra.nelro. 12:000$; São Paulo, 
)>ara o juiz supplente de Santos, 3:000$; PaMná. 
12:000$; Santa Catharlna, 7:200$; Rto Grande do 
Sul, 14:400$ ; Matto Grosso. -l:800$, elevado a 7 :200$ 
a contar de :l de Abril; Minas Geraes. 14 :400$... 150:800$000 

N. 7 

Verba 4• - .rustlc:n do Dls trlcto Federal. 

Inclua-se na sub-conslgna<:iio n. 11 - (Gt·atl!lca<:Ões e Au
xlllos): 

Pnrn pll{;'amento de gratlficac;õeR addielonaes : 

Pedro de Alcantara Nabuc0 de Abreu, desembar-
gndor da COrte-de Appellaç:ã.o . • • • . • . • • • 20:400$000 

Luiz Guedes de Moraes Sarmento. desembargador da 
da COrte de Ap-pelluc;:ii.o. . . • . • • . . 20:400$000 

~- 8 

Verba a• - Justiça Federal. 

Juizes secclonaes - Inclua-se, depois da si.Jb-conslgnação ts• 
(Pessoal) : 

Gratificações aàdioiono.e& 

(Art. 23 das Disposições trnnsitories da ConstitÚição). 
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:1.6 - Luiz Estevão de Oliveira. juiz federal .em Per-
nambuco ••.•....•.•••....•.....•.. 
Francisco carneiro Nobrega de Lacerda, juiz fe-

del:"~ em Sergipe. . • . . • . . ............. · 

Manoel Xavier Paes Barreto, juiz fed-eral no .A.ma-
ronas .......................•........ 

Henrique Netto de Vasconcellos Lessa, juiz fe
deral em Minas Gera.es . . • . .............•.• 

Mucello Francisco da Silva., juiz federal em 
Goyaz ............................. . 

Luiz Affonso Chagas, juiz federal no Paz-anã:. • 

Ignacio xavler de Carvalho, juiz substituto no 
Pará .•.•.......•............•..•..•..•.• 

.Adonis LLma, juiz substituto no Ceará. . . . . 

Celestino Carlos Wanderley, juiz substituto no Rio 
Grande do Norte. . . . .......•........•.•.. 

Francisco Tav&l:"es da Cunha Mello, juiz federal 
-da 3• Vara no D!strlcto Fedet"al. . . • • • • 

Luiz Xavier de Almeida, juiz substituto em Goyaz 

N. 9 

3:864$000 

5:940$000 

1:932$00, 

3:120$000 

1:560$000 

1:000$000 

1:2~0$000 

2:400$000 

3:762$0íJ(J 

2:400$00f) 

570$000 

Verba 4,• - "InsDectoria Geral da Penitenciada", deve·s~ 

dizer: "Inspectoria ~ral Penitenciaria". 

N. 11 - Auxilio á. Insuector.ia Gel:"al Penitenciaria, corres
pondente á. venda do Sello Penitencmrto, na. f6rma e para os fins 
<lo disposto no decreto n. 24.797. de 14 de Julho de 1934 - - . - .• 
201);1)00$000. 

N. 10 

Verba 4.• -- Justiça do Distrieto Federal. 

Gratificações e a.u:nllos: 

Dfscrimine~se a sub-consignação n. 12: . . 
Auxilio para te.rdamento a um porteiro, um motorista.. 

tres e.scensorlstas, doze serventes e tres correios, 
a 190$000, cada um ...........•..•. - ..... - .. -- .• 

E' dada como approv-ada a seguinte 

EMENDA DA COMMISSAO 

N.ll 

Yerba 4. • - Justlca do Districto Federal 

3 :800$0!}0 

Material - Procuradoria Geral do Districto Federal:. 

Substituir as rubricas pela fôrma abaixo: 

·l - Permanente. 
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14. :Moveis, ú:rchivos de aço, cortinas, :reposteiros, ta-
petes, esta,ntEiS. e o11tros .. objectos ..................... . 

l.5. Livros, revistàs e encadernações 

II - Consumo. 

16. Objectos .de E~pediente 

1 i. Material para asseio e conservação das salas da 

Procura,~ioria 

Il! ...,.. Diversas Despesas. 

lS. Tetephone e extensão 

2 :600$00() 

2 :20~tOOO 

3:000$000 

5(}()$00() 

700$01)() 

O Sr. João Neves (Pela onlem.) - Requer verlticação da 
votaÇão. 

Procedendo-se â verificação de votação, reconhece-se terem 
votado a favor 117 Srs. Deputado;; e contra 46; t<ltal, 163. 

O Sr. Presidente - A emenda n. 11 foi. approvada. 

Approvadas, successivamente, as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 12 

Verba s.• - Policia Civil do Districto Federal. 

Cons!gnacão - Gratificações. auxilias e pessoal contractado, 
c:llllgencia.s policlaes e despesas de caracter reservado . 

Sub-consignatão n. 33 - Para pagamento de contra.ctados ~ 
164:000$000. 

DlJJ:R.-se: - 'PaTa pagamento dos seguintes operarios contra
ctados de:r;ta repartição: 

Func~ão - Nomes - Sala rio mensal 

Marceneiros: 

Antonio Pereira de Moraes ..•.••..•..•.....•...•..• 

Manoel Candldo Ribeiro ................ ~ .•••.•...••• 

Pedró Salamão ..•............ .' ..................•..• 

Manoel Antonio Pires . : ..........................••. 

Jayme Rodrigues •.......•...................• · ...... . 

Abillo Rodrigues ........... ~ ........•.•...•.•.. '"' .••. 

La.udelino Plnto de Mesquita ...................... . 

Alberto Rodrigues Cesa.r Osorlo •••..•.•..••.••..... 

Miguel Urbano Llobregart 

Machlntstas: 

Manoel Garcia da Rosa 

Alberto José Berlandl .... · .. ; ....................... . 

Mantlel de Souza .......................•......... · .. . 

4'50$000 

450$000 

450$000 

45()$000 

450$00() 

450$000 

450$000 

360$000 

360$000 

450$000 

450$000 

360f000 
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Co.rpint.eiros: 

Arthur Simões 

Lu!:~; Augusto ••.••.••......• - . •.•..• • ••..... • . .• • ...• 

Lustradores: 

Firmino Pinto de Oliveira •..... . . • . .• • . • .. •..... .... 

Alvaro Vieira Li~ ... -... ·. . • . . . . . . •... ..•... • ... • 

Alfre-do Martins • . . ;, . . ...........••..• . .. . . .... •. .. . . 

Augusto José Rodrigues •. • ..•.••• •.• .• ••... .. . .....• 

Louriva l Salgado do Nascimento ... • .....••.• • .. • •• 

Lourival Jos~ de Cam.Pos •.• .•..•...•....•••.•••....• 

Serralheiro : 

Antopio de Alm<'!ida Santos .......• . •••.•. ..•. .....•• 

Pedreiros: 

Joã.o Port<'!lla . .. • .... • . .......•.. .... ..•... ·, .. • ~ . . ... 

.Antonio Lopes dos Santos 
Electriclstas: 

450$000 

360$000 

450$000 

360$000 

360$000 

360$000 

360$000 

360$000 

450$0011 

360$000 

360$000 

Manoel E steves ... . . . ~ . . . . . . . . . • . . . • . • . • . . • . . . . . • . . • . 450$000 

\Valdemar José Rodrigues . • . . • • . • • . . . . • . • . . . . . . . . • . 350$000 

Lino de Souza . • . • • • • . • • • • • • . • • • • . • • . . • • • • . • . . • . • • • . . • , 36()$000 

Norber to Soares • . • . . • • • • . . • • • . • • • • . . . • • . • . • . • . • • • . . • . • . 350$()00 

Mecanico: 

Nascimento Benici<> dos Santos • ....•.••••• • ...... .. 

LlnotYl)ista: 

E dgard H onorJo Guedes 

P a ginador: 

Manoel Borges Madeira .Junior • ••....•.•• . ..• • •. ... 

Enoo.dernador: 

João Faria Guimarães 

Serventes: .. 
Octavia.no Marques Tefx~ira . .. . . .. .... .... .... .... .. 
Manoel Antonio Varella • . •• • . ..•• . • •.•••. ....• _ . ... . 

Vfrgillo Manoel de Souza .. . ••... . . .•. ••... .... .. . . .. 
Alcides Moreira de Souza . • .•..•. •• •.• .• .. • .. • . • .•.. . 

P edro Mathias da Silva •. •. • • . .. , • ... • •.••..• . .- . •. . - . . • 

Mensal 

Annual 

N. 13 

Verba 10.• - Archivo NacionaL 

Consignação Pessoal - Gratificação e Auxilios. 

300$000 

500$00() 

300$000 

300$000 

280$000 
280$01')0 

280$000 
280$000 

280$000 

1 3:610$000 

163:420$000 
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Diga-se: 

Sub-consignações: 

3. Gratificação ao funccionario que serve de secl'"etarlo 

5. Para fal'damento de dois continuas, na razão de150$ 
e para sete serventes e o ~lador de machinas. na 
razão de 150$060, ce.da um ..•.............•.•.. 

N. 14 

MATERIAL 

III - Diver.sa.s De.speso,s 

Da verba 13.&: 
7. Irradiações em ondas curtas, medlM e longas para 

1:200$000 

1:500$001) 

1:1 interior e exterior do Paiz . . . . . . . . . . . • . . . . . . • 180:000$000 

g. Serviço telegrapbico • . . . • . . . . . . .. . .. • .. . .. • • . . . . • 4: 800$000 

9. Serviço telephonico • • . .. • . .. . . .. . .. .. . • . . .. . . .. . • 73:200$000 

10. Consumo de luz . .. . .. .. .. . . .. ... .. .. .. . . . . .. ... . 1:200$000 

11. Conservação e repe.ros . • . • . . . • . . . . .. . .. . . • • . .. .. 12:000$000 

12. AssJgnaturas d~ jornaes e publicac;ões . . . . . . . • . • . 12:000$000 

13. Despesas miudas e de prompto pagamento . . . • . . . 12: 000$000 

Total . . . • • . . . . . . • . • . . . • • . • . . • . . . • • . . . • . • . 295 :200$000 
o que dá, entretanto, margem a uma. despesa. mensal !le rêls . , •.. 
58:4S0$000, mais ode duas vezes su~dor ê. que vem sendo eUecU
va.men~ realizada.. 

N. 15 

Verba 14.• - Dlrectorla de Esta.tistica Geral. 
Consignação Pessoal: 

Sub-conslgne.c;:íi.-o n. 3 ; 

Para paga.mento do pessoal extraordlnario incumbido 
do serviço <le esta.tfstleà, percel>E).ndo Por diarla. 
ta.x-e:Ca ou salarlo mensal • • . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . • 15 5: 000,000 

Diga-se: 

N. 3- Para. pagamento de 18 contracta.doa, a •..• 
350$000 mensa.ea •....••...•.......•......•.. 

N. 4 - Para pagamento de 18 tarefeiros ........•.• 

Votacão da seguinte 

EMENDA DA COMMISSÃO 

.N. 16 

75:600$000 
79:400$000 

Emenda suppresslva ã. verba 15." - Justica Eleitoral. con~l
gnação n . 12 : 

Suppriina-se: 

Tribunal Regional do Dlstrloto Federal. 

João Baptista Gomes Ribeil'Q, 15 o lo ••.• , •••••...••• 540$000 
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Superior Tribunal de Justiça Eleitoral: 

Augusto Olympio Gomes de Castro, 15 ojo • : ••• : •.•• 

Victor M!dosi Chermont, 15 oJo ...••••••••••••••••..• 
José Siv.!nando Teixeira, 15 olo 

2:700$000 

2:880$000 

1:800$000 

O Sr. Barreto Pinto (Para encam.inhM a. wta.ção) - Se
nhor P~esidente: acceito a emenda da Commissão de Finanças. 
Devo salientar, entretanto. que ella não está completa, porque con
tinuam a. figurar na. verba funccionarios que não mais pertencem 
á Justiça Eleitoral. 

Faço, porém. o reparo, certo de que ·a Commissão de Fin:m.ças, 
em 3. c turno, o tomará na devida consideração. 

Em seguida, é aPProve.da a emenda n. 16, da Com
missão. 

Approvadas, successive.mente, as seguintes 

EMENDAS DA COMMISSÃO 

N. 17 

Verba 18.• - Magistrados em dispon!bllidade. 

(Art. s.• das Disposições Tr:m.sitorta.s da Constituição) 

Discrimine-se a sub-consignação n. 1: 

Justlnlano Raymundo Freire (annuaes) ........... . 

Napoleão Silverlo da. Silva ...................... .. 

Francisco da Costa Maia ....•.•.•••.........•...... 

N. 18 

Verba 22.• - Pessoal em disponibilidade. 

2:400$000 

2:400$000 

2:400$000 

7:200$001) 

Decretos ns. 19.552, de 30 de Dezembro de 1930, e 19.878, de 
17 d~. Abril de 1931: 

N. 1- Desembargador Domingos Amerlco de Carvalho 19:000$000 

Juiz Federal Bachuel Pedro de Monte .A.blas . . . ... • 16:000$000 
:Escrivão do Juizo Fedem! da 2.• Vara de São Paulo 

- Marino Motta . . . .. . . . . . . .. .. .. . .. ... . . .. .. .. . . 6: 600$000 

Delegado de 2.• entranc!a da. Policia do Districto F e-
deral - Bacharel Pio Jardim . . • . . . . .. . . .. . . . .. . 5:280$000 

João Baptista Pereira, curador de Orphãos, nomeado 
Director de. Secretaria do Tribunal Regional Elel
toral do" Dlstricto Federal, continue. a perceber os 
vencimentos da disponibll!dade, ea;-vi do art. 2.o 
do decreto n. 21.371, de 6 de Maio de 1932 ....... 24:000$000 

N. 19 

·Verba. 23.• - Supprirna-se. .. 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 28/0112015 15:03- Página 75 de 111 

-265-

N. 20 

Verba 17.• Serventuarios do Culto Catholico (Decreto n. 
119-A, de 1 de Janeiro de .1890). 

Discrimine-se a sub-cons.lgnação n. 1: 

Sub-consignação n . 1 : · 

Conêgo Thomê JoaQuim Torres de Souza ..•... . .... 

Monsenhor .Antonio Nascimento Castro •..•... .. .•.• 

Monsenhor Amado .:Bueno de Barros ......... ..... . . 

Monsenhor Wa.lfredo Leal ......•.•..............•... 

Conego 1\íanoel Luiz da ·Fonseca .•....•............• 

Arcebispo D. Adaucto Aurello de Miranda Henriques 

M:onsenhor Francl.seo Raymundo da Cunha. Pedrosa. 

Conego Manoel LeoncJo Galvão .. .. ......... .. ..• . •. 

Padre Antonio Francisco· ~a Hora . ...•.. •....• ...• • 
Bispo D. Alberto .Tosê Gonçalves ..... . ...•..• . ...••• 
M:onsenhor .Julio Maria do Re~o Barros •......• •...• 
Conego José Caetano de Farias ................. . ... . 
M:onsenhor: Antonio Jeronymo da c. Rodrigtles .•... 

:Monsenhor Aurelio Deodato Brasileiro ..••..•.. • .... 

Cones-o Antonio A.reoverde de Albuquezoque Cavalcanti 

Coneco José de Andrade P inheiro . .......•... • ..••.• 

Vota<:ão da se&-uinte 

EMENDA DA COMMISSÃO 

N . 2l 

Annuaes 
1 :200$000 

600$000 

600$000 

600$000 

600$()00 

660$000 

600$0110 

600$000 

600$000 

600$000 
600$000 
600$000 

G00$0(}0 

600$000 

700$0(}() 

600$000 

10:960$000 

Verba 12.• Admlnlstrar;:ão, .Tustlr;:a. Pretelturas Mun!clpaes 
alltonomas e outras despesas no Territorlo do Acre. 

PE~SOAL 

Sub~titua-se: 

Os creditos eonsfgr.e.dos para as despe~as desta· .ru
brica. lnelusive Ju.~tlça e Administrações locaes 
serão, depols de registrados pelo Tribunal de Con
tas, dl.stnbuld~s na sua totalldade ao · Thesouro 
Nacional, e entregues por este, por intermedlo 6o 
Banco do Brasil em Rio Bre.nco, em duns partes, 
adlantadamellte, ao Delegado da. União - no Ter
r!torlo do Acre, tendo em a.ttenciio o § 30 do ar
tigo 16 da Constltui~ão da Republlca, -devendo as 
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respectivas contas ser prestadas directam..ente, a.s 
da. Justiça loCal e as das Aàministra.cões locaes, 
ao (3i)vero.ador, e as d este, englobadamente, a.o Tri
bunal de Contas. 

Governador-Delegado da União 

Secretario Gerai ••.... . . . .... . 

1.6:000$ 

10:000$ 

32:000$000 

20:000$000 

Pre!eituras Municipa.es a utonGmas (Administrações 
locaes) . Para satisf~ão do § 30 do . art. 16 da . 
Constituição da Republica - Administrações Io
ca.es: 

48:000$009 

30:000$000 

78:000$000 

2 . Ao m u n.icip io de Rio Branco, oopltai do Acre 100:000$000 
Aos muntc.lpios de CrUzeiro do Sul, Senna Madu-
reira, Seabra e Xapury, rs. 90:000,000 cada um 360:000$000 

O accresclmo para esta sub-consi.gnaç~ 2, serâ ape
nas de 370:000$, com 90 :000$ da. sub-consignação 
1 - somma de 520:000$000 â margem. acima: 

3. Para. pagamento do pessoal constante dos q-aa
dros da. Secretaria Geral, da. Policia Civil e dos 
serviços de ensino, saneamento, sanitartos e obras 
publicas. bem como de gra.ti!lcacões, selarlos e 
d1a.r1as aos demais serventUIU'ios adm.tttidos se- · 
gundo as ne<:essida.des dos serviços de llubsUt ui
ções, cust~lo da. Força PoUclal, J.nclualve o far-

480 :000$0011 

damento e alilnentaçã.o • • • ••.••.•... • ....••••.•.• 1.850:000$000 

JUSTIÇA 

cORTE DE APPEL!.AÇ.Ã.O 

A Justiça local do Territorlo F ederal do Acre e todaa 
aa despeso.s com a sua manutenção, serão, .e:~~:clu
slvamente, pagas pelo Del~gaclo da Uni!o, no Ter
ritorto. com a verba pl'évia.mente distribuJda. e en
tregue pelo Thesouro Nacional. englobadamente, 
ao znesmo governo, na fOrma ACima. alludlda . 

3 Desembe.rga.dores . 20:0_00$ 40:000$ 

1 Procurador Geral 20:000$ 40:000$ 

1 Secretario . .......... .... .. .... 12:000$ 24:000$ 

1 Ot!icla.t ............. ..... ... 4:&00$ 9:600$ 

1 Am.an uenS& ..... .... . .. . .. ..... 3 :200$ 6:4005 

l Dactylographo .... .. ........... . 2:400$ 4 :800$ 

1 Escrivão .. ..... .. . .. ... . .. .. . 4:000$ 8: 000$ 

2 Ottlcla.&e de .Justl~a ... .... .. 2:000$ 4:000$ 

180 :000$000 

60 :000$000 

3&-:000$000 

14:400$000 

9 :~00$01)0 

7:200$000 

12 :000$000 

12 :000$0011' 

331 :200$000 
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Comarça de Senna. Madurei
ra, Cruzeiro do Sul, R. Bran
co, Xa.Plll'Y e T a r a ·uac â.. 

55 Juizes de direito · ••• ·'· .... ., . 16:000$ 32 :000$ 240:000$000 
e tc., etc., etc. (cOpias como -estã na tabella) 

GRATÍFICACõES EXTRAORDINARIAS 

6 Gratificações aos escrivães que servem no Jury 

MATERIAL 

A~inistrttção GerÓI e Justiça 

Os creditos para as despesas desta rubt-lca, co:rnprehen
did.S.s as da. Justiça local e as da For~ PolicJal, 
serão, depois de :reglstx-ados. p elo Tribunal de 
Contas, di~ibuidos na sua totalidade ao Thesouro 
Nacional e entregues. por este, por intermedio do 
Banco do Brasil, em Rio Branco, em duas partes, 
por adia.ntmnento, ao Delegado <la União, deve:P.do 
as respectivas contas ser '!)restadas diTeetamente 
- as da Justiça loeal ao Governo territorial, e, 
as deste, en.globadnmente, ao Tribunal de Conta.,. 

1. Diversas despesa.'! da administ ração 

I - Permanente 

2. Moveis 

li - De consumo 

3. Objectos de Expediente e material de asseio .. • • 

III - Diversas despesas 

4. Publlea..;:ões, diligencias e eventu.aes 

IV - Côrte de AppeUacão 

5. Moveis 

II - De consumo 

6. ·MaterlaJ. de Expedtente ......... . . ... ••...... • .. •• 

III - Dive:rsas despesas 

'1. Dêspesa.a de prompto pagamento 

Comarcas de Cr.u:elro do Sul, Rio Branco, Senna 
Mlldurei:ra, Tara.uacã e Xapury. 

S9.8:400$000 

6: 000$00~ 

600 :000$000 

900$000 

3:000$000 

2:000$000 

1:000$000 

1 : 500$000 

810:200$000 
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I - Permanente 

6. Moveis e concertos ( 800$000 para cada comarca e 
respectivos termos judiciarios) ...........•. ." .. , . 

li - De consumo 

7 ... Objectos de Expediente e material õe asseio (900$ 
para cada comarca e respectivos. termos judicla· 
rios) .•......•............•..• , •...•.....•..•.••. 

III - 'Diversas despesas 

8. Alugueis de· casa. diligenclaa e eventuae~<. 111endo 
5:200$ DB.ra. a comarca e respectivo termo de 
Senna Madureira,. 4:360$ para a d~ Cruzeiro do 
Sul e respectivos termos jud!ciarlos. 7:000$ pn.ra 
a de Rio Branco, idem, 5:80(}$ para a de Xapury, 
idem e respectivos termos judic1arios, 4: (}QO$ pera 

4:000$000 

4:500$000 

a de Tarauacá e respectivos termos judiclarlos . . • 26:360$000 

34:860$000 

O Sr. Barreto Pinto (Para enccunmhM a votacão) - Se
nhor Po:esi:lente: a emenda n. 21 consigna o crE'dit0 ,nt'cessarfo 
para o Territorlo do Acre, de tl.c~õrdo com a organização deter
minada pela Constituição de 16 de Julho. 

Tenbo duvidas sobre a concessão desse credito para. pagar ao 
Governador-Delegado da União e ao Secretario Geral das Pre!el~ 
turas Municipaes Autonoma.s. a que- se refere o G 30 do art. 16 
da Constituição da Republ!ca. antes da. vatill)ii.o da lel orga.niea 
do Territorio, em atten~:ão aos proprios preeeltol!l dn. Carta Conat.l
tuc!onal. 

ora, 0 orcamento para 1935 não trouxe modltleac;:ü.o alguma 
nesse particular. Por que o tez? Simplesmente porquo m lei al
ludlda ainda não tinha sido votada.. 

Agora, por~m, não se tendo obse~do essa. formalidade lndls• 
pensa.vel, ê n. Commissão de Financa.a quem otterece a emenda. 
n. 21, propondo a. consigna.cão de mais 90 :OOD$000 para occorrer 
ao pagamento de cinco intendentes, a.ntes C!o Congreaao ter voto.dQ 
a lei a que me referi. E' verdade que, em a.J)arte ao discurao por 
mim proferido. na pba.se da discussão, o nobre Relator, Sr. Or• 
!ando de Araujo, af:Cirmou que essa providencia. havia sido resol
vida na reunião conjunta das Cornmlssões de Constituição e Jus· 
tlça e de Finan<:as. Mas isso não ê su!Uclente, porque a. preva.· 
leccr tal cr1terio tornar·se·â. desnecessaria a nova. organiza.c;:ã.o do 
Terrftorlo . 

. o SR. F.&mNANDES TAVORA. - Se os cinco Intendentes Jê. e::ds
tem, devem se:r pagos. Para isso .; que se consigna verba no or
çamento. 

o SR. BARRETO PINTO - O nobre collega., entretanto, ha 
de convlr, repito, que não· devemos 'conceder as ·dotações antes de 
se votar a l~l organica. pa.ra. o T-er~ltorlo do Acre. 
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·Devemos, ne.'ISa.S condições. Sr . Presidente; respeitar; nesse 
particular, o que veiu na proposta. do Governo, e figura na ie1 
de meios de 1935. 

Embora fique Isolado. este é o meu voto. 

O Sr. Orlando Arauj-o (Para. encamin1ta.r o. voto.çlio) - A 
C()mmissão de F ine.nças, Sr. Presidente, . trouxe a Qmenda de ao
côrdo com a deliberação da Conunissáo de Constituição e Justiça., 
não estabelecendo cargo novo algum. Apenas transferiu da admi· 
nistração ~eral para a loce.I os !ntend~ntes ... 

O SR. FER.N~NDES TAvcru.. 
razão. 

Perfeitamente. V. Ex. tem toda 

O SR. ORLAN:po ARAUJO - ... transferindo egualmente a9 

verbas respectivas. 

Em seguida, é a.pprovade, a emenda n. 21 da Commissão. 

o SR. P!!Esll>EN'l'E - Pa~;sa-se li. votação das emendas de pla• 
n'l!'lo.· 

Rejeitadas. successivamente, as emendas numeros 15, 
16, 17 e 18 . 

E' dada. como rejeitada. a emenda n. 19.; 

O Sr. João Neves (Pela ordem.) - Requel' verificação da 
votação. 

Procedendo á verificação de votação, reconhece-se t&o 
rem votado a favor 37 Srs . Deputados e contra 134: tQ
tal, 171. 

O Sr. Presidente - A ern~nda n. 19. foi rejeitada. 

Rejeitada a emenda n. 20. 

E' dada como reje!taoda a. emenda. n . 21. 

O Sr. Souza Leão (Pela or~U?m) - requer ver11'1ca<;iio da 
votação. 

Procedendo-se â. veriflca.çã.o de votar,;ü.o. reconh:>
ce-se terem votado a favor 44 Srs. DeJ')Utados e contra 
113; · total, 15 i . 

Rejeitadas, sucoeaslvamente, as emendas nwne• 
meros 2.2 e 23. 

Vota.ção da seguinte 

liKDNDA 

N. 24 

Verba 3• - JusUca Federal. 

COrte Suprema. 

Supprima.-se a. sub-consignação n. 6 "'Bu.lfet d-011 11enhorea Mi· 
nistros, 4:800$000." 

. Sala das Sess~. 18 de Julho de 1935. - Edmundo Barreto 
Pinto. 
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O Sr. Pnsidente - A ~sta emenda a Commissão offereeeu a. 
seguinte 

JilMElNDA SUBSTITUTIVA 

''Para prompto pagamento de mais 4:800$000." 

Approvada a. emenda substitutiva. ficando pre
judicada a de n. 24-

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 25 

Na tabella do Ministerlo da Justiça. na verba 4•. · "m4teriCJJ, 
Secretaria da Côrte de .Appelfa.çcio•. conslgnac:ão n. 1. accrescen
te-se: "e para livros e revjstas para a. Bibliotheca. 20:000$000 ... 

Sala -das sesSões, 17 de Julho de 1935 . - Ca.rdo$0 ã.e Mello Net
to. - Th. Monteiro -de Barros Filho. -Barros Penteado. - FGbfo 
tk Camargo .A,ranha. 

0- Sr. Presidente - A esta. menda a. Commissão of!ereceu a 
a seguinte 

EMI!lNJ)A SUBS'I"JTU7IVA 

Verba 4•. Justic;:a do Districto Federal 

MA'l'EIUAL 

Secretaria ·® Côrtc de Appellação 

I - Permanente 

Accrescente-se: 

1 Livros e revistas para a Bfbllotbeca . • . . 15:000$000 

Approvada 1\ emenda substitutlv:t da Commlseã.o, 
ficando prejudicada a de n. 25. 

E' dada como rejeitada a emenda n _ 26. 

O Sr. Alde Sampaio (Pela ordem) - requer vertficaçlio da 
votação. 

Procedendo-se á. veritica.;:ão de votação, reconhe
ce-se terem votado a favor 45 Srs. DeDutados e contra 
115; total, 160. 

O Sr. Presidente- - A emende. n. 26 !oi rejeitada. 
Approvada a seguinte 

BMEND4 

N. 27 

Tlt. li - Verba 3" - Justl<.:a Federal - COrte Suprema. 
Reduza-se para 11:000$, a slc n . 5 . 
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Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. Edmundo Barreto 
Pinto. 

Rejeitadas, successivamente, as emendas numero• 
28 e 29. 

E' considerada prejudicada a emenda n. 30. 

Approvada ~ seguinte 

~- 31 

Eupprirna-se na s[c n. 31, da rubrica. "Ma.teri:..l'' - Deposita 
Publico · ~ral do Districto Federal - verba 4a do titulo JI as eX

pressões "com.pra " estam.pUh=». 

Sala da.s Sessões, .18 de· Julho de 1935. - Edllnund() Borreto 
Pinto. 

~jeitada a emenda n. 32 . 

.Approvada a seguinte 

N. 34 

Tit. II - Verba s• - Policia Civil do Distri~to Fede~: 

Mantenha-se a ~mpor-tancia de 3 :300 : 000$000, consi,;nada na. lei 
orçamentat1a de 1936. para pagamento de investigadores extranu
mera.rlos e para dUigenclas de caracter reservado. 

Sala das Sessões, 18 de Julho d~ 1935. - EcJmundo BD.Irreto 
J>into. 

Rejeitada a emenda n. 35. 

E' dada como approvada a seguinte 

IU\ilENP" 

N. 36 

Proponho sejam emendados na verba 7" - Policia Militar oo 
I?lstricto Federw - rubricas: 

Pessoal 

Sub-consig-nação n . 6: 

· Para aliment$Çã.o das praç~ .. 
Para ta.rdam.ento das pra~;:a.s, inclusi"''e cal

çado e artigos _çorrelattvos 

Sub-cons.finação n. 7: 

hra. pagamento dos reformados d& toda:! as 

classes, aprovelta.ndo·se os saldos dos que 

6. 793:048$001,) 

940:000$000 

ta.llecerem, para. os novos :reto!Wladol!l , . , .- 3 .. 600 :000$00.11 
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Material 

1 - Permanente - Sub-consignação n. 3 

.Moveis· e utensílios em geral 

Sub-consignação n . 7 : 

Remonta de animaes 

II - Consumo e transformação: 

s ub~consignação : 
Objectos de expediente, etc.. etc. . . . . . . . . 

Sub-consignac;:ã0 n. 13: 

Fo1·ragem, ferragem e curativos de animaes 

III - I>iversas despesas: 

Sub-consignação n. 14: 

Conservação e reparos de edificios, et. 

Ac~rescente-se onde couber: 

Para construcção de mais um pavilhão no Hospi

tal da Policia :1-lilitar e reconstrucção do edi

fício onde está aquartelado o 3" batalhão 

30:000$000 

30:000$000 

50:000$000 

720 : ooosooo 

100:000$000 

800:000$000 

Sala das Sessões. 12 de .Tulho de 1935. - Arruda Cam.ara. 
-- LaudeUno Gomes. - Gomes Ferraz. -Fernandes Tav.:n"a. -
J,cmun~ber Filho. - Pereira Carneiro. - Salles Filho. - Bar
-rato Pinto. - Jair Tovar. - Xavier .de Ol-ilveira. - 7'cízeirn Lei
te. - Freire de Andrad"'. - Humberto Moura. - Sampcz.io Cor
rea - Osorkl Borba. 

O Sr. João Neves (Pela ordem) - Requer a verificação •la 
·vota<;ão. 

O Sr. Arrudn. Camara., 1° Vice-Presidente, ae!xa 
a cadeira da prel;lidencfa. que ~ oceupada pelo Sr. 
Eu""aldo Lodl, 2• Vice-Presidente. 

O Sr. Ar;ruda Camara (Pela Oflàem) - Sr. Presidente. a. 
emenda que apresentamos â tabella do orÇalllento da .despesa do 
Mlnlsterlo da Justl.,;:a na "Verba 7• - Policia Militar", teve em 
vista. l'i"stabelecer a proposta enviada p&lo M!nisterlo da. .Justiça 
ao d2, Fazenda. 

Os 1'uncclonarios daquelle Mlnfsterfo. do acurado estudo que 
tl:~:eram na referida tabella de orçamento da despesa da Policia 
Milltar, verificaram que a. di!!eN!nça. para mais que apresentava.. 
:sobre o orç!l.lnento vigente era plenamente justl.t1cada.. 

O Mlnistez1o da Fazenda, assim nio eritendeu, fazendo varias 
reducções chegando ao absurdo de reduzir até a proprla alimen
t.ac;à0 das. praças. 

Esta Casa, ha. mais de 15 lumos, vem f.lxa.ndo em ~$000 a; ali
mentação diaria de cada praça que se não poderã dizer excessiva, 
Qbservado o actual custo da vida. 
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O effectivo da Polícia Mílitar, de accordo com os ultimas de
cretos ns. 22.557, de 28 de Ma.rço de 1933 e 24.791. õe 14 de Ju
lho de 1934, é de. 5.276 praças de pret (sargentos, cabos e soldados). 

De maneira que, em face do imperativo da lei, a dotar;;ã.o paTa 
o pessoal não pôde soffrer reduccões. · 

Quanto â dotação para material, não ha nenhum exaggero. 
bastando observar que a. dotação pa~ forragem, ferragem e cura
tlvos de anim.aes, no anno de 1933, era 1.080:000$, nôs pedimos só
mente 720 :000$ e nas condições deste. rubrica estão todas as outras.· 

Finalmente, a majoração proposta, que está plena.mente jus
tificada na referida Blllenoda, ~ tão justa que mereceu as assigna.
tura.s de fUustres collegas, entre os quaes cito os nomes dos di
gnos Drs. Barreto Pinto ... 

O SR. BARRJ!."l'O PrnTo - E dou integral a.poio ainda. 

O SR. ARRUDA CAM-ARA - ... conhecido como exigel'lte na 
materia .• . 

O SR. B.uti'IETO Puno - Obrig-ado. 

O SR. ARRUDA CAMARA - . . . e Sampaio Corrêa, grande 
autoridade em finanças e admlnistrac;ão publica. 

A tabella junto comprova as minhas e.sserções. 
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Finalmente, Sr. Presidente, a emenda pede 0 :lUgmento de 
800 contos para reparação ae ·um quartel do 3.o :Sata.lhão, que estA. 
a. ruir sobre a tropa, Inclue-se, tambem, nesses 800 contos, a cone
trucção de um pavilhão novo Df! hospital. 

· ·Tenho percorrido aquelle ed[!icio e testemunhado ·ll,ue os medicos 
dão al~ a soldados ainda não plenamente re!>tabelecidos, atiln de que 
desocc1fpem lugares. permittindo, assim. a. hospitalização de outros 
em estado me..i.s grave. T~nho visto .enfermarias superlotada..s, e at~ 
doenteS tuberculosos e outras :z:noles tlas contagiosas em promis
cuidade com os demais enfer-mos. 

Appelle! para a. nobre Commissão de ·Finanças no sentido de que, 
!umiada em razões de humanidade, concordasse com a approvaçã.o 
~ emenda, embora houvesse sido Inicialmente contrario o seu pa
recer.· 

O SR.· W ANDERL&Y PINHo - O parecer !oi contrario? 

O SR. ARRUDA CAMARA- Sim, foi contrario. 

O SR. WA~Df.7Rl.ln" PINHo - E foi dada como a pprovaaa. a 
emenda? 

O SR. ARRUDA CAMAR.4.. - Além dos 800 contos, encontra-se, 
ainda, a importancía de 393:048$000 para completar a quantia necel!l
.earia â. alimentação de 5. 276 praças de pret, a 3$000 dlal'ios. In
cluem-se mais 20 contos para. expediente, porque ê n.bsurdo que u.ma. 
corporação -de mais de cinco mil homens possa ter um expediente 
de apenas 20 contos de rêls por anno. E, ainda, 15 :738$000, de um 
dia do anno blsexto, cujo exame escapou â. consi<leração da. nobre 
Commlssão de Flna.nça..s. 

CoinO dizia.. !elto este ap'Cello â Commtssão de Fina.nc;a.s, em 
nome dos sentimentos de humanidade, em favor de u.ma corporação 
que te m prestado os maJs relevantes serv:l~os, a Commlssã.o, pela. 
palavra. do seu Presidente. nnnufu (>tn que fosse approvada a 
emenda. . 

Agoro., em nome do~ sentimentos de caridade chrilltã e dos senti
mentos de justl~ J)ar& com uma !.nstltu!c:ão que tem prestado os 
mais aprecla.vefs servleos a. esta. Capital e â. proprla Republlca, re· 
plt0 o <meu a ppello á. minoria .• . 

O SR. WANt>ERL&Y ?tNHo- ~ão se t rata disso. Co!dt~t-se de eco
nomia, e a C<lmmtssli.o deu po.recer contrario. 

O SR . ARRUDA CAMARA - .• ~ minoria, para que concorde 
com a approvac;ã.o da. emenda. Confio n a nobreza de sentimentos 
de!llea minoria. 

· O SR· WANDBRLI!Ir PrNHo - O parecer contrario t, até da nutorla 
de membros dll :malorfa. 

O SR . .ARRUDA C.AMA:RA - Nã.o Importa. porQue a Commlsslo 
de Finanças prometteu a.nnulr na approva~ão da emenda. -pelo .eu 
Prestdente. 

O SR. WANl)JIIWIIT' PrNHo - Depois de ter dado parecer con· 
trar1o? Então ha. dofs J)G.receres, um verbal e outro .escr1pto ? A Com
.mtzssio s6 póde ter uma' palavra e um sc:l parecer. 

O SR. ORLA.NOO .ARA'C'JO - Darei a palavra. da Commissã.o. Peco ir. 
palavra. Sr~ Presidente. · 
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O SR . .ARRUDA CAMARA- O Sr. Deputado João Simplieil), 
Presidente da _Commissão de Finanças, COD!!Ordou em que a emenda 
fosse .a.pprovada. 

O SR. BA!UWro PINTo - Antes de ser votada, a Commissão pôde 
modificar seu parecer, dando a.s razões que a levem a isso. 

O SR. WANDERl.JI)Y PINHO .,.- Então a Camara flca sem saber como 
vae votar: a Com missão àá um parecer contrario e o Presidente 
pôde vir dizer que alterou o parecer! · 

O SR. ARRUDA CAMARA - Sr. Presidente, em !ace dessas 
decla.rações, prefiro a ppeUar para. o Presidente da Commissão, a.tlm 
<le que, de accôrdo com sua ultima. paJa.vra, se ettectue a votação. 

Não ha esquecer que o corte de 195:!135$000 em 1934 foi suppr!do 
pelas economiB.ll da Caixa. da Corporação e este anno deverá ser 
coberto com um credito supp!ementar que o Governo pedirá nestes 
dias. sob pena de condemna:r a tropa a dois ou tres mezes de jejum 
a :pão e agua .. • 

Nent os Pl"'Prios saldos orc;:amentarios poderão ficar na corpo
ração, porque têm de reverter para fundos especla es destinados a. 
educação. (Const., art. 157, § 1°) . 

Os 150 homens que frutam ao eftecUvo de lei são indispensave!s. 
Ha. pouco -o brav0 e conceituado General Lucio Esteves se viu na 
dura contingencla de negar 80 homens para a guarda das embai
xadas, á falta de pessoa.!. 

A Commissão de Finanças entende, e bem, qu~ a "situação fi
nanceira não pennltte gastos orçamentarios que não sejam impe
rativos". 

Ora. ê ou não imperativo dar aos obre'tros da ordem e·!llM!ll min
guados 3$000 dla.rios para a alimentaçã o? Dia e.. dla a. vida encarece 
e um modesto almoço num restaurante não menos modesto nos 
pede 8$000, 10$000 e mais. E que l!e d!rã do pobre soldado com fa
milla.? 

E' ou não impera.«vo a.rnpllar um Hospital onde ol! medicos são 
obrigado& cs prO'Voccsr cs a:ta de enfermo• não curado11 para que ~ 
«o!l va.uaa a outr.>s de eatado m4í• grave. Onde cu entermarlaa •e eta
controm auperlotad4s e as vicUmlll! da tuberculose e outros malea 
contagiosos em proml•cuidade com os deme.is enfermos .fi mínQ1'4 de 
um pcsvilhão especfaJf 

E' ou não imperat(vo o gasto parn acudlr â. reconstruC(;ii.o de um 
quartel, o do a• B. 1. no Meyer, quasi a ruir sobre a tropa numn. 
noite de inverno? 

Negar que essas despesas seja.m de ca.mcter impcrtJtivo e inadia
vel.s, eerla. a.tê falta. de humanidade. Essas es razões do meu pro
ceder. Sen<lo autor da emenda, tenbo o direito de defendei-a. e de 
esperar, eomo ê de justiça, o voto tavoravel da Camara, que vae 
decidir na. wa. alta. 118.bedoria. Abandonei a Presidenela, paS89.ndo-:t 
ao meu substituto legal. por se tratar de causa em que sou parte 
e em que houve dlscordancta. Aguardo serenllmente o juizo d~
cllllvo da. Ca~ara. 

O Sr. João Neves - P~o a. palavra,' -pela ordem. Sr. Presi· 
dente . 

O Sl'. Barreto Pinto - Peço a palavra, Sr. Presidente . 
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O Sr. Presidente- Tem a pala \·ra, pela 0 rdem, o Sr. Depu
tado Joà() Neves . 

O Sr. João Neves (Pela ordem) - Sr. ?residente, ct>do a pa
lavra ao Sr . Deputado Baptista Lusardo. 

O Sr. Orlando Araujo (Pela ord.etm.) - Sr. Presid~nte. peço a 
palavra. na qualidade de relator da Commissã.o de F!nan~as. · 

O Sr. Presidente - Te-m o. palaYra em Primelt·o los-ar o 
Sr . Deputado Orlando Araujo, como relator. 

O Sr. Orlando Araujo (Pela ordém)- Sr . Presidente. a propria. 
verbe, a qu~ se refere a emenda traz l!lrn a ugmento, ~ohre o orça
mento vigente, de 288:285$000; a emenda, aJl:m desse augmento, de
termina. mais a majora~ã.o de 1. 683:048$000. Sommados esses au
gm.entos, o accrescimo se ele.,·a a 2.261:7538000. 

0 SR. AAAVDA CAMAI\A - O augm~nto é só de 1. 633:048$000 e ple
namente justificavel. 

O SR. ORLANDO ARAUJO - Alêm disso, a emenda cogita. 
ainda de dotação para obras, que constituem um plano de organi
zação opportuna, posterior, em que está. empenhada a Commlssão de 
Finanças. 

Dea..nte do augmento proposto pela emenda, a Commissão de Fi
nanças, unanimemente. votou pela s ua re:ie!c;:ã.o. e não podia deixa r 
de fa.zel-o, em face do Jmperativo do momento, de que não o com
port:a.vall:l as !Jnanças do Paiz. (Muito bem). 

O Sr. Baptista Luzardo <Pela ordem) - Sr. Presidente, pedi a 
palavra para declarar que não c.omprehendo a attitude do nobre 
Deputado Sr. Arr ··r> a Camara ao abandonar o seu posto de Presi
dente eventual desta casa. no momento em que. dada por appro
vada emenda com parecer contrario da Commissão ccmpetente, roi 
solicitada a veri!lcacão de votac:ão . 

Ext.oo.nhei de'\·eras Que S. Ex . abandonasse o poste• quando, em 
attençãQ aQ pedido formulado, lhe competia proceder a e!lsa ver!
flcação. 

O SR- ARJUTD4 CAM4JU. - Contto plenamente no mt>u Elubstituto. 
o Presi~nte não é a. pessOa material, mas moral . 

O SR. BAPTISTA LUSARDO- O substituto de V . Ex. sabe. 
de certo, que. requerida. a. Yeritica.cão, não ma is l!,e )'ode pedir a 
palavra. 

O S11. ARRI.rt>.&. CAMAR.\ - Como a minha decisão tora Inquinada 
de suspeita, .anti-me no dever moral de v1r para o plene.rio just!!l· 
car-me e aguardar a verttlcação. 

Sou o autor da emenda., tenho o direito de defendei-a e expOr l 
Camara as minhas razões. Não importa Q.Ut> eventualmente estlves~~e 
na Presldencla. 

O SR. ACURCto ToRitl!!S - V. Ex. só poderia justificar R emenda. 
antes da votação, não depois que houyesse sido requerida a ven
ficaçáo. 

O SR. ·AalttrDA CA.lu.RA- Minha. palavra fGra pot!ta em dudd&. 

O Slr. · .Acaacxo. ToRBII:!I - Então pedir verJtlcacão de voútçio é 
· pOr· em ctcrvida. a. palavra ele quem· quer que .,e-Ja~ 
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. O SR. 'VAl'oo"DEIU.EY Pn~Ho- O pedido de verificação não envolve 
duvida quanto â pessôa que presida os trabalho~. 

. O SR. A.RRVl>.\ CAMAru. - VV. E Ex. parece que estão com receio 
do voto do plenarl.o! · 

O SR. .ACU:&eto ToRREs - Repito que o p~ido de verf!icação nà!l 
en-volve duvida sobre ninguem. Demais, a nenhum Deputado é dado. 
encaminhar a. ·votação n 0 momento em que j:í. haja .sido requerida 
a verificação. 

O SR. ARRUOo\ .C.A.MARA - Falei pela ordem, o que ê regimental 
em qua.lque::- temp0 e praxe, praxe essa de que se tem "~<"'~.lido a 
minoria, aliás com larga tolerancia e liberal1<4de de minha parte. 
A. a.ttitude da minoria agora é desprim01·osa... {7'roco.m-se 01ttt-o5 
apartes.. O .Sr. Pres1den.te, fazend-o 80ar os tJmt.panos, reclama. at
tençã,o.) 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - Dizia eu. Sr. Presidente, 
que me cau::sarà profunda especie o iact0 <le h3.ver o nobre Depu
tado Sr. Arruda. Catnara deixado a Pres!dencia que então occu
I•a~-a para, d~pois de solicitada a ve!"ifica.çã.o d~ votac.;üo, defender 
emendas <le sua. autoria. A extranheza foi tanto maior quanto, 
sendo S. Ex. 1.0 Vice-Presidente da Camara, deveria conhecer o 
Regimento para applical~o convenientemente, em vez de !alseal-o, 
como o {e:l;. 

Se S. Ex. quizesse (lefendel· a emenda, d-everia H!l-o feito no 
mom~nto opportuno. não na hor:~ em que abandonou a presidenc!a. 

A minoria. - devo insistir. respondendo ao aparte õe ha pouc:.> 
do nobre representante de Pernambuco -, quando l'equer verl!1-
ca~o de votat;:ão, não traduz desconfiança pessoal; usa apenas 
de faculdade que lhe concede o Regimento. 

O SR. ARRUDA CAMAkA - U:n Pre>~iõente pôd.;! jurar suspeição 
e vir ao plenarl.o occUIX\l. a tribuna. 

O SR.. BAPTISTA LUSARDO - O momento não era apro· 
pr!ado, e procedendo como !ez, violou flagrantemente a. lei interna. 

Sr. Presl.(lente, não era â. mtnor1a, mal! á. maioria; que o n
lust.re Deputado .Arruda. Cama.ra Q.ever!a di'Mgir~se no sentl<io 
de conclta1-e. a appx-ovar ·a emenda n. 36. N'ós da minoria seria
mos, como somos. contra qu:llquer augmento de despesa num or
çamento de "detfclt" tão fabuloso como o Q.\le votamos. 

Contra esta emenüa nã., será. a mlnorl3. llPMms, ma~ - as
seguro - tambern a. maioria ..• 

O SR. WANDiiiRLEY PIN:ao - Muito bem. 

O SR. BAPTISTA LUSARDO - ... ::!ecu~dnndo a opinião 
da. Commissão de Fl.nan~as, que acaba, pela vôz do dlgno .Relatt>r, 
de ratificar o seu ponto de vista, tal o d~ qua- deve !ler u~ltada. 
a emenaa. n. 36, por encerrar augmento de 1. 683 conto$ nae des
l:lesas publicas • 

O. SR. .ARRtTDA. CA34AIU - Dou os l)ll,rabens ao Governo por
que a minoria adherlu ã Commlssão de Flnanca,s, m~<!!mo ne.gando 
3$000 para a altmerita~;ào dlarla do pobre ~olda.do. Qu:mdo n6s pn.
gamoB 10$0!)iJ por mo·:lesto almo~o ~ rt!Btaurant. 

O SR. BAPTr"STA LUS:ARDO - .4.. mlnorla. po.rJ.aanentar, Se
nhor ""Presid;mtEi, declara que é contra a e~Dd!l, bt<mo foi con-
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traria á. violação do Regimento ha pouco ve.rificada.· (Muito beuh) 

O Sr. Presidente - Não ha mais oradores inscriptos. 

O Sr . Barre-to Pinto P E>c;:o a pala·n·a, p~la ordem. se-
nhor Presidente. 

O Sr . Presidente -Vou dar a. palavra a V. Ex . . mas faço 
um appello aos Senhores Deputados, no sentido de que não. en
caminhem a votação a prete.."d:o de falar pela ordem. 

O Sr . Barreto Pinto (Pel<x oni.em·l Sr PrE:!>ldente. · uma 
te'mpestade num copo d'agua ! Acaba· de !!e levantar um protesto, 
que não .se deveria ter feito ... 

O SR. Am:BUR SANTOS - Logo vi que V. Ex. ~.('nbava accu
sando a minoria: é responsa'l-·ei por tudo quant!} aqui occorre, atê 
por abusos innQDlinaveis como o que se acaba. de vertlicar. 

O SR. WAJ:>'DillRLEY PINHo - A maioria commette o erro e ain
da vem accusar a minoria. 

O SR. BARRETO PINTO - A minoria, nt>ste momento. in
surge-se contt'a uma emenda. que trata da allmenta~ão de sol
da.dos e construcção de um pavilhão hos pital. ao passo que, ha 
pouco. não se rebellou contra o ct'edito de inspeccões rt>servada11 . 

O SR. JoÃo NEVES - Não é exacto. Votamos contra. 

O SR. JoÃo CLEOPHJ\S - O orador pediu a palavra pela ordem 
para dizer cousa QUe não occorreu. 

O SR. BARRETO PINTO- Porque V. Ex. ainda não me 
consentiu tazel-o. Mas convêm attendet' ao seguinte . O nobre 
Deputado, Sr. Arruda Climara desceu da. cadefrn da presidencfs. 
.deante do pedidO de verirlca~;ã.o ..• 

O SR. ARRUDA. CAVARA - Fll-o no uso de- um direito e pel& 
ordem se pOde !alat- elll qualquer opportunidade. 

O SR. W~ PINHo- Não tinha o direita de fa~r . Con
tra o Regimento não ha dlrelto11 nesta Cn.-.a. 

O SR. BAR.RE'l'O PINTO- •.. porque S . Ex. l! o autor da. 
emen® & ao ser e.nnunclada a. verlfica~ii.o, não se lhe pOde ne'gar 
o dl:relto de levantar .n. su11 questão de ordem. e:cpondo, ao mesmo 
tempo, os motivos pelos quae11 havia passado a cndt-lra da. presi
dencla.. 

O SR. W.umJ~RL~CY PINHO - Não levantou a quE:stii.o de o::-
dem; enellminhou, sim, a. vota~;ão. (Trocam-"e outr03 o.pa.rtu:) 

O SR. BARRETO PINTO - Assim, jâ estou vendo que não 
lrel a.o fim, porque o temporal está. Q.Ugmentando . ( Rüos.) 

O SR. ARTHUR SAN'ros- Então V. Ex. atD.qu(' a Comm.lssão, 
e não a. minoria. que nada tem çom o facto . 

o SR. Bas FoR'l'Es -A mlnoria neste momento .está. 'sollda:da. 
com a. maioria, a.cmnpanba.ndo o par.cer da. Commissão. 

·o SR. BARRETO PINTO - Não q11ero ·accusar quem quer 
que seja.; O que não comprebendo é esse grito de alarme, esse 
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prote!rto contra a melhoria de alimentaç:ão das praças da. PoUcfa. 
Militar. 

() SP.. OP.r..A:!-.-oo ARAvso - Y. Ex. mesmo. na emenda n. 35, 
pede reducção de ctnsigna.ção. 

q SR. BARRETO PINTO - Não posso, assim, justificar o 
procedlrn&nto da nrlnoria combatendo esta emenda; (Tf'uCiJ."/n-8B 

-,;ar{(>lf a.partelf. O Sr. Pre~nte. pede attençã?·) 

Sr. Presidente, pre!ftl) terminar. deante dessa saraivada. de 
apartea. Com o illustre membro da. minoria, Sr. Sampa.io Col'Têa. 
a..q!rlgnel a emenda do Sr . .Al'Tuda. Camara ... 

O SP.. ElAS 1-'oirrES - A minoria não tomou a iniciativa. Está 
prestf&-iando todos os actos da maioria que im:portem em corte na 
despeHa. put>lica. 

O SR. BAP..P..ETO PINTO - • • • e ratif.!co, mesmo porque, 
depois de conoeder:mos um credito glob.al de 200 mil contos, niio 
podemo!! honestamente neg-ar a ~·erba solicitada para a Pollcla 
Mllltar. (Muito bem..) 

O Sr. Presidente 
t:J.(.;fio. 

Yae-se proceder á verificação da vo-

Procí::dendo-se fJ. verifl<::acão de votac;:ão. reconhece-se 
terem votado a ravoz:- 55 Srs. Deputados e contra 104; 
total, 159. 

O Sr. Presidente - A emenda n. 36 fof rejeitada. 

E' considerada prejudJcada a emenda n. 37. 

O Sr. Aeurcio Torre!l ( Pe7.a. ordem) -S. Presidente, Y. Ex. 
atla.bn. de annunclar a. emenda n. 37, como l)l"ejudicada? 

O Sn, P~lDEI•õTC- Em face dn parecer da. Commlssã.o: "Pre
judlcudn. em virtude dn. emenda da CommiMão, sob n. 14". 

O SR. ACURCJO TORRES - Agradecido a Y. Ex. 

E• c:onstdcrada prejudicada a emenda n. 38. 

O Sr. Barret(• Pinto (Pele. on:lc'm.) Sr. Presidente! a 
emenda. n, 38 nfLo pôde aer c<"mKldera.da prejudicada, porque nã.o 
chel{ou, 11equer, a Ir 11. CommiH!Iáo. vlato como tol julgada. lnconaU
tuclonal pela. Mei!IB.. 

O SR. PRERm»NT& - E115e o motivo por que foi julgada preju
dicada.. 

O SR. BARRETO PINTO - Mas, Sr. Presidente, não se p6de 
comprehender Mslm: R. emenda não figura. como accelta. 

Approva.da a se~lnte 

BXIIIND.\ 

N. 39 

0.-.;:amento da Justica 

Verba 19 - Ajudas de custo. (Tabella explicativa - V. g. 
· 67) .. - Redija-se uslm: 
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" Evenruaes - Para occorrer a despesas extraordin a rias e 1m
previstas, commissões, passagens e a.iuda de cus to, não com
prehendidas em ou~ ver~. 50 :000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de· 193-i>. 
Pinto. 

O Sr. EU\'aldo Lodi, ·:?.• Vlce-Presidt>nt~. deixa a ca
deira da presldenc ia, que é occupada p E-lo Senhor Arru•!a 
Camara, l .Q Vice-Presidente. 

E' considerada. prejudicada a emenda n. 40 . 

Rejeitada a emenda n . 41. 

O Sr. Barreto Pinto <Pela or(Wtm) Senhor Presidente : 
esta eme nda. é que deve ser conside rada prejudicada. em face dn,. 
proprlos termos do parecer . 

ORÇA:MEXTO DO EXTERIOR 

O Sr. Presidente - Vou submetter a ~·otac;ilo as 

E~&!'OAS DA COXXlSSÃO 

Appro\'ada a seguinte 

EMENDA :X. 1 

Verbe. 1.• - S/c 1: 

Sub9titua-se "pessoal do qua dro, de accôrdo com 
annexa, 501 :420$000. pelo seguinte : 

1 Cartogra pho ~ . .. . .. .. .. ... ........ 8: 000$ 4:000$ 12:000$ 

1 :Redactor dos annaes ~ .. ... . - 8:000$ 4:000$ 12:000$ 

1 Auxiliar technlco ..... . .. ..... ... 9:600$ 4: 800$ 14:400$ 

6 Daetylographos .... ... ..... 4:8001 2:400$ i:200$ 

1 Calllgrapho ····· ······· ··· 4:800$ 2: 400$ í :200$ 

1 .Auxiliar de a rcblvlsta ... ._. 6:400$ 3:!!00$ 9:600$ 

2 .AUxlliarel!l de biblfotnecarlo 6:400$ 3:200$ 9:600$ 

1 Photographo .... ... ........ 3:600$ 1:800$ 5:400$ 

1 :E:lectricfata. - c 1 n e m a t o-
phiata .. ... .. .. .... ... . 3: 600$ 1 :890, 5:400$ 

.Portam: 

1 Porteiro ...... ...... ..... .... 8:000$ 4:0001 12:0001 

1 .AJudante de :porteiro •• <~ •• 6:400$ 3:2001 9:8001 

lJ ConUnuoa ........ .... .. ... 5:1%01 2:5601 7:6801 

21 Serventes .. ... ..... .. ..... S:600S 1 :800$ 5:4001 

1 Electrlcl.eta .. ..... ...... ... 4:8001 2:400$ 7:200$ 

1 Ãjudante de electriclata. ... 3:2001 1:600$ 4:800$ 

1 · EDca.rregado 4a · offic:inta. de 
eneadernaçlo ........ .. 4:1201 2:010$ 8:180$ 

a tabella 

12 :00()$ 

12:000$ 

14:,00$ 

43:200$ 

7 ::!00~ 

9:600$ 

19:200$ 

8:,00$ 

5:,00$ 

12:000$ 

9:600$ 

99 :840$ 

11S:4!10$ 

i:200$ 

4:SOO$ 

6 :181)$ 
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l Motorista ...... . . . ..... .. . .. . 5:600$ 2:800$ 

l Motorista ...... . ... . ... . . .... 4 :800$ 2:400$ 

l Motorista ....... ... ... ..... 4 :000$ 2:0.00$ 

1 La.Va.dor I! e carros ······ ... 2 :400$ 1 :200$ 

3 .Jardineiros • ~ . .. .. ... . . .. o o •• 2: 400$ 1:200$ 

G-ratif!ca,çã.o de {'UII'I.CÇ(Í.O ; 

2 Otricla.e.s de Gabinete do 
Ministro .. . .. · .. ... ... .. 12:000$ 

3 Auxilia res de Gabinete do_ 
Ministro ...... .. .. . ... .. - 9 :600$ 

2 Aux. do Secret.e.r!o Geral 4:800$ 

1 Dactylograpba do Gabinete 
do Ministro ········· ··· 2:400$ 

3 Contlnuos dO Gabinet e do 
Ministro .... ....... ... . 2:400$ 

2 Vigia.a ...... . .. ... . .... ... . . 2: 400$ . 

1 Chefe do ser'\>ico de com~ 

murlicaç~s ........... ... . 4:800$ 

l Chete 4o serviço de da.cty-
lographút. ····· ·· ·· ·· ... 2:-tOO$ 

Votação da :!eg u lnte 

1111\UQNnA DA COMM1!19Ão 

N . 2 

Verba 1.• - Secretaria de Estado. 

1 - Pessoal do quadro. 

8:400$ 8:400$ 

7:200$ 7:20il$ 

s:ooO$ G:OOO$ 

3:600$ 3:600$. 

. 3:~00$ 10:800$ 

24:000$ 

28:800$ 

9:600$ 

2:40\l$ 

7 :200$ 

4:800$ 

4:800$ 

2:400$ 

501:420$ 

1 ajudante de porteiro, 9: 800$000, reduzln·1o-se o total para. 
491 :820$000 . 

O Sr. Barreto Pinto (Para enccmmhar cr. vot(IÇ(io) - S&
nhor Presidente, a emenda n. 2 da. Comm!ssl!.o ao Orçamento do 
'Exterior manãa suppr1m1r o ea.rgo de a,Juõa.nte de porteiro em 
uma Secretaria de Eetàdo . 

. E' bem verdade que emte uma. lei mandando s12pprbnlr todo• 
os logares de ajudantes de porteiros . ES$1. lei, porém, é antertor 
li co·nstltulc;:iio e, em tace do t&xto const1tuclonal, entendo que 
a sup)>rassão de cargOI'I .86 se poderA. verlticar em virtude de men
aagem . do E:~tecutivo, 

Deste modo, Sr. PresJdi!nte, appello para. 'V. Elt. , na qual!· 
'dacle de interprete cJII. ConsUtuição no que diZ resPeito á.s propoel~ 
~B ~ubmetUclU &() CODheclmento da. Quna.ni., no 11llntido ~ não 
ser submettlda. a emenda 'l'l . 2 ao Plenario, que tra1111grlde 011 cllll~ 
·poa1Uvos ~ carta. !(agna , 
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O Sr: João Simplicio (P<Z4"a encammhM a 'I!Otação) ·- se
nhor Presidente, na. ausencia do illustre relator do QrÇ8llnento do 
Exterior~ devo esclarecer que a supprt-ssão ahi é apenas de verb3. 
visto como IJáo exlste o logar. · · · 

E' consequente do pedido feito pelo :Ministel'ío do Exterior. 

Em seguida. é approvada a emenda n. 2 da. Ce~mmts.são

.Approvad:os, successivamente, as seguintes 

EMENDAS DA CO:Ml\US~O 

N. 
Verba 2.• - Serviç0 Di)llomatico. 

Substitua-se a sub-con,;;igna\:ão n. 2. 

2- Para occor:rer ao pagamento de gratificações ad
dicionaes em virtu-de do preceito constitucional, 
mant~das as p~ em 1930: 

a) ~ Zacharia.s de Góes Carvalho, Ministro de 
1.• classe, antigo Director Geral da Secre-
taria ... ~...... .... .... ... .................. 14:000$000 

b) :._ Carlos Taylor. 1." Secretario. com mais de 10 
~nos de Cl33Se . .. . .. . . . . .. • • . . . . .. . . . .. . • 18:268$000 

c) - Fernando de ~ouza Dantas, 1.o Secretario. 
com de 10 annos M classe . . . . • . . . . • . . . . . . 1B:2S8$MO 

d:) - LOudval de Guíllobe-1. 1.0 Secretario, com 
mQ.fs de 5 ::mnos de servl~o • . . . .. .. • . . .. .. 9:134$000 

e) - João Severian0 da FoMec:t Hermes. 1.• Se-
cretario, com .mafll ~e 5 annos de servlc;o 9:134$000 

f) - Gastão Paranho~ do R lo Branco, 1. • Se<:re-
tarfo, com mal.<~ de 5 annos de serviço • • • . . 9 :134$000 

Total i8 :'338$000 

~- 4 

Verba 3.• - Coral!gnac:üo Material - Dh•ersas despesas. 
Onde se diz: Pasc de lo~ Lfbres, 80:000$, dlgo.-se 8:000$000. 
Onde se dlz: Pari!'<, 8:000$. diga-se 80 :000$000 . • 

N • . .. 
Verba 1.•. 

Substitua-se: "pessoal contrac:tado, etc., etc., constante d111, 
tabe!Ja. a.nnexa", 546:000$000. pelo seguinte: 

PESSOAL CONTRACTA:DO DA SECRETARIA DE ESTADO 

6 Archlvfsta.s de 1." classe ... ~ ;. . ~ .... 6 ; 000$ 36:000$ 

8 Archivista.s -de 2.a classe ... .. .... 5:400$ 43:200$ 

6 .Archivistas de 3. • classe ...... .... 4: 800$ %8:800$ 

2 Aux- de bibllotbeca. ~ 1.· classe 6:000$ 12 :000$ 
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i> Aux. de blibliotheca de 2.• classe 5:400$ 27:000$ 

· Z Cryptogràphos de 1.• classe 12:000$ 24:000$ 

3 Cryptographos de z.• class~ 10:800$ 32:400$ 

10 .Dactylographas de 1.• classe 6:000$ 60:000$ 

5 Dactylographas de 2.• classe ..• , • 5:400$ 27:000$ 

3 ·EscdptunLrios de 1.• cl4Sse 7:200$ 21:600$ 

·ti Escripturarios de 2.• classe . . . • . . 6:000$ 36:000$ 348:000$ 

Portaria: 

1 Electl"!cista 

5 Encadernadore.s (diaria até 12$) 

2 Marceneiros ............ . . .... . .• 

3G Mensalistas . .. ... . .. .... . •... . ... 

3 Moto:ristas de caminhão .•. .....• 

1 Relojoeiro ...•.•.. .. ... . ......... 

3 Telepb onlstas 

6] Total 

N. S 

4:800$ 4:800$ 

21:000$ 

4:200$ 8:400$ 

3:600$ 129:600$ 

6:000$ 18 :ooos 
3:600$ 3:600$ 

4:200$ 12:soos 198:90vS 

546:000$ 

Verba .c.• - Compromissos fnternac!ona.es. 

Fa~-se a discriminação da sub-consignação n. 2 - · Pessoal 
necessa.rfo ao serviço de dellm1tacão e caracterização de :fronteiras: 

COMMISSÃO BRASILEIRA DEMARCADORA DAS 

FRONTEIRAS DO SECTOR NORTE 

Pe!!Soal: 

I Chefe ..........•..... • .• • .. •. •••••.•• 

1 Secreto.r:to .....•..•.•.... • ......•.• ... 

1 Desenhista. .••. , • , .••. , , • . , , . , , ..... . 

.1 Photographo ...•••.•. ..•• . .... • .•..• . 

l Mecanlco-telegraphJsta ...•.... ...•• 

1 Auxiliar intendente .. .... .... · ....... . 

l MotorJsta chete ..•. • .•. . . . .• . •.• . .. . . 

1 Economo . . .. •• . ••...........•. • . •... 

1 MotorJsta auxiliar 

1 Pratico da lancha " Brasll" 

Despesa 

mensal 

• :oOO${l00 

1:300$000 

8&0$000 

8()0$000 

800$000 

•• 500$000 

500$000 

400$000 

300$000 

300$000 

Despesa 

a.nnual 

48:000$000 

1-6:600$000 

9:600$&0() 

9:600$000 

9 :600$001) 

6:000$00i) 

6:000$00() 

4:800$00() 

3:600$000 

3:600$000 

116:400$000 
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Limites com a Venezuela 

~ .Ajudantes 

2 AUXiliares technicos . .. .. .....•...... 

1 Medico •.......... · · ·· . ... · · · · ·· ·· ·· · 
2 Telegraphistas •.......•.....•........ 

1 Encarregado do material ; .......... . 

1 Motorista auxiliar . . .... ... . ........ . 

2 Ajudantes-motoristas ... ............ . 

1 Pratico ................... . .... .. •... 

l Enfermeiro ...•.... . ................ 

1 Ma.ttelro •.......• .. . . ...............• 

1 Cozinheiro .......... .. . ...... ....... . 

40 Trabalhadores a 150$000 .•....... . ... 

Eventuaes .................. . ... · .. .. . 

Limites com a Guyanna 

Br1t..a.nnica. 

1 Suh-chere ......... ..... ........... .. 

2 .Ajudantes. . . . . . .. . ..... . •...... .. 

2 Auxiliares techn!cos. . . ..•.......... 
1 Medico ........................... .. 

2 Tf>legraphistas. . . . ........ ...... . 

1 Encarregado do material. . . . ...... . 
1 MDtorlsta auxiliar . . 

2 Ajudantes-motoristas. • . • .•.• ••..•• 

1 Pratico. . . . ...... .. . ....•. ...... .. . 

1 Enfermeiro. . . • . • . . . . • • . • . . . . . •. .. 

1 Matetro .•. . ... . . ...... .........•... 
1 Cozinheiro. • . • ... . ......•......•.•. 

40 Trabc.lhadores a 150$000. • •. • .•••.••• 

Eventuaes •.•.• . ......•.•......•.•. 

3:60~$000 43:200$000 

2 : G00$000 31:200$000 

1:800$000 21:600$000 

300$000 9:600$000 

300$000 3:600$000 

300$000 3:600$000 

400$000 4 :800$()0() 

34)0$000 3:600$000 

300$000 3:600$000 

300$000 3:600$000 

200$000 2:400$000 

6:000$000 72:000$000 

500$000 6 :000$000 

208:800$00 o 

Despesa Despesa 
mensal annual 

2:500$00() 30: 000$00·1 

3:600$000 43:200$0110 

2:600$ 000 31:200$000 

1 :800$(100 21:600$00Cl 

800$000 3:600$000 

300$000 3:600$000 

300$0(10 3 : 600$000 

400$000 4:800$000 

300$000 3:600$001) 

300$000 3:600$00() 

300$000 3 : 600$MO 

200$000 2:400$0UQ 

6:000$000 72:000$000 

500$000 6:000$000 

238 :800$COO 

Total. • . . .. . . .. . .. . .. .. . . .. .. . .. .. .... . .. 564:800$000 
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Cornmissão Demarcadora d e Limites d o Sector de Oêste 

l Chefe ..•....... ........ ....... ..... 

l Sub•che!e. . . . .................... . 

3 .Ajudantes (a 1 :800$000). . . .. . '·· ..•.. 

1 Auxiliar technico. • ................ . 

1 Auxiliar secretario. . .........•....• 

l Medico. 

1 Auxiliar intendente. . 

1 Clnematographista. . • . • . ••. 

3 Radiotelegraphistas (450$) ..••..•.•. . . 

2 Economos (40D$). . . . .•. ... ........ 

2 Carpinteiros (9 mezej; a 400$) .• ....... 

2 Pedreiros (9 mezes a 400$) ... . ...... . 

3 Cozinheiros (9 mezes a 150$) •. ...•.. 
3 Pratlcos {9 mezes a. 150J) .• .. .•....... 

6 Motoristas (9 mezes a 350$) ...•...• 
3 Patrões de lanchas (9 mezes a 400$) . • 

:;;o Trabalhadore., (9 mezes a 150) . •.... 

Grati!lcaçii.o ao destacamento com
posto de 20 praças (.9 m~es a 150$) •• 

AJuda de custo .•.. • ..• . .•.•. . .. ••••.. 

Despesa. 
mensal 

4:000$000 

2:500$000 
5:400$000 

1 :300$000 

1:300$000 

1 :800$000 

901)$000 

800$000 

1 :350$000 

800$000 

800$000 

800$000 

450$000 
450$000 

2:100$000 
1:200$000 

7:500$000 

3:000$000 

Fronteira l:lra!'li-Paraguay 

Despesa. 
annual 

48:000$000 

30 :000$000 
64:800$000 

15:600$000 

15:600$000 

21:600$000 

10:800$000 

9:600$000 

16:200$000 

9:600$000 

7:200$01)0 

7:200$000 

4: 050$000 

4:05&$000 
18:300$000 
10:800$000 

67 :500$000 

27:500$000 
6:000$000 

394 ; 500$000 

Or<;umento para. os serviços a executar em 1932 

I'eMaoul titulado: 

1Che-re .... . . . . . ..... ...... ......... ..... . .. ....• 

2 Sub-chefeH. • . • •••••••••••.•. .•• •• • . .••.• •.•• ••. 

3 Aux!Jiar~s technlcos a. 1: 30()$000 .•.•.. . • . ...• .•. . 

1 Medit-o ... .. • .•••.. ....• . .• ... .•............... 

1, ~ecretn rio. • . . . .. .. ...... . . . . ..•....... .... ... . 

1 Cnrtogr;lpho. 

1 Photogrnpho . .... ..... ...... .. ... . .. . ......... . 

3 Regtstrndorell n. !100$000 ...•......•..............•. 

1 Dl8pen!'le1ro. • • • •.. . ..... .• .... . •.... . ..•....... 

DeRPesn mensal. • . 

3:500$000 

2:500SOOO 
3 :900$000 

1 :800$000 

1:300$000 

1:200$000 

800$000 

2 : 400$000 

400$000 

17:800$000 
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Para. 10 mezes de serviço: 

Pessoal titulado. . . . . . . . . . . . . . . . . . 178: 000$00() 
Pessoal diarista: 

3 AuxWa.res de campo a 400.$000 ...•...•..•.••.••.• 

1 Carpinteiro. . . . . . ...................... . . 

6 Trabalhadores a 240$000. • . • •. · •....•...••.•..•. 

1 Cozinheiro. . · . . • . : .....•.. . .....•... . .. .... . .... 

Em 10 me:z;e~L . . . . 
Pessoal: 

Titulado. 

Diarista .. . 

Total d 0 pessoal . . 

Fronteira Brasil-Uruguay. 

Tot>ll. 

N, 7 

32:-too;ooo 

178:000$000 

32:400$00() 

210:400$000 

88:500$000 

298:900$000 

Verba. 4.• - Compromissos lnternaciona('~l. 

Material - Diversas despesas. 

1:200$000 

450$000 

1 :440$000 

15.0$000 

Discrimine-se o. sub-consignação n. 2 - Para. o sarvlc;:o de fron
teiras: 

Sector norte : 

Aluguel de casa em Manâ.os a. 360$000 ••••••..•••••. 
Luz e energia para carga. -de accumuladores e mo-

vimentac;ão da oftlclna ..•....•....•...... ...... .. 

.Agua .• . • 

Combustlvel. 4 • • ' • • • ~ ................... ~ • •• • •• 4 •••••• 

Compra e concerto de instrumentos ....•. ......... 

Material de photographla e elnematographfa. ...... . 

Material de desenho . • . ...••• - . .......... . . . ...... . 
Material de radiotelegraphia. • .. ......... . . .... ... . 

Material de papelaria ......•......•.....••.....•.... 

Estadia. da Commlssão em ManAos .. .• .... . . ...• . . 

Conservação e repa ros do.s lanchas e motores ..... . 

Combustivel para as lanchas ..... ...... ........... . 

4:320$000 

3:600$000 

500$000 

1 :~00$090 

lO:OOOSOOO 

12:000$000 

3:000$000 
10:000$000 

5:000$000 

12:000$000 

20 :000$00.) 

10:000$000 

91 : 620~00!) 
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Limites com a Venezuela: 

Viveres para a turma. 

Material de ferragens. 

Embarca(!ões, reparos e sobreoo.lentes. . . ..........• 

Ambulancia. . • . . .•................................ 

Material pa.x-a marcos. . . :: ....................... . 

Combustivel. 

:\-runição (caça e bala). . . . . ..................... . 

Barracas e toldos. • 
Ja.m~is e arreatas . . 

Transporte..~ diversos. . .....•.....•........... 

Eventuaes. . . .- ...•..........••.•......••.......... 

Limites com a Goyana Eritannica: 

Viveres para a tur:rna. 

Material de terragens. . 

Embarca.;:ões, reparos e sobresalentes. • . . ...... . 

Ambulancie.. 

Material para marcos. . . . ..................... . 
CombusUvel. . . . . .......................... : • ... 

Munição (caça e bala). • ......................... . 

Barracas e toldos. • 

Jam:uds e arreatas. 

Transportes diversos. 

Eventuaes. 

Total. 

Sector de Oeste: 

Aluguel de casa. . . . .•....•..•.••.••..•••.•••..... 
Luz, agua e telephone ......................... . 
Material radlotelegraphlco . • . .. .................. . 
Material clnematograph!co e photograph!co ••........ 

vérba para reparos de _instrumentos ..•.•••...•..•.• 

Pare. acqu!s!ção de uma machina ·de calcular ...•.. 

Renovac;:ão do material topogre.phlco ...•......... , •. 

Material de acampamento .......................... . 

Ambulancia. 

Concerto de embarcações. . •..........•....... : .•.. 

Sobresalentes para embarcações. • ....•......•..... 

Gazóllna •......•••..............••..••.•.•....... 

35:000$0.)0 

8:00()$000 

9 :000$00() 

7:000$000 

4:000$000 

12:000$000 

2:500$000 

6:()00$000 
2:ii00$000 

40:000$000 

20:()00$000 

146:000$00') 

35:000$000 

8:000$000 

9:000$000 

7:000$000 

4:000$000 

12:()00$000 

2::>00$000 

6:000$000 

3:500$000 

40:000$000 

20:000f000 

383:620$0011 

6:000$00(1 

1:800$000 

15:000$000 
111:000$000 

l2:ooo$ooo 
5:1100$000 

8:000~001) 

io:ooo$ooo 
10:000$000 

12:000$000 

18:000$000 

60:000$000 
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Alimentação das turmas no campo . . . _ •....... . . . .. . 

Lubrificantes. 
• " • • • • • • • • .• •. • "' • • •" • • • • • • • o a • • o o • • 

Energia pa ra carga de accumuladores ............. . 

Mater:lal de escriptorio. 

Verba para limpeza do Rio Mema chi . . ....... . ..... . 

Verba para limpeza do Rio Tomo ........... .. ..... . 

Eventuaes 10 %. • • . ...•....•............ •. ...... 

Sector Sul: 

Alimentacão. . 

Alugueis de escriptorios. . . . .... ; • ....... . ....... 

·Passagens. 

Fretes em estradas de terro .. .. ........... • ....... 

Transportes (embarcações, autos, ~azollna, oleo. etc.) 

Material de construcc;:ão. . .................. . 

Material de acampamento. 

Collfmadol" e chronographo para a luneta •........... 

Caminhonette "Ford' ' . .. .. .... . ........... .. . . 

Luz e illuminação de acampamento •..•••..•......... 
· Eventuaes. 

E' dada como al)provada a seguinte 

BXENtl4 

N . 8 

Verba 5•: 

60:000$000 

10:000$000 

~:700$000 

2:000$000 

12 :000$000 
S:000$000 

25:250$000 

287:750$000 

108:000$000 

14:000$000 

11:000$00() 

6 :000$00!1 

35:000$0(10 

40:000$009 

8:000$000 

7:000$000 

14:000$000 

3:000$000 
15:000$000 

261:000$000 

III. Cons. mat. -Diversas despesa:~- Onde se d!z: 1-400:000$, 
diga-se 1. 700:000$000. 

A emenda restabelece, por sum;estão do Minlstcrlo, n dotac;ãr• 
conmnte do Orçamento de 1934 e votada. pela Camara, para o 
de 1935. 

·O Sr. Roberto Moreira (Pela. ordem) rt>Quer verl!icaçi'lo da 
votação. 

Procedendo-Se A. verl!lcac:ão de votação. reconhece· !lC 

terem votado a favor 107 Srs. Deputados e contl'a, 
44; total, 151. 

O Sr. Presidente -:- A emenda da Com missão n. 8 !oi appro
vada. 

Vou submetter a votos as emendas de plenarfo. 
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Votac;:ão da seguinte 

~- 152 
. . · 

Verba 2.• - Serviço Diploma tico - S/c 3 - 10.501> :00.~$00(!. 

S / c. 3 - Discriminar o cr iterio de distribuic;:ão das qüa.ntlas 
o.os !uncc!onarios do corpo diplom.atico.· a exemplo do que !oi f<!it? 
nom o Serviço Consular (s/ c. n . 3, da verba. 3•) _ 

Sala. das Sessões, 17 de Julho de 1935 . - Ed'l'lt1~ndo ·Barreto 
l' lnto. 

O Sr. Baneto Pinto (Para en.cam.mhar a t:ota.ção) - Sr. Pre· 
Hldente, apresent~i uma emenda, a. de .n. 152, mandando dlsc:-1-
mlnar, a exemplo do Que se ta.z com o Servlc;:o Consular. M quan· 
tll\1t que são abonadas aos funcclonal'los do Corpo Dlplomatlco. 

O parecer da Commissii.0 de Flnanc;:as está. redigido nos se
~ulntel! termos: 

"O assumpto da -emenda é reg -.!lado pelo Decreto n. 4 8, 
de 13 de Fevereiro ultimo. que diScrimina, na. tabella que lhe 
ê unnexa, a quota de representação que compete aos tuncclo
narfos dlplom a ticos, bem com0 aos consulares, pelas respecti
vas categorias e Jlostos em que estejam servindo. 

Além . dessa representacão, os funccionarlos têm, na con
formidade dOS arts. 2o, 3°, 4°, s·. s• e 7° do c itado Decreto 
n. 48, percentage ns sobre a representa~ão. conforme os r.es~ 

pecUvos encargos de famllJQ. Esses encargos, como é facil ile 
ver, são multo varla.vels . 

Annex.a-se na intesra. o texto do Decreto n. 4S, de 13 de 
:Feverel.ro de 1935. " 

Preliminarmente, é preciso que se dlgn ~ue o Decreto n . ~~ 

nii.o fixou em caracter peMDanente a. representac;:ü.o concedida. ao!! 
funcclonarlos dlplomaticos do B rs.sil. mas. apenas 1)nr.l o ex.-rdclo 
l'orrente. 

Ali lmr.urt:tncias concedidas a titulo de represcntac:ão, ultlm 1111 

f'XJIJCifl:'radl18, são convertidas ao cambio oWclaJ . 
Qut!r d izer. pot'ta.nto, que nossos representante:-~ dlplomiLllco!l, 

por exemplo, em Londre:. e 'V\'<1shlngton niio perceb~m 390 C()ntoll, 
porque, têm tantas libras ao valor de Sfl$000, pelo <'amblo otflc!AI, 
m&LM que, na verdade. são adquiridas por 90$000, cada uma, que ~ 
o cu.mblo Uvre . 

A11sim, Sr. Presidente, passam eHes a r eceber 575 contos, além 
tloM venclmen'tos que lhes são abonados pela. ta.bella orlf8,tllentari&. 

Infelizmente. vejo que a. 'minoria neste momento dorme a somno 
•oito, quando e u esperava que ella se levantasse para atacar de 
tNtnte uma questão como esta, não se detendo em detalhes mi
nbnoa, .como aconteceu, ;.Inda ha. pouco. 

!i'a,c:o, entretanto, um app ello, â. Co.mmlssão de Finn.nc;as · para 
"hrlr os olhos no ultimo turno~ 

O SR. GoooFRBDO VIANNA - Qual seria o criterio? Tinha-se que 
e .. tnhel~er. fixar esses vencimentos. 
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O SR. BARRETO PINTO - Reduzir a representação, realiza:
o pagQmento das importancias, · convertidas estas ã. mo·eaa 'estran

. geira; conforme as taxas do cambio livre. · 

O SR. WA:r."DEnLEY PINHo ·- .O págamento G !eito em papel_ ~~ 
em ouro'? 

O SR. BARRETO PINTO -E feito no cnmbi'o official. 

O Sa. WANDERIZY PINHo ·- E' fei to em ouro, a 60$000 ~ 
libra, por intermedio do Banco do Brasil? A. dotaçiio orçamentaria 
está. em paJ)el ou em ouro? · · 

A conversão se fnz á cu sta do Governo oti do funccionario?" 

O SR . BARR"ETO PINTO -E feita por conta do G overno,. 
Indo a cambial por intermedio da Delegacia Fiscal de Londres. 

O S R. GODOi"REOO VIANNA - P ar ece que ha. equivoco da partí>
de V. Ex. 

O SR. BARRETO PINTO - O que verificamos ê o seguinte: 
~.>stamos custaando embaixadores que recebem de 50 a 70 conto;; 
mensaes. l~sta .:t. expre~~ão da verda de. 

Numa época ..:!m que vimos custeando despesa::~ e a Com missão
de Financ:as s~ mostra tão ciosa, ao ponto de receber os orça
mentos com um "d~ficlt " -de perto de 270.000:000$00(1, devolvendo
os com 61.2.000:000$00!!, (ri$OS ) ê d~ se perder a confia.n.;:a, não
h:l du'lrida. 

O SR. WANDI!:RLlrr PINHO - V. Ex. está falando para esc la 

recer. para encaminhar a votac;:ão. Necesl.'itarla de unw. infor-m~
ção de s ua parte: No caso referente ê. Embe.L"'Cada. de Washington. 
por exemplo, os 390:000$000, são convertidos ao cambio de 60$00() 
a libra. e remettldos á. Deleg acia F iscal de Londres? 

O SR. BARRETO PINTO - J â. o disse . Os nossos represen
tantes recebem tantas libras . q uantas a.s correspondentes A. taza. 
de 60$MO. 

O SR. WA..~ Plmro- Qu& ,importa. tsso? 

O SR. BARRETO PINTO - Que Importa.?! Com as cconomlal!r 
que real!zam. mandam depois vender, aqui na. pra.c;a, as libras que
r~.>ceberam a 60$000 por 90$000 . • . 

0 SR. WANDE:JU.EY PINHO- A emenda de V. Ex. reduz; 
despesa.s? 

O SR. BARRETO PINTO - E' o que temos de fazer, com() 
medida de moralidade, co.nvertendo-se as !mportanclas consignadas. 
no orçamento pelo cambio livre. 

o SR. CLEHEN'riNo LISBOA - v. Ex. Julga. que o Banco do. 
Brasil compra a libra a :mais de 60$000'? 

Ó SR. BARRETO PINTO - Evidentemente. 

O SR. CIJ!lllmN'l'INO LISBOA - Elle retem o monopolio sobre 
certa percentagem de letras de exportac;:ão. 

O SR. BARRETO PINTO - Não constitue m onopolio e pe
diria que V. Ex. me explicasse -melhor essa questão de alta m a
~nltude financeira. · 
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Fina.Imente, St-. Presidente, se a maioria estâ di!'lposta a paga: 
aos nossos emba.b:adores 700, 800, 900, 1. 000, 2. 000 contos de réis, 
que o faça. Não p6de, entretanto, contar com o meu aJloio, em
bora. !lllado aos que a constituem. (Muito bem-) 

Em seguida, é dada como reJeitada a emenda n. 152. 

O Sr. Barreto Pinto (Pela orftem) 
votaÇão. 

Requer verificação d:\ 

Procedendo-se á. verificação de "'otação. reconhece-se 
terem votado a favor 3~ Srs. Deputados e contra 10~; 
total, 138. 

O Sr. Presidente - Não ba numero 

De accordo com o Regimento, vou submetter a votos, pelo 
:processo nominal, a de n. 152. 

Os Srs. que approvarem a emenda n. 152, responderão -
$hn - e os que rejeitarem, responderão nci·-1. 

Vae-se proceder ã chamada. 

O Sr. Ricardino Prado (8en'inr1oO de Secretario) - Procede 
;â chamada dos Srs. Deputados, para a votac;:ã.o nominal. 

O Sr. Pr(-Sidente - Responde ram ã chamada 162 Srs. Depu
tados. 

O Sr. Secretario vae proceder ã leitura dos nomes dos Sr:;. 
Deputados que responderam - sim . 

O Sr. Agenor Rabello (2 ." Secretario) 'J)rocede á. leitura. dos 
nomes dos seguinte!! Srs. Deputados que responderam - sim.: 
.A.cyUno de Leiio, Abguar Bastos. Genaro Ponte, 1tla.ga.lhâes de 
.Almeida, Henrique Couto. Plln!o Pompeu, José Augusto, Alberto 
:Roselli, Alde sampaio, Teixeira. Leite, Motta Lima, FeJ:"nandes Li
ma, Amande> Fontes, Wanderley Pinho, Ubaldo Ramalhete. Ja.!r 
Tovar, Sampaio Corrêa. Acurcto Torres. Allplo CostaJlat, Blas For
tes, Levindo Coelho, Polycarpo Vlotti, Furtado de Menezes, Daniel 
~e Carvalho, Cctrnelro de Rezende, Chrlstlano Machado, Laerte 
Setubal, Jorge Guedes, Gómes Ferraz. Roberto Moreira, Meira Ju
nior, Domingos Vellasco, Plinto Tourinho. Arthur Santos, Rupp 
.Junior, Dorval Melehlades, Borges de Medeiros, Barros Cassai e 
Nlcolau Vergue!ro. (39). 

O Sr. Presidente - Respondet"B.m - sWt. - 39 Sra. Depu
tados. 

O Sr. Secretario vai proceder â. leitura dos nomes dos Srs . 
· Deputados que responderam'- não . 

O Sr. Caldeira Alvarenga (4.• Secretario) - Procede á. lei
tura dos nomes do!l seguintes Srs. Deputados que respon&ra.m 
- não: José Pln&::'arllho, Agostinho Monteiro. Clement!no LisbOa, 
Lino Machado, ~rson Marques, Ca.t"los Reis, Eliezer Moreira, Go
~ofredo Vianna, Agenor Monte, Adelmar Rocha, Pires Gayoso, Frei
Te de Andrade, Fernandes Tavora. Pedro Firmeza, Monte Arre.el'!, 
J osé Borba, Figueiredo Rodrigues , Café Filho, Martins Vera.s, Ri
<:a rdo Bàrreto, Arnaldo Bastos, Antonio de G6es, Mario Domlngues, 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, Heitor Mala.. Humberto Mou-
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ra, Simões Bc.rbosa, Emilio d& M:aya, Orlando Araujo, Valente de. 
Lima, Sampaio Costa, Pint o Dantas, Alfredo Mascarenhas .Axlin.l<> 
Leon!, Francisco Rocha, Leoncio Ga!rão, Attila Amaral, 'Caldeira. 
de Alvarenga, Salles Filho, .To~o Guimarães, Raul Fernandes, Bento
Costa, Agenor Rabello, Hermete Silva, Cesa.r Tinoco, Prado Kelly. 
Lontra Costa, Cardillo Filho, Nilo A_lvarenga, Lemgruber Filho,. 
:Ba.ndeira Vaughan, Fabio Sodrê, Carlos Luz, Noraldino Lima, P e
drÓ Aleixo, Theodomiro Santiago, Joã o Beraldo, W ashington Ptr.es,. 
Vieira Marques, Celso Machado, João Penido. José Bernardino~ 
Simão da Cunha, Anthero Botelho, Bueno Brandão, J a cques :M:on
tandon, Delphim Moreira, Pereira Lima, Barros Pent eado, MoraeS' 
An-drade , Cardoso de Mello Netto, Macedo B!ttencourt, Jairo Franco~ · 
·José Olssio, Vicente .Miguel, Claro Godoy, Corrêa <la Costa. Paula. 
Soares, Lauro Lopes, Franci:~co Pe~ira, Diniz Junior, João Carlos. 
Vespucio de Abreu, João Simplicio, Frederico Wolfenbuttel. Victor 
Russomano, Ascanio Tubino. Dario Crespo, Adalberto Corrêa, Fanfo. 
Ribas , Aniz Ba.dra, S ebastião Doming u es, Abel dos ·santos, Pedr<>
J'orge, Francisco di Fiorí, Austr0 de Oliveira, Arthur da. Rocha.. 
Silva. Costa, Francisco Moura; Edmar Carvalho,· Chrysostomo 11e 
Oliveira, J osé do Patroclnio, Ricardino Prado, VIeira Macedo, Fer-
reira. Lima, Oliveira Coutinho, Alberto Alvares, Lima Teixeira, Eu
vlado Lodi. Pedro Rache, Gastão de Brito, Vicente Galliez, LefJncl~ 
Araujo, França Filho, Lourenço Ba.eta Neves, Abelardo Marinho, 
Sylvio Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Paiva, Ba.rret~ 
Pinto e Thompson Flores. (123). --O Sr. Presidente -Responderam- ?Ufu- 123 Srs. l.JeJ)u
ta.dos. 

A emenda Il· 152 to i rejeitada.. 

ORÇAMENTO DA EDUCAÇAO 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos as 

E.loi.ENDA$ DA COMHlSSÃO 

Approva.daa, euccei'IS!vamente, ns .seguintes 

EMENDAS D" COMMlBIIÃO 

N. 1 

Verba II: 

Accre~cente-se, depois de, sub-consigna~ 55, ns seguintes sub
consl~a.ções: 

Barca. de désln!ecçã.o pa ra o porto de Recife • . • • • • . • 200 :000$00~ 
.A.mbulo.nc.l& para remoção de contagiosos, no porto 

do Rfo de Janeiro . . . . .. . . . .. • . • • . . . • .. • . • . • .. . • 100:000$00~ 
Eleve-se a.· sub-consignação 62, de 13:800$ para. 113:800$0011,. 

accresoentando-se, dePt>is da palavra "embarcações", o segwnte: 
" sendo 50:000$ para. reparos de la.nehas de visitas. no porto do 
R1o de Janeiro e 50:000$000 para reparos das barcas de d('.sin!&ccão 
dos :portos ® B.alê!l\ e Santos". 

Ha neeesstdac1e de melhoror o actua.l a.l)parelhamento sanita
do da ~ectoria. de Saude do Porto do Rio de Janeiro, ·bem como 
~ejam Rtn Gra.nde, Santall, Recife e Belém, os quae-s, devido {1. 

extguldade das ~rba.s nos ult1mos · annos, estão com a. sua. orga
nizacão ·llySienica multo prejudicada.. 
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Accresce que, com a reducção para. nove dos yinte portos en:
cairegados da defesa_.sanitaria de nossa costa (decreto n. 21.8B, 
de _14 de Julho . de 1934j ás restantes. Inspectorias de saude, princi
~almente as dos . portos acima mencionados, foi commettido; como 
~- facil de imaginar, um aenric;:o muito mais fntensiyo e obrigato
.riamente m8.is rapido. Faz-se necessaria a acq uisiçã.o de uma 
"barca de desinfeco;ão para o porto do Rio Grande e de outra pa.r;t 
<> porto.de Reci!e, ao preco de 200:000SOOO. cada uma, e .bem assim 
as barcas de desinfecção existentes nos :portos . de Belém e Santos 
reclamam urgentes repaxos orçados em 50:000$000. 

No porto dO ·ruo de janeiro é grande a mingua de recursM. 
Q material, além de antigo, ê co.nstituido de um_ pequeno e unico 
<tesinfectorio fluc:tuante que. no momento, pOde-se . dizer, não tem 
a. etficiencia. que precisaria ter. Uma unlca lancha a.mbUianeia 
-existente, com mais de vlnt~ annos de serviço, ~ncontra~se fóra 
-de actividade agua.:t;dando sérios reparos. As. demai.o; lanchas de 
.inspeccâo do porto, algumas della.s com trinta e quarenta annos 
_-de serviços, .já. não coJlll)ortam concertos de certa .natureza, sendo 
l'referivel .1. sua substituição. 

E' esta:_ sem exagger~, a. situ:t.ção da Inspectona da Marinha 
:Mercante e :los Portos, numa ~oca em que 0 desenvolvimento e 
a rapidez doiJ transporttOS reclamam, ao contrario dO que occorrt.. 
uma maior e!ticiencia dt' S'!!r'l;iços. CúmO enfrentai -a com as do
~ac;ões intimas consignadas no or.;am~nto vigente c mantidas na 
:pro;)osta '! . . 

Fossem outras a$ c~;ndfcõe!' do Paiz, e saria o caso de con
signar-se no orc:amento verbas que viessem resolv~· completa
mente o pro1Jlerna, restituindo-se a e !ficiencia que oe serviços de
vem ter, o 'lUe, no momento, reclamaria. pelo · m.e.nos mil contos 
-de réis. Nã.J sen:lo possivel, devemos resolver em .parte o pro
blema., ~tue :10 anno vindouro, continuando a ser consid-erado, tl:t:-
nos-ó. em breve a soluc;5.o almejada. 

N . 2 

Verba. 1: 

Aecrescente-.se, no fim da. .sub-consig.ruu:ii.o 36, depois de '' Ju • 
lho de 1934" : 

"Sendo 3.000:000$000 para saude publica e asslstencla social 
no!! Estados e 930:000$000 para servlo;:os de saneamento contra a 
:m:i.larla, a cargo da Inspectorla de Engenharia Sanitaria". 

N. 3 

Verba. 11: 

Sub-consignac;ão 138: 

Redija-se à.sstm: 
. "Pa.ra. a. va.cclnaçiio B C G. por 1ntermedio da Liga contra a 

"l'uberculose, e pera o Isolamento de tuberculosos: 170:000$000"-

.O Sr. PreSidente - Passa-se A. votação das emendas qe 
plena.r1o • . 

Rejeitadas CJuccesstvamezite as emendas :numeros 41-A, 
42 e 43. 

E' da.da como rejeitada a emenda n. 44. 
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O ·sr . . Bias Fortes (Pela orde-m.) - Requer verificação da 
\;Ota~ã~. 

O Sr. Presidente - Deixo de mandar proçeder á verificação 
pelo adeantado da hora . 

vem. á. Mesa a seguint~ 

D~RAÇÃO DE VOTO 

D eclaro que votei a favor da emenda n . 3 (pag. 17 do avulso) 
porque, atê hoje, não conheço o parecer do Ulus tre relator da 
Fazenda. 

Sala. das Sessões, 26 õe Ag010to de 19 35 - Eàm·undo Barreto 
Pinto. 

O Sr. Presidente - Vou le\'antar a Sessão, designando para 
a de amanhã a seguinte 

ORI>.EIM DO DIA 

Votação do :projecto n . 10l~A, de 1935 (1. • legislatura), or~ 

çando a Receita e fixando a. Despesa para, o exercício de 193&: 
com parecer da. Commissão de Finanças e Orçamento, sobre a,; 
emendas apresentadas e m 2.• discussão (emenda 44 e seguinte.<!) 
(2.• discussão); 

Votação do ];lrojecto n. 3-B, de 1935 (1.• legislatura), permit • 
tin-do aos empregados de quadros annexos insct'e"·erern~se em con
curso de habilitação ou de entrancia. independente do limite de 
idade; tendo :parecer com emenda substitutiva. da. Commissão de 
Justiça. a.o art. 1.0 e parecer com substitutivo da Comm!Ssáo Es~ 
peclal de Estatuto (2.• discussão); 

Votação do requerimento n. 113, de 1935 (1.a legislatura.), <lo 
Sr. Martins e Sllva., de ln!ormaç~el!l sobre as eondlc;~ de tra
balho na mina de Morro Velho (discussão unten); 

Votação do requerimento n. 114, de 193!i (t.• leg-Islatura), rlo 
Sr. Acurclo Torres, de intormnc;ões sobre o quadro do pessoa.! dn 
Clllxa Economica do Rio de Janeiro (dlscuesiio unlca); 

Votação -do requerimento n. 116, de 1935 (1 .• lt-g18laturn). do 
Sr, Thom-ps<>n FloNB e outros, de infonnaç!les sobre o Dnancla.
mento uns associac;!les cooperativas filiadas ao :Minlsterlo ela Agrl
culturl\ (dJscussão unlca): 

Votac;:iio do requerimento n. 111, de 1936 (1.• legislatura). do 
$r . Abelardo Marinho, de inclusão em ordem do dia do project" 
n. 137,' de :1.935 (discussão unica.): 

2-~ discussão do projecto n ; 154-A, de 1935 (1.• legislatura), do 
Sellado, autorizando o Governo a da.r garantia n. uma operaçii., 
de creclito até a. importancia de 50.Il00: 000$0fiO, entre o Estado do 
R io Grande do Sul e o Banco d0 Brasil. destinada. a.o resgate da. 
emissão de bonus teita. pelo mesmo Estado : com pareceres ravo
ravels das Commlssões de J'ustlça. e Fltwn<:ns: 

:t.• discussão do projecto n. 176-A, de 1~35 (1.• legl!4la.turn.), 
r~gulando a 1nc1dencfa do Imposto de renda sobre OH negociO& de 
corretagens; tendo parecer, com substitutivo, õa. Comm1Ssã() da 
Ftnan«;:a s; 
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1.• discussão do projecto n. 194, de 1935 (1.• legislatura), ~a
tendendo os favores dos decretos ns. 19.395 e 19.454, de 1930, ao 
ex-e.lumno da Escola Militar; com parecer da Comm1ssão <le Jus· 
t!Ça contrario ao proiecto, parecer da Commissão d.e Segurança 
com substitutivo e pareceres favoraveis daS Commfssõe.s de Jus
tlç;a e de Finanças ao subs,titutivo. 

Levanta-se a Sessão ás 10 horas. 
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96.a Sessão, em 27 de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DO SR. AXTONIO CARLOS. PRESIDEXTE 

.A.'s H horas. compat-ecera.m_ os Srs.: Antonio Carlos, Arruda 
Camaxa, Euvaldo Lodi, Pere'ir":J. Lira, Age-nor Rabello, C*neros·J 
Ponce, Caldeira Alvaren.ga, Edmar Carvalho, Claro de Godoy, Care 
Filho, Mario Chermont, Abguar Bastos. Fenelon Perdigão, .Jo,;~ 
Pingarrilho, Agostinho Monteiro. Clem-entino Lisbõa, Gena.ro Ponte, 
Gerson Marques. Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer Moreira., 
Godofredo Vianna. Agenor :Monte, Hugo Napoleão, Adelm.a.r Ro
cha, Plinio Pompeu, Deroocr!to Rocha, Fem.an.des Tavora, Pedro 
Firmeza, Humberto de Andrade, 111onte Ar=.es, José de Borba., 
Xaviel." de Oliveira., Martins Vel'as. Josú Augusto, IUcardo Bar~ 

t"eto, Mathia.!l Freire, :Herectiano Zenayde, Samue! Duarte, Souza 
Leão, J'oão Cleopbes, Rego Barros, Arnaldo :aaatos, Adol'PbO Celso, 
Antonio de Góes, DomiDgos Vieira., .Artllur cavalca.ntJ. Heitor Maia, 
Alde Sampaio. Teixeira Leite, Hu1:11berto Moura, Simões Barbosa, 
Motta Lima. Er:o!lio de M.ay.a. Valente de Lima, F~:rna.ndes Limo., 
Sa.znpa.io Costa, Carlos de Gusmão, Armando Fontes, 'Manoel No· 
va,es, L&uro Passos, Pedro Lago, Luiz VIanna Filho. João :M:m~ 

gabe.l:ra, Pinto Da.nt.as, Altredo Mascarenhas. Arnold Sl!Ya, .Arl1ndo 
Leoni, Fra.nci.!leo Rocha, Wanderley P1r.ho, Pedro Calmon. Leonc:·J 
Galrão, Arthul." Neiva, Raphael Cineul'á, Edgard Sanches Attila. 
Amaral, Homero Pires.. Ubaldo Ramalhete, Jair Tovar. ~ogueir:l. 

Pen!do, Pereira Carneiro, Orlando Araujo, Wasl:llngton ~. Ren· 
rique Dodsworth, A.m.a.ra.! Peixoto. Julio de ~o,-aes. Ca.ndl<io Pes
sOa, Henrique Lage, Salles Filho. S:J.Inpalo Corr<!a., Joiio Guim~:~.rles, 
Raul FeTnandes. Levi Carneiro, Edun.rdo Du~1vler, Bento Co5ta, 
Hermete Silva. Acurcio Torre-s, Prado Kelly. Lontra Costa. Car
d1llo Fllho. LemgrUber Filho, Bc.ndelr:J. Vanghan, .Arthu:r Berna.r
des. Norald!no LJma, Bías Fortes. Pinheiro Chagas, l"edro Alebt'J, 
.tosé Braz, Levtndo Coelho, Theodom!ro Santia&"o, Joiio Beroldo, 
Arth ur Bernardes Filho, Po!ycarpo 1l•tottl Furtado de Meneze!l, 
Daniel de Carvalho; Carneiro de Reze!lde, Chrlstano :~<tachado, Mn
<:ario de AlmeidA. Vieira Marques, Celso Machado. :Ma.tta Machad•'· 
Simão da Clmha, Rezende Tostes, Anthero Botelho, Bueno Branàã.o. 
De!pblm Moreira, Pereira Lima. Theoto.n!o Monteiro de Bart'>s. 
Waidema.r Ferreira, Carlota .d,~ Que!ro:z:. Barro,;: Penteado, Morae.:~ 
Andrade, Gfima Cequeira, Cu-doso de Mello Netto. ,J'oaquim Sam
paio Víãa.l, La.erte Setubal. Btas Bueno, Alves Palma. Jorge Gue
des, Felix Ribas, Roberto ~oreira. Justo de Morae~. Fabio Aranh.t. 

' Jairo Franco, José Cassio, Domingos Vellasco, Laude!l..no Gome!>, 
Vicente Miguel, Trigo de Loul."eiro. Corl'ta da Costa., Vandon! tl& 
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Barros, Pllnio Tourinho. Arthur Santos, Octavio da "Silveira, PaUla. 
S.,a.re!!, FranciMO P ereira, Rupp Junior. J osf "Muller, Dorval Mel• 
chia.des. .Taão Carlos. Borges de Medeiros, &ptl."!ta Lusardo, Ves
pueio c'Je Al>reu. An.ne:=~ Dia.'!. João SfmpUcío, Frederico Wolffenbut
tet, Victor Russoma.no, Raul. Bittencourt, A!!Canlo Tubino, Barro!! 
C~!t:~l. Dario Crespo, Adalberto Corrêa. João Neves. Nlcolau Vet'
gucirn, Oscar Fontouril .. Aniz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Go
mes, Sebastião Domln.,-ue..'l, Ahel dos Santos, Pedro Jorge, Francis
co dL Fiori . An tonio Cn.rvnlhl'l.l, Austro de· Oliveira., Arthur da RQ
Ch4=l , !"!il't'll. Costa. Franci!!CO Moura. Martins e SilVI'l,, .Adalberto Ca
marK''· Alberta Surek, D;:~rmll'l Ortlz, Ch.rysostartH') de· Oliveira, :fos~ 
<lo Patrr>r:ini<>, R!ettrdíno Prfwo. Martinho Prado. Ferreira J .... !ma., 
Oliveirn. C(fl]tinlJo, Alhert(> ;\!vares. Lima Teb:elra, Palllo Assum
PGiio. J.,eoncio Araujo, Q;(!.l'ltiio Vidi;;-al, Ml)a.CYr Barboso., Arlindo 
Pin-to, Augu!'lto CorMno. Vicente Gouveia, L''>uren~o Baeta Neves, 
Ahelll.rdo M:J.rinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho. Moraes Paivn, Bar• 
reto Pinto. Thompson Vtnres. (212.) 

Deixam de comrmrccer o~ Srs.: 

Lauro Lopes, Ribeiro .Tunl<>r. Deorloro da Menclonca, Z:..lno Ma
ch~.<lo, Pires 6e Ga.yoso, Freire õe Amlmde, Olavo Ollvelra, Flguel
redn Rodrigues. Jehovsth Mottn . Alberto Ro~~elll, GratuUano Bri
to • • Jo!'lé GomE,s, Botto de Mcnc~os. Odon Bezerra, Ruy Carneiro. 0!10· 
Mo Borb1,, J3nrbosa. Lima Sobrlnho. Mnrlo Domlngue11, O!W'Illdo Li
ma, Severino Mnrl7., Orlanao Araujo. Mello Machado, DeodrLto Maia, 
Melchl!'le<1ek Monte, Altnmirnnao Requfito, Clemente Mar!nnl, .T. T. 
Seahra. Prisco Pe.ratso, Maga.lblles Netto, Octav.lo Ma1!gabelra, ~
drubnl Son.res, Franclllco Oonc1~1ves. Ce!'lllr Tlnoco, Allplo Costalla.t, 
Nilo Alvarenga, F blo Sodr(;, Carlos Luz, Martins Soares, Clemente 
Medmdo. Adello Maciel. A ugullto Vlegn.~~, Wa.t~hlngtan Plrel-1, Jusec· 
llno Kul>lt.chelc. Negriio rlf'! J,lmn, Jo~tC. Alkmhn, J~o. Pen2do, J'osé 
Bernllrcllno, João .Henrlquf~, ,JIJ.CQtJcR Montn.nclon, Abreu Sodré, Pau~ 
lo NoKUeirn., Sa.ntn11 Filho. 011cn.r Stcvenaon, Verguelro CC?R.'lr, Cln
c!nnt0 BTn.gu.. Cll.lltro l'"uln, Mncodo Blttcncourt, IJyppollto do Rr· 
"o, Telxelro. Pinto. Gome" Ferra?., M:ctra. Juntor, Aurello.no Leite, 
MlrnnlJn. 3unlor, Horn<"lo T..a!er, Abelardo Lur.. Dlnl?. Junior, CarloR 
Oome!l de Ollvelrn.. R<!nntn BrlrhoRn, Demetrlo Xavier, Pedro Ver
R'nm, J~'nnfl\ Rlhll!l, Al.Jilto de ÁJIIIIR, V!elr1~ Macedc•, Rlcnrdo Mn.chn.
!ln, Pedro Rnche. Onlltiio dQ Brito, Roberto Slmoneen, Vlcent!l 
Onlllcr., Fmm;n Filho, Cardo.Mo AyrNI. Paulo Martln11. (82.) 

O Sr. Presidente - A. ll!tt.n de pre11encn. n.ccl.lsa o compaN-
cl~nto de 212 Sr11. J)(lputndot~. 

l~11tll nherttt n seBRiio. 

O Sr . .Agenor Rabel1o (2• Srcrctarfo) r>rocede li leltum do 
Actn dn l'lt'RMilo nntecedc'ntc-, n caunl ~ po~ta. em d!acus!lilo. 

O Sr. Frederico WoltenbutteJ (Sobre a ..teta)- Sr. Prc
l!ldente, 1111 pnlnvrnK que .hontcm tive a opportuntdade de pronun
oln.r neatu. Casa. em abono da. minha. emendo. n. 14, !!ahlram com 
algurnns lncorrecçüel!. que õe11eJo rcctl!Jcar. 

A prlme!rn se encontra ntt pagina. n. 3.721 ào Dlarlo rlo Podei' 
Lcgl8lQ.U1Jo de hoje, la columnn. Em vez de ee ler ".-.• que a.s sug
gestGes da emenda contribuem subsidio vaitoso . .. " deve-se ler 
" que ae auggeatões 4a. emencla., constituem subaidio valioso •.• • " 
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A segunda. figurn. na columna. seg-uinte ela mesma pagina. Em 
lagar de "Faci quod potui. .. '' deve ser ··Feci quod potui ... ". 

F!n1i!.Imente, as ultilna.s pahvras saltiram publicadas de modo 
incomprehensivei, isto com0 o que proieri foi o seguinte: "Com·J 
bem diZ um ma.tutino desta Capital. •.. ·· . 

Eram, Sr. Presidente, as·rectificaçlies que tinha a !azer. 

O Sr. Furtado de ~enezes (Sobre a dr:tetl - Sr. Pre
sidente, quando hontem S<l procedia á. vota<:iio no~nal da e,men
da n. 1 do Orçamento da Receitr., achava-me no recinto e respon
dt á chame-da. No Dia.ri0 rl.o PQr!er Legi.,latit•o. de hoje, entretan
to, não figura o meu nome. pelo que peç:o a V. Ex. se digne man· 
dar rectiticar a. Acta. neste ponto, pois e.stive presente e votei contra 
aquella. emenda. 

O Sr. Carneiro de R.e2:ende ( s;,, bre a Actn:) - Sr. Preshlen
te, no di~curso proferido pel0 Sr:. Ubaldo R:l.m:Uhete. na sessão d~ 
24 do em-rente, publicado no Diario da P'lder LevL~latito de hoje. 
fl.gur<t ~ se~uinte aparte dado por mim: 

"O Sr. Ca.rneír'' de Re~ende - O Banco Hypothecario 
e Agrícola do Estado de l\{inaa Ge!'aes foi fuudado por ini
ciativa <le Bueno l';!:J.chtldo &: Comp. O futado gurn.ntiu ju
r-os para o canital. accões e obri;;a<;ões. f<~.c:ilimndo grande
mente a ereção do Instituto." 

O aparte reclama esta ~ctificac:ão: em vez de "Bueno 1\-!acha
do & Comp." leía~se uBa.uer, :Marsllal & Comll.,. • 

O Sr. Dorval Meldtiades (Sobre a Acta) - Sr. Presi
dente, é tal a falta de reVisão t:~--po.r;rapblca que se nota no discursa 
que hontem aqui pronunciei. que pec:o a V. Ex. mandal-o ~Produ
zir, depois de ae m'o enviar para a re.;pecti-va. revisão. 

·Parece que n;J.o houve até proposito em se publicar o discur
so com tantas deconnexicladeg. 

· A falta de revisii.o f. urna demonstra<;ão de noturio pouco cas'J, 
e um !ri..,ante exemplo tem-l'<e nos nome,;- de .-\.dvlpho Konder e Eu
mundo Luz Pinto. que. revistos em linhas anteriort>s. su.htra.m 
ta.znbem corno Alfredo Konder e Edmundo Lu.iz Pinto. 

Afnda n.o discurso q_ue J)ronunclel no dia 11 do mez passado, !ol 
publicado: " 0 brevemente e sa.tytieo })oeta.'' quando eu houvera 
dito: "o irreverente e .satYl'lco poeta". Se houvesse um pou
co d~ cuidado, na Imprensa. Nacional. por parte dO revisor. eDe te
rla. notado,- Unha!! ndlante, que se repe-tia a palavl'n - irreveren
te - então publicada em ordem. 

O Sr. Leoncio Galrão (Sobre a .teta) - St'. Pre!.<.idente, 
pedl a. palavra para declarar a V. E:J::. que quando se procedia, hon
tem, â. vo~ao nominal da. emenda c.. l. eu esta:\'a. pre~nte no re
cinto e votei :run. :l'feu nozne. entretanto, não con5ta da acta. 

Em l(!egul.da; é approva.da. a Acta da sessão ante
cec2ente. 

() Si'. PreSidente - Passa..-se á. lettlÚ-a. do Éxpediente . 

.O Sr. Pereira Lira (1" secr~ario) procedê á. le!tum do s~

gulnte 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 2BIU11201 5 15:05 - Pêgina• ae 223 

-810-

EXPEDIENTE 

O!flc!o: 

Do Tribunal de Contas. de 26 do corrente, remettendo os ~o
cumentos relativos ao contracto de loca.;:ão <lo predio destinado ã. 
séde d 0 Quartel ~neral da s• Brigada. de Infanta!:'ia, em Bello
Horizonte, 

- A' quem fez a requisição. 

Teleg~;amma : 

De Florianopolfs 
tados - · Rio : 

26 de .Agosto - Presidente Came.ra Depu-

Tenho Satisfação communicar Vossencia que em sua primeira 
sessão ordlnarla, hoje realizada, Assembléa L egislativa Estado ~lo
geu Mesa, assim organizada: PrPSJdente. A}tarniro Lobo Guimarães: 
1" V!ce-Preslden.te, J'osé Severlano Maia: 2• Vice-Presidente, Ro
dol!o Vitor Zfetzma.nn; 1° Se<:retar1o, Francisco Barreiros Filho; 2" 
Secretario, Silvio Ferraro, Atísl- Sauds. - AltGmlro G-ulmariiu. 
Presidente. 

Inteira.da.. 

E' lido e vat a tmprlmlr o seguinte 

PROJJICTO 

N. 202 - 19!5 

(Prlmelra Leg!sla.turn} 

Autoriza~ abrir credito eapee(al di': 48 :()00$000 para._ptz.g6.r aos f)ro
fes&ores do Colleofo Pedro 11. E11oeh. da Jrocha lAma c outros. 
com parecer da Comm.f.f&áo de Ff"onça& fa:oM"OtPel d et?W!~ C1"' 
3• d>.cuu6.o. 

(Vidt! projecto 294. Educa~ii.o 4~ô e Finanças 174, de USS - • 

Flnanc;as 143 - t • Legislatura) 

Ao projecto n. 294, de 1935. qllle autoriza o Poder Executivo a 
abrir o credito es:peclal de 48:000$0011, para pagal' aos professores j(! 

desenho do Colleglo Pedro Il, Enocb óa. Rocha Lima. e outros, apr()- · 
sentou o Deputado Barreto Pinto, em tercel:ra. dlscu.saãe>, uma 
emenda substitutiva. ao artigo unfc~. mandando (lue a. reepectlvfl. 
despesa, em vez de ser custeada por operat,:ões de credito, conforme 
propoz a. Commissiio de Finanoas. o tosse pela de "exi?rclcios fin
dos, con.s.lgna.da :no orçamento vlgen1e." 

Não rel!lta. duvida. que a d~speaa, bem se enquadra numa. >erba 
como aqueDa. a que se -refere a. emenda.. De sorte que, esta Com
missão DÍi() hesita. em aeonselhar a sua. appl'Ovaçâo . 

~ala. da. Comm!al.o de Flnant;aa, 26 de .Agosto de 1935. -
.TolLo 8im.pllokl. Jl.xusidente . - P«<ro · .P'Wm~, .relatpr. - A~Z,l<> 
Bastoa. - Gmtulbno i!le Brito . - Cleme~ .lllariairl. - ......: ·darloll 
Lull. - Cerdoa0 de Melo Neto. - B'~m~ Do<tatoonh, ·"Vencido. 
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I'RO.TBC'l'O A. QtJEI SU: REFERE O PA.RElCJi:R, N. 294, 1)1!1 1935, l')MENDAOO EM 
3• DISCUSSÃO 

AI:tigo un.lco. E' o Governo autorizado a abrir, desde jà, o cre
dito especial de 4&:000$000 :para pagar. dl!fet-ença de vencimentos 
a. que têm direito os professox-es de desenho do Colle.gio Pedro II. 
Enoch da Rocha Lima, Josê de Sá Roriz, Benedicto Re.ymundo da 
Silva F.ilho e Alcino Chavantes Junior, podendo realizar opera.gão 
de credito at~ a importancia mencionada, revog-adas as dispost-
ções em contrarlo. · 

Sala de.s Commissões, .Abril de 1935. - Valàomiro de Maga
Zhá.aes, Presidente. -Henrique DocEsworth, Relator. - Polllca.TllO 
Viotti. - J'osé 4e Sd. - Cardoso de Mel<• Nero. - Abelardo Ver• 
Oueíro Oesar. - .4.dalberto Corrêa. - JOCÍI' Simplicic. -Daniel de 
Oarualho. - WaUlelm4r FMcão. - José p.,.,.elra Lira.. - Clemente 
Maricnti. 

Redija-se, assim, o artigo uni co: 

"Art. O The.souro Nacional pagará a. dif!erenca de venci
mentos a que têm direito os professores do Collegio Pedro IJ, Enoch 
da Rocha Lima. Jos~ de sa. Roriz, Benedicto Raymundo da Silva 
Filho e .Alcino Chavantes JunloJ:", no ))êriodo de Maio de 1931 a De~ 
.zembro ode 1932, vor conta da verba. de "Ex:e~·ciclos !indos". con::oi~ 
gnada. no Or!;amento vigente, depois d~ recot!he('ldn. a dfvlda pcl_. 
Ministro da Educação e sa.ude Publica, na !orma da. leg!s1aç;;,o 
de contabilidade em vigor. " 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935. -Barreto Pmto. 

Justificação 

lndispensavel .declarar, no texto do proje<:to, o período em que 
deve ser paga a. dl!terença d~ vencimento. Allâ.s. o par.>c-er do 
douto relator, permlttlu-me indicar, desde jâ, o perloão. 

Não vejo necessidade de credito especial. A despesa. pode ser 
custeada. pelo credito orçamentario consignada. para exerclcfos 
findos. 

Sala das Sessões, 5 de Julho de 1935. - Edmund.c Barre-to 
Plnto. 

O ST. Presidente - Est:í. finda a leitura do Expedient~. 
Tenho sobre a mesa e vou submetter a voto da. Camaro. o 13tl~ 

gulnte 

REQ'Olt!IIllfliiNTO 

Requeit"o, em homeno.gem ao 1llustre r1ograndenRe, doutor Alci
des Mendonça. Lima., Constituinte, pelo seu Estado, em 1891, talle
cldo, hontem, nesta capital, .se 1ns1ra., na. acta dos nossos trabo.lhos, 
um voto de pesar; que seja. nomeada uma com.missão de cinco mem~ 
bros pa.t"a. a.ssfstfr, em nome tla Camara, as cerimonfas do seu en~ 
terramento e se;ls. levantada. a sessão, telegraphando~se ti. tamll!a. 
commumca.ndo~lhe o oceorr:ldo. 

Ba.!a. daa Seallea. 39 de Agosto d(l 193&.- - João (7a1'loa J!Goo 
ol&aão·. - Vkfor .Ruaaotn4ftl0. - Th.om.JI&O'IIo FEores Neto. - Barro.t 
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cassa.!. - Baptista Lusardo. ~ Oscar Fontoura. - João Ne<L-es. 
- F rederico Woltfenbu.tteZ. - Borges d~>. Medei1'"os . - Vespu.do 
ae .áõreu. : - João Simplicio; - SaJgad() Filho. ~ Pedro Vergartc 
- Asca.n.io Tubino. - Dario Crespo. :..._ .áàalberto Corrêa. -Raul 
Bitte'!'r.'!urt. ~Heitor Ann.es Dias. -:- .r. Vieira de ,l[ac~. 

O Sr. Victor Ru5somano - ·sr. Presidentt>, ·occup'o, por al 
guns momento. a attenção desta Casa no cutriprúnt>nto de um dêv,•r 
civico ·e de u rna triste mis são. · 

F allE"ceu, hontem. o eminente brasileiro Dr. Alcides M~ndonc:a 
Lima . constituinte da primeira Republlca, como Deput:tdo do ~ar
tido Republicano Riograndense. 

Digno destas homen agen.'l da Camara do~ D eputados. ele que fez 
parte Ô íllustrq morto. nos primordioa da forrna<:üo republlcsma bra· 
sileira :· digno das homenagens que co.nstam do requerimento que 
acaba -de ser lido e p osto em discussão: digno destas homenagens 
por sem duvida o i-iograndense que no cumprimento da. sua tn1s• 
são politic:t, collaborou eftiCQZmente na construcc;:ão constitucion al 
da Repu'blica de 1891,. permitta-me V. Ex., Sr. Presidente. uma 
pequena di~ssão é:in to r no da. personalidade do e:xt!ncto. Filho d o!>. 
pampas, viu a luz em Bag{,. naquella terra. privilegiada, cujos are!! 
parecem trazer comsigo a ~ropria semente do liberalismo riogran
dense porque forram os mesmos que respirou, um dia, 'suvelra Yartina 
aquelle cuja memo::ia, ha poucos dias. a Patrfa a.gi-adecida reve
renciou, num preito de justiça. his tor!ca. ao liberal gaucho que ha
via serVido ao seu Estado e á N ação, nos tempo!l da Monarchia e 
nos primeiros annos da R epubllca. 

Alcides de Mendon<;n. L ima CUl-sou a Faculdade de Direito de 
S. Paulo, onde recebeu o titulo academlco. Fez parte da generosa 
mocidade estudiosa de ·S . Po.ulo. conternporaneo que foi de A~
sis Brasil, .Julio de Castilhos . Bor:;es de Medeiros, Le:~po\do de 
Bulhões. Pedro Lessa, Homero Pires e tctntos outro!! mocos. que 
pr~garam pela Patrla afóra o ide:tl democratico da Republkn.. e. 
antes uelle, o abolicionismo. 

Formando ao lado de um dos proceres do mo\·imento republi
cano e emancJpa,dor dos escravos, colla'borou o nol!So homenageado 
de hoje na imprensa de então. na "Tribuna Llbernl". na ••Provln
cta de S. Paulo'', no "Federalista" e no orgão o!tlclal do "Cluo 
Academlco", que a esse tempo era "A Republlca". 

E ra um re;>uhllcano. era. um 11ber.ll, era um abolicionista. F or
mando-!!e, foi advogado na. sua terra, então Prov1ncla. O Rio 
Grande do Sul apresentava . áquene tempo, sceno.rlo vel"dadeira• 
mente singular. no concerto das Provlncla.s brasileiras. Vinha.. 
aquclle movimento nos seus ideaes de Democracia e Republlca. 
das fontes orginartas da Revolução de 1835. A Revolução dos Far
rapos, Sra. Deputados foi o esforc;o mais organlc0 que, até hoje, 
~ ~alizou, em. me.teria de revotuc:ões; em 11r01 da organ~ re
publicana brasileh.a e mrudmé, e m prol do direito constltuciorial bra-
slle'fro e do regimen federativo . · · · · ·· 

Passado o decennlo é:plco, em que o Rio Grande do Sul teve de; 
arcar_ com · t~~ ás !espo~bWda.deà de uma luta polltl~ e ~P.l; 
tar, contra to-do o Imperlo, integrado o Rio Grande do Sul na .or
qero, ~~ . ~~~ ·parte. . d~ ~rganjzaçãQ- ·~P~~; ~as-.' é · ·.Preç~o · sé 
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diga, Sr. Presidente, que a monarci:Úa brasileira olha,·a sempre com 
olhos de suspeição para a Província Meridional, fOco de rebeldia. e 
de protestos; ma.l.s do que isso, urna officina. de trabalho politico. 
em prol do liberalismo e da republica. 

A geração republicana que se seguiu ao movimento dos Fa.1·-· 
rapas, um dia, sob a inspirac;ão <h Democracia. brasileira que, então. 
era um ~lmples sonho. procurou e conseguiu reatar o fio daqúella.s 

· tra.dições gloriosas. Formou-se, então, o nucleo, em torno do qual 
se argamassou todo o idealismo jovem dos liberaea do Rio Gra:ode d~ 
Sul. - Quem conseguiu levantar ás consciencias riograndenses, 
como um protesto oontr0. a política de asphy-xla e central!za~ão do· 
Imperlo brasileiro? - Foi o genio de Felix da Cunha, poeta, ~rador· 
e politico, que passou ,pelo ceo da poÜtica riograndense, com urr. 
meteoro, mas que deixou, bem fundas, s ulca.das na consciencla. :1~> 

seu povo, essas lfc;ões, essas idGas que haveriam de ~-:erminur, lo!;O> 
depois, em 1891 e 1930. 

Dess.1. geração de mo<;os, Alcide~ Mendonc:n. Limn., f<Lzia parh•. 
ao lado de Demetrlo Ribeiro, d& Julio de Castilhos, de Bor:;es de 
Medeiros. de Assis Brasil, <le .Anth.ü.o de Faria, de Pinheiro :\!acha~ 

do e de t antos outros republicanos gauchos <;.ue, no extl'emo da Pa
trla, continuavam, impa\'l<los e indormldos, a vigiu pela reallza
~,;ão do grande sonho dc:i. Democracia _brasileira. 

Promotor Publico de uma Comarca da fronteira - a cidade d& 
Livramento - Alcides Lima - que tomara parte na acção deste
mida E-m prol da campanha abolicionista, ideal que o levara, tan
taS e tantas vezes, a . se bater, em Si1.0 Paulo, contra. elementos es
cnvoero.tas - Alcides !\tendonça. Lima !ac1lfta.va a. emigração dos 
capttvos para. o outro lado da. fronteira para, assim, libertai-os do 
jugo ln!e.mante. 

Apresentado candidut0 do Partido Republicano Riograndenl!e
á.s eleic;ões de Deputados pro,1nc!aes, S. Ex. não se elegeu, porque· 
Sr. P~11idente, o primeiro Deputado republicano riograndense, Que .. 
depois de 1835, ingressou na ..usembUia ProVincial, !ol o Sr. Assis 
Brasil. 

. Voltando, porém, ú. blographia do nosso h omezmgeado: Alc!d~'f 

L ima, Promotor, entii.o, dn. Comarca de Lhrra.mento, por ter· sid~> 
candidato do Partido Republica no, ne~se pleito. !o!, ostensivamente. 
demltUdo pelo Governo Imperial . 

O joven advogado continuou p~gando as suas !déas J>Ql!tic:t':!, 
pelas cidades da fronteira, advogando tambem em Uruguayana e
noutros pontos d:tquella l'('glão, nté que se proclamou a Republfca 
brasileira. 

Formando ao lado de Julio de Cnstilhos, que, apesar de seu~ 
poucos annos, jê. mostrava. a sua tetn'l)e'ra. de chefe de Partido, fot 
Alcides Lima. incluldo, na. chapa, eleito e enviado ao Congresao Con
stituinte da primeira. Republfca. como representante do :Rio Grari·· 
de do Sul, pelo Partido Republicano Riograndense . Terminado o 
mandato, declarou S. Ex. QUe se nã.o sentia bem no· desempenhe> 
de uma. missão politlco-partidarta, v isto. como no seu temperamen
to llberâl não cabla.m as !njunccl5es dos partidos. Julio de CastUho~<. 
coxnprebendendo e refiJ)eltando esees -sentimentos de Ubéralldade dO> 
1llustre brasUelro, nomeou.:o Juiz da Comarcíi. da clda.de· do Rio Gran
de.· Entre o eaplrlto doutr!nario de Ca.aUl~os, que os contempora-
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:neos quaJi!icaram sempre de a.c;pero e de rude, porque assim é 
:necessario, :nos momentos de formação politica entre a orlentac;.::io 
'<!outrinaria de Castilhos, embebido dos ensinamentos da. Politica 
Positiva, e o liberalismo de Alcides d e Mendonça Lima, então in

:gressado na magjstratura rlogranden.'>e: entre essas duas orienta
~ões, cedo, se deu o choque, em torno do episodlo que passo a r~

Iatar á Ca.mara, apenas como elucidativo e demoPJstrativo de um 
·temperamento . 

Sr. Presidente. é sabido que o Rio Grande republicano preco
ntHou sempre a vantagem do!'! votos a .de~;co'berto; quer nas elei
çõeR políticas, quer nas demais. de qualquer nature?.a, sempre fo( 
erigido o voto a descoberto como demonstração do avanço, do pro
-:;resso da.'\ crmsciencia.s 1nillv:lduaes, como demonstração, emfim, 
-<:'la-'! orientaç;<íes políticas de!lnitlvas. 

Alcides de Mendonça Lima, presidindo o. sessão de jury, recu
·Ha·lle a fQ;'.cr com que as deliberações desta tossem consequenci.t 
~o voto a de.'\Coberto. Castilhos, defensor <lo principio politico e dou
trinarlo na execução da. lei orga.nica que estava. regendo o destino 
jurífllco do Rio Grande. Castilhos não podh recuar e lmmediata
mentc oomittc o juiz da Comarca, Sr. Alcides L!ma; e, 1rnmedtat:-~

:rnente ta.mbem .processou o juiz que não cumprira a. lei.. Su'bmetti
·<lo a }JJ"cJCC~so, é o juiz condemnado. O réu não se conforma, dentro 
dali !n~pirações de sua consciencin, convicto de que ·agia em nomP. 
·de um principio liheral. qual fos$ o voto secreto. Apella. para c 
surJremo Trlhunul Federal . E ouvimos, então, Sr . Presidente, atra
veH ~U:l paginas da historla. reboar a grande voz oracular de Ru v 
RarhoNrt, o de!ensor <le todas a.'! Uberdn.del!, quer indlviduaes, quer 
.PUbUca.s, o apostolo seml)re vigilante deste patrirnonio que constituf' 
.~ rlquf'r .. a doK povoK o a rlquc?:a lncon.!lpurcuvel dos indlvlduos. Onde 
houvcHHe um direito lesado, quer a. -lesão !o!lse provoc:tàa pelo dlrel
tn <lc outro Individuo, quer Cosse pruvocn.da. pela prepotencln, pelos 
desmando11 pelo,. erro:-~ ou ·pela. ignora.n(!ill. dos s-overnos, lá estava 
~• yoz de Uuy narhos.a.; e el~ nii.o faltou ao rêu de então. 

Vlzt•m o~ •lUc conhecem melhor do.J que eu a questão, QUe Ruy 
Hn.rhoHn nttlnA"Iu fts culmln:tnclas d:t. sua. eloquendn. juridlca. n:~. dc
!MIL do Juiz de comarca. do Rio Grande do Sul, obtendo do Supre
mo Trlhurutl Federal o. nbsolvf<:ão do r(lu, a relntegra~o no p osto c, 
:10 m<•11mo tempo, o pnJ::'amentu de todos !ICU!I venclmt'ntos. 

Nüo 11c r~>lnte~rou. porém, Alt'ldeg r.Jp 1\fendont:a. LimR. no car
-~o de Juiz de ~omarca.: :t.!n11tou-se da mn.gt~trn.turn. e ingressou na 
.nct!vldudo. proCIHIIional. 

Em 1!107, o Rlt• Gronde foi aglt:ldo t•or um movinwnto demo
erntlco, encatw<:ado por A!'sl>• Brmdl e FerniUldo Abbot; a. diss!
dcnchL do .Purtldo Republicano, qu~;~. por sua vez, Unha origem no. 
pr!mclt•tt <IIHsldencla, que ><e abriu. em ·1891, no Beio do mesmo Par
tido, cht>fladn, então po1· · D~metl·!o Ribeiro e Barros Cassa.l . Em 
J!tOi, depois do totmldavel dl11curso de Asms Brasil, no ConSTesS<I de 
-Snntl\ Mn.rl:t, estabelecendo o novo prograrnma. contrario â. orlenta
~ão doutrlnaril~ e polltlca.. do Partido Republicano, chefiado. entã.o, 
pelo nosso nohre e dlg:no collega, neste momento, Sr- Borges de 

.Medeiros, Alcides de Mendonça. Lima, l!ympathisando embora eom o 
~ovlmento, nelle não tomou parte a.ctlva. 

Quando, ent 19:!3. se formou novamente a. Allfan~a. Libertador&, 
.-m que se uniram os antigos dissidentes republicanos, maxlmé Q!l 
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que ba,iam tomado p;ute na formação do Partido Democra.tico e os 
elementos chamados .. !ederolistas ~. pertencentes ao '\.'"elh~> partid,~ 
fundado, por Gaspat- Martins - quando se formou a ~.Vlian~ Li
bertadora, contra. a . orientação eleitornl, agora. do Partido Repu
blicano Riograndense, chegando â solução >iolenta, Alcides de Men
donça, Lima esteve ao lado desses alli2.ncistas, que ,·ieram a formar 
o Partido Libet'tador do Rio Grand~ do Slll. 

Passada a. refrega. poUtica, !echado o cyclo re,·oJucionano. 
pelo Tratado de Pedras Alta·s. no qual a ConstitUição· do. Ri-> 
Gra.n.de do Sul sot!reu altE:ra.;ões. pela. vez primeira, depois de qu:l.
renta e tantos e.nnos, na sua estructura. eminenteme nte poliUca, por
que eu me não re!lro â.s pequenas modificações o.ue n5.0 attii1giram. 
ao travejamento intimo; Alcides de Mendonça Lima arredou-se .l:t 
vida. p...rtidaria e, ultimrunente. se entregava e.os labores de sua 
protissao, na cidade do Rio Grande. 

Da :sua actividade intellectua! cita-se, como paranymph0 da. 
turma <1e be.chareis -da Faculdade de Direito de Pelotas, ha dois a.n
nos, um. ~ubstancioso estudo, um dlscurso verdadeiramente nota1rel~ 
sobre a necessidade da re!orma do Codigo Ci-.."11 Brruslleiro, no atti
nente ao problema que diz com o direito da tam.Wa. 

Depois dessa. grande a ctividade partid.aria.. política e pro!issto
nal, o illustre rio-grandense, que actuava n 0 FOro da cidade do Rio 
Grande, proc11rou a Capital da Republica, para. melhorar seu aba
lado estado de saude. 

In!elizmente, hontem. registrou-se o obito do erande rio-gran · 
dell$e. E E:: nesse sentjdo. Sr. Pres1dente e Srs. Deputados, qua 
me dirijo á Camara., para solicitar que el.la. se incorpore âs ma.nl
testat;ões constantes do requerimento que acaba de ,;er lido, e ce-r~ 
ta p6de estar a Casa. de que home!:'(l.neamos um cid."tdão illustre, 
por todos os titulo:>; urn r,;,publlcano convicto e. m:ú.s do que tud· ... 
isso, talvez por que ~ n~ce:s!iario erigir ess:t virtude, c<.~mo um p 'l
drão de verdadeiro p r ototypo, um liberal contel!SO, um liberal cuj"-. 
pala.,·ra. tem sido tão gasta, nestes ultimes :umos da. Republlca; li
beral para. o qual, ba pouco, um eminente pensn.do~ brasileiro de
clarou Mque não havia 1ogar no mundo moderno". 

Abolfcionistas. liberal. democrata, republice..no. são e::otes os tl
tulo.s Que eu invoco, para que o nQssoo requerlmt>nto p0!4sa mereçer
o justo 'Preito desta C41mnra. dos De-putados da. 2• R~publ!ca, que~ 

que, mo.o grado todas 8.!i trans!ormac:~s -do es p!rlto brasileiro; :lP•'-
211il' de todas as evolu.;ões por QU!' vem paSSQ.llào esse ideal de Re· 
publica, nii.o pode. não deve, e nií.o devem nunca, esquecer aqueUPs. 
que, nos ultimes tempos <1.1. monarehla, agitarn.m. em terras am,,
rica.n.as, o !;l"a.Dde sonho tla Republica Broslleira. (Pa-lma&. Muit•,. 
bem.; muito bem. O orador é a.brQC4do.) 

O Sr. João Neves - Sr. Presidente. "enbo associar n. minorl.1. 
parlamentar, com esp~!a.lidade os meus companheiros da Frent& 
Unica do ruo Grande do Sul, lts manite.lltal:ões de sincero _pe~ de qu& 
é tomado 0 meu Esta.do natal, pelo desappnrec1mento do lnslgn~ 
vulto do Dr. Alcides de Mendon~;a Lima . 

. Desnecessario ê accrescentar ·quaesquer conceitos às elOQuentes 
palavras já. pro!erid.a.s. neste recinto, pelo Ullustre repre.sentant& 
de minha terra. cujo nome declino com a syn1path!a de sempre. 
0 Sr. VIctor Russoma.no. 
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O SR. Vl~OR Russo:MANO - Muito ~brigado a V. Ex. 

o SR. JOÃO NEVES .:.._ A.fi pa.la:vras de S. Ex .. retratam 1 
Justa o pezar qu~ invade· todas as camadas da opinião rio-granden
ife e todos aquelles que, em vida., acompanharam a brilhante traJe
-<:toria do .grande cidadão, cujo's dias objectivos h o:Íltem terminaram. 

. Quero. apenas salientà.r, ·nestas breves consi!ieragõ.es, que· o 
Rio Grande do Sul e a Republicá Brasileira _perdem, no· doutor 
..Alcides Lima, um dos homens cuia pureza mQral era, sem duvida, 
.at:;:-u:ina. representativa; fiel , no campo da eihica, de. seu pt·ofundo 
-conhecimentó · do regimen e do seu entra-nhado amór ao system:t 
-democratico em que forjou o seu. caracter • 

. O Dr. Alcides Lúna. per:t>assou pela primeira 'constituinte Re
:publlcana, :marcando-a com o 'Vlnculo de sua. personalidade e, ao 
-<Jepo!s , volvendo iá.s luctas no seu Estado, affirmou de novo sua !n
~ividualidade, separando-se . d0 Partido Republicano H istorico, ao 
-<túal a figura a.dmlra.vel de oonductor, que era Julio de Castilho. 
1mprlmi~a ,o cunho de sua sympathia philosophlca. . 

Ainda corr~ nos a.nnaes as Revistas Jurldlca.s deste Palz a 
-campanha por eUe ~ravada contra o voto a descoberto oo Tribun~I 
-do Jury, sustentada a sua these e a sua defesa., perante a Su-pl"e-
.:rna. Cürte da RepubUca • . no magistra.i trabalho de Ruy Barbosa. 

E' certo que, depois, Alcides Lima abandonou a · arena politi<::.t., 
recolhe ndo-se á intimidade de seu lar e (1. sua f ecunda e honesta 
:hanca de advogado. 

Não· cessou, por~m. -de. ser, u:r;na s6 vez. em todas as pbases 
·da sua ,;:Tande· e al;ltada existencla. senão um extremado cultor da 
forma· republicana.. e um servidor incansavel de. todas as bllas obras 
d~ Rio Grande e do Brasil . 

Se é verdade que os homens se perpetuam nos 11cus descenden
t('s, sobra ao meu Estado e ao Pab; a certeza de que o seu vulto 
-proeminente e de que o seu complexo moral admlravel está. conti
nuadll na figura não menos admlravel desse outro joven m!ffltre de 
-direito e de polltica. que é o seu digno filho, D•·. Bruno de M~mdom:n. 
Lima (7111lito bem), sem duvida uma das mais radio:sas espe-ran;,:as 
-do dia de amnnhii, e cuJo nQme· eMtá. integrado no Codlgo Eleitoral 
~ Republlca, por :tell;r; lnspirac;ã.o do entiio Ministro Mauricio Cat·
<'lo.so. 

Associo os sentimentos dà m!_norla parlamentar a commemo
rac:,:ão que a. Casa. !az de um dos constituintes da primeira Repu
l>llca. requerendo seja. transmittlda. â. !amilla do extincto a exp~
:!!<ilo do profundo pesar da Ca.mara dos senhores Deputados. (.Mui
to bem . Palmas . o orador 6 4braçado.) · 

O Sr. Barros Cassai - Pedi a. palavra, Sr. Presidente. slti
~ramente coinmovldo,' para· àssoclar-me â.s homenagens que a 
-camara. prestam ao insigne morto, Dr. Alcides de Mendonc;a. !Jin3~ 
~ devo eon1:essar que ra-ras vezes me emociono dee.nte de aconteci
mentos desta. natureza. 

· Trata-se, porém. de Alcides L!m11.; tlgu-ra vinculada a.s revo~u
~ões· pólltica!l que ·deterril1na.ra.m a: otianizaéão ''da dlssidencla re• 
J)uh11éana no iuo· GJ'ánde· do Sul; ao ' lado de Demetr!o. Rlbef.fo; Ba.r
l"os cassai, Pedro Moacyr e outros, dJssldenctii que teve :por . mo-
1:1.vo o apolo pr(!stado por alguns repubUcanos ao acto do Ma.re-
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chal Deodoro dissolv~ndo o Congresso Nacional. acto impugnado 
pelos que então constituíram a. chamade. ~nissidenci!l Repub!l· 
cana .. " 

Alci~es de Mendon~a Lima. pertenceu. ·mantendo suas tradi
ções 11bera.es, ao Partido da Alliança Liber<:.adora. fundado no Rio 
Grande do Sul a?6s o m<lYimento revolucionar-lo de 1923. 

Associo-me, portanto, ~ homena};'ens requeridas e faço minha:; 
as palavras eloquentes dos oradores que me precederam .nesta tri
buna, convicto de que presto tributo de respeito e sincera saudau·! 
a um dos gra.nde vultos liberaes da Republicu. que at..! o dia de 
hoje não cessou de fundar no seu lar um verdadeiro apostolado d<
civismo, pugnando sempre pela grandeza inornl <lo Rio Grnn·:!e 
do Sul e do Pai~- (.lf11ito be·m. Pa.lm.M. O ora!lor t: rt1i ra<;ado.) 

AJJproYado o rertuerimento do B.r. J o"~ Carlos e 
outt·os. 

O Sa. PRl':SIDEl'ITE - Para a Commissão de que cogita o reque
rimento approvado nomeio o,. Srs. Deputa<ios Victor Russom:tn'l, 
Arthur Nei~a. Thompson Flores, Fern:mdes Lima e Jorge- Gue-dE'S. 

De a.ccordo com o voto da camnra. a sessão v:te ser suspensa. 
Consideran•lo, porEm, que ha materia ur~ente a ser êeliberada p~l11 
Casa. convoco os Srs. Deputados par.'l uma ~s;.1i0 cxlraordlru:~rl:'l , 
â.s 15 horas. com a. s~guintt>. 

C~ntinua!:ão Cla voto.ç:1o do project0 n. llll-.A, de 103ã (t• Le· 
glslatura), orçando a :Receita e- til:arJdo a Despesa p:tr:t o <':lWr d
clo de 1936; com parecer da Commis:;âo à.c Finnn . a:; ~ Ort:amento 
sobre as emendas apresentadas em 2• diseussiio ("m <'n<la 44 c s.:
gU!ntP.s) (2" dlscussü.o): 

Votação do projecto n. 3-B, de 1935 (1" r.egis!ntura). pet·mit· 
tfndo aos empregados -de quadros annexos inscrevert>m-se e-m con
curso de babliltação ou de entrancin, independente do limite de eda
de; tendo parecer com emenda substitutiva da Comml~l•rw de J'ul'
tlça. ao art. 1• e perect:r com sublltltuth·o da. Commb!<üo F.spechl 
de Estatuto (2• discussão); 

Votação do requerimento n. 113. de 19:l5 (1• I~!!l"latm·a). do 
Sr. Martins e Silva, de informa~ões Mbre n.s ("Ontll<:õt>l< r:l{' trnha;.. 
lho na mina de !~forro Velho (dlscu!l~o unkn) : 

Votac;õ.o do requerimento n. 114, de 1935 (1• Leglslaturn). do 
Sr. Acurcio Torres, de lnl:orma.,;ões sobre o quadro do pesso;ll d:l 
Caixa Eco'l\omlca do Rio de Janeiro (dlscussão unica): 

Votação do req\lerlmento n. 116, de 1935 (l" Legislatura), do 
Sr. Thompson Flor~s e outros, de in!ormaç:ões sobre o tinnnc.·ll:.
lllento das associações cooperativas filiadas ao Minlsterlo da Agri
cultura. . {discussão unica): 

Votac;ão do requerimento n. 117, de 193!; (l" Legislatura), 
do Sr. Abelardo Marinho. de Inclusão em ordem do dia do pro
jecto n. 137; de 1SS5 (discussão unlcn); 

2• d!scussão do projecto .n. 174-A, d& 1935 ( 1• Legislatura). de 
Senado, autorizando o ~verno a dar garantia a uma operac;ã . ., 
de credito até a importancla de 50.000 :000$000 entre o Estado do Rio 
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Grande do Sul, e o Ba.nco do Brasil, des tinada. ao resgate da emis
são de 'bonus feita. pelo mesmo Estado; com pareceres favoraveis 
das Comrnis.Wes de Justiça. e Finanças; · 

1• discussão do projecto n. 176-A, de 1935, (1" Legislatura), 
regul;uldo a incidencia do imposto de renda sobre os ·negocias de 
corretagens; tendo parecer, com substitutivo, da Comm!ssão de 
Finanças; 

1• discussão do p r ojecto n. 194, de 1935 (1• Legislaturà), estel\
d endo os favor-es dos decretos n~. 19 .395 e 19 .454, de 1.930. 110 ex 
alumno da Escola Militar; com parecer da Commi!!$ão de Justic;!' 
e de Finanças ao substitutivo. 

Levanta-se a Sessão â!l 14 ho1'as e iiO minutos. 
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97."' Sessão, em 27 ·de Agosto de 1935 

PRESIDENCIA DOS SRS. ANTOXIO CARLOS, PRESIDEXTE, E 

ARRUDA CAMARA, 1• VICE-PRESlDEXTE 

A'.s 15 horas. comparecem os Srs.: 

Antonio Carlos, Arruda Camah1, Euval<lo Lodi. Pereiru Lim, 
Agenor Aabello, Generoso Ponce, Caldeira. Alvar-enga, Edmar Car
valho, Claro de Godoy, Lauro Lopes. Café Filho, ~'fm-io Chermont 
Aeylino de Leão, Abguar Bru!tos, Fenelon Perdigão, Josê Plnga
rilho, Agostinho Monteiro, Clementino Lisboa, Genaro Ponte. Lino 
J!da.chado, Gerson Marques, Henrique Couto, Carlos Reis, Eliezer 
Moreira, Godofredo Vianna, A~enor Monte, Huj::'o Napoleão. Adel· 
mar Rocha, Plinio Pompeu. Dernocrito Rocha. Fe1·namles Tav<'ro.. 
Pedro Firmeza, Humberto de Andrade, Monte Arraes . .Tosê de :Bor· 
ba, Xavier de Olivei=, Martins Veras, Josê ,Augusto. Ricardo Bar
reto, Mathlas Freire, Herectiano Zenayd~. Samuel Duarte, sou?A 
Leão, João Cleophas, Rego :Sarros, Arnaldo Bastos, .A<'Iolpho Celso, 
Antonio de Góes. Domingos Vieira. Arthur C:n-alcanti, Heitor :JI.la.Ea, 
.Alde SampaJo, Teixeira Leite, Humberto 1\-foura.. SlmõE>s. ~J:ho
aa. Mo~t.B. Lima, Emilio de Mtt.yn,, Valente de Lim:t. l''ernundet~ LI
ma. SampaJo Costa., Carlos de Gusmão, Amando Fonte!', Manoel 
Novaes Lauro Passos. Pedro Lago, Luiz Vianna Filho, João' Mnn
r;abe!ra., Pinto Dantas, Alfredo Mascarenhas, Arnolél Silva, Arlin
do Leoni, Francisco Rocha, '\""anderleY Pinho, Pedro Calmon, Leon
cio Galrão, Arthur Ne!va. Raphnel Cincurâ, Edgard sanches. At~ 
tila. Amaral. Homero Pires, Ubaldo R&nalhete. Jnfr Tovar, Noguei
ra Pen!do, Pereira. Carneiro, Henrique Dodsworth. Amaral Peixo
to, Jullo de Novaes, Candldo Pessoa, Henrique Lage. SalleR Filb<:>. 
Sampaio Corrêa. .Toão Guimarães, Raul Fernandes. Levl Carneiro, 
Eduardo Duv:lvier, Bento Costa, Herrnete Silva, Acurc1o Torre'l, 
Prado Kelly, Lontra Costa, Gardillo Filho, Bandeira Voughan, Ar 
thur :Bernardes, NoraJdlno Lima, Bfa.s Fortes, Pinheiro Chagas. 
Pedro Alebl:o, .Jos6 Braz, Lev!ndo Coelho, Theodomiro Santiago. Joã:> 
BeraJJio, Arthur Bernardes Filho, Po!ycarpo Vlotti, Furtado de .:Me~ 
nezes. :OanJeJ de Cal'valh(), Carneh·o de Rezende, Chtist!ano Macha
do, Ma.ca.rio de Almeida, Vteira Marques, Cel.so Machado, Matta 
Machado, Simão da. Cunha, Rezende T<~stes. .A.nthero Botelho, Bue
no Brandão, Delpbim Moreira., Pereira Lima, Theotonlo Monteiro 
de Barros, Waldemar Ferrelre., Carlota de Queiroz. Barros Pen
tea.do, Moraes Andrade, Gama Cerqueira, Cardoao de M~lo Netto . 
.roaqulm Sampaio V!dal, Laerte Setubal. B1as Bueno, Alves Palma. 
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Jorge Guedes, Felix Ribas, Roberto :Moreira, Justo de Moraes, Fa
bio Aranha, J airo Franco, José Cassio. Domingos Yellasco, Laude
Jino Gome!l, 'Vicente Mlguel, Trigo oe Loureiro, Corrêa da Costa, 
Vandoni de Barros, Plinio Tourinho, Arthur Santos, Octavio · da 
Silveira., Paula Soa-res, Francisco Pereira, Rupp Junior, José Mui
ler, Diniz Junior, Dorva.I Melchiades. Carlos G{)mes de Ollveir. , 
.João üarlos, Borges de Medeiros, Baptista . Lusardo, Vespuclo ile 
Abreu; Annes Dias, João Simplicio, Frederico Wolfenbuttel, Victor 
Russomano, Raul Bittencou.rt. Ascanio Tubino, Barros Cassai.- Da
rio Crespo. Adalherto Corréft, João Neves, Nicolau Vergueiro, Os
car Foutoura, Aillz Badra, Eurico Ribeiro, Ermando Gomes, Se
bastião Domingues, Abel dos Santo!J, Pedro Jorge, Emilio de Ma.ya, 
Antonio Carvalho, A-ustro de Oliveira, Arthur da Rocha. S!lv:t. 
Costa, Francisco Moura, "Martins e Silva. A.dalberto C>tm11.rgo, Al
berto Surek, Damas Ortiz. Chrysostomo dE\ Oliveira. JOHE do Patro
cínio. Ricardino .Prado, Martinh-o Prado, Ferreira Lima, Oliveira. 
Coutinho, Alberto Alvares, Lima. Teixeira, Pa.ulo Assump~ão, Leon
cio Araujo, Gastão Vid!ga!, Moacyr Barbosa. Arlindo Pinto. Au
gusto Corsino, "Vicente Gouveia, Lourenço Baeta Neves. Abelardo 
Martinho, Sylvio Leitão, Salgado Filho, Moraes Paiva, Barreto 
PÚlto, 'l'hompson Flores (214.) 

O Sr _ Presidente - A. list3. de presen~ accusn. o compa
recimento de 2l4 Srs. Deputadl)s . 

E.stá aberta a sessão. 

O Sr. Moraes Andrade (Sentindo àe 2• Secretario) procede á. 
leitura. da. .Acta da sessão antecedente, a qual ê posta. em discussão. 

·o Sr _ Barreto Pinto (Sobre a. ..1.cta) -· Sr. Pre!<iuente. eu 
estava. ausente do recinto .. . 

O SR. PnEsmr:NTE- A ..-\.ctn que está em discussão r- n cl::t ses
são anter-ior de hoje. 

O SR. BARRETO PI::-<TO - _. . quando em d!li<Cussão a neta 
da. sessão anterlot-, a· que V. Ex. se refere .. . 

O SR, PUSIDZN'l'& - Nii.o importa.. 

O SR. BAR!UiTO PINTO - ... e como estou agora presente, 
quero associar-me ·a. ma.nltestação de pezar:- d:l. Crunara. e. ao mesmo 
tempo, api:'Oveitar a opportunldade pc.ra dizer que, hontem, quando 
se votou a emenda n _ 152. respon-di •·sim" e não como foi regis-

trndo na acm publicada hoje, no Dinrlo do Le{lislativo. 

Em s~guida ê a)>provada. a Acta da. ses:silo ante
cedente. 

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

O Sr. Claro de Godoy (Supplente, servin-do de 10 ~ecreta-
rio) declara que niio na Expediente. . · 

· O Sr. Presidell.te -Tem a. Palavra o Sr. Abgua.r Bast9s. 

O Sr. Abguar Bastos - Sr. Presidente. antes de iniciar 
a expla.naçáo . ao . <~.ssunipt~ que me trouxe a . esta tribuna, _que·r~> 
.de~r. .ccillSJg.n4do o meu vebemente .protes~o, pdmeiro, .a· .te!IP~to 

' doa "1ncrivélli aeozi.tecll:l;leritos · ile sexta.-feira pasi!a.da.,~ em que à. Po
. ú~i.a. d.o . .D19tricto Federal, atacando papula.rei!l e jovens .aemons-

· ·;:.: '- . I . • . • •, . •. 
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trou, mais uma yez, o estado de be.rbaria a que 'chega,nío!;, em ple
no florescimento da civilização brasileira, em p!eno seculo XX, em 
que as democracias procuram assenta r -suas ·bases. nas mais ampla~ 
liberdades de opinião; em segundo logar, querv tambem cons!gt\dr 
meu protesto contra outro ine:xplicayel facto, qu-e tem tido por li
mite o Estado de São Paulo. 

Trata-se do sequestro da joven Genny Gleiser. cujo rumoroso 
caso estâ tomando toda a attenção do Brasil. Esse lnnomlna.vet 
~contecimento merece o :protesto desta Camara., Porque ·vem da 
m~sma forma attesta.r o gráÓ de pÍ·cpotencia. e arbitrar-iedade a que 
vem chegando o Governo, nes tes historicos mezes. em que se tem 
accen'tuado cada vez mais o cerceamento de t odas a.s liberdades in-
dividuaes. · 

Afim de que a Camara fique melhor ao par desse inqualificave1 
facto. pas!IO a ler o que diz -o Globo" a res peito: 

"A despeito da legislação que armou o poder policial na metro
-pol~ ~ nos Estados de uma amplitude e de uma ~lasticidade exce
pciona.es, são de ('Stra::thar os casos de deten<:ão sem forma proces
sual e de visivel coa~ão, como esse em que está envol,·lda a joven 
estudant~ Genn;.•, ha 37 dlns . sequestrada pekt policin de São Pau
fo. e ha pouco mais de 48 horas retirada d.'l. caõeln de Mo:;y Mi
rim e levada para Jogar ignorado. 

Genny Gleíser ~. lH'm duvida, uma menta lidade preco::eme nt<' 
a.ma.dureclda no conhecimento de minuc!a!; do problema social, ul
timamente tão agitados pelos leader.<r dns nucleo;; ava.n<,:ados ou 
mesmo ext~mistas do Brasil. 

Ella deixou es ta ca pital, l'eJ::untlo deckuac;;ão ue seu pac, ha cer .. 
ca de um anno. em busca de um empreg-o em :::;üo P:tulo. E ht.. 
Quando ei"a I"ealiozado um Congresso Estudnntino, vac 1>ara. me2. e 
mt>io, íoi 11resa e recolhidu. (l cadela d :• oopitnl, de on.Je Co! retlrnd•t 
para logar Ignorado. 

O sequestro <le Genny v<?'m interessando \'h·amente a. opmião 
publica e a imprensa. paulista. Em torno do seu de!!a ppareCl!men
to, tem sido publ!cado,; comm~nt."trlos de todo~ o>4 mn tl:r.eN. E r.t. 
entrechoque da!! opiniões, um ponto. cntreot:mtn, r~\·olta com o 
npolo da. unanimidade: o deYer. jrL <!~Ora. eom que l'li> encontra "a. po
licia de São Paulo dt> e~c\a.recer o parad~lro dn juv~n e>~tuda.ntc . 

Pouco importa, no caso, se trate realmente de uma. ue:rtremista.". 

Deixo, portanto, Sr. Pret;ldente, ltwrndo o meu J)l'l!t<·~to ctmtl'·t 
essa incr!vel barbnrld~Lde QU<' n Polida de Silo Paulo Y(•m ponclo 
em pratica., sob e.a vistas !ntranquillaa da nossa dvlll:ação. 

Sr. P~stdente. alnda resoam por tocloR OR rP~nntoR do Bra
sil os protestos das massas indignadas contra n>! \·tolencin!l do Po
der Executivo, cu.le. actua.ção favorece aos imperlallata.a utru• 
getros, ã.s camarllhns de seus repr('Rentn.ntt>~< e 11.011 mQ.os brasilei
ros. que, pelas suas attftudes reacclonarlnH S~,> dec!Rram ostenslv:l
mente inimigos do Povo e !n!m!gOfl elo. Pn trla. 

São do conhecimento gera.\ oa neto!! de prepotenciA com que 
o Gov~rno vem lllustrando a aua adminlstra<:âo deN<le o principio 
do- hfstorico me,; de .Julho - fadado a. ser, no BI"aSU, l:nicio de t"
d~ os cyclos grandiosoa de nossas conqu.l8t:4S democraticas ~.., 
até os dias que correm . .. 
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O massacre de PetroJ,.olis. invasão, de'strui~ão e fechamento 
da séde da Alliança. Nacional Libertaoora. em Petrop~>lis, o espa.n-· 
camento do jornalista Antunes de AlmEida, interven~ão de policiaes 
embalados para dissolver, como foi dissolvido, o congresso da Ju• 
ventude Proleta.ria; invasão do Syndica.do 1ios Bancarios, e, sem 
mQtiVo algum, cento e poucos bancari.os recolhidos a ll.m :xadrez 
infecto, durante 72 horas; invasão e fechamento do Syndicato dos 
Marceneiros, da Confedera~ão Syndícal Unitaria do Brasil e mais 
dois synd.ica.tos àevida.J:nente legalizados para funccionar; fechamen
to da. aêde de· todos os nucleos. da .Alliança. Nacional Libertadora; 
deportação no Estado do Cearã d() jornalista Amor!m Parga; secre· 
"OO.rio da .A. N. L. naquelle Estado e ainda doia allia.ncistas: 3.3 

prisões e os espancamentos do Largo da Lapa, que culminaram cor:1 
o recolhimento aos cubicul()S da Central de cerca de 40 operarlos: 
o barbaro espancamento do operaria Antonio Francisco Raux pre
so na sua :propria residencia e ainda, neste momento, recolhido ao 
xadrez; prisão e espancamento do trabalhador José Bento, ainda 
entre as quat!'lo paredes duma cena; assalto á. sêde da U. T. L. :r. 
e aggressão e espancamento em alguns de seus membros por agen
tes da Or'dem Social; segunda vez h a poucos dias; prisão e incom
munieabilidade, ha oito diaS, no graphico João Teixeira; assalto ás 
prisões e espancamentos ne.s sêdes do Syndicato de Construcção 
Civil de Bello Horizonte e no Syndicato da Estrada de Ferr-o No
roeste de São Paulo, em Bauru'; apprehensão do jornal "A Pla
têa", de São Pau1o, prisão de seus redactores e consequente desap· 
pareclmento do jornalista Brasil Gerson; tentativa de massacre 
contra 2.000 cidadãos na. capital de São Paulo. atacados pela poli
cia a granada ~ gazes; fechamento da União Feminina do Brasil 
a dem!ssã.o de um funccionario civil do Mini.'lterio da Guerra, por 
tet assistido a uma reunião all!ancista., e, :finalmente, a apprehen
são e fechamento do jornal "Avante" que. deu motivo ao requeri
mento de intorma~::úes, de todos esses incrivels acontecimentos at
testam o regirnen de tert"or a. que cbegam.os em pleno pl"E!stie;io da 
llberal-õemocracia, sendo extranhavel que a.lnda haja. nesta Casa. 
quem pretenda ~~cha.T razão e justiça. no acto do Governo Federal. 

DI:~.: o governo que defende a ordem ameaçada.. Em verdade, 
o dever dos tl"E!s poderes essencia.es da Na<:ão (o construir a. ordem. 
Por~m. a ordem em vez de ser uma. formula. estatlca, ê, antes de 
tudo, uma consequencia dynamlca dos estados soclaes. Ella. nãrj 

se establll:~.:a ao rigor <los dogmatismos das rellgil!5es poUtlcas. Ao 
contrario, a ordem evolue, elast.U:a-Re, procura poslciiQ oomo a.s 
cel!ulas, para, em renovar;:~es consecutivas, estabelecer o equllt
brio entre govern<ls e governados. A lei não ê arbitraria por si mes
Jllll., ta.nto que ae modU'ice., que se .adapta, a todo instante, á.s exl
genclas da. Sociedade. E sendo ella. uma consequencla do esplrlto 
de ordem, transtorma.-se em seu 1nstn1mento de applicac;ão, ajus
tando-se immedlataznente ás nec:essJda.des tradlclonaes e ás neces
sidades de emergencJa.. primeiro como forme, de obedlencla. h!storl
ca. e em seguida com forma. de evolu.;:ão polltfca. Vemos assim que a 
ordem não se limita. a.uma. blbUa. divina dos regimens, porém, an
te,; de ser IUil estatuto tunda.menta.l, ella ~ a melhor forma· de 
orl1)nta.r as conductas, ~ accordo com ll.S tendeneias 1mmed1at8@ 
doi organismos populares, Pensar de maneir-a dl!terente é dar ar .. 
sentld() de ordem uma. lnteorpreta«;ão d1\"lnato1'1a, o que, em verdade. 
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não se enq_uadra. nos postulados democraticos, que guardam, defen· 
dem. e ·consagTanl tode.s as inspirações republican3.3. 

Quando se pretende defender . a ordem como invoca~ão de qual 
quer systema subjectlv-o ou autoritarlo, eis quando ella se torna 
menos Propicia á Razão, desde que a. Ordem pura é a que nasc~ 
de profundas necessidades object!vas. que.sl como uma funeção 
blologíca de meios e dos processos da Vida. humana. Entre o con
vencionallsm.o e a realidade, oscilla a morai totalitaria dos povos, 
que estabelece os limites exactos entre a forca material dos Gover-
nos e a força morai dn. co!lectividade. · 

Ordem, como systema subjectivo. possue apenas a convicçii.o 
emquanto a Razão ~t.á do outro lado. isto é, com a na tureza. doa 
ambientes p lasmados pelas inquietudes soclaes. q ue chegam d(J 
equtllbrio após_ as mudanças S).lccessivas que regulam ·as conducta.a 
em masso. ; estabelecendo em seguida uma nova funccão de Ordem. 

Se uma !nqufetacão collectiva. promana. da agudeza com que o 
subconsciente da nacionalidade percebe a. hora solar de suas !m 
medlatas transições, é claro que a Ordem deixa de ser prepotencia d"! 
minorias. ])<lra transformar-se em contingencia commum, procu
rando a ssimilar os anseios &s organiza.~ões e assim restaurar :t 
sua hegemonia e a sua dignidade. 

Queremos dizer, Sr. Presidente, Srs. Deput:\dos. qua ha cert•J:S 
:momentos na vida dos povos, em que a Ordem nii.o pode mais vir 
de cima para baixo, e sim, ter que tomar um rumo dltterentc, isto 
é, assegurar a sua trajectoria de baixo para cima . São a t aes im
perativos que deve cingir-se o sentido ~a Ordem, pois o contrario ~ 
transtorma.l-a na :figura syrnbolica de dragão ou de 1\Ioloch. nâu 
defe ndendo, mas d~Yorando, a legitlmidatle das instituições. 

Perguntamos onde est:i. a consciencia nacional'? Nos preceito~. 
nas fOrmulas, nos regimentos. nos dece.logos. nas leis consagra
das ou nas manltestaç6Qs expontaneas e expressas das massa."? 

Ora, Srs. Deputados quem a. pretexto de defender o regimeu,' 
sob o palllo da Ordem, vem justamente asphyxiar essas man!!e~:~tn 
<:ões, outra col.!!a 'não !az. senão de~;mora.Uzar e impla.nt.'\r a des"r
dem, e eis ctuanõo, a Ordem se faz necessarfo resta.urar, de ba.b:1> 
para cima.. 

De tudo Isto se conclue que a Ordem não e uma !unc~:ão ~r· 
bitra.ria do Governo, mas slm um indica das transtonnaç!les poUU
cas do povo. Nio é a Ordem que faz ou conduz as sociednd.~. porérn, 
.Biío os estados socJaes que as elaboram, não como ln~t.rum~nto cl& 
sua. oproprta. destruição, porém, como o proprlo rythmo da sua. exls· 
tencfa . 

.Assistimos actualmente no Brasil, notavel.s expan~s do senti· 
mento naclonallsta., ao par de uma \' lbrante evolução demo<:ratica. 

Taes sentimentos proeura.vam incessantemente um t1<:•) de Ir· 
radiação, e nessa. procura fnceaSa.nte de um nucleo, ê Qll<~ de~e:1o~ 
de partidos e milhares de 1ndh1duos, centralizaram sua.q actlvltla· 
des . nessa. podero~ ori;anlzacão ciVica. nacionalista e dP.IT'l'C::'I\tica 
que ê a A.. N. L. 

. Todo o B ra.sll está attento. Elle .e~pera. o_· gTande dia . O !'eu 
esplrito -~ todo :uma luz annunciadora, inspil'a:ndo ·os ·homeu de boa 
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vontade e esperando que, no momento opportuno, como na rlam
mula de Nelson, cada um cumpra o seu dever. 

. Sl.". Presidente, não f<li surpresa. para n6s, a decisão da COrte 
.Íudiciaria, negando á. A. N. L. um mandado de seguranc;;a. A COr
te Judiclaria, como as policjas, os procuradores, o Exercito e o Par• 
ramento. são _creações d<l :Estado.·burguez que lhe asseguram a exiS
tencia e o defendem contra. os phantasmas de uma nova ordem ou 
áa inn novo Estado. . . . . -

A Cõrte, pois, não desmoralil!:aria o Governo, em uma ques
tão considerada de vida ou de morte para 0 regimen. 

·Preparando o terrell() para o seu golpe, o Governo simulou 
conspira.;:ões. gol-pes de m.ã.o, levantes armados nos quartels·. Es• 
tabeleC€-u, previdentemente, situac;;ões de intranquilldade, fazendo 
acreditar; pelas di.sposic;;ões de reslstencia que tomava, que o re
gin'i-en estava seriamente ameaçado e as instituições terrivelmen
te sacudidas nos seus alicerces, 

.Em vão, a imprensa denun-ciava. essas manobras. AO Governo 
pouco importava o ridieuro das sua.s activida.des. 

Destacado e nivelado o espaço onde teriam de agir os delega
doa do nosso fa.lhado liberalismo e de. nossa. falsa dernocraol.a, as 
ultimas arestas, isto ê. os respeltaveis :pruridos de cons-cíencia do::~ 

Sl."s. Juizes, ;lã. estavam, pelo -preparo, ern estado -de desobstrucção, 
poi'l nesse instante. collocar-se um mantenedor _da justiça burgueza. 
contra a opinião da burJ;uezia, não sOmente seria trahir a eonfia.n
o;::a da nomea.c;ão, como egualmente, assentar arra!aes do lado o.P
posto, e, por isto, sujeitar-se á. catalogação de "extremistas", tra.
hidor da justiça e lnl.mlgo do regimen. 

Sobre os documentos offerecldos pele. policia. como habllltaçiVJ 
des!>e incrivel cas:unento entNt o Sr. Getulio Vargn.s e o integra
Hemo, isto ~. entre a democracia e o :fascismo, documentos esses 
onde se preten<lla. provar que a. A. N. L. obedecia (1. Ol."ient:ação de 
Moscou, passo n. ler a seguinte nota, que não e:ra nec:essario vir â. 
publicidade, pois ~ do conhecimento de todos os :revoluclonarl.os de 
1930. 

Referindo-se ao "plano que a. PoUcla se jactanc.lava de ter de'l
coberto, denunciou a A Manhã; 

"Temos, hoje. a. chl\ve do enigma: o plano ê um "Pla
no" mesmo e noo foi "descoberto"' J)elo Capitão Fellnto 
. MUller, po!s e::dl!te na. Chefatura. de Policia, desde os tem
pos do Sr. We.shington Luis. Baseado nelle,· o Sr. Corio
lano de Góes perses-Wu como "communista.s os off1ciaes do 
Exercito que então conspiravam contl."a a "ol"dem constitui
da," entre outl."'s o Capitã.o Tr!Hlno, que por isso comeu 
fogo na.a "geladeiras" do Ca.mbucy; Djalma Dutra e o pro
prlo Ca.pitiio João .Alberto. Quando este, em. 32, to~ nomaad? 
Che!e de PoUcla, encontrou .o mesmo plano, modU!CEtdo 
actua.lmente apenas num e noutro· detalhe, mas conservado 
em suas linhas geraes e agora. exhumado ·Õo pO dos arcbi
vos pelo SJ;" •. Vicente RA.o e uUll.za.do publicamente pelo Sl.". 
Felhito Mulle1", contra a All!an~ Naétona.J. Libertadora. 

o "plano publicado pelo o Globo e outros ·jornaes ê, pots, 
coisa: velha. na. PollcJa. CentraJ. Ahl estA. vlvó e são o Ca
pitão DulcfcUo Cardoso, que rol -4° Delegado auxfUa.to ·e· que 
não nos deixa mentir. Ao empossar-se naquelle carg.:l, o 
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Capitão _Dulcid\o encontrou. como hernn<:a de seus :l.r.te· 
cessores, o mesmissimo '"1Jlano- que <J Sr. F e Unto :.\Iulter 
di:2; ter agora arrancado, Pot" que artimanhas não se sabe, 
do co!re de segre-dos dos "agentes de ~Ioscou'', v~nd:> dire
ctamente da wpital do. Rus:sia. dos Sovíets .. . E não "' só 
o Capitão Dulcídio que tem con.hecimento- disso: ta.n1~m 
o Capitão João Alberto conhe.:e a t.--amoi.a. ·• 

Eis ahi, Srs. Deputados. a Q.Ue :;e reduzem as a.ctividades com
munist.as da A. X. L. e nem se queira pôr ~m duYid<l a denuncia, 
.J;>Ois nem o Sr- João Alb<!rto: nem o Sz-. Dulddio Cardoso <l des
mentiram. 

Agora, veja.Illos em que se ba..<oeia o Governo para, acceni:uar as 
vantagens do celebre decreto com que mandou fechar a A. X. L. 

O Governo declarou que a A- X. L. attentava contra. o regim.~n 
democratico e pretendia o pod-er pelas armas. 

E apresentou como pro-.·as uma ca.rta de- Luiz Carlos Prelltes. á 
guisa de manifesto. 

Não precisa.Illos r:eaffirmar que nEC>S.sa, mesma (';.U'ta Luiz Car
los Prestes declara adherir á Alliança. isto é. a acceítar o seu PN
gramma, assim como está. 

E claro que, se o Sr. Capitão Luiz Carlos Prestes' declara :tdhe
rir aos n<~.cionaes libertadores, outros são os ch•des da Allian~a e 
outra a sua orientação. 

Por isto, .; de uma in~t>nuidade t'lagrante o :tffirmar-se que a 
A. X. L. nasceu das locubra<:ões de Prestes e que este no mo· 
mento, e-ra o seu Chefe supremo, pois esta chefia pertence ao D!re
ctorlo Nacfooal provisorlo. 

Ll. desta. tribuna, os trechos onde Prestes declara Corm:u- ao 
la<lo de todos os que desejam de!ender o pro~mmn nacional 1•. 

· bertador. sejaxn qua.es forem os SE'US credos pollt!C"o!'l. religio!<og e 
philosophlcos. 

Não é, porém, neste ponto que- nos vu.mo.s deter. 

Perguntamos: ae. em verdade. a A. ~. L. se apresent:n·a com 
uma doutrina anti-democr3tlca. e prett>ndl~t o poder ptolas :u-mas. só
mente essa organiznç:ilo de\·erta so!rrer as !rus ~uvernnm~nt.'"\es'] 

E c.laro que niio, dt»sde qu~ E'x.lste no Br•Ulfi a. Acçüo Jnt4!g'l'n~ 

lista que ~ es>iencln.lmente a.ntidemoc~Uca e pr..-tende, de focro, 
11ubverter o regimen. 

Ve.mos âs pro,.·as: 

Prlme!nunente. our;:nmos a palavra do Sr. Che!e de Polfc!a. 
e:r:tl um ot!iefo dirigido ao Sr. !\flnfstro da Ju,;tí~a. o mesmo que 
!lfeallzou () "pla.no" contra a A. N. L. 

·~Sr. Ministro. Havl'ndo cbe~o ao conhecimento des
ta repartição que n Acçüo Intf'gral!sta pretende realizar 
amanhã, dia. 14 do corrente. umn sessão no Edl!lclo do Ins
tituto Na.clonal de Muslca, tenho a honra de solidta.r o. V. 
E:r. as necessaria.s providencias junto ao Sr. Ministro da 
Educação, no semtldo de ser negnda. a l!cenca. para aquelle 
t!m, Visto trotar-se de um. proprlo n!lC"lona..l e n doutrina ali 
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a ~er pregada ê co11trarla. a.o reu~n cot~.Stituc:Wn4Z vigente • 
.A.provelto o ensejo para apre~nta.r a V. Ex. os protestos de 
minha. alta consideração. - Felinto Mune,.," 

Leiam.<:>$, 6-gora , um trecho do manifesto integralista distribui
do em 1932: 

".Juramos hoji! união, fidelidade uns aós outros, .. fide
lidade e.os destinos de nossa geração. Ou m:; que estão no 
Poder realizam o nosso pensa-mento politlco ou nós. da Ae
ção l nte;;-ra Us ta. .Brasll€lra nos declaramos proseriptos ee
pontaneanJente, da falsa vida. política da Nação, até ao die. 
em qut> formos um numero tão grande que restauraremos 
pela. força nossos direitos de cidadania, e pela força conquis
taremos o l?oder dn RQpubl!ca.." 

Vejamos o pensamento da direeçã.o integralista sobre a lei de 
aeg11re.nça. na época de seu p~paro: 

"S& a lei vier. eu .gritarei. atraví:s de oito e melo mi- · 
lhões de kflometros quadrados, a quarenta e dois milhões 4e 
brasfleiros : Eu proh!bo a liberal democracia no BrasU.,. 

Nã.o -precisamos informar aos Srs. Deputados sobre o grão 
de maleabUida.d-e a que se reduz 0 barro p\asmavel da doutrina !n
tegralista. 

Basta. apenas resaltar que, o.Pós gritar aquellas palavras os seu<; 
aut~r-e!<, logo que a Lei Monstro !oi sanccionada., talvez apavora
dos com ell~ viera.m a publico fazer prova de que a Lei de Segn
ra.nca. era lJma v!ctor1a do integTalismo; pois estava' baseada, nos 
l!leus prlnc!pios doutrfnarlos . 

se a Lei Monstro, em verdade, é uma victor1a. integra.lista. 
pasmem tomem nota todos os brasileiros que ainda acreditam nas 
"beUas inten<:ões .. dos fa~;cistas nac!onaes. 

Continuemos. Os "Na cionnes libertadores" foram aecu..dos de 
a.ta.ca.r violentamente ali autoridn.des constitu.idas. Vamos ler um 
trecho editlca.llte ~e um boletim d1strfbufdo pelo Nucleo Integralls
ta de São Paulo: 

.. Brasllelros ! Na hora e.mar~ em que o Governo doBra
:;11 estll. entregue a. ineptoA e Incapazes, sem autorfaade, sem 
coragem e sem apolo da Naçiio aviltado a todo momento por 
partldec:os que lançam e fomentam as dfscordlas :mais mea
quinhru~ para. -dlstrllhir n oplnliio brasileira, canalizando-a 
pa.ra. r!diculn!l qucst1unculas re,s-lone.es, mais do que nunca é 
n~s>:~arla. uma. definição de attitude dea.nte de Deus, da Pa
tr!Q. e da. FamU!a e dea.nte de si mesmo. S6 existem dois ca
minhos, duaa attitude.~~: Cornmunismo ou Integrallsmo." 

Pe!'gunta.mos nove.tnente: porque, com as mesmas ra:~;õeg 
invocadas co1:1tra. os nacJonaes libertadores, niio foi techacl.'l. 
a Ac~ão Integralista '! 

Eill onde querem chegar. as t~ossas CO'llclusõe:;. 

Entre a. A. N. L. orga nização democratlca, que v.taa um go
verno emlneJJtemente popuklr. isto é. wn governo de malorJa, on
de a. opinião do Povo não deve softrer restrlcções e, sim, .ser ex

·pressa e o.ccelta como demonstração de sua v onta.éle, e a Acçã.o In-
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tegra.lista.. organiza~;ão fascist."l., que visa. como 0 Estado burgue?:, 
uma. dictadura de minoria onde o capitalismo ;; o im:perialismo con
tinuam a domina.r e a explorar as classes mais pobreS; entrE'! ~>! 
naclona.es libertadores que querem a liberdad~ das massas e os fas-

" cistas, que querem a sua esc~:avidão. o excelhmte e bem humore
do burguez, Sr. ~tulio VargaS>, favoreceu os senhores banqueiros, 
.através de cujas ine.credita.veis operações, o Povo é expoliado e as 
renda.!! nacionaes são submettida~; aos mais itnm.ediatos processos 
d,e vaporiZ3.l;ão. E outro não foi o resultado do celebre banque!~ 
onde tomaram parte, ao lado do Sr. Getulio Ve.rga.s, os agentes e 
representantes de banqueiros inglezes paulistas e mineiros alêm de 
outrOs magnatas do imperialismo e:x:trangeiro e nacional . 

Sentindo-se, (conforme declarou· em discurso numa sociedade 
proletal"ia), sem o apoio das ma..ssas, 0 Sr. Getulio a.ppellou para c 
ap·oio dos capitalistas. 

Em troco ôo apoio dos banquE>iros a impr~nsa denunciou co::n
prorn.lssos que passa:mos a rememorar: 

1. Sobre a presidencia do D. ~. C. sahiu o Sr. Armando Vida!.. 

2. A p:residencla do Lloy<I. Sahiu o Sr. Guido Bezzi, que -vt
nha. resistindo ás investidas dos imperialistas. batendo-se pela. ap
provaç:ã<> do projecto Ricard1n0 Prado. contra o plano Pitanga.. 

3. A c<~nsignru;ão de um mílhão e duzentas mil saccas de ca!ê a 
H.ard Rand & Cia., feita por interrnedio de :Suma e seus compar
sas do chame.do .. grupo paulista". 

-4, A creacão de um nov0 imposto sobre o ca!ê exporta.<lo, Im
posto ~ destinado â compra de quatro .milhões de saccas pa-r:-e 
queima. Isso equivale a. insistir na. polltica de vaioriZa<:ão artl!l
clal, de interesses dos fnglezes, d<>nos de grandes CJ"edlto.s sobre o 
café e contractantes dos alardoados emprestimos para "a detesa. do 
producto". en1bora altamente p:rejudlclal aos interesses do.s produ
etore!! e c::onsumidorell!. 

5. A transCereneia par:l. São Paulo C.o emprestimo de libra li 
20 milhões. 

6. O a.dllunent() da. execu.;:ão do Codlgo das Aguas, adfalllento 
que beneficia. W! companhias extra.ngelras que exglorem nogsas ri
quezas hydro-electrica.s. 

7. A J"evogação das chamadas "leis trabalhistas", de a eco r~ 
do all.As, com a solemne promessa te f ta. ha. pouco tE-mPo pelo Sr. 
Getulio .a Mr. Sands, presidente das Em11resas Ete-ctrlcas America
nas. que a. divulgou numa. entrevista. concedida. ao "Jornal" . 

8. O a.ugmento de 50 por cento nos fretes da. LeopoldJna. e de 
100 por cento nas passagens da. Cant.a.relra.. Aguarda-se apenas a 
-eletcão do novo presidente do Estado do R!o. Se fOr um destes 
tt-e.'l - Corrêa. Castro, .José Eduardo Macedo Soares ou Raul Fer
nandes - serão ta.va.s contada.a. 

9. O emprestlmo de 100 mil contos feito pelos bancos inglezes 
ou contn.lados pela :fi:nancaa lngleza.s ao governo de São PaUlo na 
forme. de um adJa.ntamento sobre uma. emissão de 200 mil contos 
em apollces feita pelo govet"no desse Estado por interxned!o desses 
banqueiros. .A mesma opera.cão - que coUoca. o Tllesouro pa.ulista. 
e sua escrfpta. l!Ob o controle dfrecto da. alta. fina.nc;a. tnternaciona.l -
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foi feita com os governos de Minas e Rio G~:ande do SuL pois é 
e.ssim que ~s senhores Benedicto Valladares e Flores da Cunha : 
defendem "a pa.trla e a familia" ..• 

io. Ar~hivarnénto do processo contra a~ Sfuionsi:ms, ha dois 
annos dcmnindó o SÓmno dà tnnocencia na. pasta. do senhor SOuZII 
Costa, bein como todqs os proce9Sos existentes na FiscaÍU;açio ·Bari(::a~ · 
ria contra especuladores em "cambio negro... na liSta dos quá.es 
f lgúram gra.lides firmas do Rlo e de São Paulo. 

11 . Revogação . da lei q u~ suppriil'liu a clausu}a~ouro . nÓs coá· 
tro.ctos corn empresas e:z:t rangeiras. Breve será. apresentado, na ca. 
mara, um· projecto nesse sentido. 

12. Não ratiflca6ão do accordo commercial .com os E stados 
Unidos. A embat:z:ada ingleza oppõe-se intransigentemente a. essa 
ratificação. · 

l3. Volta do Sr. Oscar Bormann para Londres, como delegado 
do '!'besouro Nacional. posto de que fôra demittido em Outubro 
de 30. 

14.· Encampação da " Great Western'' ou.gárantia. de juros pard. 
que e5sà empresa brita nnica continue a. explorar e malservir as po-· 
pulações do Nordesté. 

15·. Rerorma das téts que regem as Caixas de Pensões e Apo
sentadorias, adaptando-as melhor aos interesses das empresas . 

16. Cumprimento rigoroso do "schema Oswaldo Ai"a.nha". 

17. F~chamento da A . N. L . e remoç;ão dos oUJ.claes liberta
dores para regiões desertas ou d istantes da capital do Paiz. 

18. Controle direeto da. Central do Brasil, com ou sem o co~
nel M:endonta Lima em sua d!reCção: 

19. O~:ga.nização da "Cia.. de Navegação ·Transoceanlca.'', con1 
gára.ntia. de juros dada pelo governo pa.uUsta • . Os lmperlallstas fl· 
cam, assim, com o controle da cabotagem nacional, violando o ·texto 
ext>reBBo (]a ConstituJcão. 

Desàa maneire.. sem um Partido Na.cional .onde pudesse. abro· 
quelar-se contra a desconfiança. e a deslllusã.o do Povo, o Governo 
optou pelo fascismo e para um opportuno ~olpe de E&.ado, onde 
uma dlctadura. tascbta daria melhores frnctos como coneequsncla 
do pe.cto ef!ectuado. 

Entã:Ó come~a.nim a ser caçados tol!o.s os· naclonaes llbertado
res suspeitos ~ suas acUvfda.des. 

· ·outcla.es briosos do .nosso Exercito. e da nossa. Maiinb~ 'come
ça±a.n,. .a soffrer a. compressão dos commanda.ntes. 

Os capitães Rollemberg, Oest, wãJter. Pompeu, Moésias Rolllm, 
Triffino Carrêa, Amorety Osorio, o co·mmandante Hereollrio Ca!<• 
cardo, o Majo.r C06ta . Lei tê e muitos outros sotfreram reporta.c;êlP.l:! 
offk~sas pelas .suas attitudes tranoas de naclonaes libertadores. , 

·· ~ulsão em. ~~sa. de sargentos e soldadqs! Es11anç~entaé, 
sequestras, pr!sÕes! Eis o !luadro da êpOcà.! E' necéssano eBmaPr ·a 
A : N. L .• Para isto·. o Goierno j ã. 4-!spõe ·de ar~enie!! e dinheiro .. 
Hâ.rchamos pará. (>··fascismo . A! cus'ta de ·sangúe, de attentadoCJ e 
maàsacres, ~ verdade! 
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·.A Constituição é Ullla ameaça ao Poder. E' necessario Hquidal~a 
de novo. Nada de· ·opiniões, na.da de doutrinas. nada de opposi~ 

(;ões! Guena. a tudo isso. Todos são extremistas! Eis o que IJ~n
sa o Governo. Façamos n6s mesmos a dictadurà, antes que ~s. ou
tr'os a façam. Eis a sua "palavra de Ordem". · 

Pois bem, Senhores Deputados, eis agora a quest.ã-9 nos seus 
termos geraes . 

O Presidente da Republica fechou a A. N. L., pÇ)r ser umu 
associação de democracia avançada e ao mesmo . tempo conser-vou 
em pleno funccionamento o. Acçã0 Integralista, ·que ~ uma a~:;;o· 

ci.ição decla~damente contra o regimen lít>eral ~emocratico. Vê~se 
pois. o Presidente . duma Republica de !ibern.l democracia apoiar 
um Par1:ido que ameça exterminai-a. Vê-se o ref-erido Preside:!te. 
tendo como chefe de sua. Casa milltar um menwro da direcção do 
citado partido. Vêm-se os claros do Exercito e da Policia preen
chidos com elementos tirados da Acção Integralista·. Vêm-se o<~ di~ 
tos adeptos saudarem o Sr, Getulio Vargas com a saudação offi
cial do Partido. Vê-se com o consentimento do Sr. Ministro :Ia 
Guerra, um Commandante de tropas mandando. em ordem do dia. 
considerar digno de leitura no seio do exercito, o livro ·de doutrina 
fascista. Vê-se um delegado de policia no acto do. fechamento. d<t 

A. N. L., ostentar no peito o emblema da Acção Integralista. 

Ora . . não é preciso ir mais lon~ para chegar-se â. evidencia. <h 
que o Presidente do Brasil prepara um golpe de Estado :fascista, 
para. que, sob os escombros duma Revoiuc;:ão de cima. para ba\xo, 
possa o G<lvreno afogar os ,gritos da sua impopularidade. 

Sr. ·Presidente, Sl"s. Deputados, por todo este acervo de moti
vas, j(L publico e notorio em todo o Paiz, é que eu, desta trlbun<~, 
venho denunciar o Sr. Pl"es!dente da Republlca, como suspeito ao 
Regimen. 

Se o Sr. Presidente persegue as organlzac;:ões democratlcas e 
conServe. os Partidos :fascistas, eis Ollde o seu pendor se revela 
e onde a Na.cão comeca a tl"erner pelo destino das suas liberdades. 

. Srs. Deputados, rnã.o vos illudaes com o futuro. Ou defendeis 
a democracia ou ama uhã. sereis, perante as gerac;:!ies esta.rl"ecldas, os 
responsavels directos pele.s mlserlas do nosso. Povo. Ou, por um 
acto dec.lsivo, obrfga..es o Governo a ma.ndar techar as portae de to
dos, os nucleos fascistas no Brasil, ou sereis obrigados a espet'IU' 
Que a lnsurreic;:ão das ma.sse.s proclame no ardor dos combate a vi
da ou a. morte da. Na.oão Bra.sUeira. 

JA. o Sr. Austregesilo de Athayde, rednctor che!e do "Dtario da 
Noite" acaba de commentar 0 asl)eeto deste. momento pollt!co. E 
diz: 

Seguramente al~ma ooiSG. estA errada e é necessa.r-to que a 
corrijamos, se de racto Queremos preamar ain~a. por algum temp.., 
·Ó regtmen democra.tica que estamos praticando ha ce.rc~~;: de 50 
annos. 

·Vejo, 'porém. QUe todos cruzam os braços, numa. a.ttltude -passi
va. de res!griac;:ão, esperando tal vez que ·um. phenomeno ·do c~ pro

' duza o _uinagre que sO pode ser fefoo pela. ·vontade heralca dos hc>
mens. 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 15:05- Pêgina 24 ae 223 

330-

Tal como está. a democracia,' ê um enfermo que tem os :$6\UI 

dias contados. 
Ou creamos pe.rtidos nacioil.aes para liquidar os Capitulinos. 

tomados aqui ·como symbolo de um estado de degeneração orga.nic<~.. 
ou assl.5tiremos cedo ou tarde ao cair do panno ~bre as institui
çõea llberaea." 

.Tá se disse nesta Casa que o fa.$cism0 era uma. forma de de
mocracia. 

Irrisão e baJela! 

Vejamos o que diz Mussolini. Reflecti, Srs. Deputados, sobre 
estas innominaveis palavras: 

"Cumpre t1ra.r dos <i.ltares Sua Santidade o P-ovo". 

E nos seus coloquloe com LudWig', referindo-se aos rusaos, eiSI 
ainda uma phraSe digna d e attenção : 

"Entre n ós o Partido depende do Govern<>. Dá-se, entre os ru:.
sos~ justamente o inverso. " 

E adeante. com mais clareza: 

"Somos contra os liberaes, sO>nlos contra os democratas e o 
Parlamento." 

E li um Deputado lntegral!sta em São Paulo que grita com 
escandalo do plena.rlo: 

"J'uro :fazer todo o mal pos1'llver â. liberal democracia''_ 

:t-<ão precisamos mais exemplos. 

O Presidente de. Republ!ca niio respondeu A consulta ilesta Ca
sa. sobre como considerava 0 lntegralismo, em race oa le!. 

O SR. ARTHtrR SANTOs - Ni.o obstante a.s declarações ·do ~ec
der da maioria. de que taes Jn!ormações. seriam prestadas immedla
mente A. C4mara.. 

O SR. B.u-ruft'A LUIWIDO - Mas não p~oa & outra, de
cla.raçGes do Governo. Basta a feita pelo Chefe de Policia. O Sr. 
Felinto Muller suggerlu que o Govemo neguse a. sêde do lDetitu
to Nacional de Musica. para & Accão Inte~eta. ree.Hzar uma 
eolemnidade, por considerai-a instituição contraria. ao regtmen ada
ptado pela. Constituição de 16 de J'ulho. Para que, poJs, mais tntor
m~s? 

O SR. ABGUAR BASTOS - Per!eit.am.ente, allegando que o 
Integralísmo a.ttentava. contra o regimen. 

O Sa. Aa:rHtra SANTOs - Lembro a. VV. EEx. o depoimento do 
Chefe de Pollcla do· Estado de Santa. Cathoartna em :relação âB act1-
v1da.des integrallsta.s desenvolvidas no Esta.dD. 

O Sa. Dm.tOCIUTo RocHA - O chefe nacional do Inte~mo, 
o Sr. Pllnio Sa.lga.do, declarou que a. guarda. do Cattete lhe · fazia 
contlnencla, quando passava.. 

O SR. ABGUAR BASTOS - E nu.ma entrevista. declarou nadA 
ter a. oppOr quanto á. sua propaganda. Essa. entrevista. e o stlenclo 

·- do Governo ante a 1nterpellru;ão -da Ca.ma.ra, são attestados !rlzatJ.• 
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te.s de ~ua cumplicidade nestas acti..-idades que põe em perigo • 
regimen. 

Devemos, pois, continuar em estado :feudal? 

Para quem appellar? 

Surgiu a A. N. L . para comba ter a nossa s1tue.çã0 colonial: e 
foi prohibida á sua pro-paga:nda . . 

No entanto, somos nada mais. nada menos, que uma. Colonia. 
Apenas corn uma. dlf!erenc:a. Antigamente, a submissão dos povos 
era o resultado() da luta resoante d.a. conquista pelas armas. Hoje, 
a luta foi substituída pela gnerra silenciosa de conquista pelo capi
tal, escre.visando as nações novas e submettendo aos seus capricholl 
os povos ainda não chepdos a<> seu estado real de 1ntelllgencla. 

E' este o panorama social do Brasil. 

Estamos escra.v isados pelo imperialismo extran~eiro! E quan
do surge uma organização nacional para. indicar a nossa liberdade, 
sã.o O$ proprios brasileiros avldos de ambição e egoísmo ... 

O SR. Mo'l."l'A LIMA- V. Ex . dá licença para um aparte? Não 
são os proprios brasileiros, mas os cidadãos extrangelros nascidos 
no Brasil. 

O SR. BARMTO P!Jo."TO -V. Ex . é contrario ao fechamento da 
AlliançQ Nacional Libertadora? 

O SR. MOTTA LIMA- Sou pelo fechamento de toda.s as organi
zações adversas ao a ctual Regtmen. se ~ este o pensamento do Qo. 

vemo. 

O SR. BAluu!lro PtN"ro - Havendo a COrte Suprema decidido 
que a. AlU.a.no;:a Na.clonal Libertadora attentava. oontra os princlploa 
da. Constltufçiio ode 16 de Julho, as ~cusações não mats devem ser 
dirigidas ao Governo, e eim, âquelle Tribunal. 

O SR. MOT'l'A LIMA - E' la.mentavel que os mesmos elementos 
que provocaram o pronunciamento da. Justlca. contra a. Alllança 
Nacional Libertadora., não tenham a.gldo no mesmo se-ntido quanto 
â Accão Integral.lsta. 

O SR. B.uuwro PINTo - Eu. no Tribunal Superior de Justiça, 
tive enseJo de emlttlr parecer sobre a. Accã.o Inte~roJlsta. Tra.ta.-se 
de agremiação partidarla que obt.eve reconhecimento em face do 
Codlgo Eleitoral e tem concorrido a todas a.t. eleições. 

O Sa. MO'l"l'A LIMA - VIsa. entretanto, assumir o Governo pela 
violencla. (Trooom-ae nt.~tmeTosos a.~rtc1. O Sr. Preriàente, fa.zeft.<lo 
1oa.r 01 tvmpa.m:Ja, recZQIII'I.G a.tt~nçâo. e a&verte ao orodQr qwe ut4 
qu<Ul c fíndalr a hl.lra do E:x:pecl~nte . ) 

O SR, ABGUAR BASTOS - ... que se mancomuna.m com os 
polvos !lnanceiros. para apertar, nos pulsos dos braslle~s livres, 011 
grllh6es doa escravos . 

O Governo da Re:publica., pelas suaa attltudet~, deve preet:ar • 
este ca.so esclarecimentos immediatos, dando resposta ao requeri-
mento formulado ao Sr. ·Ministro da. Justiça. · 

Ei qualquer que seja a resposta. tlquem os ~acclonarlos sn
. bendo que na frente dO mOVimento naclonaJ~l!be~tadÓr estão todOI'I 
os saldados da Patria e na rectaguarda, esperando a aivorada das 
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cidades, toda a massa. popular dos campos, dos rios e das monta
nhas, trabalhadores anonymos das províncias .e dos sertões. força 
que ha de impulsionar amanhã o rythmo da nossa· gran~eza e d" 
do nosso direito, em ser o povo mais nobre. mais livre e mais ft'llz 
da A.merlca. (Muito bem. Pahnas . O orador é cumprimentad-o). 

O Sr. Presidente - Tenho sobre mesa tres requerimentos 
de informa<::ões que vão ser lidos. 

são &Uccessivamente lid<>s e .postos .em discussão 
os segujntes 

N. 118 - 1935 

(Primeira. Legislatura) 

R ectueremos a V. Ex. que o Sr. Ministro da Justioa, por intet>
medio dos· governos dos Estados do Rio de .Janeiro, São Paulo e 
Rio Grande do Sul, informe a Ca mara dos Deputados do seguinte : 

1 • - Quaes es favores estA\doaes e munlcipaes de que go~m os 
matadouros fr.-igoriCtcos extrangelros? 

2.o - Quaes os impostos de exportação incidentes sobre os pz-,:,-
ductos e sub-productos bovinos? · 

3." - ~ existem nos municlpios matadouros exploradO$ l:)O:t' 

companhias na.c!onaes e quaes são elles? 

4. • - Quaes os impostos ou contribuições, taxas esta.doaes e 
municlpaes pagos por eeses matadouros naclonaes e pelos extran~l
rOl;? 

Sala. das Sessões, 27 de .Agosto de 1935. - ...trth-ur So:nto8. -
.B~ :B'Drle•. - Clhmtlano Mac11.114o. - S<nn.pc~Q (};x-rta. - Sotaà 
Leã.o. - .Acurcio Torre#. - Octcwfo da Sitwtra. - .Pmhd.ro OJw... 
oa•. - Nicola-u Vergueiro. Ptlu14 8~ Neto. 

O Sr. Arthur Santos peço a. palavra.. 

O Sr. PreSidente- N11. :tor~ do Regimento fica adiada a 
diSCWISÍÍO. 

N. 119 - 1935 

(Primeira. Legislatura) 

Requeremos a V. Ex. que por tntermedlo do Mfnfstro da Fa
zenda seja a ae.mara dos Deputados !ntormada do seguinte: 

1.• ~ .A q-uanto monta o Imposto sobre a Rend:l. pago. resp~
ctivamente, pelas Companhias extrB.llgelras de Mataoonros fr1gori
cos. em cada; anno, 11: partir de 1925 até o corrente anno? 

Sala d!l.ll Sessões, 27 de ·Agosto de 1935 . - ..d.rthur Santoa. -
Bia6 P'Drles. - C'hri8tlano Macho.~. - Bam.pa.w Oorréo.. - Octa
vio da Silveiro. - Souzq. Leá>o. - Acureio Torres. - Pmheirt> 
Chnncu. - Nicolau Vcrgueiro. - Paula Soa,re8 Neto. 
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O Sr. Arthur Santos Pe-~o a p:~lavra. 

O Sr. Presidente - >:"a forma do R.:•gimento fica adiada a 
t,lil!C\.lS~O. 

X.. 120 - lU35 

Requet·emn~ a , •. Ex. (JU<' pm· !nternwtlin do Ht·. :vtinistro dn . 
• -\p·icultUI':t ~eja :t c:~tnUI"U ~los Dl' JlUta tlv>< informmJ:.t do seguint": 

1." - Qwmtu,.; m;tt<tdout·os frigorifieo>~ extr:1nge-iro~ existem 
· aetu~o.lmente no Bt·asil? 

~." - Oncle :<c acham situmlos cs:<~'" matadouro>:? 

· 3." - Qu•tl a ton,•l<lgem dt• carne que cada um d<'ll('s cxtJort,L "' 
'I ual o seu \'alor por tonelad:t? 

4.o - Qual ;t <tuantíclacle ele g-ado que cada um ahate para o 
con~urno interno? 

i\." - Quae:< a:< <JUantida<le><, <!m ki!os. clf'><tinad.:ts, mensalm€'n
te, n cada mt'L"t·ado interno? 

6." - Se o~ mnturlout·os frig-o!'ifieos faln·it•ant xarque P<tt'a. 'con
l<Umu lntE>rno? 

7. n -QU(' f a \'UI'(>" <]U. l"nião Ul'Ufl'UCl1\ VS m:LtatloUL'OS fl'igcWi
J'i<•OS extrangeiros·~ 

S." -Qual " ~<itUa<;ão le;.:"tt! :,:ol• " JH>nto <1.· Vi!<Ül h~·;::lenico, rm 
que :~e enc0ntra " mat;ulom·o de ).fende!<'? 

!!." - Se e:<S<' m:~tadoUl'o l'l'""""u intimar.;ües du :\1lnistel'io tla 
.\g-rlcultul·:~ Jl:u·;t "'atboCazer l•xi~enda:< de OL'<lt·m te<"hnica ou h~-~~de
ni<·a e se a~ cunq)l'IU '! 

10" - Xu (•aso (1,. niiu as h:t\'L'L' C'UlllJll'Í(lo, <tue sanc;úes applicuu 
" ;;o\'el·no ao n•ft·t·id" ma btdOUl'O'~ 

Sula da~ !->es,..ii<•s, :!7 dt' A~-:"u~to dt· 1~•:~~- - .-lrtlmr Santos. ·
T?m Port'"'· - ('hri.~/i(lt/fl Jrrtcha•T•I. - ~'liiiJ1ai-a Corrêa. - ,<:Jnu
::n J.r•rio. - .:lc:ureio 'l'urrr·.~. - Octa.1.'io tl(t ~Urcira. - l'inl~<:iro 
f'httf!lt/1, - ~t[i.c·rll<lu l'cr(fll<'iro, - Pnr1lcz Nol'r.rr>~t :Veto.· 

O Sr. Arthur Santos l'e<:n a palu\'ra, 

o Sr. Presidente - Xa forma !lo Rt').dmento fica auhL<la. :.! 

<liscusmh'>. 

De-vendo <tUsPntal'-se n ~r. Deputado Ct·atul!anu de- Brlto, d:t 
Com mis>lâo ll<" Fina m;as. nomeio pal'a suhstituil-o, ' ' requerimento 
do PL'I?->l!dente cln m~>,.;ma Commi~:to. o Sr. Deputado S:~muel Duarte. 

O Sr. Presidenté - l~::;ti• finua a hm·a dt>stinarla {LO Ex-
P<:'dlente. 

Vai-se pa.<•sur ú O•·dem do diu.. (Pitrtsa.) 

Comp;u·ecem. mal:-:, dura.nte a. hora do l'.:xpedient~o• os Srs.: 

'Lino Ma.ebadu. Magulhães de Almeida. Pires de G<l.yoso, Freire 
de Andru.de, FigueiL·edo Rodri~-:"ues, Alberto H.oselli, Gratuliano Brit->, 
Ruy C<ll"nelro, ()zC)l'fo Bo1·ha, Ol·l:u1du _\r•tujo, Deodato Maia, Mel
cl'li!iedek Monte, ClementE' M•u·iani, Ct''l:tl' Tinoco. Alipi.o · Costullat, 
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Fabio Soorl·,. Carlo:; Lu;o;, \Vashington Pir~s. J oão Penido, Maced" 
Bttencout-t, _.;.b('Jardo Luz, Pedro Versara:. Vieira ·Macedo, Gast::i.o 
(1(! · Brito, Fmnça r'ilho, Paulo MArtins. ( 26 .) . 

Deixam <le compa1·ecer os Srs. : 

Ribeh·o Junior. Deodoro de Mendonça, Ola\·0 Oliveira, Jehovah 
:Motta, José Gome .... Botto de Mene-~es. Odon Bezerra., Barbosa. Lima 
Sobrinho, Mario DO!l1ingues , Oswaldo Lima. Severino 1>fari7., 'Mello 
Machado, J. .r. Seabm, Altamil-ando Requião. Pril!!CO Paraiso, M.n.
~,-clhiies :-letto, Oct:t'\'lo Man~:tbeira, .As drubal Soa!.·es, Francisco 
Gonçal'\'e~. Nilo Alvarenga. Martins &>ares. Cleroente Med.rad<.~, 
AdeÚo Maciel, Augu~o~to Viegas, Juscelino Kubltscheck, Negrão ele 
Lima, .Tos(• .-\lkmfm . .ToMé' Bernarclno, João Henrique, .Tacques Mon
tanclon, AIJI·cu :;lodr(o, Paulo Nogueira. Santos Fllho, Oscar Steven
,;c>n, '\'t•t•gouc•iro Ct>Hau·. Cindnuto Bt·agu, Casu·o Prado, H yppolit..o 
do R~go, TcJx(•la·a. Pinto, Gome>' l'"erraz. Meirn ' Junior, Aureliano 
Leit<", Miranda .Junlm·. Horado J.afer, Carlos Gomet~ de Olíveir.l, 
Renato nar'bo~<~t. J)f>ml'trb Xa'\'ier. Fanfa Rl.ba~. Abilio de Assis, 
R!ca.rüo MaC'hnuo, PNlro Rach~; Roberto Simorisen, Vicente Gal
liez, C<lrdO.'SO Ayres . (54.) 

ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente - A. lista. ele presença ru:cusa o compare
cimento de 240 Srs. Deputados. 

Vai-l:le nroceüer íL votndio da. m<1tcri1\ que se ::tcha sobre a mesa 
e da consta.n to da Orõem do dia.. 

Vão sct· ju!);ado:l ou não objecto ele delibet·a~ão dois projectos 

Süo. !IUCceAA!vnmen te. lidos e conslderodos objecto 
dr clcllh~rnr,ão o!! ~<>gulnte!!. 

I'ftOJJ«:TTS 

X , :!03 - 1935 

n~nroanlza. D qua.::-o rlu /H'Jflll>flt rfc f'lllar;;õcs do Dcporlamcnfo d'>s 
Corrr.lo11 r. Tl'f,.l/f'fiJIIa.JII 

(Et!t.ntulo, 30 - Finum:u~. ~2:! - 1• Leg!slatutoa) 

O Po<lt>r Lc.rdMiuth•o lleN't'tn: 

Art . 1." O quutlro do~ tuncc lonn1·ios de. csta~ões do Dep:ll't a· 
mento dos Corr<>IOI< e Telt'Jn>npho!l. de que trata a. proposta orça.men
tarla. do Poder l~xecutlvo. ()ara o exerclclo de 1936, será organizado 
du. se~;ulnt~ :mo.nclrn: \'lnte e cinco teles;raphistas-chefes; duzentoo; 
tE.olegrnph!l!tas tk> prltneil'a cln.sse ; quatrocentos e clnc'oe•nta. teleg 1·a · 
phlsta.'l de ses;umla. classe ; stoiscent os e c!ncoenta telegraphistas d•.• 
terceira clal!se ; noYecentos telegraphistas de quarta. classe;. e s<!
tecentos e cinC'oenta e cinco telegrnph istas de q uintn. claSse. 

A rt. 2. • Os t elegra:oh!stas a que se re!eN o artigo anterior do 
presente decreto nlio terão direito á gratifica~i'lo provisoria de qu~ 
trata o decreto n . 8, de 3 de Agosto de 1934. · 

Art. 3. o Ficam extinctos os actuat'll lugares de praticantes ~~

plo~:l.dos de · telegra})hin. e diaristas hflbilitados no m~Jrio Serviço 
do D!'pnr ta.me.nto dos Correios e Telegraphos, .4evend~ os - ~us c c-
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cupantes passar automaticamt>nte i't cnte~::oria de telegra.ph,iataR d'-' 
quinta cla~e. 

I'ara;;rapho unico. O!< dim·i.-;ta.s hahilitauo~ de que trata o pn'"
sente axtigo, >~ú tet·ão aC'ee><so ;.., quana cla~se satisfeita a ~X:i;.;encia 
do concurso. 

Art. 4." O \ll't-~entlc' dec1·eto entr,u·á em Yigor a prirne.iro de 
J:meil'o de 1936. 

Sala da.s Sessõ('"'· :!7 õe Agosto de 193~. - D«m.ocruo· Rocha. 
Fcrnaru/c.~ Ta-vom. - .f•)sé 'tlc Borba .. - Plir1io POin]Jt:i!' .•. 

J~tstificação 

O ]n-ojecto nZio <•J'!Pa empreg-os. não aug-menta o numero dos 
funccionarios, não !:'l<·~·a venctme-nto><. nem exige qualquer accrer-;
cimo d~ despet<a. l·~ cçrrige uma ~nomruia. QUe é ·o pesaclello de 
umtl. clnsse e tf'm ato' )}I'OYOCaclo o d(•sassc><•t>!.:'O na a.dn1inistra~ão. 

O Poder Ext·c·uth'rJ propoz. nas tahellas üo ;l'!inisterio da Via~ão, 
o seguinte quudt·o: 

Verlm. ~· - t:<>l'reius e Telf."grapllus - 1. :Pe:;:!oal: 

I) Vencimenlu:< oi" pe,.,<~oal do qu:t<lro: 

10 telegra.phista:<·<·lwfp,.;. ]~: 21J0$000 1!12:000$000 

80 telngraphh;ta!< til' •• 1·la~.H{' ~ H:4110$fl00 1. 15:!: 000$0(10 

~i5 tel<'got·:tph!Htas clt· :!" dm:se. 1~ :OOOSIHJU ~.300:000$0.)() 

4!!fl te le~r<t ph i:<t: t,. ill' !\" 1~l;tN."4:~. ~I: 61111~0()11 4. 03:! ;llilO~HI(III 

640 te> lf>~t·a ph ista~ ..... -1" <•la!<Sl'. ~:UIIO~Ollll 5.120:ooosooo 

!100 tc>le;:Ta]lhi~ta>< d•· -. ·• C"!:U<Hl'. 5: 1140$UUIJ 4 .536:fJIJ0$00:) 

Temo;.;, J)()l'ln n lu. um total ele :! .!~2~ t('lt·~;"J'aphi~t..'ts con1 uma 
Ut':<]ll'S:t annuul th• 1);. a:l:! :oon'.:ooo. 

:\fas ainda hn. 11'1 l>I'IIJIOSt:l do Exc>cuth·o, na mesma. verba 
do :\flnl~te•·lo ela \'l:tt;âu ICnrreius e TelegmphoH), no titulo I 
l'eH,;onl. :1 suh-c·un>'i).;'na-::io; 

4 - Diar·ü:tn>< e memm!L'lt:u·: diver::~os. <lt• accôrdo com as ta
Lellu.s appt·ovuda.: ]!elo Ministro, em cumpt·lmento do disposto n() 
nl't. 193 !lo Re~;"ula.ntento, 18.500:000$000. 

J>or f."ll~<l suh-c:onsigi!adí.o, correm ainda os \·encimentos 
r!as), de 'i 50 vratic·antes (Jiplomados e 1(1;} <lh1rhitao:; habllit>J.clos 

(dia
e·da 

segui-nte maneira: 
550 _pt·aticante!l cliplomados. 

105 diaristas hah!lltndos. . 

~: 600~()()() . 1. 9 so: 000$00() 

a:cuD$00~ 37S:ooo$oo~ 

.l!. 3!)8 :000$000 
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Vê-se, pols, que a despesa ~loha.l do pessoal de estações é a se
guinte, actualmente: 

De telegr-à.phistas-chete a telegraphistas de quinta-
classe . _ . . . _ _ . . . . . . . . . . . . . . 

I'roticantes diplomados e diaristas habilitados. 

Total . . • 

E 0 numero dos en~prega.dos ê 2.980. 

18.332:000$000 

2.358:000$000 

!!O. 6~0 :000$000 

O projeeto mantem o mesmo numero de empregados (2.~ 80) , 

fazendo desapparecer os 550 pr-<~.ticantes diplomados e os 105 dia
ristas habilitados, que se transformarão em telegraphistas de quinta 
classe, .sem augmento de despelõ(l. no or<:amentQ. Porque, se cres~e 
a. despes:l. na sub-<?onsigna~ão "Pessoal de Estações", deixa de 
existü· a despesa na sub-consignação " Diaristas e mensalistas 5i
versol!, etc .. , e na sul:l-consignação ';Para attender ao pagament·:J 
de gratl!icação provisoria de que trata o Decreto n. 8, de 3 de 
,A.gosto de 1934" • 

O projecto estabelece o quadro infra: 

25 telegrapbista.s-chefes. . • . 

200 telegraphistns de 1' classe. 

4l>O telegra·phistas de 2" clnsse. 
GiiO tdegraph!stns de 3" classe. 

900 tele.r;r<~.phi::;t:ts dt> 4" c·lasse . 

755 telegrutJhistas de sa classe. 

2.980 Total: 
Deduzindo a despesa dos 

800 cargos extinctos. 

A elevação appurente seria atê. . 

19:200$ 

14:400$ 

12 :o o os 
9:600$ 

8:000$ 

5:040$ 

480:000$000 

2.880:000$000 

5.400;000$000 
6.240:000$000 
7.200:000$00!1 

3.805:Z00$000 . 
26.005:200$000 

3.088:800~000 

22 .916:400$000 
A despesa actual. na Pl"oposta. orçamentarla, conforme discrl

mlnac:ão anterlor, monta a 20.690:000$000. Teru-.se a impressão dll 
qui.' o Pl'ojecto acarreta. um nu,;mento de 2.226:400$000. 

Or<~., maior de que tal quantia t; a· do dlspendio com a gratl!í
ca.c;ão !)rovisorla üe que trata. o Decreto n. 8, de 3 de At;osto de 
1'934, e para cujo total a proposta orçamentaria de 1936 consign:~ 
9.600:000$000. 

De accôrd0 com o Decreto n. 8, <1& 3 de Agosto de 1934, os tele· 
graphistas pelo mesmo beneficiados recebem as :seguintes gratifi
cações mensaes: 

De 1 .. classe. 

De 2• classe. 

De 3• claBse. 

De 4• classe. 
De 5•· clasae. 

100$000 

100$000 
100$000 

138$~8 

150JOOO 
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Os propriQS pratioontes diplomados e os diarist:u; habilitados 
percebem a citada gratificação proYisoria . 

Pelo projecto. ces~ard. e:o:sa despesa e os recursos orçamenta.rio.s 
para · a. ·mesma estabeiecidos s erão derivados para a sub·conslgndção 
de.'ltinnda ao pessoal <I e est.~~ões. 

O projecto reclama apenas 2. 226 :ooos, ficand o ainda um sold·> 
orc':amentari0 de 7 ; 3i4:000$, na dotação destinada á gratificação 
r•l'O\'ÍSoria. 

Os poderes puhli"M estão E-m divida. com o pessoal dP estações 
do Dt'partame1nto do~ Corrl?i'os e Tele~-aphos. 

O Decreto n. 20. 8ã9, !le 2G clt' Dezemhr0 tle 193l prometteu, no 
, urt. 203 de seu Re-.gulnmento. que tomaria o Go\·erno providencias 
complementrlres á. or~anlzaçfio do Depart..."tmento . E. com e!feito, os 
Decretos ns. 21.380, de 10 dE' Maio de 1932 e 21.758, de 23 M 
Ago~to do mesmo anno. estahele<'E'ram medidn:< co.mple.mentares em 
bene!lcio de pa rte elo pe!':<oal. 

Todos os pratic<lnte~ do:< Corrt'ÍO!< foram aproYeitndos como auxi
UnrE>s de 3• classe, com melhm·ia <lt> condi<;~s. 

:lfns sobre o~ pratic:>a ntt>s diplomaàos e di<tristas habilitados do<; 
Tele~Taphos. fiC'ou n)lPillU< prornl!'ttido que ~<E>rlam apro\'eitados como 
telegraphhd.a.- cl(> ;.• .-la!<sc> n t í• a c>Xtin <·t;ii <'• C'ompletiL elo qundro em 
I(UC fígUrõ\m. 

Por outro lado. o quadro do!< tt>le:;:r:~phil;tns ;; tão defeituosa
mente Ol'A"anizado que 0 Ministro .José Americo de Almeida, em ro
latorio, che~;ou a d.,r.Jat·lu' que Ma promo.::ão nelle tornavii•o;e <·orno 
'que um premio d<' 1oteri:.1.", accl·escentdndo; "'ainua mellmo que 
ema.nnJ!se d:l. .m.'lis )>erfelta apuração tle merecimento, tinha o de
feito de destacar, apt>nM um elemento de ca.da clas:~e, onde a. maioria 
estaria. con<lemnada n ni'to n.uf<'l'ir esse lM'ne!lcioM. 

Em toda. carrei1·a, o e~timulo elo !unccionario é a promo<:iio. MM 
e~e justo premio ~ qual<i impossl\'<'1 no quadro dos tclegraphi::stas, 
em !lUe os !unccion:u·io!! tlemor:ull rloe?., quinze, vinte annos em uma 
categorL'l, sem esperanc:as ele Pl'ogredir . o.~ telegraphistas nii.o plei
te iam eleva.çâo de Yt'nclmentoH e dll'lpensm-ão de bo.m grado o ahouo 
pr~>visorio se lhes !O r aberta a possibilidade tla promo'çãu. 

Um dos grandes males dos Telei:t'aphos naclonaes é exactamentc 
esse: o dcsa.nimQ em que mergulhou o pessoal de estações, princi
palmente os moc;os que, occupando os cargos lnicia.es, nada esperam 
do futuro da. carreira. · 

O projecto reforma o quadro, equilibra 0 etrectfvo das classes. 
elev:mdo o moral abatido, o espírito a·escrente do pessoal. 

AJ>provado que seja pela Ca.mara e sancclonado pelo Sr. Presi
dente da. Republica., terá inaugu1-ado uma campanha de bOa. von
tade em um dos mal~: importantes serviços publlcos do Paiz. 

L&C!Sl..A.ÇÁO C'ITADA NO PROJEJCTo 

· Dec-reto n. 8 - de 3 de Agosto de 1934 

Approvo: o reiJ'I/UJtmento panr, applicação- do que ài8põe o Decreto 
n . 24.768, de 14 de Julho de 1934, e dá outr~ ,n-o~. 
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~ · O· Presidente da Republica. llos E s tados Unidos do-Brasil, ntten• 
dend0 ao que expoz o Ministro da. V iação e Obra ... c; _ Publicas e, 

Considerando que a applicac::ão elo credito a be rto pelo Decreto 
~. · 24 . 7~8. de 14 de Julho (]o con·ente anno, póde dat· lagar a . du
\"Ídas de interpre_tação; 

Considerando que as (1isp osi<:ões eontida~ no u!·t. 1!13 do re
gulám.ento ·approvado pelo Decreto n. 20. !159; de 2G de Dezembro 
de IS31, não ·podem ter e~ecuç:ào immedic\1<1. }){)r i.'<so que IL ex
tensão e a complexidade dn mateda exig-em um cl"tudo ca lcado ~111 
dadas ··concretos - que ainua não f oi fei to; 

Considerando que esse <!studo ilemanda o l)J•n?.o de alguns mez~, 

para 0 a~sentamento <le hn,.es q ne t·e;;ult~>m dE' um trabalho defi
nitivo ; 

Considerando que o Decreto n. 2-L 'iSS. de H de Julho do cor 
rente anno, prevti o caractE'r d e emergen<,io. que dfi;ve I>res idb· {t 

nppllcacão do credito por ~lle aberto, tanto que cst:thelece no •.tr 
tigo 2° que, emqunnto niio R c );lroceder (L 1·evlsão do"' quadros. ao; 
vántagens de que tra ta o art. 1o do m<>!"mo clí>(Tcto ~erão conc··~
didas a titulo lle gro.tificaçiío, 

Art. 1.• J:o'icn. approvndo o r egulamento que ~om este. hab:n. 
a~s!gnado pelo Min istro da Yiadio c Ohr:tl'l T'uhllc.a.". Pl\l'>l applí
cac:iio do credito d e 4.000:000$0()0 (qun.tro mil contos <le r~Lq). tk 
CJUE' tra~ o Decreto n . :!4.76l!. <lc 14 de Julh<J do cor1·e nte anno . 

.Art. 2.0 As '\'<lntct~<·n~ rwc,·istas pelo c!tadtl l't',1.'1lla ml.'nto S('t-:"w 
concedidas a titulo <11' grallficac::iío }ll'O\'i>'e~l'i:l . 1\ut-:1nt(• ;;; mczc~. a 
Jlnrtir de 1 de ÃA'O~to tio l'IH't·entc a nno. 

J'arngrapho unlcou. Dt•1H1·o clE>ssc ]Wa:f.<l o ).Unl~li.·J·lo da Vla~ií.• 
P Oht·m• Puhl!C:tll lli'Opot·il au O t)\'C'l·no a nwlho•· !fu-m:L tle C\:.r 
c umprimento no C\U(' •li>'p<'>t· 11 :u ·t . 1!1:\ dn n·~ul:t~ul'nto :1ppro\'llllO 
t•('lo D~cr-l'to n. :!0. Sa!l , d•• :!I: tle- J)Pz(•mla ·o .!t• 1 !1:1 1. 

Hio t!" Janeit·o, :: d<> A;.:;o,.;to •h• l !1:1~; 11:~" •la lml(•t•~·ntlt• r\C'iu ·• 
46" dt~ R€'pubtlcn . 

GP.TI:l.TO YA!lflA:; • 
• l(nnJIIt'.~ tln;t Rris. 

Art. 1." As f:TI.ltifkac;líe~ ]n·o,·i!'IUri;l,. n que se l'f'fl:'l'{' n Decr~.>to 
n. !?-L 768. de H de Julha d t) l !1:14, Nt'rào ahoncu lw'l de :lt'dinlo ·com 
us tabt'!l:.ts annE'xa~. 'uh"t'!'\":!ndO->!e p:u·a ,.;u a !ixa.;iio a~ ::IE',!;Uintt-s 
normas: . 

a) os pr·nÜcnntes diplom a d os e diaristas (•om concur~o serü.J 
grupu.dos eru. duas C(ttegOJ·ia.~. sentiu fixada "'m 1 r.~ouo :L uial'la to t··,t 
tios q ue lH'estam os s~:us ~en·ico,; em apparelhoR .. .Baudot ~ ou "Ra
dlo " e em 12$000 a. dos que e::;tejam sen·índo ~-m appul·elho~ 

" Morl!e"; 
b~ o mesmo criterio set'á. adap tado pat·a ·os diaristas em geral, 

ii1en~eiros inclusive, que se achem e m set•vlço e!!ectivó àe :tppu-
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relhos,- !:lendo a.l·bitrada eUl 14$0()0 a dittriu total üos que trahalhani. 
em a],l}):lrelhu:> "Ba.udot" ou ··Raclio'' e ~m 10SOVO a dos que sir.vam 
em apparelhos "Mm·se"; 

c) ns gratificac:ões ll:J.r.:l. o.s ml."m:ng-eh·os do servi<:o ue entrcg:t E

cutros que não os de ;ülparelhos serão est.'l.belecidas de modo a que 
ali diarta.-. resultantes obedeçám ft seguinte escala ascendente: 5$. 
í$. !JS, 11$. 12~. 13$ e 14$000. Nenhuma gratifi'cn~ão attribuida a 
el<Ses dial'istas set-;t inferior a. 2$, nem superior a 3$500 dia.rim;; 

€1.) ns gratific:H~ões .(]Os guarda-fios e trahalhnclores de> linhas 
serão ~~tahele<'idns de modo n qu,, a,-, <liari:u; resultant<"s fiquem 
~:~;:rupudus em 8$, lO$ e l2S, Rem que. enh·etonto. o;; au~m<>nto;.· 
~ejum inferitn·eK. :1. 2$ ou .supe1·im·~o•!< a 3$500: 

c) os C:tl'telros-auxilinr<>s <h DhX'c tori:1. Re:..>ional flo DÚ:t!'Íct J 

Feden1l t> os serventes de 1" cl~ts!le com func~ão cffectiva no tra.re~=:o 
po:stal <lt> toda.<: as Dil•ef'tnrias RE·g-iunaes do Depl'.rtamento tl'ri"to 
gratíficac:ões COl'J-espon<!entes ;t :!0 % <lo.s \'enc:imento;; r'[Ue aNual
mente percelli'm; 

f) aos cnrtt>ko,.;-auldli;u·c-:-; <b Dh·c-ctol'ia Re~ional de São Paulo' 
e das Directorias Re>~:"ionaes de 1•. 2', :~· c 4" c)n!;,.;e.s. hem como oi; 
,o;er\·Pntt>s dt> :!" <·la.-:sC" •·om furlPC:iio eff<><'til':t no tl'afegu po~tul de 
tnd:ts as Dit'N·tm·i:t:< H<•giona<'s. se1·iio m·bitt·ada~ J.{l'atif!t·n~õe;; · cu!'• 
r~:>.spondentcs a :10 % <1"" \'('JWimentoH que :wtualm('nte percebem; 

n) a r;t·atifl<.>tLC:fto paga :wtualmcnte ao ))es~oal que serve no 
corre>io amhuiant~ (offki:les, :tuxiUai'N<, !<E't·ventf.'!! c pN·nn!tt-;~) l<E'r<t. 
augrnc-ntacla d<> :!S diai'Íos. 

l'~u·af(rapho unko. O au~:mt>nto a que se rcfeore a allnt>a. pl'<'

t•t>dE'nte corr('rÍl. poJr <•ont:L dn. >~Uh-con~ignnc:ão n. 5 - c·onsignru;iio 
"Pcssc.:tl'' - ye•·ha :!" do IJJ'<;:tm(•nto do Mfnl.~tel'io du. Vl.açilo c 
Obra~ Publica~ p:u·:t u t•OJ'l't'lltc. c-xei'Cicio. Xas demais Directul'las 
ltegoionacs em quc houvt>L' o :<l•l'\'lço tle <'Ol'l'clot~ :unhulante;;, e~!l" 

uu,gmcnto <'OI'l'l'J'[J, ~<'miWC qU<' f•1t• possi\·ei. pot• contn. dn. referldl'l 
.~lJ})-COZIRlgneç:i:o. 

Art. 2.4 Terão <1h•eito f\S f(ra.tltlcaçueR provlsorlas de que trata 
n artlgo :mter!or, os >~Pgu!ntes !unccionarlos: 

a) telegraphlsta..'l ele 1• n 5" cla3ses com funccão no trnfe!l'a 
telegrnphiC'o ou no!l sl'J'\'ic:os m:~.ls direct.'lmente n. ellc Ugados: 

b) diaristas diversos, com ou l!em 
apparelhos telegTa.:r>hlcos, telepbonlcos, 
rnachinru; em sala1:1 de aJPpa:rclhos; 

concurso, em serviço de 
radiotelegTaphfcos ou de 

c) mensageiro~ e 11erventes de linhas e estacões; 

d!) telegra.phlstas da rede telephonica e tublsta.s da. rêde pneu
maUca da Capttnt Fellet·ai; 

e) gun.rda.-flos dlnrl~tas e ttabn.lhadores de Unhas telepho
n!caa; 

J) tuncc!onar1os {lo Cor.rE'Io .:~.rubula.nte das diversas Directorlaa 
Reglonaés; 

g) s~nte.s com íuncção etfectiva ·no trafego posta!; 

h) ca.rteiros•a uxlliarea; 
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{) auxlllar"~ int<.-rin''~ tr,r<,-raia) <! dlâri~ com fune<;ão eU-e
<::ü v a lW u-a!~>l:l) po~;tal; 

f) op~,ra.rl.o;-; ~~ ~~prt,tJ<iJl:r-:; •.lml <;ffiL·:na~. 

ArL Z."' ~~, TkrfuJ tl!r-,~h.(J :1. p.-~r(·"=pçã(J d~~ rt.ugrt'l(!nt<J; 

a) V:1«;;;r:.JJh!;st;.us-c:l1<'1"' '"· Ii''' )>;,;u quO: a>; sua.os !unrcç•j<:-n no trz · 
f,,~., j4 11-J.~,;s dfu., <Ilr<!lt•J " ~~-:<UH•·"';i'í<·~o; r''~ui;u-.wntxr"'s: 

/,) t<,Jc:gr:.t.lJhit~t:J.J! tl" <JUtr!lt; <:la~~"'~; no <l•~,;.;.mp<mh<J d.,. <:arg<J <?m 
(:tJmmbs:"l:Lo, t;(Jrti gt'a.Ufil:~1<;iirJ J.ii (·~Jn.o.;i~ru,cJ::i. -n(J re;.:ulument(,_ <~Y

<;l.1J{;W) t<:it:J. z,;,.r:t r;;-; 4 u., :><·rv<•m •·m DirH·t<JJ'iots J{(·~ivna(C~ <h ~· <: 
4" d:t;;~S<!; 

t:) tele;:r:.t.tJhh;t.:v-5 llc· J' '• 4" dasH.o,.; 'l ZJ<· <-HteJ:tm S('r,·indo r:m 
:u;r-ncla IJU <::!l:ú;fvl <l<: <·au·~<JI'i« lnf<·l'i•rt' á ~;uu <:Jap,f;<:; 

d) ;{tJ;ut,l;t•!1<n! lliaJ'lxt:JO> fJU tJ•:;I,:.Jh:ttJ()n,z;, "(lm di:J.Tills ~:ntrr• 
~$ " 12,, <JU<! c,:;Ud:ur. H<•r·vin<l•• no •·llc·ar·l{•> •l•• tr<:eh<• <!<: linha entr"' 
l•.caUdadl::X dé vl•1a J'(•lc.t.t!v:. rm:ut•· . b:.rat;t, ht·m t:omr1 :.quc, JleH q 11-. 

lr• l'''''<:<:l;,<:ndo :•t~ t·~:f•:d<l:ui 1U:u·i••~"• t<·nh:nrt a :-téU <:as·~o tr~c:hO!I <\~ 
ilj)(:l'll1ti lJm Oll I]UUJ.! l'htldU<·lot•f';;, >WjaTJI <•:il<•K <)<• t.:it'I•Uit<J <m rlr: 

t•am!l.l; 

<'J ldf'l(l'âfJlJ1Hla1! d<: <tualqu<•r "I:Ll-41<1· oll dht·Íl<l<'"' 1-m w·t·vi<;o tl.
~:ilcd[>l••rlo KUJ<:-ll••~ a hot•al'l<Hi I.unwr:r ti<'<>>< H~rn olwh~<t<:i'io tlc.. tr:L· 

!.:.Um ''"" rlorn!n.I{O>f '' f•·t·lu•l''>~: 

!J l<,J•·grr~J.,hiKln;; .-ujaM ••<JIJ<Ilr;llt·H d<• xau<I<: níit) )Jr·1·mHtam um 
K<·t·vl·~~· u.ctlW> <•llJ apw•n·llur <: <l<•lX<·m. ai"Hlrtt, <h• u [rt'<•~c·ntar rendi~ 
IIW/Jl<J :tpi'<,(:JstYI·J; 

Art. 4." Aw duvld:cH <til<· I'<Jt'<•ru HU>~dtadas rr:< :.ppli<"a<;:i.•J ,;., 
Jll't•lll'U lt• I'<•Jl ~Iwn•·n l" H<•l·ito l'<•>wh•lllaH pt•lll ,,.Jinl~ll'o <1:. \'ln<;i<<> •· 

Uht•:ut l'Uhl\l-llli. - .Uutrjtii"H dmt llt'llf, 

lr•·ttulrr " JIIII/IIIIWitlll r!tt.v t~jmlltH 111• 1·n.vl" 1/li,V /llltt'I'}IIIHIYa>x t·rw•· 
·milfHIWitttliiJI, ti'IIIIH{<Tiffllll 1111 11i<lllfi·tll/tiJI H<'l'l'lr• f'JI/ flllll'flll rt'JJIIr• 

I i~·lit'll. 

(I·:Ktutulu :11, l•'lunno;al' :::::1 - 1• 1<-~J~Iutum) 

.\ri. I." o run·· .. illlllll'ill ]lllhlh-u t•il:ll, quan.Jo llL•>Ci,_:naolo pal'n 
,·,uulrtUI·l· l'Oinllll">~iiu. n•mo•\'ltl11, h'liiiHl'<•l'i<lu, IIU m:lnd;lllll ~u•t·vir c••u 
11 111.1'1! I'<'JIIrl'l l<;fu o, rtn•;r 1!11 ~(·1!.• da >'~11, I~• t•:"r. c li n•llo :t U llla ajU<ll~ 
1lo• o•UK!U Uttic•a, <(<•:<tlnU<I<I ;I dt•Sili'S:JS <h• ll'<liiK}>III"ll' l' tr·an:<ff'I"('Jl'•h 
,[., d~>mldllu. 

At·t. ~-" l<~lflll. njuda cJ,. ('U~I<l st'I'IÍ <>staiJI'It>C'I<l:c p<-l<rll ,,'l!ni><· 
h•l'lt>>l l't•>I!H•t•Lh'u~. •'lll Lah .. lhr" t•l"Jll'l'Üll·,; •. ..;uhnrdlna•lnl4 rr dr·c·UtnKtlln
t'llL ria~< dl~l;tnl'lm• n. Jll'l'•·ut•t'<'l', .duK tn~lu>< <lt! ll'all>'lllll'le. dax Jles~<u;r-< 

Llt• fu1nilla '''' funcd.,narlu, níw p<><lt•ntlu .:Ol\\ t'l\~o alg-um ~r in
l't•r·h.tt· au:< \'l'l1L'lllll'l\l0" llll'll><llt'" <lu funt•dunal'lll, 4Uan!lo >'t' tru.ta;• 
apt•nus tlt• ,.uu l'~':o,.oa. twrn ~~·~· lll<"n<>r; 11" m<.•tatle d"" n~~>~nlo" \·t>n~ 
t'.{l\lt•uw,;, vut· ~·ad:L )ll';.><<•a d~· familia t-Xeedente. 

l'r\1~1!-:t':ll'ho unku. l'ar:~ ''"' t>ffeitos dt';;te d.;o(•t·<'to ehtt!ndem-~'l 

vur ll""'"'va. de r~tmilht u•IU<.'tlns uté- o 6" gt·á.o ci\·H, dE>Sde que vh·am 
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ás expen$8.S do :runcciona!'io, de,·endo ser com[~t·eh('ndidos Ol'SSC ftt• 
vor os filhos adoptiYOs e os tutelados. 

Art. 3." A importanci;l cone~pondt>n!o(' :·, ajutl:\ tl,, L'Uslo seril 
c,ntregue em especie, dentro do prazo dt> Oito <lhl~. depO!!I do t'Onb<:>
cimento official da design~c:fto ou tmn..qfert>'1cia nu tunrclon.:w!o, que 
custeará todas as despesa~ <iecoJ-rentE'" ilu ~ua l't•m<>d'u> tl<> )lOnH• 
t1r- partida. no do <lestíno. 

Parag:rapho unico. S~111 o. recE>himE'ntu tla aju,b ·Ü(' t'll"t"' " 
funcc:ionario I>ermaneC'et·(t dE>!'obri1~adn dt• p:u·th· pn1·a u ln~ar t!U•' 

lhE' tiYer ,;:i (lo designado. 

Art. 4.o XE>nhuma compronH;ão fl(·arõ"t ohrl;.:-a<l0 a tazr1· L> 
1'unceion<u·iu, quanlo ít"' d~SJJesas eff('ctua{\a:<. ,.rmh1. <'ntt·•·tantu. lm • 
plidta a sua respons:Lhilida<lf' P"los f'f(elto~ •I•• lm)>t>rtnnda r<'<';•hltb. 
responsabilidade que c-es~uH.. vil·tualml:'nt<•. na •hta t•m <JU•• . _ 

:~presentm· na ,..ç;rlt> !la lt'l"ll'ti\;iio nn<lt• H•nha "'hln man<l:t<l~> 1<'1' 
PXt~rciC"io. 

Art. r.." .A,; t'l']lUI'ti~õ .. s Pon1pl"tfonto•>4 n"" l·:~<ta<lo~< ><t'l'lÔtl h:~l•l~ 
litaua.~. annualmentf'. com o ct•t>dlt0 Jll"t·t·l,.o :'u< oi••><JJ('~I"' <lt'"l<t na
tut·ezu, ct·edito que ><<•t·:'t l'Oilshle•·:ulo como dl,.u·!hultiH, hlth•pt"n<h~tHe• 
mente de acto elHJeclal. 

.At·t. 6." O funccon:'ll'lo que tivt-1· ,,,. ,..,. tr<IIU<l"•rlnl· dt• uma r, .• 
p:u·tlção parn out1·a, )Jnr .ef(eito de th·!<h:na-:ii<>, Jl<><lc·ri• ,.,, ullll:t:ll' 
•le qualquer meio <le tn>nsvot•t(O que nwlhul" Ih<• <"<>llVI•••·, ••nmtontu 
<1ue. denh·o <los JH'azos m:li'Cafl<J.: t'tn h•l, "'-' a)ot·•·>'ent<• na ~«'•..1•• da 
r<>parti~:ão onde tC'nha de .Sf'l'Ylr. 

Paragt·anho unkn. Xii1l se aPI'<'><•·nl:~n•l•• •h·nu·o 1lu pmzn <tU•· 
lhe tenha >:ido rn:u·C":ulo, fil':u·i• o fUnC'dunal'lo nhl'i;.:mlo u t•roxlltuh
a importancla QUe th•et• l'et•ehinn. Ha]\'11 >I<' a <h•nlot•a (rol' <h•tc•nnl• 
nadn po1· moti\'O <](' íorc::t maior, a juil'-o <lu ~Unl!<t<•t· !.~ I'<'~P•'l'll\·u. 

Al·t. 7." :No <'!!!lu de nnnulla.,;iio ela t!Q,.I):n:tt:liu, •lt•><th• qUt• ,, 

runcclonnrio não !-~e tenha !Unda. locnmtl\'[clo. tl:u·-~··-:'· ·~ l'<'~lltul•:•i•• 
~(•mPnte de ãO % tlu ajuda <le c~tu I"t'<'c'hl<ltt. 

Art. ~-G o~ :\lin!sterlo~ compet("ntP,., tltoJIUht ch~ :JO <llnll da Jhl

hlicaçiio do prc!ilente det'l'E'to. org-anll'.ar•·•o "'" tal>~•lla!< r~·><JI<'t·tl\·n~. 

At·t. 9." Rc\'OJC;'am-Ne os di.'~]}o><h;c'l<•K c•lll (•ontl'lll'lu, 

!'!aln. elas Sessüe!C, 2i I](' A;;o><to ele 1!1:15. - lkmt1rriro Uod~tr, ·-
r'•·rnnmlt"s Tnrorrr. - Jo•é r1r· lJ()rbn. 1'/initl l'rHnw·u. 

J~tsN[knçáo 

O rPgime de oJ,:tlnnclJt liUrocracln nh,.c•t"\':ulo no,. <'""''"' tlt• ll1111>«· 
fc•t•t•nda <lc funccionarlo~. a\li~<Ln•ntcmc>ntc• j4f'l1\ lmpm·tanda, (, <I•• 
tal orden1 p!'ejudlcktl, ta11tn ''''" intc•J•t•>l,.e~ )IUI•ll•·nt<. c•ntllu ''"l"''·lul
lllf'nte ao~< lntereJJtHe~< patrln1nnhe1! dn Cutwdunarlu, 'lU•• "'' 1111!")'· a 
sua m·gente modltku<;iio. 

-'l"tm\.lnwnte rNlW\'l<lr; -<1<' uma \lfil'n nutra t'E'Put·U<;i,,,. t•·m " 
funcclonario l>UbliNJ C"iVII dh·t•ito a unm <'XIJ:ua ajudtl 1lc• ('Ul4l11, c•nl
l"Uiada nns ha,..'IE'R dq C'U~tu il<' vida tlt· ha :lo mmoK nh·nl'., ajuda tl.: 
cu:sto e>.H«a• que se dh•ldc ~'m tt'C>I ]>m·tNI lli~<tinNn><: "cl!'HlleHn~ <1" 
U·anSIJOl"te", '·preptJ.J·u~ d~ \'!agem" <• '' ]lt"imeJto~ eKlnbc]cdml:"lllU". 

Logo que tem conlH.'clrnento otric!ul da suu desh;nn~;üo, t: obrl-
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~aao -o funccionario a requ~rer á· repartição competente .. ·a. eori~. 
c:essão de passagens e, em processo ~parado, o ·pa.gamento da ajuda 
de, .custo correspondente a ·• preparos de viagem··. 

··Desligado J.ogo <lo serviço, fica á mercê do lento e rotineiro pro· 
ce:s:so ·para a concessão das passagens e da ajuda de custo de "pre
paros de viagem", que são requisitados pelas reparti<;i'les compe
tentes nos Estados ~;; repartições centraes do Paiz. 

Quando tudo corre normalmente, a concessão das passagi>11~ 
n'unca se dá antes ele 30 dia.~ da sua reqilisição, acontecendo, com
murnentt>, ficar o funccionario um e dois mezes e mais tempo, até, ;; 
espera das passagens, aggrnYadn ainda essa demora, frequente·· 
mente. depois da obtenc;ão della..<;, pela falta de meios de transpo1·te, 
pela falta ee commodos e outràs circum!ltancias, uma vez· qut:! >O•i 

lhe.·(;· permittldo utilizar-se de navios do Llóyd Brasileiro, se;u;l., 
fn.cil de comprehencler as difficulda.des t·esultantes dessa restric~f:<J. 

Quanto r. ajuda de custo destinada a '' 11repnrm; de viagem ... 
esta nunc:t G concecliàu. a tempo util, sülvo quando o funccionarto. 
por interposta pessõa. consegue a.ctivar nas reparti<:ões centraes iJ 

anda.mento do prO('""';;o respectivo. Quando não; o que ê habitual, 
tanto e!l~m .. como :t aju<là de custo de "primeiro esrobelecimento'', 
stw recehitlaR depois cl(' longos me:..es. quando não acontece cair 
em excrclci0 findo. 

São. assim, enom1e!"< não sú os prejui:-.os soffrirlos pela FazenG;t 
:Sa"'innal, privada por t11nto tempo dn collnboração do funccionario. 
(•orno os damnos ele-varlos soffrlàos pelo func<:íomtt·lo, decoJ·rent~..; 
<1{" uma situa<;ão lh'la qual t>lle não (; re,.;pon.s:w<>1. 

J.ogo que ,~ de~li~ado cl1L sua i·epart<;ão, fi<·a '<les()e ~ntão OI.H·i
J.(mlo a rtE>smontal' a ;;ua c•asa. porque não lhe (; pm~sivel precisa,· 
u. dat:1 t•m que se tem de tran!-IIJOL'tar, a dNlfazer-se dos bens mo
YE'il', vPn clC' n do -o;o a Jll'E'<: u~ lrt·i;;orios, ficando a inda. obrigado a. alo
jamentos C)nE>rosos t•m ]JE>nsÕE>s ou hote!s, CBm exc~.s~os de de~p~
:<a~ que é de!<necel>!><;~rio demonstrar. além dn:-; ~-:u:.~tos vultoso:'! em 
p. epar~1·-~c e prep:tl·ar a famil!a. pnrn Ylajar. incluslvEl 02 quE" lhe 
<'SJl<'l';lm <'om u. in><tall••c::ão de noYo domkilio. 

l·:m linhas .gpr,ws. t>><te r. o pa,noruma. real da. situ;tç:iio deeor
rE'nt{" das remm;lk>s qUl' Hofft•e o !unccionario publlco, sendo im
lJL'E'.!<slonantes os tletalhes que ><e queiro.m detidamente apreciar, im
Jllic~ndo, assim, <'!IHa medlllu. de ordem publica, !l'equentementl", 
numa c:~rn.midade para o set·vidor da Nação. 

Tal .sltua~;:ii.o. por<!m, é 1ncll de remediar, bnl!ta.ndo que sejam 

adoptnda,.. as medida!! propo~:~tns no presente decreto. 

O Sr. Presidente - Pussa-se á. ma.tel'ia constante da Or
dem do dia.. 

ORÇAMENTO 

Continuaçt'ia da. votaçcw d(l 1)t'/J}I'Ct" n 101-A, de 
1935, (1• I..eui-aZatura), orça.ndo a. .Receita. e ff:J:am4o a. 
Despesa pa.ra, o czcrclcw d.e 1936; conL parecer !la 
Commtuüo de Ff'lÚzmças c Orçamento, .aollre. a8 emen
das aprc.Jcntadas (cmcnda.s 44 e ,.ae~intes) (2• di.!· 
CUBaão.) 
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. () Sr. Presidente - Vamos· continuar :t . vomi;:àu do ' Orça• 
m~to. ' a p.art1r da emenda,n . 44, do Ministerio da Educacào e Sau-
de ~ub.llc~. que foi interrom]Jida na 1Jltima Ge53âo. · 
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Rejeitada. a emenda n. 4-t. 

Approvada a st>~uinte 

EMENDA 

N. 45 

Yerba 2" 

· Inst_ituto!'< de Ensino 

R edija-se 0 cnpltulo 

IV. Faculda<le de Melli~inn dP Porto Alegt·e 

DE>creto n . :!0.530. rlc> 11i de Outuvm <18 1931. 

49 Orrl. G1·aur . 
Director !1:000~ 

Professores .. .. . . .. l:!: SOOS G:-IOOS 

P ro!essor substitutn .. .. .. S:OOO!\ 4:001)~ 

Chefes de laboratOl'io ou clin ic'n. ã :fiO O~ :!:SIJI)$ 

Professorl's privath·og para phnr~ 

macia e ortvntulo~ia S:0/108 4 :1100$ 

l'iE'Cretar io .. .. . . 9:GOOS 4:Sil1J$; 

Thesoure!ro .. .. !I ;.()00~ 4 :SIJOS 

Blbliothecari0 . . .. S ;OCIO ~ 4:00118 

AmRnuen!let< .. 4:S008 :! :400$ 

Porttoil·o .. .. .. :l;tiOOS l :l!OO~ 

Con.set'\'od<lrPs !\::!OOS 1 : Gt)O S: 

B edel!! :::!!00$ l :GOU~ 

d rl segUinte ·rormn: 

1 
34 
l 

32 

IV. ·Facu~tlnde de -~reclicina de Porto Alegre 

De-cl'eto n . :!4.4G2. de 2'- de Junho !le 1034 

Pessoa t fixo 

49 _or(l. Grntif. 

Diredor .. .. .. .. .. .. !I :000$ 

Professores .. .. .. 12:800$ 6:400$ 

Pl'Ofeseor l<UbSUtuto . . .. .. .. 8:000$ 4:000$ 

Chefes de laboratorio ou clinica 5 :600$ 2:800$ 

T otal 

~ :ooqJ 

tiã:!:SOO$ 

1!!:000$ 
:!6S; S()0~ 

l:!O :OOOi 

14:400~ 

14:400$ 
12:000$ 

28 :800$ 
ã :400$ 

::s:-tOOS 

43: !!1)0$ 

1.4ll : :!OH$ 

Total 

9 :000$ 

652:800$ 

l2 :0ÓOS 

. 268: 800$ 
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lO Professores privativos pa1:a phar-

;nacia e odontologi:l. .. .. 8:000$ :i:OOO$ 120:000$ 
1 Secretario .. .. . . . . .. .. ,12:000, 6:000$ 18:000$ 

l En~arregado do exr>edent~ .. 8:000$ 4:000$ 12:000$ 
1 1 .4' Ofticial .. 7:200~ 3:6(10$ 10:800$ 

1 Archlvlsta .. . . í:~OII~ 3:600$ 10:~00$ 

1 Protocolli!!ta .. .. í:200S 3:600$ 10 :MOO$ 

l J•;sr:l·ipturario .. .. :; :600$ 2:800:S 8:400$ 

4 AmanuenSí'S .. .. 4:800$ 2:400~ 28 :80CJ$ 

Almoxal'ife .. .. i:200$ 3:6oos lO:SOO~ 

1 Continuo .. .. . . 4:000S 2 : 000~ G:OOOJ 
l POI'teh·o .. .. .. 4 :800~ 2:~00$ 7 :~00~ 

!i C<>nH<-rv:tdore~< .. .. .. 4 :000!$ 2:000$ 4S:000~ 

!I Bedels .. .. .. . . .. 4:1fOO:!i :!:000$ i..t ;Mifls; 

1 The~oun·iro . . .. . . 1 fi :0110$ ;; :::oo; lii :GII(I!' 

1 Jo'lc·l dr· Th<'><nurc•il'" .. i:200$ :t:r.oos lO:~Cu)J; 

Hihliotlwcarlo !i :fillll$ 4 : 8005; H:~tltl): 

A ma n uc·n:«: t]l' ),jl.lit>lht•(•ij :; :fiUIJS 2 :RIIIIS )l;fOII~ 

F:l<~etric:istu. 4 ;l\(10$; :!:411U~ i:~llll$ 

1.536;!1Uii!: 

R~>Jc•ita<lal', l'U C'N'><>IÍ\'~'m"'nt<', a !! l'mendas numc•rn~ 
41i ,, 4i. 

~. 4& 

Yt•rha J 9° - Ol'>J'as. 

ltcdiJ:t·Re do "''t.:'Ullltü mmlo 11. tlotut;i(o n. :l. 

l'ara occorrer (t~ df>MJW~t,.. c-om ()l:>t'a"' dt• r<'conMLrucç:ão, COill4Cr• 

vaçi'lO, in!4talla<:ão. :ampll:u:ãn, Nm<·IUM~1o dt' ohrus i niciada."' e ou~ 
melhoramento.."! na>~ rf'lmrt!~;i'ieN llt,>~lc 1\Unl.'<terlo, HE'ndo 460:000$ pam 
as E>fcolw< de Apc·c nclízC>s Al'tifi<:l!~, dos qune11 1110:000$ se ~~tlna.nt 
A <:onclu,..iio da 1:: . clt•. "\rmmdiz<'s elo EHtado do Plauby; 500:000~ 
ll:lnt o InMt!tuto O>fwahln Cruz. c 200 :000~ para n.s d&ma.!s : rél.e 
1.160:000$000. . 

~ala. das St>IIK<1es, li tle Julho •le 1!135. - A!JCIIor M011tc. - Pr· 
TI' ti Un1JOHO. - .·I dcf,mnr ll'ó1C:1Hl . - Frc-frc rlr. .'hldrttr1e. 

O • Sr. Presidente - A c;~t,,. rmenõa !oi of!erecldo. p<.>la Com
milltliio do Flnanc::!UI : ~ tn-:::uinte 

Ve.rba 19 - · Obr!IB: 
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~te·s" na ~uh·con~~lnac:ãu n . 1. <lt-pols de "Escolas de 
.Aprc.-n·llzps .Artlficl'~": <lu:o< quu.c~ 100:000$!HIO s<> destlnn.nt r. conclu· 
são d:t J~><cola dt• ,\pl't'n<ll7..t-.x A l'llrlcc:< d o L'lauh)·-. 

Em '"'i:Uidu .• <· :IIIJH"I>\':ul:t a I'P!~rl<la "mend.L subHti
tuth·a da l'ummi>'Màv, !kamlu Jll';•jutlkada u eme-nda n\l· 
DH'I'O 4S, 

O Sr. J•rcsidentt' - 1' ••n hu ,..,J,,.,. :L mt·~a " :<<·;:ulnte 

l:I!)Qt:Y.UI)t l'l:\'TO 

Alt••tHI•·ntl t> ll •JU<• a "'ll<'n<ht tio· m i'U lllu,.tn • <"nllt·~a. lwnhm· )ln· 
l'at"ll J'ah•n C n. iO, Jlõlj: . 1:$11) j ;'t ruJ attt•nt llth L Jtd:L C~unlm!~l<l"i.O dt• J-'1· 
nan~;uK. J't'(JUt•!ro a •~·11rutla ola mlnh:t t•nwn<b n. ~ !I cpa~: . !);, " " 
11 \ ' UI)C(J) . 

S:tl:1 rl;u< ~l·NsÕ<•!< . :ti •I•· .\~:<r.<tu 1.h• 1!1!1:>. - 'rlttmt I»"'" 1-'lort>a. 
l.k•th•u o rt.-qu.,,·lm•·ntu du nohl't• d(\putatlo , nw< tt•rmo:< do Rc:gl· 

tnc•nt<l. 

Ut•j..-lta<l;t, ><Ut'C'cK~J\'IIDINitt•, a N cuwmlax nuntcl"'O!t 
!iO, Gl ,, ii~. 

Ond-. (·<onvlcr: 

Atll~" unll'o. ,\:< lmpc.rtandu:< •'a" ~<Uh\'<•nçll"" p:lr:t '' ('X<•rclcll) 
cJ., l !13G 14••roi.u as,.lm dl~tr•lhu ldaM: 

ACM 

Ca.'l.l\ •h• C.'\rldn clt• tlt• ~~·nna )fadur t·lr.t .•.•.••. 

Ho,.rltn.l Jo;p..'\mln:m•ln,. .Tlt('(tnlf'. Xnpur~· .. . .•.... . 

S:u~ta <':&J1a de Mfsel'll'nrdla. •lt• Riu Br·anc u • ... 

Asaoclac;:iio daM ~nhtWII>< ele Cat•!tkull', lle :\ínc.-!ó 

Aaylo Bom Pa.cltOl', :\f;lcl'l6 . .•. , • • , •. .• •• •• • •••.• 

Asylo de OrphiioH Bom l"umn•lho, Maceió •. • • • , .•.. 

C~ do Pobre, ?.taceló • • . • .. , . , • ••• • •• • •• • , . ..• 

EscoiiL Domestica. Mm·hL hnmncul:ula., :\la cE.-ló .. . • 

E!!Coll~>~ Parochlael' da ('Htht'(]ral, 1\[acelô •• •••... • . 

Ho~tpltu.l lle Palmelm du>! Jndio~ •. • . . . .. .. • ..• . • 

Hosplt.a.l X. l::l. de L!JUl'd~K, P illar •• ...• , • .•. .•.• 

Instituto de Protcc<;ii<• e ~-\ll~<i:!tcncla á Intane.la. 

Ma.ceiO 

Instruct()l":l Viçoscnse, Viço~ . . ......•...... . •.•. 

111 :000$001) 
tO :OOOS0041 
4 :000$000 

6:000$000 

10:000$000 

lü:()OCi~OOO 

lã;OOOtiOOO 
30:000$0()0 

10:000$000 
10:000$000 

~:000$01)~ 

10 :000$000 

15:000$000 
l.0 :000$000 
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~fonu-pft, r!()!C Arth<t.u. lf.acP.ló ••••••.••.•...•.•. 

Orphannto .Sií.(. IJomin~o!'4. lface!t, •..........•.•.. 

úrphanato S:io J••~. A la~o:<•M• ...•...•••.••••..... 

J.!:::-a Pknetlc•mtl' ~nnt:• rtlta •...•........•....... 
!-;;rnta (:aJià <.1<> }Jl,.l·dN>rrlln. lf:.r·~ló ..•....•••••.•. 

H:u•t;• Ca~a <.1~ .\fl~•,·l•·•ll·•ll:.. l' .. n•:tl•• ..••..•• , .... , 
!'l(.(:l"'laclr· A m •n· " t :., rlrl•ull·. \'I<;<•~• ... , ..•.•••••. 

l-'t•d•odud•• J'f• l'H<· \'r• r a nr;:• • · ,\ Ul'fllr, <1011 l·:rnprl· ;:-o.d<>~ 

nu (~t,ntmif'•l'f·l.,,~ :-.la(·•·lt, ... ~ ..... ~ ........... . 

t:!'Cúla :1-fonl'llmh•n· I.<·~JoU<. :'lfu•:<-Jt. • , •••••.•.•••.. , 

,\l>rll:o .!\f••ninro .h·l'CU~- :\tanro<JII •.••••••• , •• , ••••• , 

.\11)'1" rlfl :\.fl·n<lldrl:o<lt· "l>out"r Thomroz'', :'llnnj"~ 

l'a~L "f)r. 1-"aJartlu", :\lanfwM ................. , 

Collt·~lu D. ~"''"· ~llllf1<r!C .................. .. 

H••~'r>llal <l:o T•rr·lul':la •I" I ~lo r:ranr·••. Bt.a \'l11ta. ,\lto 

H lu nr:m~e~ ................................ .. 

l'r,.ht:da d1• T'url•• \'<·lh•• , ......•.•.............. , • , , 

l'rl•l:t7.JIL 1\ll nlu J:ran<•u , , , , , , , , , ",,,,,,,,,,,,,, 

IIAUU 

A hr4tn dOPI ••llhro;< •I•• f'u\'n ................... .. 

A h ri~., Sal\udor ..... , ...... , .. , , ....•......... , . 

AICH!ICtnn<:la Hm<JJ\t;tlar auo< T..:t7~tr~ .•••.•••••••. 

AKHnc·hu;riu Centi'IJ Opt•rarln <lu. Rahi:L •.•.•••••••• , 

,\KMudac;iin das Ht·llhol'lll< '''' C:u·lflatll' .......... .. 

.\1Cylo HQm l':uctm· ............................... . 

,\H)' lo Conc],. I '••rt•lnt :1-t:~t•Jnhu , .•.•• , ••••••.••.. 

A·Ayln ele }'t-ntlll'lclarll• , ••.•••••••••.•.•••• , •.••. , 

Ai'!ylo do~ EXTJr!.~totc . , ••••..•••••.••••••••• · ..••.• , 

At-CYIO l''llhru< <1<• l-ianl'Anna; Cncho~h·a 

Ailyl., N. S. rl<• T,!OUI'<It•" <la Fdnt •1•• Sant'.\nna 

,\Kylo Santa l?.ah(•J . , , ........................ · .. , 

· Cm•n do J•:HLUdantP ela H1Lhla ••••• ; ............. .. 

(."!entro Bt•nefh·t•t•t•• tluH lndloH •li' Pontal do Sul .. 

Ct·ntrto Optorar·lr• lwnerll'<.mt<.,, Alagolnlm ... · ....•.•... 

C(Jllrglo fln. Immaeulada C'uncl.'h::üo de X. S. do 

Desterro ........ , ... , , •............... , ... , , 

Collegio do Cnrmo, ·C:tc:hoeh·:L . , .....•..•...•.. , 

Collt!glo dos O:·phitoH dt• São .Toaqulm •.....•••• 

15:000$001) 

li;:OOú$0f.l•• 

1[1:000$000 

1() :000$00(1 

~~~ :()0()$0011 

15 : (j()():tjl)õj o 
l(J :OOO~'>O'J 

:!0: (1()1)$0011 

10 :000$011(1 

lh:0(J()~OUI) 

r.:000$0(10 

ln:000$0!10 
111:000$000 

8:000,000 
111() :ooosooo 
2•111:000~000 

9:000$000 

ã:OOfJ,{I+JO 

~0:1!00$11011 

lO:OfiQSIIOO 

20:000*000 

1 o: oooso~·J 
:!0:000$00fi 

!!O : 000$110 C 

111 :ooosoo~ 

~();000$01)\) 

20:000$0(1() 

l2:000$00f) 

15 :00010~0 

~0:000,000 

ií0:000$000 
lO:OOO$Oon 
6:00~000 

1~:000$000 

12:000$000 

20:000$000 
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Culleglo ~o S. da l'll•d:ul.-. llht-<•:o~, ... o ••••• o. o •••• • 

Coll€';:io ~. ~- da gallt-tl' • o •• o. o ••.•• o. o ••. o ••• 

Col!eg-lo ~ILJ:'t':.ldo Cnraç:i,, <I•• J •·~ U:< o .. o ••...• o • 

Cvlleo,::-lo ~nnt.'l F.uphra:<lu. na t·lda•l•• •l:t i::on·:t •. 

F.scola CommE>rdnl ..•..... o o ..•••.•.....•. o • o. o • 

l-~!<<:Uia u<' Bc-lla,. • \ t·t ;.,. ••. o o •• o • o .•• o • o o •• o o o •. o 

l·:sc:-(1\tl l'<>h'lt'Chnlc:lo ila Bah1a •• o •• o o •••• o • o •• o .• 

1-:"'''"la :o;ilu Ylco:>nto· olt· l'auht •. o •• o o ••••••• • ••.• 

Hm•plt:tl :o\. ~. du l'lttla•l•· olt• Bumrtm ......... o., 

In14tftutu tl<> ProtN·o;;'.,, o• ,\,.l"i~l••ndn ft In!and:t •• 

ln~tltut(• G<-o!ITI\phlt·u . o o •• , ... ,., o .......... o o, 

Jul<tltutu l'ol)·t<>chnlt·•) .• , • , o, o,, •••• o. o, ••• ,. o •• 

lnt>tltuto ~o Jo!'<'· •••.• o •• o ••• ,. o • o ••••••• o. o •• 

l.lg;1 Bal!Jnnn. Cunuo,, <t ~r .. rtaU.huh• Tntantll o o. o 

l.)'cE'U d~ A rtt-K <> ornclo,. ..... o • , ........... o •• 

T.)o<'~U !;alo•:clano do ~:tl\':atlulo • , ••••••••• ••••• o •• 

~lont('pio <lOM Artll'IUUa C":wh<wlrnnOJOt ••• o •••••••• o. 

~ront ... plo dos Arti>~Ut>< Fot•lr<"J\Kt•M o o o ••.••••••••••• 

P.econ:ctrU<:<:Üo do <'ort\'<onto olo t'arm<•, ,!(.' C':tchOI.'!ra 

~mtu Cnll:a <I•· !>UKt•rkol'tll•t oln Bahll\ •••••.•••..•. 

SJLnt:t Ca~~:~ d,. ~fhw•rk•>r<llu. du cidade dr »n rra •. 

Snntu. CH"ll. <1•• :\i'!Jiwkurcllao do> .\lagolnhn:c •• o., o 

SC.nta Cn11.1. ui' :\11M('J'IC"m·dlu, dt' Bt•lmonte . o •• 

Sant.'l CnHa. ele ~tiHo•rlcordla, clt• l'Mohwlr:t ••••• o •• 

~anta Ça!'lt elo• l\!IHl•rlcurcUn. cll' CantHWI(.'!ra~o~ •. 

Sant.1. ('.(1!111 c](' :\f!HI'rl<-or<lla, <1~ C'onquh•ta •..... 

Santa Co.l':a. tl<' 1>H:~<'rkor1ll", rll' I::><plnnacla o ••• o • 

s:~nt:>. ('.1S.'1 <lt' l\f!Melokol·dlno <h' F1~lra d<' ~:lnt'Anna 

Santa. Cas.'l de "MI~<'l'i('o\'dln. •l<' llh~ol! ...... o ••••• 

Sn n ta Casa. de :Ml~t>dc·cH"<lla, ri~ ltn h una ...• o ••••• 

Santa Casa. t.le :MlBt'l'kot•tlla, dt> JO."IZ!.'iro •.••••. o •• 

~anta Cusa <le ~u~el'lt•OI'Clln. ue :\fnt'OI=:OR"ipe •...•• 

s~tnta. Cn..~IL de :\f!!!Prlc-m·rlla. de ~aznreth ........ o • 

Snnta. Cas;~ tle Ml!wr!t'om·u!n, <!e OUveoh·a <le Cam-

plnhO!l •••••.• o o •• o •••.•••••• o• •• o ••••••••• o. 

Santn ~nAA nc.' :\JI~No!C"ul'dla. <ll• Santo Amnro .... 

!-;anti\ C:tH<'\. do !\f!Het·lcct·clla. d<! S11o Felix .• o •• • o • 

&:lnta CnMa de :Ml>~~rlcunlla, <I(• Valen~;a ........ . 

Sociedade R:io V!t"entt" <lf' Pauhl, de Itnbuna o ••• 

As~.~ociac:üu Cearen>~E! tl•• lmPI"en><:t ....• o •• o •• 

:.J..jqiodaç:tiu d~l< S<.'nlLot·a!l Ü<' Ctu·ldude, For~cle~L 

1::; 000$110tl 

~(I: t•OO$ OtlO 

1ii:000$110ll 
1:! :tmO!<Ont\ 

:!ll;llf)OSO\l\1 

lll:ll00$01)0 

~.v : liOOSOO(I 

I~: IIUO~tl\•t' 

~.(l;(lftll~Ut"'() 

1~:\100$0011 

~11:000$0011 

oi;01)0500ll 

:!O:bOll,OM 

lO: tiOlJ$UOO 

zo:oonsooo 
!!0:000$000 

!!0:000$000 

G:000$000 

t::OOO~OOO 

I Utl :000$00() 

r. o: ooosooo 
1:!:000$000 

I!!: 000${)00 

10:000$000 

lã:000$000 

10:0110~000 

lã:000$0Cln 

l!!:OOlll'IOOO 

!!ll:000$000 

lii:OOO~OOO 

12:000$000 

1!!:000$000 

111:000~0011 

1:! :000$000 

10: OOO!iOOO 

!!0:000$000 

15:000$000 

10:000!000 

6:0()0,000 

lll:000$000 

.40 :~Oli~OOO 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 15:05 - Pêgina 42 ae 223 

-348 

AI'Koei:tc::ão uos I-;mm·•·,."(ldo,.. no Commerclo, C:rnto 

A..<~K<.>eia<;iio dos J.:mpr•·~allu,. no Commt•rdo. J01t1.~!ru 

Alo!K<>ela<;iio dot; 1-~IHJil'l'~:ulco,_. nu Cr>mmcl'Cio, Snh1·al 

A!IH<.>elnc;-;io O!CWulclo l't·u~. l•'<>l 'tnlt-r~\ ••••••• , •••• 

A!<)'lo d<, Allc•nacloK, clt! i>ut~cn~nlm . , •••••.•.• , . 

A"'ylo dc· ~f••n<llddado•, d" Fcl!'t:c lc•y~~ . , , , • ·,., ... 

i:liXI~ ch· C:al"lchuh•, l::u·halho • • . • , • ••• , • , , , , , •.• , , 

C11Xõ~ clt- Curl<l: ulc-, t'l'll tu •. , •. , , , , , ••• , , •.• .•• , 

(;:,..,~, c\4· Cllrhlaclt•, ~IU .. ,~:rc • !C ........ ..... .. . .....•• 

l 'HXII. dc• <.:urlclnclf', ,\li>•,.,·,..,. \'••lh:c" ...•.•••. . • _. 

('uHIL clu l·:lltUdnnt•·. ,Jc, ('c·: u•t; . . ...•... ..•• . . . _ .. 

<:•·nt:-<> <1<>14 J•::..tuclnntc.,.., clc• 1-'ort:tl<·:t~c •.• •.....•. , 

l'<ollrJC!" Tl<>mln~"'' S U\' Iu, ll01tUl'itl· .••.•.•• , , •• , • 

I ~ .. II .. J:I" lmmzwulucln < 'unc·•·l<;iiu, 1-'urtnlt•:at , , •••• 

c:,u .. ~Ju :-.'otCJ<tt S•·nllul'll ,\uxlllu•l"''"• l!zuul'itf• •.• 

.J)II<JM'n"'•rlot olu11 l'uha·•·><. l•'ul'lnl+•Y.:c ••. , • .• •. •••.• 

J>Jtip+-IUCIII"IO dOH J'uhi~•IO, ~nl..-a) •• , , . , , • , , , . , , , , , , 

J•:lfi•CJI;L ~<>rll14tl, cl•• < '•·:cio ..... ..• __ ...•..•••••.• 

1-:Meuln :So;·lnal, cl•• :-;.,lornl ••• , •••••••• , •• • , . • •••• 

Jo;Mc-OJn. XormnJ Jturnl, tlc· Ju:llwlro • , . •• •••••••••• 

J•:~<C<Illt clc· o\l('rrmumla, Fm·t:th•1JI • , ••••...•••• , ••.• 

J·~"""l:t I'lo X, l•'urtalc·:t.a , •• , ••• , • , • •• , , •• , .•.••• 

Jo":wuhl:lfl+• de• Dlrc·ltn. clo ( 'c~u·ic •• , ••..•• , • , ••••••• 

1-'zacul•ln•ll! olc• l'h:u·mu..Ja " Orlonlu).,l:'lll, )•'urt.:tl••zn 

<:ulolnc•lo• clt• J.A'Itura, clc· Hrwluu·c•ma , • , .•. , . • . . . __ 

<:ymwa11Ju ~~~h•·ah•nllc• • ••••. , • , ••••.••• • ••• . ••• .• . 

JroMtlllal ~1nto ,\uluulu •lo>< l'ol•l'<•t< , llõ'Untu' , , •• . , 

HttHJIItal HI'J.:"ionaJ ch• .loa :wln• . , . , • • .•••.. , . . , •. 

lntctJtutt> l'n~tll•Ul', Jo'UI'tllh•:t.:t , • , , • , • , • , • , , , , • , , • , , , 

ln11titutu ol<• l'rull•<•<;oiu c• ·'""h<t .. nC"I:l ,·,. lnfanc-[a , 

]<'ortnlf';r.a •.•. . .•..... .. •. ... · · • · · • .. • • · • · • · · 
~:Lt•·•·nlclottl•• lh'. ,Jo:"ln :\f<wo•lnt •••••• •• . •.• ••••• 

J •''Jlr"I':U'lo .\ 1Hnnlu 1 >lo;:o, C:ctn!Cl!!l UI:L •••••••••• 

J•ntronntn clc Ar11rat~· .• • ...• •• .•........• . ••.... 

I' :a tt·un:tto tlt• l':u:uly .•.. . .. • • . . ••...•••..••...• 

l'n tron:no M:u·l:~ A uxlll;lllnl'll, l''m•talt>l'.:L •.••..•. 

8tl.nUl Ca~<a,_ Fo•·tall·:ta ••..... _ .• ... .. •......•.•. 

Santa Cn..~a. ~ohral •...... . ..•. - •.•...•••.•••. _ •. 

Sooi~lln<lt• I'ht•nlx Calx"r:tl .• - . • .. •.•. •..••• ...•• 

UnJão Artlstlca .. Bt· Ilt'ficent<' o o Crato ......•. _ . 

Ã.sy]o Bom l'a:~tn•·· Jo'ortah' l'.:t ••••••••••••• • ••• ••• 

Abri;o Thereza de JesU$ ..• , .••.... ... •.••• ••• •• 
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.\c-:l.df.'ml<~ Bm:!lldm ct .. l"l'it•n!'la~< •..•••.....•...• 

.\cHClt•ml" Cat·loca llr L"ll"ll>< ..•......••.......••.• 

,\f.':\llt-ml:l tlt' Curnmt•t·do tl:> llio ch • .larwit•u .... 

.\l':tClt>l!'lla Xadutlal <1\' :\h•tllt·lna • , ••.............• 

,\,.>lowlnc;itn Alllan<:a olu>< t'l';:u~< ..•..••.•.•.... 

,\><!Ctwl;u;iiu ,\><~'lu S1io l.ub: )Jal"a n \'•·lhlc•<' •.... , . 

.\><:<U<'lll<:iiu cla>C ~··nhut''"' •h· C':~r·hla,lt• •h• ~:iu \'i• 

C..'('ntt'" (l•l l':tul:t ..................... ... ... .. . .. 

.\JC,.tK•hu;üu c.l•• P :•••lt•t•,;:iu a \'t• t•·•·ann" 111\'aJhh·~ . . 

• \Jtl<;ll'lnc;iio ''"" ,\ ll jU>C •1•• l'm·tduolt• . •la l'a l'tof•h la 

''" r .. a;::ua • . .......•. . ......• • . •.....•..•..... 

,\pc!<uo·lao;iio J•rt.-~IHII'•• ....• • .. , •.•... , , , ....... • 

.\JIQ4n("hu:•lu ~U\H •••rJuJ~~ :O:.ant:1 t 'lara ....... . . . ... . 

.\I')O(II'!n.;itu TU l••lll t' •I•· ~1<'11111'<'" , , • , • , , . .. • . , • , •• , • 

('a~, clll l't'O\' Icl•·n<'la ...•.•.••...••..•.• .......... 

,\,.,.ll<h'tH'hL llo·nta•·ta I 11ranlll . , ••.• , ..•....... .. . 

,\,.~·lu Butn 1'11"1•11' .•... ...• , , . • ••• , , • , , •••.•. , . , , 

.\!<)'lu •l•• OI'Jth:imc ,\n:dla l·'rall<'" , ...•..•... •.••• 

.\1<~'1<1 !7.a1wl ...•...•.......•.. , , ..... , .......•.• 

.,\1'4-yiH ~U.HI'C.:l :-\e•nhul':t dt• :"\U7JL1't•th •.•• , .•...•..• 

.\!1)'1.> ~. l'<OI':h;:iu th• ~t<tl'i:o •. . • , ••• , ••. •• .•...... 

t'a:<a tiO:< .\t•tl.~ta~< 

<'al'lt ti''" J.;xp.,,.t.,,. 

\ •n,ca ~mlta l,.;1w7. 

(••)lk>~lo ('artlt•aJ l ,t'llll' •• .\<''"''' lllla 't't•t·hn k;~ Cum· 

nwrc·l:ol 

l'ulh•J..1u :O.:ott·•• Da111t•, l )><tn••llla .•• , . •.• ...• .•• .• ; 

t'I 'Ul',acla :O.:at•lunal Cuntt·a a 't'ul r•·•·•·ulu:<t • .. .. .. . . 

Dt-Jmr·tam~·nto tia <"•·i:tnt:a no l':ralill .•• ...• . ... . •. 

])eY<.><:iio tlt• :O.:c•>~>~a !"t•nhol'll tln 1'11:'<\a<lt' 

J)J:<JlPIIli:li'IO !:'tw ,JU>Ct' ••••••••• , • , •• , , , • , • , , • , • , • 

Jli:<pC'n,..u·lu ::;no \'l•·••ntt• oi•• !'aula .••... .. . . .. . . 

J=::<t•ola Dum€'><tka ~antu ,.\clolphn ....•.........•. 

]~:<c~nl:t 1\Jud~l'll:l tlc• COitllllt'l't'l() •.•• , .•• • .•• • • ••••• 

l~"'l'ola Xonnal ch· Cumm<'l'dt> ..••... .. . .•..• . . . 

l<'undao;ãu Ozot'lu ......•. . . ... .. ... .......... . . . 

~·unda\:ào O~wald•• C1·uz •. . •.. . ••.••••..•.• •• ... 

}Ju:-<J)it.ll clali cr .. uno:;a><, lia !":anúL Ca .. -<a df' :\.!1:<('· 

r1conli<L 

Ho>'pital do::s L :tl'..l\1'11>< 
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Jnl<tllul•J Ht'al<ílt-iw u c Contnhilitlaue .. • .. . ......• 

lnstltuto Commerclal elo Rio 11~ J :mt-h'o ... • , ... .. 

Instituto de Art('~ e Ott!dO>I 0<1 Divina 1'1'0\'ldenc:iu 

lnsUtuto de Pt'otecc;.üo c A~~h•tencla á. lnCa.ncl•~ . • 

lnl<tlluto Hahnt'mani:•no ....... . - • . •.. ... . . • , . , • 

1r.stlt~tu H1>1tOt'ic-o ,. ÜCoJ.:'l~liJhlco .Bra:~íldt•o .. • , 

)nKtltuto l'rutector <1o11 Poht·t-.~ t• Cr~;>anças .. _ • .• • 

JnKtl tuto São Ft·anl'J>tt·o llt- Slllil:':c .. .• •.. ... ... 

J.l~ll Br:lldiP!ra C:ontt·;; a TUht•J 'C!UICJl'(' •••• , • • •• , • , 

Lisa. Brusllt'lr•L de H~·,;icne M<:>ntal • . •• .. •. •.••• • 

I.i~o:a 1·:14pt•ranth•tn H t'a"l!t•h·,L .... .... •• . 

LlJ.:"it •h• l'rotf•(•<:iw "''" <~<'·J.:ut! nu Rt·a,.ll ..•••.• , , • 

J.yc·<•U tl t> Arl(•M <" Ot'!l<·lol' •lu Hlu ele• Jnra•h·c, .. • . 

Ohr·:c <lo BPr<;u . , .. - • .. •.... • .•••• . •. . ••.. .... . , . 

OrphlLOnlo l•;\'llngc•Jk•• ..... .. .... .. . ..... . .. ... . 

On•hanut.u 011orlo • . •.•• •...• •• ••. .•.• , •• . .. , • . . 

Orphannto ~nnto ,\ ntuniu . •.• • •... • ..•••.••.••• 

Orphunnto São JoJo<l• ..... . .... . ............... . .. 

Orphanntn l'"n!sbytcrlnno . • • . • .•• ••.•. •.• •.• • • 

]•ntronnto dat< t:r<>atnc;as l'ubrrrc ele S..io .luiiu Rn-

Jtlh<t.:L da l..aJ,"<>a ••• •• ••••••••• • • •• •• •• • • •• • 

l'IUronntu ti•• :O.h·not"t'l« . . . .... . - • ••••.••.. .•.. •• • 

l~ntronalu 0Jl<'"lrlo <1;1 ('.(1 \'<!li ••• • ••• • • • •• •••• •• •• 

:Pequt>nlt Cc·uzackl • • • ••• • • •. • •••••• • •• ••. ••• • ••• • 

J'uly<'llnlr.:t d<• 'AotafoJ:e~ .•• • •. . ••• •••• . • • •••• ••• 

Polyclinlc:l Gl'r:tl .• ... . ...•. . .•••• •• .. •.• ... •.. • 

S<•rvh;o tle Ohr11.11 ~CK'l:w" • - . . .•••••••••• • ••• ••• •• 

Soc:lt•datit• Bf:'n('fk('nt<• l'nith·n •. •. .... . ••..• ••• 

Soc·ledndt• liral<llt•h·a tlc Chlntlca ••.. .•• • ..• .• ..••• 

Sod<•twult• <1<· A:<M!Httonda ao!l Lal'.:ll'lll4 •· Dl"!«>~<a 

Conu·a. : l IJ('ln·u. .... . . ... . • . . •.. • ... ... . - • .• 

Sodt'd:ldt• de São Vlct>ntl' dP l';lula (Conselho SutH•-

rlor elo Brn~ll} • ... ••.• . .. •••. .• ..• • ...... . - -

Sudal!clo tla Sacr·11 1;-umllia .••• . .• . •.••.• •.. •.. . 

Unli\o ,lo:; Escoteiros üo Dr.tllll .... • ...•• .. - .. ••. . 

EMMIU'l'O SAl\"l'O 

A~ylo Dt"us. Chrlsto <• Cttrldnde, Cachoeit"<> <lo 

Itapemlrlrn . •.. ....... . . . . .••. . ... ... ... .... . 

OrphRnnto Coração {!f' Jt>liUll, · Vlctorla . . . . . . .. • 

Orphannto Jesu!': Christo Rei. Vtctori:l .. . .. ... .. . 
OrphtLnato Santa. Luzia, Victorin. .. • . .. .. ...•.. 

PoRt~ MPtllco dn:o~ Pobr?ft, Vlrtnrla • : • . •.• .. ••• ••• 
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Santa Ca:;a de Miseric-:>rdiu , Ca~hoeiro elo ltn-

. Jlt'mirim ....... ..... ...... ... .. .... .•...... . ..• 

!:;;mUI Casa de- ~!ís("ricm·dia. Victoria .. . .. ~ ...... . ,. 

GOYAZ 

A:~ylu S:i~ Yicente de T':~ultt. Goynz ......... .. .. . 

C'onfc1-cn<i:t ue ~iiu \'ic~ntt' de P a ula .. ·\ nnapolis .. 

Con!en~nda tle :,;ii o \'ic:t-ntt> de- P•IU!u, ~ant;L Luzia .. 

Hosplt:\1 t.l" Carid,t~'le. Goyaz .............. .. ... . 

At:a<lemhl <le CommN·dn. R<i.n I,ui:r. ..... ... . . . . . .. . 

t-\.SNl>cla<:•lo do~ l-Jnlpl·C'~"1ldo~ no Con1tne-rt·io. ~iio l ,uii~ 

Asylo ele :'1-f.,.mlir-idaclf'. Biio Luiz ............... . 

A.-<ylo Orpllanol<!1,\'!<-0 !Santa Luúu. São Luiz ...... . 

C.-ntro ,\rtisti<-o Or~<·l·.,.-iu :\-I;H~Inho:>n~< ... ~fin 'Lui:r. .. 

Centro l'a lxt'il·<tl. !:-\:i o Luiz .. . . ......... . ... .. . . 

Lt'nll'u OtJt~rarin t•axit"n:'\t'. ~axia~ ......... _ .... . 

Instituto lll' .\ ~"i><knda it. lnfan<·ia. ~:io Luiz ... . 

ln:<~tltuto de Letl'H:< <· Offlc:l<'l>l "Gomes <lt> ~ouza" 

Cot·óutit 

Santa Çmm <lc> :.11s•·ric•<>rtli:. . :-;iio Luir. ...• ....•• 

1•niiõo .\rti,<tlea ,. O)lt'l':tt•ia Caxl~· n-"'<'. <'axia" 

.-\:<~·lu :O:an~a Hil:i. Cuyaloft ........ . ... . .. ..... . 

Colleglo :-;an t~ t Tht•l·.-zn. Cot·uml,;, ....... .. . ... .. . 

1-!r-ccoJ:u.- Prufis.."iionatts !"\ult.':iÍ:tna~. t•u,:ah;i . ... ... . 

Hm~pitHI •h• Cat·ítl:uh-. Tt•t•s L:t;:üas ••..... .. •.. .. 

llo!<pital tlt' ~iiu ;Joito tlus La:r.:t 1 ·o~ . ~uyah(l ..• . . .• . 

.;\i'lf!>!Õl'-"' s~tlE•>'i;J.IlH~ .r .. Matto Gro.'<J<O .•..•.•••••. 

l:1<>Cled:t<l~ B~nt•tit!<•ntt· C<tl'UlllhaensP, Corumt•;'• .. 

~ocleclatle T::t.>uo:>t i<>t•nto; d(' I 'umpo ÚI'H ntl<' ..• • •. • . 

~antl.l Ca~:1 de Ml:<t•t' l<'ordi:t, <"uyabtt . .. . ... . 

\"t'nE'rawl OI'U<:-111 :1• rio· :--;;io l-'mnd>teCJ, H:io T,ulz 

Academ~1 ~lineira dt• Comnwn.:io, Bt'l!o Hu1·hwr>tê 

AlhergUt! ::lantu Antunlo. ~ào .João <l'g!-R("~' .. ·. 

,\"-'IOCiac:âo tla.s Dnma>~ <l c• Cat•irladto, Rello Hot'izontr, 

AR . .'Wd!l~Üu das N?t•va:; dos Poln·<>f!. Cut'Vt'llo ..• • 

AS!IOd>,t;tU> dt> Cm·l<lc~J t>. Pou:<u .-\lt>~l't' .....•••.• 

2: 000$00(1 

~~~: 1)110~1)0 11 

..!:OOO~OU\1 

. :! ; UII0$\)11(1 

-l:UIIIISUiifl 

· ti ;H00$(1()11 

1 :HUU$Utlll 

li: Oli0$011\) 

~O: HIIOSflllll 

11): 001)~0011 

:!O:OOOSIJUII 

5: 000$1JOU 

ã :000$01111 

11l;!l(lU$111JH 

:l : llUII$1)00 

211 : OU0$0041 

10:1)00,01141 

1 O: OU(),I!Oil 

]i;: 000$000 

1!;;000$01)0 

1 ã :000$0111) 

I O: 1!00$()011 

~o: onnsono 
ro: ooo$0110 

II!:IJIIU$01)11 

10 :IIQIJOOII 

lll:000$01)0 

6 :OIHI$0~0 

-l ; ()00$4\110 

3:000$0110 

3:000$01111 

1 :OOUSUUO 

:! : 000,000 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU11201 5 15:05 - Pêgina46 ae 223 

-352-

Assoda<:ão de Caridade, São João X~pomuceno 

A~:<socl.nc;ão de Caridade, illa Paraopeha. .•.......• 
.-\s!Jocla<:ão du l'iio de Santo Aritonio, Bello Hori-

zonte •.•..••.•.••..... ..... ....... . ... . ..•. 

Associu~;:ão Protecto•·u. dos Pobres e :!\1eninos Des• 

nm?o,rado~. Lnmbary ..............•.......• 

A~ylo Bom Pastor, Be Jlo Horizonte ........... . 

.'\~ylo da Pledrule. Caet,;, ....... ..... . . ... . .... . 

AHYlo <lu. V<>lhl<:-e Dt.•:<amparada, Curveno ...... . 

AHYlo <lu:. Jm·.,lldo" D . Mari;t Adelaide, Brasopolis 

.\xylo duH Joh•ndh.:u>'. .Tuiz ele- Fórn ........... . 

,\,.ylu cla:o~ :.lt•nlnaH Jnrli~ena:< e- Or}lhã,.:. Itam-

I.Jaeurr 

A>'Ylo .S. ::; . <la <.'ont•eic;üu, Se-lTU . .••. .•••• .••••. 

Asyto de X ~. elo Perpetuo Soccono, Santa 

Barba r:~ 

.\.'!ylo d(' Ortlhiimc, <le Diamantln:t 

A!Cylo dt.- Or)lhiiw• rlu" S. Co1-a~ões de Jesus e 

!\fnrl<i. Bl1 rbnc(>na ..... .... ...•••••.....•..... 

A:oylo clt' Ül'llhiiot< João 1\:mlllo. Jul?. de l''órn ... . 

.\sylo clL• On•hâo>< d(' 1\farianna ...•. ... .. ---- ... . 

AHYI" dt• Snnta b.aiJe>l. ltajuhá. . ...•..... ....... 

A.l'lylo clt" ~mto Antonio f' ~anta lzah<>l de Hun-

grln, Ouru PI'C'to •.. • •.•.•...•... . .• •. : . •••• • 

,\My]u <lf' Siiu Joaquim. s.-n-o. Concekão .. .. . •.. -. 

Al!YIO dl' Sãc• Jo,c~ do Pt! clu )Jurz·o, l':IO!S.'\ Quatro . . 
A.cylo tk• S . VIM"ntt> de- Pnuln. Parnisoi>olis •..... 

Asylo de Siiu Vlct>nte de Pl\ut:1 , Sete Lagoas ..•. 

Cu~ t\('1 Cll rldt\clf\ <1<' AI! e nu:< •................. 

Cllaa. u~ l'arillmlo• etc- A ncll·plamli:t ............. ... . 

C:LHil de Curldful~ 1lo1- Bat•)a<.'ncly . . ........ - .••••••• 

Caen. de Cctrltl:ut•• dt> Cm~~un~:a. 

Cu.-.:l. do.> C.ttridadc:> dt> Dla.mnntln~ 

Cwm. de Cllrldade de Foz·mol:la. 

Casa de Ctlrldc\tlp dE' Ouro Jo'lno 

Casa de Cn.rldade d~ Passa Qu::t tro ...... . . .... . 
Casa de Carld:l.de de R<-'zend~ ....... . ... . ...... . 

Casa. de:> Car!do.de ·de São Francisco ........... . 

Casa. de Caridade de V!<:osa. . ... • ... . ....... • .. 
Casa de Caridade do Par~ . .. . •.•..•.•.. .....•• 

CruiM. de Caridade Leopoldinense-. de Leopoldine. .. 

casa de Caridade N. S . da.~ ~fercêl<, de Montes 

CJnro.q . .• • •• •••. •. • • - •• • ••••• • • .•• .••. •••••• 

Casa .de- Ca.r!d:tcle, S . Antonio, do Cun·ello •••.•. 
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Casa de Carid<ttle S. Yic:e11te de- P uul.o. Abaeté" ... . 

Casa <le Caridade s. \'kt:' nte de Paula. Caxambu' 

Centro E spírita .-\.moz· e C:ll'idade. Monte Santo . . 

Collegio S. D omingús. Poços de Calda!' .. .. ... . 

Collegio S. Jo~t'. Juiz de Fõ1·a. ....... ... ... .. . 

Confet·encia de :-;-. ~. do Carmo, Olh·eira. · ..... . 

Conferencia. de X. l':. do Cat·mo, rberlandirt . . 

Conferencia. de Santo Antonio. Cnmnanh a . . . . 

Conferencia d t' :=::. Vi<'~nte rte Paula. Monte Santo 

Con!erenci<t. <le S. Yic~nte de P:tul:t, r:hez~lh<L 

Cunferenci.n Yl<-t>ntinn. d f> X . S. da :.'<: tU<l<', ]'o<;os 

de Calcht.: ........ . .. . .....•........ .. ... ... . 

ConRelho Centt·al ME'tropolibml) de Bo?llo Hol'i-

zonte (l:l. S. Yieente de Paula) .... .. .. .. 

C1·eehe Menino JPl<U,.. Bello Horizonte ......... . 

Cz·uz Yez•melha Bra~ileira. L:wrn!': ............ . 

c.-.n><elho P articulnr de OUI'O P l·Pto . -. - ....... . 

E:<eola tl <.' A!o:'t'icultm·n C' Pt>c-uaria <lt' Pa><sa QuatJ'O 

E>:<•ola. rll' .\;.:1·onn mht •• :.l.lcdkinn. \'etf"t'innria 1ll• 

Eello H ol'izonte . ·'· .. .... .. ....... . . . .. .. .. . 

Es<.'Oin. tlf' Arc-hitectUl':J de Bellu Ho!'i?.ont<> .. •. 

I·~>'col:~. de Economkl Dum .,,.tlca N. F.: . , \ pparecld~t, 

Rr·a.~opolit< .... . .. .. ... ...... .. ...•. .......• • 

E!(C'Oln <l<> E I<!C'triC"Id;t<l<' e Pu'ldiotE'le~:raphia <1~· 

Bt'llo Hor!zontl' . ... .. ... ...•.... ... . ..• ... .• 

g ,.<'ola de En~Pnh:n·ia <1<> .Jui?. d" FóJ':'t •• . • .... . 

J·~s<'Oh ele P ha.rmaC'in. Oclnntologla e V~·ter!narÍ<I, 

Juiz d e Fót":l 

E l!col:L Dome:,;t!c:t. !'1. Thet·ezinhn, J..amhary ..• 

BRcola Dome~tlC;L ~. Thet·ezlnha, Pou."o Al~l:l'C •. 

E Rcohl. Domestica e Tt>chni<'n. P rotiRsionat X. S. 

Appnrecldft, Pn~sa. Quatro . ..... ..• . . ... • .. . 

E scota' Normnt, Itnmhn.cury •. . ..• .•• . •. ... • .- .. . 

Escola !lrormal, Lamhnry . ..... ... . . . ......... . 

Bscoln Normal, Sallna.o; ... .......••..... . ..••• • 

Escola. Profissional Delphim Moreira, P ouflo 

Alegre ... . •...••..•.....•••.•.•••••....•• , 

E:~col!L ProrlssiolXI.l l<'eminina, B e llo Horizonte . . . 
Faculdade de Commerclo de Mina.<! Geraes, Bello 

Horizonte • . . • . . • ...•..• • •. .• •.•••• • • • ••• 

Hospital Antonio 1\forelr:z. da Costa., S:mm Rita 

do Sapuca.hy • . . .... . : . .. .. ....•. . ..•..• • ... 

Hospital Cassino Campoline.. E ntre Rios .•.. • .• 

Hospital ele Carl<lnde, S . Pnulo do l!uriahli ....•. 
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Hospital ele Caridade S. Vic·ente de Pa.u1a, Arau-
ruO<:a 

HQ!Ipibtl de Curvelle> ..... . ... ....... .... ....... . . 

Hospital de Mi.sericordia, Palm~·~·a ... . .. •...... . 

Ho!4plta.l de Que luz ..................... ....... . . 

Ho~plta.t de S . Vice-nte de Paulo, Antonio Dia,; .. 

~loRpltaJ Immaculn.da Con<-E>i<;iic, S~nta ~f:;ria <lo 

. sua~suhy .... . .... ....... ... ...•....... 

Hoii~IIALI X. l'. ilas Dõres, ltahira ...... ..... . . 

Ho~pltal X . S . . d~~ DôH•S , Pontp Xo\':o •....... 

HoHpltal Sant:L Ro~alia , Th~ophilu Ottuni . . . .. . 

HoHpltal ~- .Joã., Baptista. Rio P.ranco ...... . . 

HoHpltal H . .Joãn ele Dt-us, Santa Luzi:t ...•.•.. 

Ho~tpltal 8. ~Jva<lor, Porto ::-:'!IVO do cunha . .... . 

JTollp!Utl S. Vict-nte ele P:mln. ~llo Hor!l'.ontt> 

Jlo~pltal R. Vkent(' ele Pa\ll:t, :'\farian11:1 . . . . . . 

Hosplta.l :::;, \'lcc•nte ck Paula, Matheus J.~me .... 

HoKpltal P..egfon:d elo :,;ui cl<> :!\!finas. \ 'm·ginha .. 

lnKtll uto Commercial :\li neil·o J ulz de I•'ôt·a ..... . 

lmctltuto Elcctrot~chnieo e ~<'Cn.nic·o. ltnjuhft .. 

I nHtltuto Ga.mmon, Lavra~ ....... ............. . 

lnt<tltutn O'Gmnll~'I'Y, .luil'. ele• J•'f•1-n. • .......... . 

Imctltulo ProfiMlllonal 1-'c•mininn, ::-:anta Rit:i olu 

:-;nJHINth}' 

J nna ncl:ul•• de• (~at•itl:ult> clt> (; uaxupr- ..... .. : .... 

lt·mandcl(]l• dt• X~- ela Sau<lo•. de• Dianmn tina . , .. 

ll·manclach• X. :0:. ela :o;auclf', de• \~b:, ..... .. ... .. 

lnna uelatlc• d(• ::-:'. ~. o lo Ro~al'io, tlP n<•zcnclt• Cto:-:ta 

L~'('PU olc• A1·tc,o:-: c• Of(!('iu. d 1• OU!'u l't•du •...•... 

.!\1nh•rn!d:H11' Tht•t'E'?.inh:~ cl~> .lt>llus, .Juiz cll• l•Y•1·a. 

Ot·ph:tnatu K. ~. da~ Doit'<'!-1, ltal•h·n . .. . . ... ... . 

OrJlhitnnto D . ~il\'f;'riu, Cata.~:u:czeJ< .......... . 

Ot•phanatu X . ~- ck )J:\r.nt'l'th . CunJ<~Iht•lru La· 

Or}thanato 'X. ~- ck> C•u·nio. (~armo do Rlo Clnro 

01·phanato Sim to .Antonio. Cun;ello .. . . ....... . 
Orphnnato Snnto Eduardo, Ubemba ...•... . ..... 

S~mtu. Cnsa. de Caridade, Amssunhy ..... ........ . 

Santil. Casn. de CarldadP, Bom Despacho .•.. ..... 

~anta C;l.Sa de Carldacle, Conquist:t ...... .. .•. •.. 

Sa.ntn. Cl\!ln. de Caridnde. Guaranesi.'l. . ..• .••.... 
· ~ . . . . 
Sant.1. Ca:xt de Cm·iclade, Jtam:U".lndlba ..•...••. .. . 
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SanUI. CaM d<' CnriclJlllt'. ltllP~'Ct>tlca . . . , , • • . .. ,. 

~anta Cal<.u llt- Cal'fd<ldt> ::-;. s. tl.«> C•ll·mu, Guanhii.el< 

Hont:1. C:I."IL llt> CnrhladE', ~:~ntn Hltn elo .Tacuting.~ 

Hn n((t Cll!ljc dc• .!\f iserlr!ol'lla, Aruxíc .... • •.• , ..• 

Santa. · Cu.J<IL dt' ~llm>I'le~rdln, B:trlmcen:t , • , ... . 

.Snnta Cn11n c!!' <'urldack Br:u~opulb• ...... • , ... . 

~nntn Cmt~t ch• .MIJCt•c·lcul'lll.n, Hc•Uu Ho1·lzonte •.•• 

Snntl~ C'tUilL clt• Mi..,l·rkor<lln. ll«>mtlm . .....•... 

~untn Ca!<:t tlt• ~f!Ml'rlc·nr~Uu, C:cltlzCJC ••• , •.•.•••• 

Sunta Cn.H<L <h• .!\th<t'L'I<'orcliu, Camnnclu<·aln •.• .•. 

~unta Cn .. a dc• Ml:«>rlc•nrclln, ramJianh:L 

l"untn (':cw.• cl•• :\lll<t'l'lc·uc•IIJc ,. C":m•l<kcdc•, !\1ul•h•ulu 

l"ant•c <'aKic <lc• Ml~«·rlc•Oil'tllu, ltaJuh(c . , • . •••••. 

~anta < 'n11n tio• !\fll<t•rl<·urclln. .Jct 11 ucu·ln , . . . , .••. 

~lntiL l'll!!:t llc• :0t1Mc•c·lc•uroli:c, (...;c\'I'IIM . , , • , , • , , , • , 

Santn ("uw.t clt• :'o4ll<t'l'h•urci1Jc, I.Jmc1 ()u:u:t•• ...... 

SnntcL l'u1111 dc• ~11~«•c ·h·nc•ollu . :\!untc- l"nntu •... 

l"untn ('n1111 <I•• !\11...-••·lc•ul'<lln, !\! u:r.nmhlnhn ... , . , .. 

lo-< c n ta ('JI>Cll tlt• !\f l>l<'l' l<•nj'IIJJc. I '!II~I~IJlnll~ ••.. .. 

l"allta ( ':t>t:l <I c• :\1l~C<•l' lt·u i'clln, J 'nll!4<hc •••••• ••• , , 

~antlt ('nKit <I•• ~UIIo·rkurcll:c. l'<•rtlfH•II . , .. , .... 

~anta <~IKIL cl1• :\fb<t•r(t·ur•liH, Ouru t•r .. tu • . ..•.. , 

!-=nntn C'JUUI c1,. !\11-t•(t•M<I~c. filu PL·c•tn , •• , . • ••• , 

~untcc Cll>llc de• !\f llll't'h-urcUn, ~ahar:'c .. , •.•. • , .. 

~anta ('meu •h• Ml~~t•rl•·•>t~ll!l, l'l:i(l ~t•hn"tl•iu cln 

!'rirl.lhtu ..•.•.. , , ...•.•.... • • . • •..•••. •.• . . , 

lo'nntu (~JIIIIL de• !\1JMt' l'l<"lTIIIJc , lo't•rrn •••• , , • , , • , .•• 

8Rntu C'll.ftu. clc• l-U~rJc-oc•clltl. l~ht•ruhiL •• , •• . , ...•• 

:-;nntn <":usa •l•• :1-!lt~t"rl<·nt~llu, Oll\"4'11':1 • •• •.•.•..• 

Sn<'leclm1t! Jk•n~>flc-c-nt.- tlc• ~iio Vlcf'ntP d~ Pn.uln. 

SacrnmPntn .... .. .. ...... , • • • .• • •••• •• •••• 

SoclMRde <ko ~üo Vlt·ent•• dr Paula, Al\'inopolls •. 

SOC!ledtldf' ~o Yk:t-ntt> de t•n.ulo.., 1'heophllo Ottonl 

f;ocied&df' de Súo VIcente ile Pa.-ula. l:Jbera.ba. . • .. 

Socledn.dê dl'Õ Síio Vlct>ntt" !lt- Pn -ula, Varginhn. ••.. 

Socleda.de 'Mlm~im d~ A.RRI"tt"ncL"\ á. lnta.ncla, Bello 

:Sorlzonte •••...• .•• •.••.••• •.••••• • ..• • • .•• 

Venern.vel Or&lm s• de ~. Ft'n.ncisco de ASSis, São 
João d'EJ-Rey . • . . • .• ••. • • , •• •• . , • , •.... 

VE-IIflll dt" Tmbalbo par:L Convalescente, Betlo Ho-

:rlzcmte 
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.As.~ociação Commercial do P11-rá. (Escola Pratica de 

Commercio) Belt;m. . .. ................... . 

.Associa~ão das Irmãs · Claris~as do Snntarêm ... . 

Cal!a de Sa.ude Mnritlma cto Pm·;,_, .. . . · ........ . 

!-'acuidade de Medicina e Cirurgia <11" Rt-lfm ..... . 

Instituto de Protecd'to e A!:l!!i>"tE:>ncia. {o lnfancia 

de Belém .................. · ................ . 

Internnto das Írmãs Clarissas d(' 'fllJY.Ijoz . .•... • . 

Mis..'lã.o Dominic:ma. de Conc-ei<:iio de Ara,guay .... 

M~u Goeldi. de B Plêrn ....••...... . ....... .. . .... 

Santa Casa <le Misericor<li:l de B<'lêm ....... . . .. . 

SRnta CaSQ de M iserlcorllL't ele Ob!do.~ .. . ....•.... 

PARAH'l1BA 

Academia de CommE'l'C'io "·Bpitnl:1io Pes~-:ô:t", João 

PessGa.. 
Asylo de Mendlcidad<' i.'le .. Cnrneiro <la Cunhn. ", 

.João Pessúa ............... .............. . 

Ca.'llL de Caridailc elo. ~a~:mcl:t Fnmilia, <le Joii.u 

Pessõa ............... ....... ............ . 
~!nUL Cas:L de M!Merlc-orel!a, el<" Joiio Pel<l-!Õa •.•••• 

~oc-iecladf.' dC' AJ;'l'i<'Uitul'll tl1 L Pnmhyh:L ..........• 

PAIL\l':A' 

Asylo São Ylc-cni<' olc> PHuln, L l l]lll •.•••• , •••••.•.•• 

F.:sc-ola. Aga·ononJf('ll, !'u1·1trha ••••.•• • .•• • ••..•..•• 

1-'nculd:Hlc ll<" Dh'<'lto , eurlt)·.ha ......•.......... 

l'"m~uldad" dl' F.n$:cnh:tl'i:t, Cut·lt>·hn ......••.•••.. 

.l<'u.c:.uldudc de .Medl(·ln:t. Curltyho •. •••. . ..• .• ; ••• 

Jo't•dCl't\l!ão E.-<)>lr!t:l do Pa\'anit, <.:urityha •••••••• 

Gv\·c•·no uo Estndo, 11ar a nacionalll'.:t~üu du l'll!ilnu 

Hm~pltnl ~- Ylc<>nt~c> tlc Piiuln, Guarupuanl • •••.. • • 

~,Intel. Casa 11<' M!s~:>rkm·diu. PaJ"annguú ..... ...... . 

Sant,~ Ca::~a de .Miseric-lwdla, l'onta G1·o~o. , ... . 

Sociednde Hm~plt~tl Bom JrHu~. Rio Ne~rro ....... . 

Soclt>dacle Soccono dos -=-:ece!!Sitados, Curltyha •.•• 

I'KRNAMRUCO 

Ahri~;o Santa The-rczlnhn. dt> Jesu~. d<> Re<·i!e-.... 

Academia. de Comme•·clo, de Recl!t-.........•. . . . 

.-\t;30Ci~âo ~Iant«.>nedora do Hospital ~:~tennrio, 

Recite •. . ••..•....... . •.••....•..•...... 
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Ásylo Bom Pastor, de Recife .••.. . .. .. ...... . .. .. 

C:t~ de Caridade, de Bezen·os . •. • .•. . •.... · .. • . . . 

Casa de Saude "Dr . .Herothildes Xavier" de Be-

zerro::;. . . . . . . ........... •.. . .. ..••........ 

Cas:J. do Estudante Pobre. de Recife. , ..•..••••... 

Collegio de Orphãos X . · S. do B om Con~elho •.•• 

L:ollegio X . S. de Lçut'des, de Palmares • ..... • : . . 

C<>llegio N. :::;, de Pompéa ,· de Recife . ....... . .. . 

Collegio Orphana.to N . . S. d:1.s Dure::<, de BezE-rro~ 

Collegio de Petrolin"L. . . . ........ ... ......... • . 

Compa nhia. de Cnl'idu<l~. • . • . • ..• . •....... • . . . 

L'r u:r.ada. de Educa~ão de Pt-rnambuco . . . .. ... .... . 

CtuzadlL I nfantil T a murineim, de R t>çift! . ...... . . . 

l~Mcola .Agr!cola. de Goyanft . .... . .. . . .. ......... . . 

j,~!JCOhL A g l'll'Ol:a ~ão St>l.mst.iüo, ue Ja.boatão ...•..•. 

Escolu. dos Menino,; Poht·e,; das Dot·othl!a.~ <le 

P esq uelra . . • . . . . • ..•. •. •.. . .. .. .. . ...• . .. 

Casa de- s.tude de Afogados de lnga liE-int. .. . ... . 

Bsco.ia de .Bella:; .. -\ t'tl<s, <le H.-<"ite •• .. .•.•........ . 

BE>L"'l:.L de En;:enhal'i:t, <1e Redl'e . • . . . • •.......•. 

Escola~ de :lfacacheir.•. . . . .... .. . ... •......... 

l•"aculdllde de .:\tedicina lle Rf't•it'e . ..... .. . ••.•••..• 

Fuculda de de ·çummt-t·ciu, dl.' R ed!t! . . •.•• . •. . • • • • 

JiOR}lit: tl Reg-Ional -H<>t·mirio Coutinho", tlc- Xa· 

zarcth •.•• • •...•.••.•...... .• .....•••• • • 

In><tituto ,,.\l'l'hf.>ologko, l!í~tot·i<·o c G<.•og<t':t)lhicn, 

de R~>cife .. ... ........... .... . . ... ......... . 

Jn!4titutu de .ProtN·ç:iio <' As!•iste ncla :'1 Infanc!:t. 

d<> Recl!e. . . • • • . ..... . .. . . ...... . . .... . . . 

Jürdlnl (\e lnC:\'I'tCla tln,.; l'ohre,..lnh<L~, dto lt\•cl(\•,. 

l~ii:::L Pernambucana Cnntr~l a. "'tm·tnllllade lnt'au- . 

til, R<.>ci(l.'. .. • . •••••••••••• • ••.••••••.•.•• • 

J,i)::l. Pernnmhucnnn Contra :1 Tubt-rculo~<E>, R~ICt• 

Lyceu. de .. \rte~ e O!tlr;io~. <lc- n~lt'l.' ... . . .. . ..... . . 

· :Maternidade de Rec!Ce (Çru~ Ve1•melhn Pernam-

caoô.) . . • • . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Recolhimento da G!m·la, de Rcc-ICe ••. . •.•....••... 

~nn ta Cns.t de !\II!<E'l"lcordlu.. Ul'<-ICt> •••• • •••• • •• 

Sociedade d011 Copera•lor.•M l'arochl:\e!<, Llt- Rf-<'1{(•, . 

enlão do:1 ~frn:os CatholleOH. de \'!etorla •. . ... .. 

PlAlTUT 

Obra. l!ollpitnl Sl'i.o \~IN•n tt> tle Paulo. Floriu no .. .. 

Santa. Calill. de Mls~l'lcoJ·dla ele T.here7Jnn ... , . . . . 
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~ocledadé <le As~ístend:l :th~ LazaroK· e I)(>(('<AA. 

·contl"a. a. Lepra ·üe Pa rnahybn.. o •• • o o. o o o. o. 

'l'nlão Arti.~tlca Oper.Jria Florlnnt-n>W, d1• Jo' lorlano 

Aslt<>Cill<:ào Flumin~~ clt• Ampnru nntt (~{oi:Ollo , •• 

A<-.ademla. }o'lumlnt-nrw rlf' {'C>mm••rr-ln, clt- .:>:lrthl'rny 

All~ladio d :u1 DamM• •I•· <'nrl<lllfl<• ele• S•io Yl-

c~>nte d<· l'••ulo, ,._lcthror••~· o o • o o o ••• o o •• o o • o • 

A.ll!i!~ln<;ão · df' c.:arlelud~· tlf• :-.;uvu l•'rlhur,;o . o o o .••• 

,\>~.'<<>l'ln<:iio cl1• Jmpt'(' Oi<a <lu 1-~t<IJHiu ch• ltlu clr• J n-

n~>lro. • .. o ••••• o •• o ••• • • •••• • • •• o •••• 

GollN:-fo Hnl<•~<la no d •· S:ont n lt<~lln - ~lrth•·r")' . . • 

Al<~C:iltc;ãu '' " l-l u><plt:<l •l•• ~. <:unc:nln. , •. , , . o, o. o 

,\ ~,.n,..ln<;iiu l•'lurnln<•n"'' 11<• ,\,.,.l~t••n!'la c• f)c•rc •J<tl 

C•ontra a f,f'J>I'IIo ;";1!-th••rn)' . , . o o o ••• o o o, , o o • • 

AIOt<IWI:u;iin l•'lnmlnE'Il,.e• •I•• l·!•udnu T••r•hnku .•. •. , 

,\~!l<lf'ln<;rio I'I'Htc•c•1u1':t •lu ltt•f'nlhlllll'lllu clone [)c•,.\'11• 

11<1010, I'('( I'IIJJt>ll.-< . • • • o ••• • o ••• • ••• o ••• •••• • o 

A11y-Ju <IIL 1Jl\'lna. 1'1'"\ohh•n rlu, ~ll'l h••l'fl)'. o,.,.,,. o 

.11 " ;\'111 rl11 \'<•lh)o•c· IJ•·~I lllll'lii':Hlll, 1' 11 niiiJ:II IIn o •••• o 

A!Cyln I~UI'ftUhu, •h• \
0

411<>'<1111'1114. , •• , . o,., •• ,., o o, .,. 

o~\!-1).-ln N. ~. •1u <"nt•tnu, t•:IJllflnJiC • ••••• , •• , ..• •..• 

,\,.ylu :-:anta '·""ttlll<tin:~ . ~ 1<· 11 1<'1'<1)' ,, o. , •• , o •• ,.,. 

,\t<~'lu \{nntu ,\ 1-:'nl<llnh<t, H:u•toll cln l'lt'lth~· ,,.,, , . • • 

l 'u hcu ,\ uxllln<l ntoa <lnl' l'oht't.'"o ~ . Gnnr;nlu,,, o , , . • 

( 'III<IL f]C• ( '1\l'hhHh• <Ir• lt:J JK' I' Uilll .,, , , , , o o. o,,, , o ,,, 

( 't•I<JI elo• CnJ•!tltul•· rh• :\1r1C'uhl• •.• , ••.•. o,, . , . , • , , . 

< 'ut<tt clc• C' ru •Lclll<h.' •lo• l'al'nh~·hn olu ~UI , o, . ,,. o o. o . 

Orroh:.nuto Dnutn1· ~lnl'<'h o . o •• o , •• •••• , o• •••• , o , •• 

('IIICU fi•• Cn t·lclncl•• cJ,. f'nl'nt.\' , . .. o,, ••• ,.,, o o •• o o,, 

l 'n"a l'lol< l'<oht't'l< olc• ~- \ ' lc•••tltc• ct,. l'IIU)ol, cl1• !\ti· 

rnC'I'MII , ••• 

l•1Mfflln elE' M wokn Ha ntu l'•••·lllu, P<•lr••ltull ... o •• , • 

J·;;.~uln Il••m<.'tctlc•a ~"<'<'llla Mont~lru olc• J\urrotc, 

trosmtlf'l. o • 

l~KC'Ciht l 'I'O[I~<tclunnl ~h•Klllna, :-õld ht>roy , .•• , o., • • 

l•:t4C'<•ln. Tt'<'hnlctl l•'lumlnf'l\l<t' cll• Xl"theroy. o • ••••• 

Hn!CPltn 1 tlo Jgllt\tu~O o • •••• •• o • o ••• o • o ••••••••••• : . 

Hotcpftal Sdn ta Th Pl'e:r.rt, d<.' Petropolle. • . • . .. • .. 1 
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1-to!lpit.'\l <lt> g. .João Ba:Dtista, de ltnborah:r .... 
J-Ju~pltrll S. YlcE'nt., d.:- p,~ulo. de Bont Jesus de 

Jtuhaponna. . • 
• y •• ~ • y .............. - ~ ~ - .... 

I n~tltuto dl' ::lrf,.nnt'E's Ano,-mnt"~ l'Nt·opoJi,; .... 

l n!oltftutn U<' Pr<•tt><·~iio t' .\><. ... l:<tt"nc:.-ln A. Inf<mcin, 

dl' ;\;fc-thi'I"U)'. . . , , • , •• , , , , ••. , ...... . 

ln"'tltutu <lt• l'n>t<"<'<;iw t- ,\:o:<h<tl'nc-Ju r,. Infancin, 

........... ~ ........ -.... . 
lnnantlmlt• l11:-«•rlc-nt•clla, ,],. An~t·a tlus HE'i>< ..... . 

lt•mtlndndt' :\lit<t-l'it•ut•clla, clc• Y~t,.><uut·us ........... . 

ll"ln:mcl:nh• tll' :-;nntH l~lht•l, dt• l"uho 1-'t•io ••.••• .' •. 

L)'t"t'U •h• A•·t.•,. •• Offlc•ln,., ln~tltuto l'olyteehnko. 

:\In tc·rnldadl' c h• ( '" lllJ>n~. • . • •.•••••••....... • .. 

Orphnnatu ~- Jo~{·. t~rmtpu!< .•••• , •• , ••...........• 

Pulyc·llnh·:L <I•• XIIUJI<>ih•. ••m l;.:ua~ .. Q., •.•..•.•••• 

:O::nlltrl ('mm c],. :\11"'-•J'It•ut•clla, Hut'l':l Ban><a .•.•.. 

~1nt•• t·n-a dt• ;\11-cc• d•·nrtlla, t 'rtlll!'IUH, , • , , , , , , ..• , • 

:;õantrL ,~111<1& '"' :lt!Hc•r•km•cll:t. l'Hilt:IJ.:IIlJO., ••••••• ,. 

::-lanllL l'U~l .... ~JII4<'1'h•nr"<lln. Ht•Z("II<l~ ............. 

~rtntn ÜUIIl (),. ~li>'l'l'ic•ut·ol\;t, :'. .J1;JÜ,Il ol;o B.atTa ... 

S.tnta cn .. n tlo• ~Tl!lll't'konl1a. \'al••nt;a ......•......• 

~anta ('nHa clt• ~1l~<o•t·knnlla oli' Santa lUta. Bat·t~l 

~ud~>clnrl<' 1-'luminl'll)CI' c!~ .\gt·lc'ultut·r~ ,. lndu~tria>' 

Hura~·"· =--~<-tht'l'"~·. • • • • • •••.•••••.••...... 

J'nu·nnatn <1<' ~h·nnl't'~ Allftnohmndmt cln l·~;:taclo tlu 

Riu. c-om 11f·do• ••nt $.iin c:un.;alo .••.•••.••... 

All•mdnt;iio tla>t Da m:t,. dc~ Carld:t (}(', X a tal ...•••. 

.\)C!<{){'Ia<;ri•, ue l't'tl!t•l<KOrf':o<, Xntnl. ••••.•.•..•.••• 

All~lnt;iio do::< }-;l<(.'ot~lro!ll d~ ,\IN•t·lnl, Xntnl •.••. • 

10:KC<>ln de C"ommN'<'Io, Nat;tl •.•.•.••••.•.. : . .••• 

J;;!lco1n Feminina ol<' Comnwrl'iu. Natal •.••...... 

ln,..tltuto de Prot<'c><:ão e Al'll-ll>~tcmc:.-ln Íl lnt'nncla, 

Natal .... , ...•........................... 

Li,:m do Emtino (8:<N>Ia. Donw:itlca), X a tu!. ...... . 

s--ociedade de A!'lsil•tenda HoMplt:tlm·. Natal .... . 

mo C.R.\l'DR no stn. 

Al!sQCiu<:ilo Bene!i('t>nte ~-- Franel!l<·o d" Al'>~is, 

Porto Alegre. • • . .....•..•.....•••.....••. 

~!ação Dam!ls ue Cat·ldao.le, C:J.xlas ••••••.. . •.• 
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.1\.~sÕclação de Caridade, ·rtaquy ..•.............•.. 

.'\);socia~ão de Carjdade. Santa. Casa <lo Rio Grande 

Asylo de Mendigol>, Pelota.c; .... ..... ..... · ........ , 

Asylo de Orphãos N. S .. <là Conceição, Pelot:t.s .. . 

Asylo de Orpbãos S . Beneructo, Pelotas ... . . .... . 

Bfbliothecn. Publica Pelotense, · Pelotàs ......... ·: 

Ho!!pit.'l.! de Caridade, PaRHo Fundo ..... , ., ..... . 

Hospital dos Pobre~. S. Borja ...........•...... 

I nstltuto S. José, caxias ........................ . 

Lyceu Leão XIII, liio Gran-de ...... : ... ..•..... ... 
Ol'{)hanato d~· N. S. da. Piedade, Porto Alegre .... 

~<\nt~ CaRa de Caridade, Ale~rete ..........••.... 

Sa.ntn. Casa de Caridade, D. Pedrito ........... . 
santa Casa de- C'.a.rldRde, t :ru,~:uayann ••..•..•. .• • 

~ant.'l. Casa de Miserlcordia, PelotJls .. ... .. ...... . 

'86nta Ca!ln. lle MJ~E'rlcord!1t, Porto Alegr<' .... _ .. . 

Hodeciad!.' de Educac:fio Ch!'l>:tii, P(-olotas ......... . 

~a n'tn Ca."n dt> B;t-~f. ........... . .............. ... . 

SAXTA CA'l'HA~l!I:A 

Al<ylo dt• .Mt>n<11C'ld:ule "Irrnüo .Toaqutm" , 'Floria-

nopo!l!! .•.. 

AgyJo d{' On1hão~ R. Yicente de Pn•rlo. Florlano-

pol!l4 •• . . •.••••.. o ••••••••• •••• •• •••• • o 

A~scJcl:.IA:üo Bl"nP!i<'t•nt.- ''Joaquim ~- Thia~;o", de 

.Silt• l<"•·an('fllco . • . • . •.• ..•.••• ••• .••• • • .. 

llm<pltnl tle Cnrid:ult• dt· JolnvUle, • . . . .' ... ..• .. 

I hlsllft:d <lt' Otrld<ld(' <le ::;, l•'ranch<<'O ..• .. . . .... . . . 

H08lllt:tl dt> Curilla<h• ~t"nh01· Bom Je!IUk <loll 

)la~~o~. J.,:tJ:un:t. . .. . ... " , r ..... .. ....... . ...... . 

Instituto Polytechnicn, J.'lorianoJJOllS . • ••.•...• • 

I:·mnnllade dn ~ .. nhor Bom Jf'->< 1.1~ de•.!< l'u..'!soll, 

Fio da nopoliM. • . • . .......... ........... .. 

Maternldn.de ele Florhnopolls. . . • • •• _. .•......... 

S.1cJedade B enE'!fcente S. VIcente <'le Po.ulo, Porto 

Unüi.o. • . • ......... . .•. . .• ••. - .• • .. .•... .. 

VC!nl'lra.vel Or<H-m 3." de S. Francisco da. Peni

rencla. e HO!Illita! de C:-u·idade, ~iio Francisco 

do Sul. .. . ....... -........................ .. 

s. PAULO 

.ÃJISL!t_enciu. á. Jnt'a.n cla, Suntos. • . • ••••• •• •• .••• 
A.ssocia~;lio AUXi!!adoru. dos Ne~essitados, Santol .. 
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Associação Creche Asylo .:\n:llht 1-'r-.. wco, Santos . . 
~\ssocla.<:ão P-aulist>t da Divina Providencia. Sito 

Paulo ..................... , .. ... ....... . . 

.Associar;ão Pr?tectora da Infancla De::;valida, 

Santos. . . . . . ............. , ... ...... . ... . 
Associa<:ão Protectora <los M Or!lhetfcos, de .Jun-

dlahy. , . . . .. ... · .............. .. ..... .. ... . 

.\~!!ocia~;iio Sana.tol'los Santa Clar a, Campos do 

Jordão ....... .. . .... . · · ..... .. · .. .. . · · .. .. 

.\.,~·lo Créche Jundlahy. . . . . . • , •. • • ....• • •.• . 

.Asylu Con1dio de- .M'aria, Pinlclcahtl, ..... ... . ....... . 

"'~Yiu da. Divina Pt·ov1dencla, S. l'a. ull> ..... , •... 

AKYlo de lnYa11do~. Campinns .. ..•...•........... 

A>Ylu de Invalido~. Santos ................... .. . 

A~Ylo oo Mendlc1dalle de Llmelm ............ . . . . 

Asylo de .Mendlcldad<- D. Maria J~:~.cynthn, São 

Paulo ......... .................... ..... .. 

A!!Ylo deo Men.dlclckul<• s . Vlcent~ d e Pu.ulo, Cru-

zeiro: .· ............. .................... .. 

o\Hylo Pa~lre Eucly~1e~. Ribeirão l>r-t>to ....•• •..... 

Cru:xa B!!cul;u· GaleilO C11rvalh::tl ....... . . . . .... . . 

Cu.'"', PJa de :-;;, Vicente de PI\.Uio. Botuca.t11 .•... 
Circulo do!'! Itali:l.l1os l~nl<l<n<, Campinas • .••.•.. . 

Conterenc!n do Henho•· Bom .Je:4u~ <lo Livramento, 

Bananal . 

Con~regac;ii.o {la~ 1-'llh•v• di! Mllti:l Auxlllado!"'o;~., 

S. Paulo . . .•.. .• . •....•..... . .. .. .... 

. Crkhe Bnronl'ZI~ tlP Limeira. Süo Pu ulo .... . .. . 

Centro de AR~J1BtE'n<'ia ::-;odal Bror. :\{ooca . . .. . . . 

EMColo. Agrlcoln. ~cut·on<·l Jo~<f VIN':rlte'' . Loren1L . . 

J~~~eolo. de Commert·lo ~Antonio Rcxlrh;uet~ AIV~<>I! .. , 

Guarntlngut>tfL. • . • .• ••.••.. , • , •.••••••.•.•• 

EMCoh~ tle CnmmerC'io "Chril<to\'~lm Colombo .. , 

Plnl<'lcaba . 

I~Hcola PNfl~~lonn 1 e A~t1coln , Llt\•l'lnhu ..•.• •.. 

EI!COia Protl~s.lonal l''t>mlnlnn. ..l:'ntroclnio de São 
José ·•. J..orenn . . • , • •• , • .• . , • , • , •. • • , •.• ..• 

E8cola Superior de Cornrncrclo, .Tahll. .•....•... •.•. 

Gotta de Leite, Arumqunt••t. • . .• , ••....• , • , , .• , .. 

Hospital de Caridade dt- Hiio Vl~'!lte dto Paulo, 
Jundlahy ••. •.. · .••• .•. ••• . ...•. .• .•.•.•. 

Hoapltal de Santa I>lttbel. Jabot1Cilbn-l. . . .••... • • .• 

HOIIPltlll Fel!% LembrRnc;::t. Igunp~., .• , • , • • •. ..... 

lfospl"'l Sn:nl:ol. JIIIJbel, Tllubaté •... . . , .. •• • , •..•• 
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H{lspltal São Luiz, Araras ..................... . 

Hospital Siit• -Vicente -'de Paulo, Siio Manoel ...•. 

lasrttuto Arnaldo Vieira de Carvalho, S. Paulo.-. 

Ingtltuto de Protecção e. A.ssistencia á In!ancia., de-

Ribelriio Preto . . . . .................. ; ... -.. 

Instituto D. Bosco. São Paulo ................ . 

Jnstltut.:> D. Escola~Stlca. Rosa, Santos ........... . 

In"trucçiio Artistlca. dl> Brasil, São Paulo ...... . 

Irmandade da. Mi.sericordia, Taubaté ............ . 

Irmandade <U~ Santa Casa. de Miser!cordia, Serra 

Negt•rt. 

Irmandade de 

Andr~. 

Hospltul ue Misel'icordia, Santo 

Lig-a Operll.l"ln. do Bem e Recolhimento Analia 

Fl"fUlco. São Manoel. . . . . •................ 

JAgu PauiiRta. Contra a Tuberculo.;e, São Paulo .. 

-Matt-rnldade de Campinas .......•.......•.... 

Mu te:-nidude de Siio Paulo ...................... . 

Orphanato Olavo Ferra~. Santo.<~ .••..••...••...•.• 

Orphana.to :::!u.ntu Veroni<:a, Taubaté .....•......... 

Orphanato Snntl:-ota, Santos .. 

Polyclinicu de São Paulo. . . . ... -......•....... 

Sa.nutorlo São Paulo. Campo..'! do Jardãe ........• 

8enta Cuan. de :Misericord!a, Arn.:;atuba ..•.. : ..... . 

santu. casa de :!'o-Userlcord!a. Areias ....•.......•.•• 

Santo. Casa. de M!Rericordia. Araraquara ..••...• 

Santa Cnsn de Mtser!cordia, Bananal. .......... . 

Stmta. Casa. de Mfsericordia, Barreto.'! ...... ~ ...... . 

Santa Ca!Ía. de Miser1c«>rdla, Bauríi. ......... : •... 

Santa Casa. de :Miserlcot"dia. Cac:apava .......... . 

Santa. Cal!!\ de MIHel'lcordle, Campinas ........... . 

Santa CILSa de MI..'(E-ricor!lút, Cananêa •.••.•••.•• 

Santa Casa. de ~llserlcordla. C4illa Branca. ..•...... 

Sa.nt:1. Casa de !\lil:lericordia, Cru:r~iro ........... . 

Santa Casa de Mi'iE-I'icordia, "D. Carolina Mn-

lhelroe", S. Joiio da Boa Vista ............. . 

Sant.'l. Casa de Mlsericordla, Frn.nca ..•. : ......•. 

Se:nt& caHR. de M.l~ricordl.a, Itararé •........ , ....• 

santa. Casa de :M~rlcordia. JacarE-bY .....•..••.•• 

Santa C~tsa dE- Mlser!cordia, Lin.'l .....•.......... 

Santa Casa. de Mi.'leri~oràia. LoNmn ..•...... . ... 
Santa Casa de Mfsericordfn. Mar!Ua .. ~ ......... . 

Santa Casa. de- MlRel·icordh•. Mogy dn.o; Cruze.<~ .. . 

S'liJ:ita: Cas._ de Mü;erkordia, Pfndamonhangaba.: 

5:000$000 

6:000$000 

5:000~()00 

6:000$000 

3:000$000 

15:000$000 

10:000$000 
10:000$0110 

3:000$000 

10:000$000 

10:000$00() 

10:()00$000 

3:000$000 

20:000SOOO 
. 2:000$000 

10:000$000 

12:000$000 

2:00~$000 

30:000$001} 

3:000$000 

3 :OQ0$000 

10:000$00() 
6:000$000 

10:000$00U 
5:ooo,otl0 
6:000$000 

40:000$000 

2:00()$000 

6:000$000 
10:000$0110 

2:000$000 
10:000$000' 

5:060$000 

2:000$000 

2:000$000 
'3:000$000 

G:000$000 
3:000$000 
5:000$1>00 
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· ·Santa. Ca!lft de Mlsericordia, Piracica~a ...•....•. 

Sant:t. Casa de Mil*ricordia, Pirassununga ...... . 

San-ta Cas~ de Misericurdía, Queluz ............ . 

Santa. C~tsa dt> Ml.sericot•dla, Rio Claro ........... . 

. Santa Ca~a lle Mlsericordia, santa Cruz do Rio 

Pardo .... 

-

Santa Casa de Mise-t·icordia. s,tntos ............. . 

Santa Casa de Miser!l:>ordia, São José de Ca~ 

ch'oeira. 

S<1nta Ca::sa de Mi~"'r icoL·clia, sã. o Simã.o ..••...... 
Santa Casa d~ Mtserlcordla, So<:corro ....•....... 

S~tnta. Casa ele MlseL;Icordia, SoroC(Lba ............ 

San.ta. Casa de l-liset·icordia, . Tatuby ............. 

Sa..nta Casa. do ~spirlto Santu do Pinhnl .......• 

l>•lnta. Casa São José do Barreiro ..•..........•. 

Suciedade Amigos da Instt·uco:;ão Popular, Santos 

Sociedade Amigos <los Pobres, São Pttula ....•..... 

:Sociedade ~neficente .Municipal :Barreit·ense. São 

José do Barreiro. . ........................• 

Sociedade Beneficente Sant:~ Casa, Ribeirão Preto 

Sociedade Beneficente, TJetê. .. . ........••...... 

. Soclt!dade Protectora do Asylo dp Mendigos, 

Ta<~batê .. 

.Ail~iai;ão Arac<l,juense t1e B~neticenc!a. Aracaju' 

A!!l!oel~<:âo Beneficente, Rlachuelo .............. . 

.\:<~sociação de Caridade, Ann;LpoiJ:-~ ............. . 

.-I.Asoclac:ão de Carloade. Ca.pella ......•.......... 

. AsAocfaçilo d(' Caridade . .Juparutulm ............ . 

AMsoclaçáo de Caridade, Marolm ••••..•••..•....• 

AsMOciaçáo de CO.r!dade, Ro~nt·lo ............... . 

AR!!Ocla~:íí.o de Carlàudt>, São ·J~i.o de Deus, Laran-

jeiras .•.•...............•. · •..•.•. ·. · · ..... . 

Asylo de :Mendl<:fcl:tde Rio Branco, de Antc:tJU' •.• 

Asylo São Jo:<!; da In!anch Deavnlldll, õe CapeiiQ. 

Gabinete de Leitura, Marolm •.•..•••.•....•...•. 

Ho:.~pital ele Carid<\üe N. ~- da Concel<;iio, Lagarto 

Hospital de CfrundH. At-HcaJu' ...............•.. 

Ho~pf'Wl Silo Ylcc-nte de Pault•, Prol.'lri{t. ......... . 

Instituto Hlstor'.!co e Geogrl~ph!co t'le Ser~ipe ... . 

b1·atono Festivo Beato D. Bosco ............... . 

0J•)lhailato Siio Cht·Istovão, Aracaju' ........... . 

15. ~o o 0$0 00 

3:000~()0 

40:(}00$000 

6:000$000 

l\l:OOil~O!JO 

5\1:000$000 

G:OOú$000 

. ;;:000$0'00 

4:000$000 

. 3:000$000 

_6:000$000 

)0;0Q0$00U 

5:000~000 

4:000$006 

5:000$UOO 

5;000$000 

1():000$000 

:!:OOOSOOO 

tl:000$000 

2:000$006 

G:000$000 

2:000$000 

6:000$000 

10:000$000 

6:000$000 

5:000$000 

;;;000$000 

":000,000 

3 ;000$000 

~:000$000 

2o:ooosooo 
5:000$000 

:!:000$000 

6:000$000 

-4:000$000 
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~"ii.::l:tt4;e .B.<:~flr:<:n~ A mr,a•·v d" !olaria. E.~tancia 

~ll>,tJe !:1;. \."'r.Jbl~ De~m!):JJ-aw.~. EMtancta 
2:~Q0$!101l 

;; : fJI)fJ$001) 

O & . Fartado de }lcDeze11 (P,lrtt ,,n<:aMính'lr a l:otaçãrJ) -
jir. 'f'r~ld,.ntr.. "~'"'>\r(.-!tJtnrl(j-Jnf:< d<J>i f':<ca~~ tre>~ mlnutos crm· 
''#<(JirJr." JJI:l<, P.-,glm<'~f'lt(J, r4ur:r<•. ;~!ndH úm« v.,z, p,;tlh:- a<>i4 Sr,c. Depu
tw'lt.>14 qu•: n.ií.o r:r>n:«umm•:m •• ><ac:rltif:!r, rl;L :wa prerog-;,.Uva rle ~e
rP-m '"' dbrtrlhulcl••r••>". ~~ lnxtltulr;õe:x rlr. r::.rldiule. da \'l!rba Ôl: 

xuhvP-nr;l""'". 

A (~<•l'llltlT.ult;i'ír• f• tr., d:• r:.., qu .. Tn« fJ'Ll'(,'"' abNUJ'U<J fl<>r rlua:o~ 
v~ t~ 11Jdr, rN:Ui4s.d" urna r•m(:'n<l:._ OC:H!<é xr:ntldo. 

(J arL :\!l <la Cl>n!<tllulr;ã<> rllz !JU•.• r·omp1:t,. privl>.tlv:•mt:ntc- :•r: 
1''>~1"1· T .,....~bda tlv''• "'Hn " H:.n('(:ã'' d•• T•r .. Kident.~ <la. Rer•uh11<'a: 

"J 11 - l>h•plw Kr>hr~ a tlh·lrb. flUh1lea da União '' ~''•· 
l,rt! (,~ n••·i•J!"( ,, .. )J}t,gn.1-f1, rf'J.:ular ~·· arta~r.1ul;;u.~lo ~ flt~tri
},,~I<;ÍJ(> IJ., Mil<>~< r .. ndn.14". 

n art. . :::· prr,hll••· Hllll ph<1<·r••!'4 ••ronMtltur:!unn.>!-4 r1••l.,~:tr sua~< 

:•.tt rlt• ulc;lit•l'\. 

Nii.u I""'"'~ •·<•trlfU"<.-h<•n<ll•r. ~~·. l'r•,~ldNoU·. <;«•ml• :. Call\ll.ru. ''Ulll 
11•r•ts. ts.c-llJclf"1'·· h·rn :tl•r·rtu rni'w ,,.., · um cllrr·lto, 11.. um" tn·r.-rl.lo(a • 
tiVn, <li' unuo. ••llrl)(ll.Çii.rl (r.utllo 1w-nr.), que Ih<, l"ll>t• r•r!vat!Vllffil'nt!•, 
,.~ ...... J'llli<I'UII-r• '"' rnÜ.<JI< •l<· H r. r•r<•Khlf•nt •• <In ltr!TJUhllc:a. (MuHo 
l1r.m.) 

NJiQ •1111"1'1> ><ul"·•· 14fo u Hr. l'rf,dtlo·nt•• ri4L Jtr•JIUI.Ik:st C, rn~lhul' 
•lh•trlhuh1ur I lU•· r. I ~ILJrlllrs•. ><r• lNn outro •·rll,.rlu IJUr• n:l" t~mu~ •.• 

o l-In. FPHTAIH> JJ1·~ Ml'~Nl<~ZBH - ,.,. t• omnl*'t-l'ltC' . n 
•1\.14'1 li li" r" (· •1 uo· 11 c.,nt<tltuh;ãu 1wja. r<'~Jlf.•1t<~dn. J·~. ainda uma 
,.,~. l'f' " Clltnlii'IL riUII('<II' a l~om•Utui<:i'iu r1 U<• voUlmo~. mi<J " faz·[~ 
:•r•rn u Jll"e>I<•Htfl PCulr·rnn<• 1l1o um l>t'!llltHdll. C·•ll"1t!t(l lwlll.) 

O 8r. Pedro VerJ[ara (J>nrtL r.11Ctt.,r.brhar 17: oot4ção) - Se
uhur l'l"t-t<!r1<orll••. <'I'IJIO J"l•lutur 'lU" fui, na ( 'urrunl:~~iiu llt· 1•'1n:ln<;a~<. 
•11L f'llll•nrln 11 11lli· "'' n•fc•rlu " nohn.• •·ull•·~~· q uc• m;• antl·•·t'tl!."u eom 
i\. ru~llwrn, Jl1'l'l'i'"' 1l('("l•ntuar IJU<• mt•U lltmtu <lt• VIHt:l (· NtlH~t:lm('nt . • 
" •tu•• ~ . .1-:x. n"nhuu clt• <'fiUnl'ltu. c .\f·u-'t" lwm.l 

IH.o<<1 ltlt'>llrlo . tlt't•htl'l•l ~·m l>at"I'<.'PI' qu,• uffel'{•d [t t•mt!tula <.> '• u .. 
a C • .. uuult<Kliu tll'\ll'uvuu. UI"*' i'\1, t• vuu l'l'l>"ll1·n. pnrque, flL•Yhl•> 
11 r•n!farlu •h• flll,:t'ln•u:lio. o l'llrc;<•t•t• nii(> ~t· a(•hl\ nu lo~ar onde Ü~>· 
\'Prln I•Htru·. 11 Mt•,.:ul'n t•': 

"O l"l!h~tot· llc•H<.•Jn H{'t'••nlu:u· <lU{• u mou ponto ele \·i'.,.t<\ l)e!Sl'll>lt! 
. 11 qu1• uito Hó rlxm· u Qtta1111t·»>· dll>< RUh...-em:uel'l, como discr:imin:tl-o 
pelttll lnHtltutll:õt.~H ll qu, •. !ler!'m .ser. PRglloR, !! nttrlb.ulção do Podi!r 

, Toc•gi"lutl\'n". (Mitlto lwm.) 

(.) SI~, l<'lml!i:llth:IKJ Rol>ltlUU li:S 

Jú ,...., muulft'>~tou m•><:<t• ~e-ntl<lo. 

..... O ~n. ,,.o\~hl~l!l.t.:1." PlN\lll 

niUI\ill~ j(~ v t~r. t.atubem. 

A cama.ra. m11Ja dE' uma vez 

A lJl'upa·ia Commi::!são de. Fi· 
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O SR. JoÃo NE'>"~::S - E' matena. constitucional. 

O SR. PEDRO FiRMEZA-- "O Executivo apenas ~-~ri!ica.ria 
8.:! ::lS instituições cantemp!adas preenchiam OI! requisitos legues e. 
e-m caso a!firmativo, deferiria o pagamento ~olicitado''. (Muito 
bem.) 

o objectivo des::~~U emendas não é majorar verbag e. sim. dis
<,dminar uma impor-ta.nda gl<:>bal. que :iá s<>- ach;~ .consil;nada m> 
O!'çamento. Achando-se, entretanto, em estu<b na Commissào <IE' 
Finano;;as, um projecto, cujo relator ê o nosso eminente collega 
Sr. Deputado Henrique Oodsworth, regulando de' maneira defin;
tiva este assumpto, propuz que as emendas fossem consideradas 
vrejudicadas para, ern 3.a discussão. quando é de presumir esteja 
concluído esS(l trabu.lho do Sr. Henrique Dod:sworth na Commis
!:liio de Finanças, con.siderurmos novamente o prcblema.. 

(Trocam-se apartes entre os DP.putaàoa BarrettJ Pinto e Fi
UUrtír.rdo ll•odri.uuea.) 

O SR. PRESmÉN'I'I!I- Pec::<' aos Srs. DeputadOs para não inter~ 
romperem o orador, que, pelo Regimento, dispõe apenas de trcs 
minutos, em encaminhamento da votQção. 

O Sn. JoÃo Ntm!lS - O nobre relator est(i. dando uma expll
caçãv cabal, de- accórdo com oli interesses da Nação. Penso, entre
tanto, que não haveria inconveniente em approvnr a. Camara. ~'' 
tmendas, sujeitando-as a modificações em terceiro turno. Deveria
mos approval-as. por uma questão de principio. · 

o SR. WANDERL»Y Pn•ao - Seria. interessante sa~r se o total 
da. despesa attribulda nas emendas ~ inferior ou superior .á. verba 
proposta. Além do mala existe um so.ldo do 1"undo t>!lpec!nl qu., 
pódo l'ler distrlbufdo. 

O SR. PEDRO FIRMEZA - Dl.zla, ::51'. Presldl'ntl", Q.u!' m< 
.:mendas não augmentam despesa ... 

O SR. PRESIDE:N'i:l!l - Lembro ao nobre Deputado e>ttarem fin
dos os tres minut<ls de- Que· dispunha para encaminhar a votn.::ão. 

O SR. PEDRO F'IRMEZ.<\. -Na qualidade de relator, Sr. Pl"n
sidt-nte, não disponho de ma.!or pro.zo? 

O Sa.. l'RillsiDEll'l'l'll - In!e!Jzmente, não. O Regimento não dis
tingue. O tempo pa!'.a encaminhar n vota~ão de ON:amento "- de 
trel minutos para qualquer dos Sr!l, Deputados. 

o SR. PEDRO FIRMEZA - Po.ra encerrar, Sr. President<', 
dua>~ plllavras apeno.s: as emendas, insisto, não augmentn.m de~
J>e.sa: mas corno ha um projecto em estudos na. Commissão de Fi· 
nanças, propuz, sem querer·· entrar de m«!o algum n~ merito da.s 
proposições, fossem consideradas, agora, prejudicadas para, em 
3• discussão, serem renovadBB pelos seus dignos autores, ou pel:l. 
proprbL C6mmi38âo de Ffna.n(l8S, conforme fiC~~Sse deliberado, vol
tando o pleriarlo a ae m.anlfestar sobre o caso~ 

o Sa.. W"'NDII:RLil:Y PINHo- A Commlasíi.o de :irsna.ncaa hypothe~\ 
sua solidariedade e essa. distribuição- fel!:& pela Cama.ra? IBSO con
vinha ficasse· esclarecido. 
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O SR. PEDRú FIRMEZA - Não entrei no merito da questiio. 

O SR. JoÃ-o ~EVES - Já. nos basta o apoio hypothecado peio 
nobre relator .. 

O SR. PEDRO FIRMEZA .....:... Obi·igado a V. F..x. 

O Sr. Henrique Dod~orth (Para encaminhar a vvtação) -
Sr .. Presidente: relator do projecto que regula,. d~ ·IIULneira defi
nitiva,. o proc~ssd de conee.ssão das subven.,;ões, devo esclaNcer l" 

plenario que a Camara já approvou a medida, determinando q'1e 
·'pstas conê~ssões sejam feitas pela Camara, .mediante proposta do 
Govern-o. Qu·er dizer: o projecto alt~ra a forma que e;ra, ha.'bitual

. 'm-ente, seguida para distribuição <ias subvenc;:ões. Outr<>ra, sO a 
Camara. concedia subvenções ; não h a via a intervenção por parte 
do Go-verno,. de tal forma que qualquer trabalho de fiscaliza~.:ão 
era impossível. Pelo projecto já approvado em plenario, o Governo 
fará o ~stuoa e fiscalizat,:ão das institui.;ões interessadas e remetter~ 
•L propo-sta á camara, que se manifestará em definitivo . 

. Açontece que, relatado o projecto na Commissão de Finança:~, 

delie pediu vista o iUustre Deputado por Mbas ~raes, o Sr. Carro.< 
Luz, que solicitou Informações ao Ministerlo da Faz:enda sobre o 
tJtal das quota:,~ a.rrecddadas e ainda não 'distribuídas. Sem esta:" 
no conhecimento da. importancia total ainda a ser distribuída em 
subvenções, na reaHdade não_ poderia fazer a Camat-a obra c·:!rta, 
por isso que não conheceria o montante da quantia. de que poderia. 
dispôr para esse objectivo. Assim, o projecto, já approvado pelo 
plenario em 'llltlln.o turno, sujeito á aprecla<;ii.o da Commlssão de 
Financas, consubstancla exactamente o pensamento do illustr,~ 

-Deputado Sr. Furtado ·de. Menezes, que' foi rela.tor do projecto na. 
ll;.~;islatura. past!a-da no seio daq,uella Com missão. · 

Sen-do a..'l.'llm, -não ha Inconveniente algum em que a~ emE"ndall, 
ne~te turno, sejam consideradas preJudlca.das, porque não ha ne
nhuma autoroocão ao Governo pax-a distribUição de subvenções, n 
nü.o ,;er em rela~;:ão á quantia de 7. 300 contos, ainda faltando mais 
de 20 mil a serem d!stribuidog e o serão I.Ilevitavelmente. 

Em terceiro turno. teremo11 opportunidade de apresent;tr tr:t
balbo muito mais llertelto e completo. 

O Sr_ Alde Sampaio (Para. encaminhar a votação) - Sr. Pre
.sídente, pouco teria a dizer, após as palavras ·do illustre m~mbro 
da minoria., Sr. Henrique. DodsWorth. 

Quero, entretanto, advertir ao nobre Deputado e â. Oamara. 
que n proposlc:ão final de S. Ex., aconselhando que as emend2us 
relativas â. dist(fbu!ção de subvent,:ões sejam rejeitadas. não pode 
ma!s no. mi;mlentp ~r tooinada em consideração porque a proprta 
Commissão de Finanças jã. deu parecer rejeitando essas emendas. 
Diante cl~ ,tal parecer, IJão .ê mals rosstvel voltar atraz, conside-
randÔ~-a:..~ prejudicadas. · .' · · : . 

I , • : ,., ' • • • 

. - Creio, p,or.ta.nto, que,·. como boa. nol'll1ll e para firmar doutrina, 
a camara deve e:pprov~ a. emendá 53, do illustre Deputado Xavier 
.Qe Oliveira ·PQden"o ·!i!- :n~ma .ser ·modificada em terceira. discussão . 

O Sr. ·Xayier·de-Oliyeira (Para. enca,ninhar_a. 'VOtação) -Se
. nhot ·Presidente, -autor que fui· de ··UJ:DQ das ~menda~;; em d!scus
Eã.~. deVO COnfessar ã. Camara que. estudando detid{llllente ·O as
sumpto;' posteriormente verifiquei que mlnh8. emenda -commette, 
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por assim di:oor, grave injt;tstiça para algumas unidades da. Fede
rar:.'i(). 

Verifiquei, aCÍ<!mais, que a verba existente no Thesouro e :1 

~' .. n· ãistribudn. :...._ verba arrecadada por quota espC'ciA! ·que :não 
pode deixar de ter essa. applicação pre<:i.pua, porque :tol arrec&• 
dada predete-rminadamente pa:ra esse fim - excede de multo :u1 
quows qu,~ >;~e estão distribuindo IJelos Estado~. 

O ~R. WANDEtu-EY PINHO - Parece que ainda lla 14 mil contos. 

O SR. XAVIER DE OLIVEJRA - São 19 mil contol!l, p~>lo~ 

meu~ calculos. 

i.A.s.sim, não tenho duvida alguma, como autor da. emenda, em 
I\le 'conf-ormar com o !):l.recer do relator, nesta segunda d!t~cW~t<Üo 
Mas, co.mo 111a legislatura. passada, nesta defendo o prlnclplo de 
qu~ a di~tribuição de verbas de subvenção deve competir a. Ca
ma.ra. 

O SR . .HS!i!OQt>~ DowwoRTH - B' }Jflnto firmado pelo voto rtu 
pÚmario. 

O SR. XAVIER DE OLIVEIRA - Nessa confe>rtnldade, cotno 
autor· da emenda, eu me compadeco em acce!tar o parecer d& 
Commissão, resE:rv~ndo-me pare, repi'Qduzil·a em terceiro turno, 
nos termos do que a 'ca.mara deliberou. O projecto, jú. u.pprovt\dO, 
estfi.' com vista ao· Sr. Deputado Carlos Luz. 

Se tôr reglmentaJ, chegarei ao ponto, até, de retJrnr minha 
emenda .. 

E' () requerimento que dirljo a V. Ex:., Sr. Presidente, oom 
a condicional de renovar a emenda em terceira discussão, de n~
cordo com o projecto npprov:úlo p(!la Camara. 

O Sr. Presidente 
tado. 

Votação da :-~E'guinte 

EMEXDA 

N. 54 

Discriminar, tendo em vista o art. 8.• da leJ n. 51. do J4 de• 
Ma.Jo dE' Ü35, o pessoal contr-acta.do, dlarlst~ ou rnelUiilllsllt. 

D. G. de Educação - Verba 1.• - sJc. 21·22, 576:0001000 " 
toda.s as demais dotações em. casos analogol!' COtn(). dem~n.tranl, 
se preciso fOr, perante a Commissão. · · · 

Sala da Sessões, 19 de Julho de 19~5. - Edmunoo Bflr'N'trl 
Pinto. 

O Sr. Barreto. Pinto 
judicada'! 

O pa.rece.t' cqnsid~ra. a emt"nd1L pr~t• 

O Sr. Presidente - o parecer é contrario • 

. O Sr;. Barreto Pinto. (Paro e11caminhar a votaÇ4o) - Se~ 
nhor Presidente, a Camarri. vae rejeitar ·uma. .. em~n4a; duabedo· 
cendo o •Preceito expresso na lei n. 61, que mande. sejam 4!aart .. 
minados os tunccionarios centractados, diaristas ou. men!11tl1atWI. 
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Nos Ministerlos do Eiter!ór e do Trabalho procedeu-se a essa. 

especificação. O pe.recer diz que a Commi.sSão de Finanças j â. pro; 
\'1denciou pàra o cumprfniento da lei · Citada 'll8. emenda. 

E . acc.re~nta: que _ con.sidera a emenda preJudicaà&. 

E' lamenta.vel, Sr. Presidente, que 8e nii.o te.ça. a espec!ttca· 
<:ão, nesta parte do . Ministerio da Educação, :não por culpa, deve
~ ~otar, do nobre relato:t, porque as l.nform&.ções são ministradas 
geralmente, pelas Contabilidades dos Ministerios. · 

· Entendo que não podemos deixar de incluir no orçamento 
para 1936, tal disCriminação, respeitando os direitos de todos os 

. tuncctonar:los mensalistas, contractado.s e .diaristas. (Mv.Úo bem.) 

. O Sr. Pedro Firmêza (Par~ tm<»1ninhar à. votação) - Se
. nhor Presidente, o nobre Depu-ta<io si-. Barreto ~nto acaba de 
.commetter uma I.Íljtiatica para com a ContalJlliile.de do :Mlnlsterlo 
da. Educação, dirigida. por um dos funccionartos mais dlgnos da 

. administração . 

O SR. BAJUIETO PIN.ro - Faço o melbor juizo do Dlrector e 
demais tuncclonarios da Contabilidade do Ministerto. Mas as ta

. bellas não estão dlscritnina.das no parecer. 

O SR. :PEDRO FIRMEZA. - Cinco ou se!.s dias antes da 
Commissão discutir os pareee~s que cfi~receu As emendas apre
sentadas em plenario, recebeu do Ministerlo da Educaç:ão a dls· 
·eririÜnallãO das. Yerhas r~ferl:'ntes ao pe~$001 mensaliSta e contr.l~ 
cUl.do • 

.Acontece, porém, que :eu resolVi adop_tar, ·Il? eStudo do o.rç~
rr.ento, crlterlo en~tamente em con!ormldade com o que pres· 
<:re-.~ o R~gtmento .• Em segunda discussão podem ser accelta!i 

·emendas o.ugm~ntando despesas ou :teduz!ndo a. receita.: no ter-
ceiro turno ;1ão são adm!tt!das emendas majora.ndo de&pesa.e ou 
diminuindo a t'ec~ita , e :usim, em um e.stuõ.o para. o segundo tur
no, apenas examinei o asswnpto sob o a.speeto de. elevação -!e 
de!<pe.sas, que me p~~.re<:eu aconselhavel . Deixei eSSa dJ.scrlmt~o 
de pessoal e a.s propostas de reduc~;ão, que possivelmente terel de 
f azo r p(U'a. a ter~ira Jiscussá.o. E' assim que ·ae explica. o mo· 
tivo tx>r que quanto ao Minlsterlo da Educatão não v~m dtscr.i
mlnada~ as verbas de pe.ssoal mensalista e contractndo. 

Em seguida. e reJeitada a emenda n. s•. 

· () · Sr.· PreSiaente - lia !lebre a mesa. o se!;Ulrite 

Requeiro a retirada. da minha emenda. n. 55, de vez que o 
eeu objectivo ;lê. estA. satls!eito cGm a a.cceita.ção da de mn:nero 70, 
d e e.utorla éle meu nobre collega. e digno representante do tunc
ciona l!llmo publfeo, Sr. Moraes Paiva. · 

~ das Sessões, em 26 de .Agosto ele 1935. ~ Barreto Pmto. 
"Defiro o . requerlmento do nobre Deputado, de accordo . com o 

-1:\egl:tnen~. · . : .• :: .. . . 

--Tenho ainda.. o seguinte 
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l!lllQlli!:Rl M:ENTO 

Requelr:. a retirada da emenda n. 56 (O~!lto d.u. Edu
(·acão). 

~o. das Sessões, 27 de AS'OlltO dt:> 1935. - Pedro Calnum. 

De!1ro o requerimento do :nobre De-putaeto, na .forme. do·· Re
gimento. 

R~Jeita-dl~ n. emenda n. 151. 

ORÇAMENTO DO TRABALHO 

O Sr. Preside-:tte - Vol.i liUbm~·t~r ll votu:1 11.,. 

B~K~I>AN DA C.">M MJSIIÃ.n 

Appro\'iu1:\ n aegulnte 

Emettd.c& n.. t 

VERBA 1 • 

Titulo V 1 - Sr&b-ct1n8'clna.çoo n • 7 

Sub!ltJtun.•.-o pelo seguklte: 
P811808.1 contrKCt!ldo para os rn!t'\'l<.:<hl dn Se«:retarln de Estado~ 

ã A.uxlUa.rc>l 

~ Auxiliares 

1 A.uxmar 

1 Artl~ce 

1 Sc~\·en t(> 

, ........ ··················· 

1 Auxllla:r de- I'ortnriu . , ...•..•...•.. 

N ., 
' -

VERBA 2.• 

GratJtlcnçiio 

7:200$000 

6:000$00@ 

s :400$00~ 
4:800$000 

4:S00$000 

3:900$000 

Titulo 1 - Su.b-conltif111.4çii.o n . 2 

Su'ost1tu3.-se pelo :!legUlnt.e: 

Pee8oal oontraetado para. os servi~os technieos: 

3 Inspeetores med!cos ....... , ...... . 

11 Auxiliares .................... _., ••. 

6 AuxlliQre!J .........•.....•.....•... 

3 AuxiU~s contadol'es ........•..... 

10 Auxlliares 

Gratlticaçii.o 

18:000$00~ 

7:200$00ft 

6:000$000 

6;001}$()(}{) 

5:400$000 

36:000$00() 

30:000$009 

5 :400$l)fll) 

.f:S00$01111 

4:800$001) 

3:900$011ol 

8-4:900$0\10 

• 
54:000$01:0_ 

U2;400~01)0 

36.~000$0110 

1S:Q00$0Cll 

54:000$009 
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4;800$000 

3:600$000 

~ :600$000 

21:600$000 

315:600f000 

; : O Sr. João Cleophas (Para encaminhar a votação) - s~
nhor Pr~sWent~. a <!'m<!'nda. n. 2 díscrlmina justamente a sub-con~ 
Hf1,.-n.w;ão n. 2, da verha 2.•, do Min]sterio do Trabalho, 

.\conte~e. porl!m, qu.,. esta verba ·no or~amente> actual está li
rnit<~.da a 211) cont()S. A discrlmínac;ão vem promover um au
gmr-,ntr, <!,. àeRpeHa rle ~fl contos e 400 mil réis, isto é, o total 
1>~J.Hsa a ~-e r de 315 cr~ntos e 600 mil réis, 

Qu<,r mé pu.recer que não p6(1e a. Camara votar emenda àe:st.a 
ruLtureza, pois implica em rem<Xlelação do quadro do pessoal do 
Minf.!iterJr, do Trabalh<.> e acarreta. a aclmíllsão de novos !unccio
narlr,:i. Dahl jul!tirJcar-.'lE! o augmento da •·erba de contractados. 

O SP.. JOÃO CLEOPHA!; - E' indi.'!penl!avel. actualment(,., 

O Hn. SALGADO F'JLHo - Sfm, para o fllturo, de a.ccordo com 
ll. rn:~jor:~.~.:ão a.ctual do quadro. 

O SR. WANDE!tLEY PINHo- Desde que o Governo tem de fazer 
•·r,on<Jmla~. é dispen.Havcl. 

O SR. SALGAI>() FILHo - Niio, porque houve augmento-de se!'
vl<;o, d~< modo que, para o tuturo, (:f indfspen.savel maior verb~~o 
r•~li'~L rctrlbul~ão deHRel! encrLI'I/:0!1 já c.readoR. 

O SR . .JOÃO CLl<;OPHAS - Perguntaria ao Sr." Salgado FI
Ih": h"uv" augrnc.nto de !1cl"vl~o na ~poea actua.t. não ~ verdadE;'! 

O Sll. 8AUJM)(J J<'n.Ho - Perfeltuml'nt(•, 

O RR . .JOÃO CLEQPHAS - Entretanto, para n. ~poca actual, 
u Mln!Jitro do Trnbalho não solicitou augmento da verba; 

o SR. SALOADo Fn.no- Niio eatA em execução ainda. o semco· 

O HR . .TOÃO CLEOPHAS - V. Ex. conhece melhor do qué 
eu IL lei que dA norrn~ para a ~labt)rar;iio de> Orçamenttl, e sabe 
que elln. determina t.a.xlltlvamente que os augmento"' de despesa 
com a ltdm!"'Mào ds novo peA~oal. c~mtractado sejam te! to:'! mediD.me 
credlto11 11Upp1cmentares, sollcltlldos na occasiio em que se tlze
r<•m nece11so..rlos o."' ~crvt~os. Ha. ta.mbem uma sGT!e de actoo do 
Gove-rno Provtsorlo, determinando o _apro_yeftnmento do pe&oal 
nddldo d<! <)Utl'll.H repartl~ões. 

0 SK. SALOADO FILHO - Note V. Ex. QUe se trata de servl()O 
tochnJco em que não se· pOde aproveitar qualquer ·pessoa. 

• O SR. JOÃO CLEOPJJAS - Trata-se de !nepectorea medlcos 
e .eu me pel:'ftlittirla, · deooe logo. lembn1r a V. Ex .•. e .. á. .Camar.t 
que exl!<le um numero!rl&rimo q~acb-o de pessoal m~dicó"' n:o· De· 
pEirtnrnento de saude, esperando que o Governo lhe dê' ' I10Vâ fun
<'.(',it.ci c que está !'oe.ndo pa~o ba mais de um ttnnp, sem que tenhn 
-exercJcio... · .. .. 

v:.~Nn~m.P:Y PlN"Ho - Esse pessoal deve ser chamado. 
,· r ' · 
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O SR. JOÃO CLEOPHAS - e que <1ev01' ~t'r r~crutudt> 

para serviço dessa ordeD1. 
Assim, se a Camara. adoptar este precedente de viol:u- até a 

lei 51, que esta.ber.eceu o reajusta.méntQ de venclment~ do tun::
cíona!ismo e Que mereceu no véto parciul do :i'r. Presidente d<l 

R epublica a cieclal"ac;:ão de que deveriamos t"·itar a todo o trans~ 
o abuso gene1-alisado e 'crescente do funccionalismo contmct::td•> 
sem controle do Governo. e aPPI'QVar a emenda, h-á contrnri<V' 
justamente ás observac;:ões feitas pelo Presidente lla Republica, e 
contrariar ainda mais ao art. 8." dn lei ~1. que estnheleceu :L rl"
ducçiio do <;tuadro do funccionalism o. 

s~ o mui da administração ê justamente es,., exces;:lvo COI'Jlv 

de funcclonarios. não devemos. de tórma. al;;umn. <'Onsentia· qu'l 
contin(le a ser ~lasticido . 

'Nessas condit:ões, solicito a a.ttenção da Camar:t, para que não 
permitta .-. major<tçií.o de despesa..; des>'~:l. · ort1em. que equivalt'm 
sómcnt~ n~ste ~uadro, a um ac~rcst'imo em Ut:n."l propoa·c.;ão d.
cerca tle 41l •j ~ . 

E' d:tdn. como :,pprova.ds. a. emenda n. 2 . 

O Sr. Wanderley Pinho (Pdn ··?t'rkm.) - Re-quer \'E'rlfk;•
çií.O- dQ vota~~o. 

Procedendo-se á verificar:f~o d{' vot:\<,:ÍÍ n, r~onht><·e·:<'' 
ter~m votado a. favor 113 Srl'l . Deputado~ e contra r. o: to
tal. 163. 

O Sr . Presidente -· A emeltt~t n. 2 d:~ Comml>(»iio foi 
:tpprovada. 

Approl'adas, ,;ut•ces.-<lYnmente; :l:< -"l'J,;"Uint :·;; 

Emenda 11. 3 

VERBA 2.• 

Ti tu~ 1 - S~tb-t:Otls!rmaçrio n. 3 

Substitua-se pelo seguinte: 

PeSsoal contrectado para. servlco de fl!lca!i:r.m;:i.v; 
Grati!ica~iw 

11 Fi.scaes do Trabalho .• . . . ....•.. : . . 12:000$000 

9 Auxiliare3. , •... . .. , . • .... . ........•. 7:200$000 

20 A uxll!ares•ttscaes ............. . ... . 6 :000$000 

26 Auxillares .• .•. ••... • •..••••.. • ••• . 5 :400$000 ' 

4 Prepostos de !.lscal • . .' ... . .. . ..... . 3 :'600$000 

1 A uxlllar de Pol:'tarln. . • . . • • . • • • . • . • 3: 0(10$000 

132 :000$0111) 

64:~0()$0,111 

120:000$0CIH 

140:4001000 

14:400$0011 

3:000$01lll 

474;600$0nu 
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Emen!Ur. n _ 4 

VERBA. 2.• 

Tit·ul-o 1 - Sub-consignação n. 1 

·substitua-se peio seguinte: 

Pessoal especiali:>.ado e techniço, commiseionado ou contr:actado: 

1 Superintendente ..... . .•........•... 

1 Contador . _ . __ •.... .. ..•. ... .. _ .. _ . . 

1 Thesoureiro 

4 ChefEs de divisão 

3 Chefes de servico 

4 Autillares de 1. • clas9e 

6 Auxiliares de 2. • classe 

1 Continuo 

:! Servente~ 

1 Mensagei::o ... _ . . ... . .•. . . . . . ....... 

6 Tarefeiros-monitores ... .•. • . .. ... . .. 

Emenda. n. 5 

VERBA 2.• 

Gra1ificaçã.o 

30:000$000 

18:000$000 

18 :900$000 

12 :000$000 

g;j)00$000 

7 :200$000 

5:-100$000 

4:800$000 

3:600$000 

2:400$000 

3:000$000 

Titu.w I - Sub-con.tlgftczção n. 2 

Substitua-lle pelo seguinte: 

Pessoal t.a.reteiro do Serviço de Identificação Profi.s
.sl.<:mal e -l'.dmlttido na oU1cina. typo~phlca. do 
Depa.rta.mento de Esta.t1stJca. e Publlclda.de para. 
o Servlo;o da Carteira Profiaslon<ll, crhula pelo 
decreto n. 22_. 035, de 1932, e da regularização 
dos livros de registro estabelecida pelo art. 12, e 
suas allneas, do decreto n. 21.186, de 1932, como 
disposto no decreto n. 22 . 489, de 1933, inclusive 
ajudas de custo," dlarlas, .servlo;os extraordinarlos, 
e, bem assim, diarlas ao servente eDca.rTegado do 
aervico do correto, para. sua. conduccão, à razão 

30 :000$000 

18:000$00(1 

18:000$000 

48 :000$000 

28:800$000 

28:800$01)0 

32:400$000 

4:800$001) 

7:200$000 

2:400$000 

18:0_00$000 

236:400$009 

de 2$000, em 365 dlt41!1 .. • .. .. .. • • .. .. .. .. • • .. • • • 6iil: 630$000 

Emenda n. 6 

VE~A 2.• 
TUulo 11 - Connonaçiio •• .Materla:• 

· Substitua-se pelo ~~e~tnte: 

I - -·Material Perme.nent~ 

l' . l.!ovefs, archivos, ~hlnaa de es
~•cver, ca!cu!nr !' outra.'!, utenBlllo.'l 
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para escriptorlo, obJectos, moveis e 
ute1:1silios »ara. identificação, livros, 
reVistas e jornaes por compra. e en-
cadernação dos mesmos ..... ... ... . 

H - Material ·de Consumo ou de 
Transformação 

:! . Artigos de Expediente e materi:.I 
nece.soo.rio á confecção de carteiras 
profissionaes, talões de emolumen
tos e demais impressos e fichas na
cessarias, materja} PQra encaderna
ção, material para illuminação e o 
necessa.rio reparo, asseio e bygiene 
do edifício ~ suas dependenclas e 

70:00Q$0QO 

ao~ serviços · semelhantes . . . . . . . . • 140:000$000 .. . , . Uniformes para o pessoal da Por-
tarJa ..........•.•• •.••• •.•..•.•.. 

llt - Diversa.« Des pesas 

4. Despesas de telephone, gaz, luz e 
energia. electrica e teJegrammas, pa
gamento de aluguel de machinas ne
cessar!a.s â. meehantzação doa ser
viços. reparos, concertos de macbl
nas de e~rever, calcular e outraa, 
e dos moveis, despesas de eondu
cção do pessoal em objecto de ser
viço publlco dentro da respectiva. 
séde ou fóra della; carretos e fre
tes em proveito do serviço e outras 
despesas rnfudas e de prompto pa-
gamento ......... . ...... ....•... •. 

5. Ligeiros reparos e conserva<;ii.o do 

1:800$000 

110:000$000 

70:G00$000 

Hl :800$0GO 

ediflclo .••.•.•.••••..•...• . ....•.. 5:000i000 115:000$000 

Votação da. seguinte 

Emen&J. ·n. 'i 

VERBA 2.• 

Titulo 111 - Sub-conai~ 11. 1 

Substftua-.so ·pelo seguinte: 

326:800$000 

Para. pagamento do pessoal .mensalista e tnretelro necel!la.rlo 
ao:~ l"~pect1'V\ls serViços, !n?I\lll.l\'e gmtlClcaçiio u.o pe~oal eom
missionado. 

Gra.tUlcaçiW 

Com.m.lsslonamento de presidentes d& 
Juntas e Comtnfssõeg . ~ . .... ,... . · 12 :000$000 36:000$000 
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8 Auxi:iares para Juntas ............. 7:200$000 57:600$000 

24:000$0ll0 

21:600$000 

2 Auxi;iare3 para D. T. M. .......... 12:000$000 

5:400~000 

4:800$000 

3:000$000 

-l A uxi:iares para D. 

A.uxi~im· para D. 

·• s~rventes para D. 

T. M. 

T. :.r. .' 

T. M. 

... ,. ···-· 

......... 

.. .. ...... 
4:800$000 

6:0.00$000 ~ 

150:000$000 

O Sr. Alde Sampàio (Para. encaminhar a votação) - Se
nhot· Presidente, esta emenda se encontra nas mesmas condi~ões 
da de n. 2, a_qui analy.sada pelo Sr. Deputa-do J'oão J~leophas. Tra
tn.-~·~ de um quadro novo, inexistente no orçamento anterior. .Já 
tive occasião ue mostrar. na Commiasã.o de Finanças, a quan~o 

:;e eleva a despesa com a Justi<:a Social, no Brasil. 

0 SR. FRANÇA FILHo - E' gratuita. 

O .SH. S.u.cADo 'FILHo - A verba é de 150 contos para a Jus
ti<:~~ Social em todo o Brasll. V. Ex. ha de convir commigc que 
;;, realmente, irrisoria. 

O SR. \VANDERLI::Y PlNHo - Numa situação como esta é o.u
.:,;ntento de despem. E(, o llroprio governo que aconselha economia. 

O ::;R. ALDE SAMPAIO - Mostrarei, com ~~ discrimin~ão 
de verlms, que essa Justlç:a jâ. custa, hoje, ao Palz. 10 mil cont0!' 
de t•fis ... 

0 Su. SALGADO FJLJio _:_· Não apoiado. 

O SR. ALDE SAMPAIO - ... emquanto a Justiça. Federal, 
em todo o .Pa.iz, custa 15 mil contos. ~l."gunto ~nobre Deputaco 
que rnl' aparteia: em que titulo, senão no de Justica Social, clas
~i1'1carf~ s . E li:. a todas essas de&peaas fel tas pelo Mlnisterio do 
Trabalho. tendo por 1'!m dlrlmb· quest1Ses entre patrões e ope
rarias, bem como. com o registro de industrla.s e tabricas? 

O SR. SA.UiADO FILHo - V, Ex. não confunda o registro de 
lndustrfas e fabricas com a !unc~ão de julgar. 

·o SR. ALDE SAMPAIO - A pa.rte objec.t1va da Justi:;:a 
Social, db;la eu naquella occaslão, ainda. ê gratuita. 'Mas dia vim 
em que ha de Se!." Jla.g&, •• 

O SR. SALGADO FlLHo - E' indlspensavel que seja.. 

O SR . .ALDE SAMPAIO -· •.. e n.inguem sabe a quanto 
montarlí., depois. 

O SR. SALGADO FILHo - A despesa com a Justiça Social monta 
a 150 contos em· todo 0 BTasll, repito. E' irr!sor!a. .-

O SR. WANDJDRLEY PINHO - Se estamos fazendo orçamento 
com economia, ma:ntenharitos, ao m~nos. o que 'está. no orQamemo 
vigente. Nada de majorações. 

O SR. SALGAOO Fn.Ho - O Que não se p6de ê estabi!l~r a 
desorganização na .JuStiça Social. · 

O SR. JoÃo Ci.BoPHAS - Não criemos despesas novas. Não 
vamos além dos servi<:os e~tentes .. 
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O SR. S;.LG,IDO FILHO - Se não crearrnos esse novo serVi.c;:~:> 
não teremos solução para as questões exiStentes. 

O SR. JoÃo CLmoPHA..s - Se o crea.rmos como a outros eervi
~os, não· teremos é equ1Libri0 orçamentario. 

O SR. ALDE SAMPAIO -O nobre Deputa,d1> Salgado Filho 
E'Stá. aparteando a quem já foi membro da. Junta <'le Concil.lação, 
em seu Estado. 

O SR. JoÃo CLEOPHAs·- Nomeado, aliás, pelo Ministro Salgado 
Filho. 

O SR. SALGAOO FILHO Tive esse prazer. Posso dizer, entre-
tanto, ao nobre <:>rador, na minha. qualidade de ex:-Míni.stro 1o 
Trabalho, que as Juntas de ConcUiac;:ão não podem continuar na 
t;ltuo..ção {!m que se encontram actualrnente. Taes Juntas não têm, 
,.equer, o material necessario ao Expediente, como Iapís, papel, etc. 

O SR. JoÃo ·CLOOPHA..s - V. Ex. ha de convir que não será 
a nomeação de tres Presidentes de Junta,s que resolverá o pro
hle= do Brasil. 

O SR. SALGADO Frr.Ho - Não se trata de nomeação de tres 
Pre!<ldentes. Essa verba é pe.ra gratificação ..• 

0 SR. FRANÇA FILHO - E' Uin jettCYn de presença. 

O SR. ALDE SAMPAIO- Quem, até agora, prestou taes ser
viçllS gratuitamente, por certo saberâ., patrioticamente, conUnu.a.r 
a prestai-os sem o jettrm. 

O S~t. FJtANÇA Fn:.Ho - N~ havendo r-emuneracão não se 
p(]de ohr!l:,'U.r á presença. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Verifico, além dis90, que a verba 
s~ d~:stina, tarnbem, á nomea~;ão de no\'OS aux!Uares. que vü.·J 
lll'estar concurso. São novos auxiliares que se nomela..m, e outro~ 

jit e:xlstem no Departamento do Trabalho, no Rio de .Ja:nelr_o. 

0 S!t. SALGADO FILHO - Permltte.-m-e V. Ex. que lhe diga 
que taes funccionario.s existem nesta capital; nii.o nos Estados. 
Ne.~tes exi.ste, apenas, um auxl!:lar, em cada Jnspectprllt Regional. 

O SR.. FRANÇA Fn.Ho - Um auxUlar pa;rfl todo o .ExDediente. 

O SI!. JoÃo Ct.li:OPHAS - Nas Inspectorla.."' Regionaes e:r.i.sttl 
. urna multldiio de funccionarlos. Na de Pernambuco ha mais de 
vinte. 

0 Slt. SALOAilO FJJ.Ho - Não apoiado. Não ex:lste m ultldã.o· 
de funccfonarlos. 

O SR. WANDI!IRL1!IY PINHO - Allás, tuncclonnrlo ê o que não 
falte. no Brasil. 

O SR. S.u.aADO FII..HO - MD.o! isto não se appl!ca ao Mtnlsterio 
dct 'rrab4lho. 

O SR. ALDE SAMPAIO - Removam-se, então,' funcelona
rloe dos Mln!ste~os que- os tl~erem em demã.sia, pa.ra. outros, em 
que faltem. E' facto reconhecido. que ha excesso de funcclonarios 
pubUcos, no Bra.áil.- -Ha, -em · nosao · Pak, burocracia ·exeesslva e 
mal paga. de quaal nenhuma ut!Udade. · 
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O ~K. SAJ..r-.Aoo Fn.uo - V . Ex. está coinmettend0 uma in
jut<tlt:;rl parn com o runr.l'lon:üismo publico brasileiro·. 

O SR . ALDE SAMPAIO - Pelo c.ontrario; ~stou a defendel-'.l, 
qunndo lll~u que ~ exc~,;111ivo e mal remunerado . 

O ~R. ~ALI IA IX> J.'n. llo - 1~' moi pago. mas de exces:siYo tem 
'' trahnlht• no :.t!nl11terln q Ut' tive ~L honra de );erlr . 

O SH. ALOJo: SAMl'.\10 - Ha, reconheço, trabalho excessiv o 
'lU" rt•cnhc- sohro n)l •• -uns funcclnnarios, mas dahi ni"Lo se púde con
<:lulr CJU<' o mt>Hmo ocoorr:L com todo>~ elles. Este é o ponto pri-· 
mordln.l de mlnh;l Jlr~umentn.çúo. F<U:-se burocracla dlspendlosa, 
I'Xh: .. •~<t• (•Hf'or~o .d~ al~o:un~< tuncclon,<nios e não :;~e obtém. no geral . 
J'o•HUitJtCIOM lllltfH(atorlo:<, 

O SI,, SAI,I.U>O l•'u.Ho - Não apoi:ldo. T~m sido a.nlmadores . 

o l-lu. r'nANÇA l<'u.uo - Como parte dos funcclonarios nome:l-
11•..,., tll•lltlnn-Hc nu TrlliUruLI MuriUmo, e a Assembléa. ConstltuJnte, 
CIUJlndo tr:LnMrurmrulrL c>m Cnmara ordlnarin., creou esses loga.res. 
niw t>utl~·muM ch•lxnr de vut:u· os mPius necessar!os. para o custelo 
cl•• l<t' l' \'lc;o. 

O S~t. PJUEmBNTI!I - Advirto no nobre orador que esUI. 'findo 
o tempo t1(• quo d!flpunhu. parn encam!nho.r a votação. 

O NH. ALDJ•: HAMI>AIO - Dea.nte da. a.dvertencia, Sr. Pre
Millc.nt~. dc•claro. l'nt~PrMLndo a.q IIJ.:E'lr~ considern~õl!fl, que a. nor
mt~ pu.rt~ n,. nuviLH nomt'Cu;Õ(lK ni~o preHcreve eejo. t~lt.n. pelo orça.
mc•ntn. lllllM 1Jur m<'!O tltl lt!l mm <'clul. 

l~ru .. t!I:UIIlu., é dada como t~J>prova.t1a. n emenda. n. 7, 
tlrL CommiHK~io. 

O Sr- Alde Sampaio 
<:iiu dt\ vutnc;:iio. 

Pl'OCl'<lonllo-IC(' [L VE'rlflcu.~,;ií.o de votn.c;:üo, reconhece-se 
tt'rt•m 'Vol.lttlo u. favor 1!!0 ~rH. DeputaduH e contra 42; 
tot.o.l, 162. 

O Sr. Presidente - ,\ t•nwn<1a n . 7 dn Comm!:~mw iol 
1\JIJlrOVI\da.. 

Votr~iio dn Megulnte 

1-J111rntla. n . R 

Pcaaoa.l- Titulo 11- Stlb·C~ ~. 2 

gubl!ltltuo.-se pelo ~gu!nte: 

Pcal.'lool contmcto.do accessorlo l\O Hervl~o. 

, 1 Auxtuar pru:~ · ser'\ic;:os pboto!Stat!cos 

~ AuzillaTes •• ••.•.• .....••• • .•. • . .• ••••• 

Gra.t1!1caçâ.o-

9:60~$000 

7:200$000 

9:600.000 

14:400$000 
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5 Auxil!arE.>s 

8 AuxiliarcEI 

2 Servent""" 

1 A u:xiHa r J e- portaria 
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5:400$000 

4:800$001) 

3:600$000 

3:000$000 

27:000$000 

38:4oo$ooo 
7:200$000 

3:000$000 

99:600$000 

O Sr. Bias Fortes (Para enca.minltar a j;otaçrio) -Sr. P•e
sidente, meu proposito {, chama1· a attcnç:ão da C::~marn, salientanli'l 
que atê o instante em que veio a esta Casa l"t mensagem do Prt:
sidente da Republica. sobre 0 projecto de Orçamento, pesava so
bl'e S. Ex. o :MLnistr-> da Fazenda, e o GovGrnc,> em si. a:;~ res
ponsabilidades do "de!icit., orçamentario . 

.Agora., por('m, essas responsabilidades já. estão divididas e 
1·ccaem tambl:"m na maioria parlamentar que. augmentando con
~itlPrnvelmente o ·• d~ficit" da proposta, vae traZPr, dias amar
g-os ao [lo,·o brasileiro, porque prevejo, am~nhã, corno medida de 
snlYadi.o publica. solicitar-se da Crunara o graYamé de mais im
post~ pam o contribuinte nacionàl. (.Wuito bem.). 

A minoria., na estacada, firme e decidida, tem dado o mais 
\·ihr•tnte comb~tte n. tudo quanto importe em augmento de des
p~:~sa pul:llicn.. E nesta hora, Sr. Px'eslde-nte, a emenda que V. Ex. 
acab:~ !lt" annunciar ~ dn.quellas que não podem merecer appr·J
vação, Jlorqul1' majorn a despesa (apoiad.os (' 11({0 apoiados) de 
Cl'rra de quarenu contos, ~ verificarmos o orc:amento de 35 e a 
Pl"OJ>o~ta 'Lctual. Assim, no Or<;:amento vig-ente a verba ~ de GO 
t•onto.~ e. n(l r•ropost.'\, foi eleVnda ·par;~ !19; GOO:tOOO, com um au
~mento, portanto, de 39:600$000. 

O SR. ~AU".Ar>o Fn.Ho - Se o nohre orado1· permittir. explicare!. 

O SR. BIAS FOR.TEB - E no titulo dn E'm::nda ainda $e !e 
e-"tll d('Cl::u"!lc:~:"Lo: PN•soal contrnctado, acct>s!\arb ao !'len•i.-;o. 

Acces!;!orio, Sr. Presidente? 

Acct•P.~!Vda niw (! principal. li'e fosse l*!-~Soal neces~a.rio ao 
:<t>rvic:o, a Carnam ainda poderia. aPProva.r a emenda; ma.s ocm 
pessoa[ accessor!o, e ainda se enumerando cargos e categorias, é 
one1-ur <lema!:.; o Theeouro Publico. numn. hora em que, sincera e 
patrioticamente, appellamos paTa a rt>duc~;ão dos gastos. atlm clf' 
não Cl"(xlrmofl d!a.s amargos e negrof! par;~ o Bra!Jil. 

Não. Sr. Presidente l A malorla da Camara. precisa. ao!ldar!
zar-se cont a minoria, no combate !'J.O "de!lclt ·• on,:amentario, pra
ticando IL politica da realidade e de realizações e demonstrando 
ao Brasil que a nova era, In!c!ada. em 30, ni\.o é n. continuac:ão do 
que (!Xistia, quando o Congresso ern o chancPilador eterno de 
todas as so!icita~ões do GoYerno, mesmo contra o.'l interesses pu
blicas. 

Quero dirigir um appello sincera p dec!did0 {~ maioria da 
Ca.ma.ra, para que collabore com a minoria na ohra patrlotica da 
reàuco;:ão do "det.lclt", to equJIIbrlo orc;amenta.rlo. corte n que:m 
cortar, attinja a quem a.ttlngfr, I1UUl em nome doa lntereues da. 
Patria. ( Palma•. ) 
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O Sr. Barreto Pinto (Pela. orr/.c111) - ~:r. l't·c·•irlente, quoLl a 

en1enda que está en1 vot:-1.~âo? 

O SR. PRESIDENTE - .A e1nenda n. R, cl;-1 Con1n1iE!São. 

O SR. BARRETO PJNTO - SatLsfeito com a· informação 
de V. Ex., reservo-me ]Vtra occ·upar a tribuna cle·pois ele L1lar o 
Sr. SaJg·ado Filho. 

O Sr. Salgado Filho (Pa·m cneaminlwr a 'IJOtCiçlio) 
St·. Presiclé·nte, o appello do nosso illustre collega, DeputaclJ por 
J\1inas, Sr. Bias Fortes, seria, neste in~tante, contraproducent~ 

porque, se fo.ssen1os cortar f-~'-.3-a despesa, !riamos desorga.nizcrc 
u1n serviço, e, 1nais elo qu-e ü:so, evitar un1a fonte de receitn paru. 
os cofres publicas. 

A Propriedade Inclustrbl, a que eosa consignação se r~fere, 

é departamento do Ministerio elo Trabalho que rende mais ele' 
dois mil contos annuae.s para o Thesouro Nacional. l<Jss8 ser
viç0 que aqui se menciona foi creaclo rec·entemente e o seu de
senv.olvin1ento se operará precisan1ente no anno vindouro. E' o 
serviço referente aos molcles de utilic1acle e registro ele titulo,, de 
estabelecimentos commerciaes. que nêio existia, e, havendo sido 
creaclo pela nova lei, é indeclinavel a neceesidoacle de se1·em esse:; 
funccionarios contractaclos. tanto mais quant0 elles é que irão o;
ganizar o ficharia para n1arc0s na.cionaes e extrangeü·as, tarefa 
que só poderá se1· effectuada por · funccionarios cJntraetRclos, ele 
yez qu9 não é de cara-cter pern1anente. 

O SR. JoÃo CLEOPHAs - Permitta V. Ex. um aparte. Não 
hoa um departamento de estatística no Ministerio do Trabalho, es
pecializado, que poderá bem executar esse ~erviço'! 

O SR. SALGADO FILHO - O nobre collega, cJm seu a]Jfnte. 
demom;tra não conhecer a organização elo Ministerio do '.rrabalho. 
O Departamento ele Estatística refere-se á estatística geral, e " 
repartição a que compete a tare"fa en1 apre~u é a Pl'Ollricdac1e }n
clustrial. 

O SR. JoÃo N!ilVES - Cabe-me agora pedir licent.;n para um 
aparte. Pó de V. Ex. informar-me quantos funccional'ios tem o 
Departamento de Propriedade Industrial.? 

O SR. SALGADO FILHO - Não poderei resp_onder a V. 
Ex. ele prompto. 

O SR. JoÃo NEVES - 1\lais ou n1enos, ele accordo con1 suas re
cordaçõe&. 

O SR. SALGADO FILHO - Não é possivel guanlnr ele me
l110ria o numero desses funccionarios. 

O SR. JoÃo Nmv:ms - Não acredita \r. Ex .. ao n1enos, eon1 a 
sua experiencia, que esses funccionarios pudesse1n realizár o ser
viçü sem maior onus para o Thesouro Publico? 

O SR. SALGADO FILHO - Direi a V. Ex. que o numero 
ele funccionarios ela Propriedade Industrial é reduzidissimo e nüo 
seria po~Jsivel a es.ses serventuarios, sohreearregaclos já de obri
gações, com as horas de trabalho conti!111a.n1ente prorogach:ls-, dal' 
desempenho ás funcções resultantes ch e:reação elo novo set·viço. 
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Como sabe o nobre collega, o registro dE> mnt·ca~ at(, n~:ora 
se cing!a ás marcas propri:tmente ditas. D<! a~or·z1 t•m d iante <'Xill
Urá o r egistro·· de titulas cornmerchtes, de modt-lo~ de utllldo.de ., 
outros mais, crea dos n a. reforma da Proprled<ltle InduMtrlnl. nu;. 
tendo havido nas dotações destlnad.'l.8 (!.quell:t ret)nrt!cilo u au
~mcnt0 cot'respon<lente aos novo!t serviço'. ::-.=cm t>ru n~c,c,.:u•lu 

haver es.'ie ausmento, porque os t'uncclonarlo>< l"Ontract:ulo14 vii·_, 
lSC:> . empregado~ em trabalhos de caract('r tt·<uh<ltor!u, quuc 1:1 oM 

UIL <Jrganlzadi.o desses fic harias. 

o ~tt. JoÃo NE">~ - Perrrlltta-me \" . · J~x. dun,c oh>'K't'vll~õ .. :<. 

IJma é esta : No Brasil a transltoriednde <>qulvalt; l1 eternida de. 
::;,.t:c V. gx. que sempre foi e continua ll I:IL•r <ll<MIIIl. 

0 ~1<. ADAJ.BI':R'l"O CORRlÕ:A - Provll<Orlo (; derJn!tlvo. 

O SR. JoÃo N&vm - Nunca l'IQ crêa novo servll!o K<!Ol enmr 
hovm• fonte>< de despesa. e como :\. rl-ccita. ent ~ra.l Jtó v~:m mutta 
tardiamente os onu.s ficam sempro p:~.ra. o 'l'heJSouro. 

O S rt. BALGADO FILHO - 0 nobr-e Deput114o ba do mo per
miLtir que diga: ne~~e caso, V. Ex. ru1o tem r:uiio, p~rquo u. I'C

"" 't•• não é tardio., ma_, immedia.tn.. ~E> o nobre eollegn. compuhmr 
aR ri!ndn.a do Departli.Illen to :- 1. ProprlcdlWc InduatrlA.I •• . 

O Stt . JoÃo NF.\118 - Sei que eJ!hJe dep~Utlm~:nto dft re<:e!UI.. 

O S H. SALGADO FILHO - . . . J)Ubllcadnx mcnKalmento no 
·· Dillrlo Ofíicial .. , h~t de verlfiror <tUt' elliUI .Kilo nu~rmentadaB do 
1ual:~ <lt' ãO:OOO~OOO. 

O SK . .JoÃo N~ - E' um MZ"Vi~o que \'em do p:uusudo 

O ::>R. SALGADO FILHO - V. Ex. h n. de me perc!oo.r, mtu1 
e:~,cc :.er\·J~o !oi c reüdo na. minlul. &dmll:Ustr~o. Permltt.a.-zno rel
Yindkar t"Ssu. gloria para o Governo ~0\"!Horio ... 

O SR. JoÃo Nl<l\'&S - Quand(l n:io !O:IX~ .Kú por V. Ex. , dcbmvn 
•· .. h · lndicar s em protesto. 

O SH. SALGADO FILHO - E' um s~rv!~o cuja. organlr.ncão 
tt'nl :~Ido l'logiada IlOr todos os extrn.ngelrot< que:: \;hlitum 0 noBso 
l">:llz: 

A emt>n da, Sr. Presidente; imt)õe-~ f1 a ppr(Jm<;õ.o d11 Ctutm-
ra. (Muito linlt.) · 

Os Srs. Barreto Pinto e Fran~a Filho - Peço a !lnlnvrcl. 

O Sr . Presi4 ~nte - Os rt>lator-~ t~m lll'l'ftor~pcia ttobrc 
quaesquer dos Srs . Deputados. 

O SR. BARRETO PINTO Falarei depoiK tlo nohrt• coll('J:a 
Sr. França Filho. 

O Sr. Preside~ate - Tem a. pala\TT:4 o nob1·e Deput~tdo. 

O Sr. · Franç~ Filho (Para encaminhar cL votaçt'io) - Sr. 
PresideDte, a.s emendas a presentadas pela. Commltl9ii.o nü.o trn:z:em 
õ;lugtll.ento de despesa.. {L pro pol!ta. Etla.8 j â. ror.un lLPJ)rova.cliUI pelu. 
casa e são símples:rnente explicativas . 

O :Sa. Jol.o Cux:IPS.AS - Não apoiado. Tr~em a.ugmanto (!e 
despeea. 
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O SR. FRANÇA FlLHO- :,;e porém, os nobre Deputados da 
. minoria desejarem o desapparecimento da verba, que o proponham 
em terceiro turno. Deixar, entretanto, de vot.'lr a emenda, agor:t, 
l: permittit- tique o Orçamento sem discriminação, imposta,. aliáS, 
jlelu. lei n. 51, que cogita do assum.pto. 

Não ~ po.s.sivel que u Camara rejeite a emenda, a qual visa in
troduzir um eaclareclmentu no Orc;a.mento do Ministerio do Tr:tba
lh<>, sem qualquer a ugment o na proposta enviada pelo Governo. 

O Sa. WANDEHLFJY PINHO- Mas sobre o or~a.mento vigente, ha.. 

O SR. !"RANÇA 1-'JLHO- Ha. 

O S:st. W ANllEIU.KY 1 •1NliO - F.: ' o que impot·t:L a nós outros 

O S.H. FRANÇA l•'ll.l-10 - .Tulgo qut' a emenda. de,·e ser ap
J>rCI'I:adu. em 2• dlscussfw e, <JJIPOrtun~tmente, su.gglra o plcnurlo, 
:;., o entender, modiricaçõcK ao orçamento nel'lsa parte. (M1'ito bem.) 

O Sr. Barreto Pinto (Para. <'nca.m!nhar a ootaçúo) - Sr. 
l'r!!sldantt-. JHU"a o exerciclo de 1935, 1t. verbn destinada uo Depar
tamento de Propriedade Indu,.trlal !oi de 923:200~; segundo IL pNJ
posbt tmvilLdiL 11elo Governo á C;unara. ellu. 1~ttlnge á qunntl.n de 
!l46: 600$000-

H;t, {•vldcntl.'mente, um augrnent(.) de 23:-100$000. 
A mlno1·ia ncnbn. de lnMur~lr-se cc>ntr.n. a emendtt. Rejl-ttada, 

ll(.)rfm, permu.neL,.,riiu 03 IOU:OOOSOOO du. mel'mn maneira. porque •) 
<lU" Mtt !e:.: to! aqJcnnll urna discriminação. 

Nilo encontro, t>ntre 11>1 ernf'!ndns de 2• t!illCU~si'tu, uma sú man
olun<lt> >t'Uppr!mir ou reduzir n VE'rba em que:'!tüo. 

ttt•e(Wrt~ndo ou> Dim~o ri-1 J>od<~ J,r.gl..datLvo. verJtico qut' tnnto 
a emen<ll\, como u. )JropOHbL do G-overno, t'nvlnd!!- A Cnmnrn. m<'
l't' l'eram UJI!WH!c;iio da m1Mrllt. que. nn phnMe !In. dlscUllsii.o, E'mt>nda 
IUJ;UITht at>ri•>CNJtuu no sentido de redu:tlr ~~ lmporta.ncia rll\ dota
<:Ji.tl d<.,.tlnnda 11u Dt>t>nrtnnwnt0 de PropriedAde Indu'>!trlal. 

0 !!K, A:.lllll SAIIII"AJO - Alndn. ha 3° ()iscUN!:IIi.O. A minoria. U >tu.râ. 

dett...- l'l'ÇUl't!<l, propondo o quo lul~ cnnvt>n!t-nte. 

O SR. BARRETO PINTO - A minoria tt'm o dlrl.'lto e · pou~. 

""nl'urnm dt•clu.r•~ 0 nohrfo Dl'PUIAdu, ~r. Ahlt• ::>nmpulo. lle, en1 3• 
tu1·no, IJro)IOr t•t•ducçiio dn '\'Crlll\, 

Mll!i o q UQ ;t(' niic> pode llt'j;UI' ~ 4 ue u JWOpo:<tl~ <lo Governn. 
t•nvlndll fL C1unara, co~lgn>Wil n lmportanclu. de 100 conto.!!, tt~n
Ütl ~Jdu j(~ u me!:lnlR nppl'O\'IltliL pela. Cas:~.. 

A Comm!M-••iio de Flnu.nçn11, repito, nttendendo a.o meu alvitre, 
limitou·~".•. upl"n:tl'l, 1L di.!lcrlmlnur, - de accordo com a lei n. 51, 
de Abril tit'l8t~ ann11, - n de•l>e>~u I'Drn 0 Jlt.'>I:<OII.l contractn.do, dla
l'i>~hL tio l">ttpurtmnento. Jul!';o. pol:o. Sr. Prl)N!dentl", que a emenda 
niiu pude deixar d6 ser nppru\·atlll , (.Vulto !lc-nt.) 

O Sr • .Toão Cleophils (P<lru <'llcamilllwr a ·t•vta(.'cto) - Sr. 
l'rtl .. ldente: tol.-;o bat~tante <>m ncabnr de ouvh· a declnl'açãu prore
t•ldJL pelo lllustre relutor do Orçamento do Ml:-~lstel'lo do Trabalho. 
E8lll\ declnrnc:i'LO 1'ol n. de que S. Ex. em 3• dlscu:ssão, tmria. emen
duK ):Hil'R. :submettel-n:s à u.pprovacão dn Ounnra. que importariam 
em redllc<;Üo ou. melhor. em não proporcionar novo nccresclmo 
de des~L <•un\ pe>~soal, Que ~ - Ex . e'>~tlma,·a em cerca de 801J 
<'Onto.s. 
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.Já. vê, V. Ex. Sr. Presidente, que t em razão a minoria quando 
l'omhate a emenda. 

O SR. F~NÇA FILHo -Não disse i9So. O que affirmei toi que 
propunha, talvez, emenda supprimindo a verba que existe para o 
Rureau Internacional de Genebra, de 800 e poucos contos. v. Ex. 
'l'!'tr~ me. attribuindo coisa que não declarei . 

O SR. JOÃO CLEOPHAS - J á. vé V' Ex. , Sr. Presiden te, 
que tem razão a minoria quando extranha sejam consignados a.u· 
g mentO!! de despesa para pes9oal, porque é o proprio relator que, 
dt~ certo modo, confe.ssa que vae lazer moditica.cões n essas des
pesa!;, de maneir a a reduzil-a.s . · 

·o SR. FRAN<;A FILHo - Não concordo com V. Ex. EstA 
invertendo o que eu dis~. 

O ~R. .TO.'\ O CLEOPJ-IAS - Era o que tinha. a dizer. 

Em seguida, é apprCivada a referida emenda n . 3, 
cb. Commisaão. 

ApprovaÕ<l-9, s uecessivamenteo, a11 s~~intes 

3 

4 

:! 

3 

HMI!ll"'DAS DA COM'MISSÃO 

Em~ 11. 9 

'VERBA 5" 

2'itulta l' - Sub-consignnçlí.o n . 5 

Sub>~Utua-se pelo seguinte: 

P el'll'loal contrn.ctado pura. os ,\i versos !>ervl<;o.« _ 

Gratiflcnçli.o 

A U'Ci!l:t!'. 12:000$()00 

Auxill.:u-~:i. 6:000$001! 

Auxiliares 5:400$000 

Auxiliar,·~_ 4:800$000 

Serventes. 3:60()$000 

:: Diaristas a 15$000 . ....... . . .. .... . . :\:475$000 

~ Diaristas a 11$000 . .. . , ...... . ..... . 

6 D!:~.rlstM a 8$000 .... .... . .. .. .. .. 

Emendo n. lO 

VERBA &• 

4:015$000 

2:920$000 

1'itulo 1 - Sub-consignação n. l 

Em vez de 2 Directores de Secçã.o lela-~<e: 

3 DiJ:-ectores de Secção. 

Emenda n. 11 

12:000$0()0 

l&:llOil$0011 

21: 600$000 

9:600$001) 

lll:SOOIOOO 

'16:425$000 

8:030$000 

17:520,000 

113:975$000 
---- ---
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VERBA S• 

Tttu.Lo 111 - Sub-txnuritJn!t,·ti.o n. 4 

Huhf!Utuu-He pelo seguinte: 

l'•<li:-toa.l c,ontrnctlülo clfl Typugr.J.phia 

Gratífi<:a<:iio 

l Lln•JLYJli.<tta. . . . •••. . ....•.•...• 

.Mon•JLYDll'lta. • • . •.. · •. · · .. • • · · 

.l~'llntlhlllJ'•ItlontJtypl!4t:l •••..•. . . .. 

< :urnt••J~ll"r u <:. I" cla .. «::<t: •••• ••• ••• 

r :orutJil::l tor üc 2• ..,Jai<~t· •.. .....•.. 

:J ( ~fiiiiJ>O~ltiJl'CK <lc :J• cl:\1'1:-1!', ... .. , •• 

C ::o lll!IIJ:il tu r ct,, 4 • drU<!I<' ••••• •••.• 

,\ uxlllrw li<• •·um ~>o:<ltor .... ..... .. . 

llti)JJ'' '~""II' ,J,. 3" dwc~•· .... . . ....• 

J'uutuolu•··c•ortn<luJ•. 

I'JI ut:ulut··rljUtlllut:•·. 

4 J•:m·adt•l'lltuitii'~M Ült l& ciiiMtu~ .•••• • 

•J J•:n<~tl.dl•l'l'lllC!IIJ'IIII du :!" chiA~('.,, •• 

J•:nl.'lllh01' lllldllr rlt• :l" dUXt4'.,.,.,., 

G•Ln•lnt•·ln•. 

M••••luutlc•ll. 

Vhdn ... 

.1-:"' n : "" ,. . 12 

VERBA 6" 

í::!00$01111 

6:480$0011 

5;640$0110 

7:2&0$01111 

11:4~0$01l0 

r.:760$CIOII 

4:5G0$000 

:1:600$0011 

7:200$0011 

ti ;4R0$0011 

1>:7G0$0UII 

5:7GOSOllll 

:1:600$00() 

3:1:!11$01111 

6:000$000 

!;;400$000 

4:11110$01111 

4 ::!00$000 

G:O-l0$000 

4:3:!0$000 

3:600$0011 

3 :600$000 

l'ltuJ.1 Jll - Sub-cot~~i911Q('ÕO ta. :. 

~uh~tlt 'UI\ -:o c- )>C'\•' :<t>,:ul n t•': 

7 !:!U0$000 

fi:•UI0$000 

!i : f:40$000 

i : :!00$00'1 

r. : -41!0$0110 

17 ::!110$000 

4:rif'i0$000 

:1 :600$0110 

14:400$000 

1:! :960$000 

f• : 760$0!10 

t\:7GOf.OIIO 

:t:fl00$000 

41::!40$000 

~4:000$000 

:!l : 600$0()0 

~ :1100$000 

1:!:600$000 

lí:0-&0$000 

4 : 820$0(10 

lO:SOOfOOO 
3:600$900 

193:920$000 

----~ - · -

l'<'MI"'nl contrrtt'~l<lo incumbido do :!lt'l"\'lCl> dt> E!<tD.tl::ltlca. 

Grntiticnciio 

:: Auxll~u"'" tl'<.'hnkos . ........ .... 9 :600$000 19 :~00$000 

.. A uxll ltn·~~ • .. .. .. .. . ........... . . .. :~00$000 14:400$000 

" Auxllfur(':< . ....... . ............. ... 1>;000$000 :!&:ooo;ooo 
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ii Aux!llarP~. 

1 Auxlliart·~. 

E·menda. n. 13 

- VERBA 7' 

5:400$000 

3:600$000 

Tlt1dn III - Suõ-ccmsigna.ção n. 3 

Suh11Utua-~c pelo seguinte: 

l'mclloal contrnctado para diversos serviços: 
Gz:atificação 

6:000$000 

Emenda n. 14 

VERBA s• 

Tlht!o I II - Su.b-oonsigna{.:(fu 11-. 3 

~uhRtltun.-I!C pelo seguinte: 

l'e.-.Ko.'ll contracwdo para diverso~ se•·viços. 

Gratificação 

:1 .\uxllkll't•~<. . . • .• • . .. .•. .. .. . . . . 6:000$000 

Vot:LC:ão (h ~egulnte 

Emend4 n. 15 

VERBA 9• 

Titu.lo 11 - Bu.õ-consitnWÇão n. 3 

Substitua-se pelo seguinte: 

27:000$000 

14:400$000 

99:000$000 

12 :0()0$000 

12:000$000 

18:000$000 

18:000$000 

Pt.>ssool contractado (mensalista, diarista e operarlos) . 

6 Fiscaes. . 

10 Auxiliares. 

-1,5 Auxlliares. 

2~ A'UXillares. 

!!O Auxtlla.res. 

zo Servente~!. 

Gratl!lcaçii.n 

12:000$000 

7:200$000 

6:000$000 

5:400$000 

.4iW0$000 

3:000$000 

72:000$000 

72:000$000 

270:000$000 

129:600$000 

96:000$000 

60:000$000 
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O Sr. Barros Cassai (Para cnG<1'1nlnhar n 'V()taç®) - Sr. Pre
sidente, a tenãencia natural da. Cam.ara do9 Deput11dos é J)Qro. que 
oo chegue ao equilibrio orc:arnentario ... 

0 SR. JosE' AUGUSTO - Estr1 se vendo ..• 

O SR. BARROS CASSA L - ... e. por E'ffia rat~io, a minoria. 
parlf~mentar tem procurado evitar accreselmu de de~pesa.. 

A emenda 15. por exe-mplo, referente f\ In!!pectorin. Regional, 
t·onsuhst:tncinda nn. verba 9", estnb('leca um nugment0 de 309 con
tr•~< pRrll nttenãer A. funcclonarlos contrnctnrlo!!. 

Ora, Rr. Presidente, neste rnoment() de aperturnA íinancelrns 
niín f.· ra:t.o•we-1 que !le procure augmentnr o quadro llc Cuncdonar!os 
f':ttrnnumernrlos. TocloR sn.bemos que R!l repnrtlçõe!l lln Republlca 
~!'<tâ0 numa verdadeira plethorR. de peesonl. 

No começo do perlodo <llscrJclonarlo, o Sr. Getullv Vargns :rne 
:r.utori?.OU, ('()llJO Dlrectór que rui da. Inl'PI"Pll!'l" Nacionnl por decreto 
f!tnfintHlo elo !'II"U govl"rno, n CJUE' julf?.'ll!''l!'le inexl!'ltE•nt.,.,., ~tr::t. não se. 
rl'rll J)l'l'eJJt·hicloA, todos "~ çnrplf! qUI" vagr\~RPffi 1HH.IU~Ila. depen
<l,..nr·ln. dn. rulminlstrnção. 

~r. l'r·!'slclente. se ha nl't'e~Rfdalln de.-.se~ funeclonarlos, p6de 
" lim·N·nu r!'qulf'l!nl-ns de ouh'rl!< ri"ParUcuPfl, nnF> IJilfli'"l!l exlatr.m 
~·m <lf'tu'!.''l:t. A lmpr·PnRIL Nnclnnnl Roffre dt>!'IJ<P grnnrl~ mal. 

lllnntr· •ll~l'o, n ememln 1 fi. niin rlp~·e ser r~ppro\'rHln pehl Ca
trt:rNI. 

!'1m se~uhl:t, é tl>nln romo npproY:\Iln n <'11\(\ndn n. lõ, 
da Commlssiio. 

O Sr. Souza Leão (Pdn. ol'ffr~m) requPt· Vf'l•lrtpn~ai,, da vota~iio. 

l'r•n•~erlentlll·Re lô. VPrlf\c:\çlio <1<> Yt>tncíi.o, ri'<'<JnlH~I'-1'11! t""'m 
vutrtrln n f:t\•or· 12-4 Rr!'l. Dt>pubulm• ., r-nntrn 38; total, 162 

O Sr. Pre!!idt"f'll(' - A .-nwn•ln n. 
rt pttro>'\"rula. 

I Íl. •la t 'nntmi!=~aii.o. [o! 

1 

2 

2 

1 

' 

,\ JIJII'll\-llth~ >\ !'le~ulnte 

'PlMF.NI>A I>A I~Lil\.1 M IS~ÀO 

N. Hl 

Vli:RBA to• 

Titulo I 1 - Sttl>-oonl!ip"nç.ío n. 2 

~UhAtllUI\-SEI \11'\LI Al'gUinte: 

l"AAiln\ Cllt1trl\ctnr:lo para diYC'l".~OII _..<'l'V[ÇO!'. 

Gmtlfloocão 
Assistente che!e. ~ L .._ L O •• O O O L L ... ~ 24:000f000 

Asmstentee teehn!cOR. - 19 ;200$000 

~ub-;uosl!•tentes technieús. 18:000$000 

!-Judante de 1". . .............. lõ:600$000 

AjudanteA de 2•. .. ········- 12:000$()00 

G AJudantes de 3•. ........... 9:600$000 

õ Aux!l1A.re.!O. . ................. s :400$1100 

24 :000$<100 

38:400$080 

36:000~00 

15:600$000 

'l2 :000$000 

48 :000$0~0 

42:()()0$000 
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11 Auxiliares. 

12 Auxlll.are6. 

10 Artl.fices. 

1 O .Arti!lces. 

5 Serventes. 

__._ 385-

3 Auxillares de portaria. . ... . ... . 

1 G Diaristas. 
J C Din.risto.s. 

7:200$000 79:200$00!) 

6:000$000 72:000$00() 

ii :760$000 57:600$000 

4:800$000 48:000$000 

3:600$000 18:000$000 

3:000$000 9:000$000 

3:650$000 58:400$000 
2:920$000 29:200$000 

647:4Ó0$000 

O Sr. Presidente - l'a"'sa·st> ft Y~>ta~,;ã.o 1la.-; emendas de 
)llennrlo. 

o: Sr. Barreto Pinto (Pcln. ordnn) - Sr. l'residente, as 
providencias por mim soliclto.daa nas emendns !i7. 58, 61 a (;6, 
68 c 69, conforme se verifica do parecer em!tt!do pelo nobre e 
lllu~trc relator llll Ministerio do Tro.h;;,Jho, j<'i. foram attendidas 
nns de na. 1 n 10, àn. Commh•~iio de Finanças. 

Ne!!tns condlc:ôcs, não hll. nec~sidacle de suhmt>tter (~ Camara. 
a,14 rererlõaa emendas. · 

Requeiro, poh, HU:\ retlradu .. 

O Sr. Presidente - Defiro n t.._,qul't'imento d e Y. Ex. 

Yo•m 1\ moa.'\ o gegulnte 

REQUE!U:WllN'tO 

Hequelro n. retira® <lns emenda,~ de 11lL 57, 58, 60 a 66, 68 
o G!l, porQue :u~ Ptovldencla.s que su~:;;eri Jft !oram ::~ttendldas pela 
l'omml~sii.o ele Fina.nc:n.s {emmtdo.s o~ n~<. 1 a 16, pass. 118 1\ 125). 

81\.11L das Ses.~~!.'to, :!8 de AJ:"O!Ito de 1935. - Harr.:to Pinto. 

O Sr. Presidente - LJcflro u t"C'clU('J'intento du nobre Depu
tado. 

O Sr • .João Cleophaa (l'f'la ortl<'m.) - Fermftto-me indagar 
de V. Ex .. Sr. Pre.sid~nte, SE' foi approvuda. a. emen&. n. 16, da. 
Comml~siio. 

O Sr. Presidente- l"o! apJlrovRda. 

O SR . J'OA.O CLEOPHAS - Sr. Presidente, constitue e !la 
exemplo vivo da desorgan!zaA;:ã.o e desorienta<)ão dos serviços pu
blicos no Br.:lsil, I!Ol"Que a. verba 10.•, a que se re!~re a eYTKlnda, 
~ relativa :10 ln.sl!tuto Nacional de . Technologia.. 

Ninguem q.ue s~ preof:CUPe com a adminlstr~ã.o publica. do 
Pn.iz pôde a.UL"Dlal' que um Institut~ de Technologla. _deva tfgUro.r 
no Mfntsterio do 'I'ra.b&lho, pois, l'ICI. realidade, cabe .Dert'eltamente na dependeu ela do . 4a Agricultura. . . . 

Esse o meu panto de vista. que desenvolverei por oecaaülo do 
ter-cefro turno. 
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h (::u,:.rlro •ont,.•·ts•ul••o :t<:lllm. de :tpprovar umc. verba que eleva. 
''" I Zll "'>nt•>~e ;, dt!HJmiCJl cor.rra 1JCHHOul pa.rs• " ... ervlco t~hnico, mas 
•• rt:~~ llJ:,r• olf, ••rll(k<,H ,. "''r v•.:ntfliC . 

Jo~"t" f. um ll''"'" <lU•• c(ut;ro H:tllc ntrtr pcrnnt~ u. Cu.maru. 
A v•·rlu. •lt> .'oflniHt~rlo •1o Tr~tbalho Ho!!reu, nl\ propoet!L, um 

IHI.ICrt>""'" t:lnhal ()(! L ur.r; :llf)fJ$000, ""''"" r.ngu.no o Dem3e U.UI{mento, 
f< :!~• f•<rOf<lll llli tt tiNI I I OlHIIIH riO p4'HJ4t)ld O llf,ll'ntl,M r (o IH llD: ()00fll00 lU) 

IIIIOl<•r lftl. 

11 Hu. I•'J!ANI;A JrJl,Un - Como V. Nx. IUlhc, B m alnr ,,arte 
•1"" "'' 1011,1(11101101, rui llllr<L t) ICo rvJ<;o <lo CIHC'.IIllll'.lt<;íi.r) !ln.s lol~< trnl:u.t
lloh•lnu. •r,,.t,. " lnl<·rlur •In Hrn.111l ~~· <III('I:Xn do niioiJ htLvcr f'lxt·n.
ll;~:n~ii • oo 

O l-IH . olfi.\CJ CJ,I•:Cli'IIJ\l-1 · - O I!U~• ck•u~Jo r<•Hnltnr (! ju:~tn.· 

lu••lllh 11 ful'l u <111 ( !lllllllfll. ,,.,JJrLhCJnLr nt•J<liL 11hrll do tlCKIII"I/:Ilni!I'Jl\:iW 

.. ,ltulnl"''o" 11 VIl, l"' t'mll tln•1u '•u•• tnl v••rl trL fl~turc 1111 Ot•\!nmcn t o do 
l\fllll~th•r·l., ''" ·1'r-uh11lhu "• nln•lllo mfllMo c.JU(' ~<l'.ln r.lcn-..1:~ tlotn criu 
1•11• n I"'K""'"IIt" •1•• flln•••oi"IULII"mo cunl.r nctn<lo num ~tcn·J~:o q ue 
•1,.\'ltl rleur•u· t •ll l .. utru M lnl111l ••l'ln, Q\Utl " ln..t.ltul., Nndunrtl cl1• 
., ••• Ph IIUIHtck• . 

O Kr. Fran~a F'llho 
..... ,,. ,.,. ,.~·lu t'nf.,..t .. nu nuh•·•• 
••<ci•I,.,II'IJt tln llllln lt•l tJU<• 
t ut·n I'""' " •lu 1'rnh11lhu, 

( l'rla . .. rrl•'"' l -- ~~·. t>t~ldcnt<'. \lc
Oc-JIIll.ndu, 1-lr o .r.,i'i.ot Ch•()Jihn.!<, 11nbn1 n 
rrltll,.fN'In. ol<~ Mlnl,.tl•rlo ,\n. A~lcul-

u l m•ll tu te• N:tt"lnnn I ''" 1'••ehnolo~el:t. 
li•~ lu ,.,.u.-....atM" ut u •1•• 2-'. l•:t. t •tef.l\ \-c'l ,,,\,.,, ~·'r ,.,,(,\l'nnul:t . ~ ~ l·~x .. 
1 ,,..,.fc. ,,,.,,,.,,. """ ,.,.r .. ,·•nr• 1\ 1 ~n 11111 r:t o 

II<>J<'II<tolnlllo "\lo0o•n .. ,.l\'ll1llf'lll<.', ;,, •'1111'11<111" '"'· !'i!\ c f-7. 

\'ollll<:i\o• •In ~"'trlllllln 

N. 'iO 

A' ,.,.,.,.,, 1 1 

A o'l'r<'l'<'<'l\l<'-"" :\ ~llh •,.... I\JOip;nJio:i\o : 

A ulltlllll ''" 1"'- ""' •le11~11 C..'\oiT\ "' ln~taUat:ito dG Hosplt:\l do 
Fun~hMlRrln P~o~hUcn. ~ . .._d~ ''""~ de<"l~to n. :l4 .3 l i'. d~ 9 de 
M\\\<~ d\' l~:\4, ~(1\l :tl\'1(1$1\00; JXW"31\00 o totl\l (\:L \-'UM a l'et' d& 
lmJ'I<\t'lR.nCI" dP. :\ .:!i'II:H~. 

~~~ dA" lil(''-'!1~. 1~ ~~ .rulho de l!l:lS, - ll'o>I'IJt'.$ Pnit.-cs. 
X<~#tt~m ~_,.,, 

O Sr. Pr-ldeat~ - 1\. t'menda n. 70 ~b\ se~n parecer ela 
Cum~i8toi,c) . 

O Sr • ...._ l'.t"fa - o ~~·. Sr. ~lden~. enc:on
tt';\- ;>., ~· 13:. 
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O Sr. Presidente - .'! paginas 132 de avulso está uma. 
opinião individual, que não é a da Com missão. Tem :l. palavra o 
Relator do Orç;amento do Ministexio ào Tmbalho para· apresentar 
parecer. 

O Sr. França Filho (Para encr~.rn-tnha.,- a L'otaçã·o) - Se
nhor Presidente, a emenda tre..ta de uma subvenção para auxiliar 
:.1. construcção do Hospital dos Funcciona rios Publicas. 

Qu:tnto ao mcrito ·da emenda, ·a Commissão de Finanças era 
fav?ravel , mas a. encaminhou ao R~lator do Or:-c;:amento do :!.:Unis· 
terlo d1~ Educação, para que a. demJesa a que a emenda se re
fere corresse por conta do credito de seis mil contos de subvenções. 

A Co.mmissão deu, assim, parecer contrario. afim de que nãu 
ro~>~•~ o. emenda. co>nsiderada no Orçamento do Ministerio do Tra
halho. 

O Sr. Moraes Paiva (Para encaminhar a. votação) - Se· 
nhOJ" Presidente, estranho 0 parecer emittido neste instante pelo 
t•clatm· do Or<:amento do Trabalho. S . Ex. declarou que d:l.va 
~arecer !avoruvel quanto ao merit o da emE>nda e justificou a. razii.o 
1•or que o !:a.zlc.. 

Na C<>mmL~sãu de l<~inançal-1, a Q.ue estive pt·esente, sendo ou
v id<>s o P t·Nddente e o proprio Relator, SS. EEx. declararam, com 
as><t•ntim<.>nto U!lanlme da Commissão. o que consta do "Diario 
do Poder Legislati"o" de 9 de Agosto, nestes termos : 

.. 0 Pt·esidente· e o Relator respondem que a emenoo 
j[L (';;tuva julgada no merlto e jll. acceita pura ser coll~
cnda no Orçamento da Educação .. . 

O SR. BARIWrO PIN'l'o - Isso, em resposta o. UlllQ. interpellnciio 
1101' mim feita. ao Pre.sidente da. Commlssiio. 

O SR. MORAES PAIVA - Creio haver equivoco do Relator, 
l'<>ls o parecer Sl. emenda é fa.vora'\liel, devendo e11a. ser accelta pari\ 
>'<'• lnclulda no Or\:(\mento da Educn~:iio . 

O Sr. Barreto Pinto (Para ('ncamiuhar a votação) - A 
••ml'nda, Sr. Presidente, deve parecer fnvomvel da Commlssiio d•' 
1-'lnunc:ns. no dia. em que foram reluto.dnl'l aJo~ t>men<lall ••• 

O Ba. FRANCA Fll.iHO - Nã.o para o Orçamento tlu Mlni.Rtorlo 
d(l Trnbnlho. 

O SR . BARRETO PINTO- ... ao Orçamento do Mlnlsterio 
do Tra.b..1.!ho. Na Commlssão ficou resolvido acct>ltar-MO n emenda 
para ser lncJuida n 0 Orçamento do Mlnhlterlo da Edu~ ·e Sa.u
de Publica, a.ttendendo a. que. neste ::Minúttt'rlo, (! que se encõntra 
o credito gloOOl destJne.do aos esta.beJeclmento11 hoepltaJa.ree. 

Aqui tenho a a.cta da Comrnlssão de Flnançu>l pu.ra. confir:-m•tr 
o que venho de declarar, se !Or pr-eciso. 

Al~m disso ê preciso considerar, que a emenda. que concede 
o auldlio de 800:000$000 para. o Hospital do Func:ctonllrlo Publico, 
co::-rendo pela. dotação global constante da verba. t.• do Mfn!FI
terio da Edueaçã.o .•. 

o SR. MoRAES PAIV.I. - Não tr.u: ausmento de ue1pesa. 

O SR. BARRETO PINTO .:.- • . . não traz a.ugmento de deH• 
Jlesa, oomo bem Qde&.nta o meu dlst1ncto co !lega, 8r. M<lrllell Palva, 
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autor da_ emenda. e que, vigila nte na. CommisSã.o de :FiDança.s. de
fendeu brllhantem~nte a. medida pleiteada, r e uniãO_ a. que, . tam
LE:m, compareci ~ tomei parte dos debates, tambem, de:feDdendo, 
como era do meu dever, a dotação de 800:000$000, ·para. auxilio ao 
Hospital do Funcciona.l'ie>. 

Meu appello, pois ao Presidente da Commlssão de Finanças, 
paro a.cceitar a emenda. e confio, desde já., no incondicional apoto 
do todos os meus dignos <'ollega.a, da maioria. e da minoria. (Muit; 
bem.) 

O Sr. João Simplicio (Para encaminhar a vot~cio) - Se
nhor Presidente, trata-se, de facto, de uma omissão. A emenda 
to! acceita .pela Comrnls.são de Finanças, para ser levada., não e.o 
Orcamento do Trabalhe, rnas ac novo titulo, que se projectava, 
re!ercnte í• Saude Publloo, onde existem recursos especiaes para 
.a.ttender a et<sas despesas, 

Ao se redigir, na . Com.m.i.ssão, o Orçamento da Educacão, !oi 
exclulda, por equivoco, a verba a que se refere a emenda. 

O voto, portanto, d a. Comtnls!Jão fol e. ella favoravel, devendo 
HCl' <~. emenda. transportada. para o titulo de "Despesas relativas 
á Saude Publica.". 

Essa a. opinião da Commlssio. 

Em ~~eguido., ê approva.da. a. emenda. n. 70. 

ORÇAMENTO DA VIAQAO 

O Sr. Presidente - Vou submetter A. votação a. 

Approvo.diU, su~es.slvamente, a.s seguinte., 

BMBND.UI 

N. 1 

V. 1•, C 1, sul>. 4: 

N. 2 

V. 1•, C. li, sub. 7". 

Substitua-se pelo sei\Un~: 

Aequ18Jçü.o de mov~!:J. machlna..", apparelhOA, 
livros, revistas, publlcaçôes tecbnlca.s e outt'01< 
ma.terfnes 

N . ll 

V 1•, C. li, sub. 8: 

Substitua-se pelo aegll1nte: 

8 - cz - artigos de e:zped1en te e 6.!1Cr1ptodo 

b) combustlvel, lubr.tncantes e material pa.ra Um., 
peza e conservação de a.utoroov-eis e eleva.do
res, ma.chlnas de escrever, calcuJar e outras .• .. 

ãO :D00$000 

30:000$000 

26: 000$000 

15 :000$000 
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c) material para conservação e limpeza do edfll : 
elo; acquisição de larn·padas electrlcas e outros 
artigos de consumo ....•............•....... 

Total .... . . .. . ... ......... · .. .. ......... . . . 

N . -4 

V. 1•, C. II, sub. 9 : 

Substltuu-se pelo seguinte: 

9 a) serviços telephonico, illumlnac;:ão e energia 
electrlca ..... ....•. . . ... .. .. , ... . ..•... •.. .... 

b ) asseio de edificio, lavagem de toalhas. cortinas, 
etc . carretos e outras despesas de prompt0 pa
gamento mediante adiantamentos . . • ... ; ...• .. . 

c.) impress5es e publicações diver9tl.s ........... . 

N. 5 

V . 2•. C. I. s ub. 5: 

Reduza-se para 

N . 6 

V . 2", C. I , sob. 6: 

Substitua-se pelil seguln te: 

G. Ajuda.s de custo, dwrlas e grati!lcações diver
sas, nos termos da leg-bla.ç;iio em vigor, f..!lclusl
ve 29 :800$ para gratificação mensal ao.s !uncclo
ne.rfos e encarregados das agencias da Camaro. 
dos Deputados e Senado Federal e ao encar· 
gado da estação telegra.phlca do Palac!o do 
Cattete •.........•. ... . •. .•. ........... •. .••• 

Votaciio da seguinte 

li:M:I!IND~ 

N . 7 

v. 2", C. I, sub. 2•: 

Substitua-se: 

a) agencias de 1" Q. .c• classes: ~ntes, ajudante•, 
the.sourelros, tfeia, de aceOrdo co'm as tabelllul 
a.Wdlln.r- dos Be1'vlcos de manipulação e DI.~• 
sagelros para ~tN~ga. de correspondenc1a p~-
tal e telegrapbfca, no total de pessoa~, 111!!1~~ 

do · · nas agencias de 1. • classe, nas ILJ.~P-
sla.s de 2" classe, nR$ de a• clal-6~, nt,t" 
de 4• classe, mensa.gefros, diaristas, men~ 

2():000$000 

60:000$000 

20:000$0.10 

8:000$000 
2;()00$000 

1.300:000$000 

800:000$000. 

sallsta.!l .. .......... ..... ... . .. .. . .... ... . ·. '. ·'· 10.000:000$000 
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', > p ltra r•:~·l,..;u, de agcnciaH é nova cla..'ls i!icação 
<!;111 m •:llrnaH, na. form:t rlo 11 r tlg 0 !l!HI do De
"r<,lo n . 14.7~2, <lc lfj •li• Mar<:o de 1!!21, c n rt. 
n <lr, f>N:re to n . 20 . k>.!J, d e :.11; de I>eemhro de 
J !1;11 1.200 :000$000 

O Sr . <.:arlol! Luz ( P dtl fJt d m n.J - - Sr Prc><ldente, p edi a. 
pal: t \' r(t apt·n:HI pa ra. e<ll't•Jr,{ir " imrwcHH<>. De\'e-Jie ler assim: 

"ag••n<:la H d (l J• n. 4" " laxHex: a ge n tes. a juda.nte.s, the
KCJUro•lrrm, flr!l><, tle a<:c/Jrrlu com :u< t ab cll:tl-1 r egulamenta.
,..,,. r•xl~l•·•rt te:<: pr!~l)al auxll hlr <loH !lervi\)OH de mo..nlpula
<;ii.o <! m<mllag<:lr m< P IU 'IL c•ntrc•$-:'a <lc cnrr<•"P<mde nc l::l. postal e 
ll·l ••$-:'r:t.J>hh~, , no t••ll•l ri r· ;, . li4!1 !""""''"'"· n:l-. :lf';enc hl ll tl~ 

I', Z11 , 3", " 4" cl:o~<:< t·M rH:<, 10.000 : 000,000 . " 

O Sr . J>reMidente -.. Sct•:'t feita ·~ c:urre <:çiio. 

J•:m HP,i.:Ulrln, (• UIJJirovada ' " t>mr•ntln n . 7. <le ncCQr
c.lo •·um n I'' 'C'tlfl t:u•:ii<> cl0 St·. I tela tm·. 

'\'r•t:H;iln da ltl '~llhlt<• 

N . ~ 

Suh~<tltuu·><•• : 

rq ' '''"'hJ<·•;ziu ti•· lllltla.• •· nuh· o•H rrhjo•l'!m< tlt• ' 'OI'I'C"l'IJlOn<tl'nc!n. 
Jor•l' •ulmlniHfl':lt;tw , nJlu-<l•• "'' <'tlll\i'l\<·to, nt1117:: t<ln quttlqut'r 'Pf.'~<-.. 0111 
uu nu•ln tlt• lntiiMJiot·tt•, elo~ :t<'l'<>l'dc) ••ona 11>1 l tlh<'llll::t eXiHtl.'ntcl4, sl'll• 

<In llnhn~· I""''"' '"• c'ululu..tnr<'~ t.l1• malnx <' llnh•!>< llOI" ~nntr:\l,tO 
7 . uno: IIOII$Unu: 

I>) lllt•n1. pu r a UIH' t'ft•lo;otLI' " 11<'1'\'lr:o, dC' ut•cm·do com ·41. sul)-. 
~Utuh;ilo tlnH n w lm< d!' lt'HMI1t11'h• r,on:OOII$1>110 . 

O Sr. CarloR Luz (T'd<t. ordmn) - Nu emenda 8. Sr. Pro
Hiclt•nt••. lltmht•m ~· d<!\' t' f:t?.•' l' Utnlt cnl'N•<•<:â.o, lt>ndo-1'1.' o l!legu!nu: 

"Cunducdio dt• mal11~ ,, uutru:o objectns de corroe!lpon
clt•lldtL, tulmlnh•tt·:u:ii.tl , ajUKtt> <>U contracto, utllizado qunl· 
I{Ut' r JltV<IIonl <lU melo dt> tranl'Ollorte, <11.' ncC"ordo com as t.'\
bt>llnK l'xiMtentt•t<. ~<<>ndo :!,6!>9 Unllc1.. .. postne!l, :1 . 212 conducto
n.•~t dt• m:tlrut, numendo::t tlU njUI\t~rlo:«, e 87 Unh:ts por con
h~tcto 0\1 enca rro..mdo>~ 7 . tõOI) : 000$000. " 

Ap1·oveitu a occattlüo . ·f\a.ru. e 111 . rela~:ii.o (J. .emcmd:~ numero 9, 
d~clnmr QU<:> o numero de dln.rlstae e men.sullstas ê de 6 . 439 . 

A !'m<'nda n .. 36 Jfa.terl41 - li dc.>\'6 se1· lldn n R-><Im no 
<'Om<'<:O: 

.. M·~t~ria.l ,P:.tru. estudos. construccão e .conserva(lii.o de 
estrndas de- rod."l8em . f~derae~. sendo •.. " 

o mn.l$ como . estA. . . 

O Sr •. Presidente - A" corL·~cc:uc$ n que ,.Ilude · o nobre 
Dtoputn.do l!erào teltas . 
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O Sr. Carlos Luz (Pela. .ordem.) - Sr·. Pre~idente, na emenda 
n. 13 ha ai!lda uma correcçào a f11.2er. Onde sé lê 12 :000$000, leia-se 
l2 . (100 :OOOfOOO. 

O Sr. Preside~te - O nobre De11utado será. atten.dido. 
Em seguida, é opprovada a emenda n. S. da Commis.;ào, 

de accõrdo com a re<:tificação do Sr. Relator . 

Approvadu.'l, successlvame nte, as seguintes 

EM!ND.\S DA COM:IIISSÁO 

~- 9 

V. 2•, C . I. sub . .t• : 

Substitua-~ pelo seguinte: 

Diaristas e mensalt...;tas, diversos. em numenJ 
de , conforme as tabellas existentes, na 
tórma do regulamento. • • . . . . .. . . . . . • .. . . . • 1S . 500:000$000 

N. 10 

Y. 2··. C. I, sub. 4": 

Substitua-se pelo seguinte: 

I'e><SOal para organização e ampliação do serviço 

de ra.<lio, n0 total de 22 pessoa.'! ....• ... •..•. 

~. 11 

v. 2", C. 11, 11, subs. 10, 11 e 12: 

Substitua-.!!'! peloa11 segalntes: 

I - MATERIAL ~ERMA~E::\'TE 

10 - · .MatP.Ti4l tt'lcgr<~pMco c tele
J11t01riC<J - linha.ll tt inatallaçõe&; 

a) 6 installac;ões "Grunewnld", com
pletas, em q ua.druplo e triplo, com 
traductores ... ..... .. . .. .... . .. . . · 

/1) 30 apparelbos "Bandot", cop!pletos, 
com cabos, teclados, etc .......... . 

c) 60 apparelhos Morse - Siemens -
Halske, extremos e lntermedlarios 

rl) 24 appQ.relbos "Teletype" ••••. •.• . , • .. 

c) centroJJ telePhonfcos, ap:wzelbos .de 
bateria central e magDet~.· •..• .. •. .. 

400t000$ 

,300:000$ : 

160:0001 

320:0001 

150 :0.00~ . . , . 

f) Postes de ferro completo:sJ .•.• • •. ; . · · '· · 400 :0001 

g) .Machlnlsmoe para ortlcinaS •.•• • . .. 

90:768$000 
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11- MatertaJ pncumatwo: 

M~·l<a~ pneumatlca.':l, machll'la.'( tubos 
"Mnnneamnnn··, etc . . 

12 - Ma-terial radio; 

1'ransmissorw, reeeptorea, atnpliflcn~ 
dQres, upparelhos rectl!lcadore.J, gru
pos ele motores ger:\dores, Qppare lhos 
ele mecllc;iio, condensadores, tlxos e 
vnrlaveil!l, pttrn. transmissão e re-
c:ep çiio .. .... . ............. . .. . . . 

13- Mnt.crlcrl po.9tal: 

1 - CnJxo. (]{> collecta, co!re~<, d~ nesl
g nanteB, ba lanças, carimbos de me
tnl, machlnllf! de -numerar, machlnas 
de !l"ll.nqu!"nr, machlnn~ d!JitrlbllldorM 
ele ~!los . .. •.. .. .....•......•. .. . 

2 -- MPcnnlzndiQ do "ervko poetn1.· .. . 

14 - 1•trz t!'rl61 rk' r.~crlptor/o: 

Flcharloe, armn.rloll de nço, movei"' 
lniLChlnR.IO <le ('!OC'I'(!Vl'l', etC', .. - ..•.•• 

16- M(ltrrlarJJ dh·,.r.•nll cl~ ('(l!"(lctcr 
prMnalleftt~ : 

200:000$ 

~20:000$ 

aoo:OOOI 
200:000$ 

260:000$ 

2.020:000$000 

. 620:000$000 

600:000$000 

DM&>eM n. l'll'n~m etrectullda.A nem F..a
tndos, ml"dlante acqullllç~ll illrPCta8, 
fl'ltnll pel~ Dl~ctorln11 ReRhml\el!l. • 1 .100 :0001 1.100:0001000 

J 1 - MA TERIAI, DE CONSUMO 

I tl - .lt'GtcriGI te~gn~p"'cu e •c
phofl~ - ,.,.~ C! c-tctUGçót'•: 

•) Robrl'~m.lentes pa.ra &P~lhos 
"Grunewuld ", N BA.udot ", "Tt>l-etype" 
e "Morse" .. , ...... ........ . .... . 

11) MateriAl C~. • . . ....•..•.••. . • 

.-) Pap~\ Baudot (uul e bt>ane\\) •Te~ 
lc.>type" e "Creed" ••• - ....... .. . . 

d} A~umulado~s, placas. l\luminado
TE!II., acido aulpburlco. aoluçin 
"Nolnoe". tllhu ~. co~ zinco, 

cobn!, ttUnpa.a, i;\tC. • • • ••••. •• - •• 

350 :0001 

100 :~ 

lOO:OOOS 

lSO :OOOI 

4 . 400 :00~000 
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c> Tinta vare. ap)lare\ho, o\eo; carim
bos, no Isolado para Jnstallnções, 
cl~at . .s. ru:cessorios, ~te. • • • .••• 

I> Fio de t'Obre, brnç011 de ferro, bri\ÇOH 
do mn.delrn., hastes pn.ra pol'lte:t de 
terro, tubos, etc . . • . • . ... . .. .. . . 

u> Isolll.dores e pinos. • • . ••.... .•• .. 

h) FI() de tt'rro de 3, 4 e 5 mm . .. .• .. 

&) CnboK n ereoH t! subterraneoll, cnlxtlll 
tl'rmlnueff, tloll ele auspenaiio, a.nnels, 
otc .. . . ... . ................... . 

17 - Materi4J f'Cdlo : 

Valvulnll tnt.Mmtaaor11.11 para ond.lul 
curtiU! e longas, Idem receptora.~~, ~
KbttenciiUJ, fios e cabos, ma.terkll bo
III.Jite. ferrnmentws o a.c:c:esaorlol! J)fU"Q. 

conteeçün de npJ)Iuelh~ •.•••....... 

l8 - Matent&J de dc1Nl1to : 

1 'apc-1 ve~>etal, oZII.lld, laplll ~llpecliU!t!; 
eaqWI.droJ'I dup!o11 e trlplo11, deelme
tro ... regufts do culculo. tinta NCUlkln 
eatoJoa, tra.nsterldore~J, Jampn..dne do 

tle car\•6es, arnonell, t't<~ . . ... . .... • 

19 - .Motrrlnl JIO.ttal: 

- Lacre, fechos para o aervlço ex
terior " Ma.c Olll", aaec:oa de lona 
com collares. gomma. arablca, blo
co" para alicates sinetel'l, tin• 
ta. etc ... . .... .. .. . . .... ... .. . . 

:! - Chumbo pu.ra 'tabrlcação de fecho~ 

Tinta, papel, caneta.H, penna.s. J:i.p!lt, 
fitas para ma.chlna de escrever, 
pe.pel mata-borrão, papel carbono e 
outros materlae11 de expediente o 
a.<~selo. • . • . ... • •. • • . · · • • · · · · · · · 

21 - .Mo.terkll J)Gr~ tl/pol1f"G1)hfa : 

Pa.pel para bobl.nu, papel em folha., 
percellna., pa.pyrolln, cartolina, tinta 
e outros ma.teriaes de !mJ)re&são • • 

130:000$ 

300:0001 

200:000$ 

300 :000$ 

400:000$ 2.0G0:000$000 

800 :000$ 

60:000$ 

400 ;0001 

115:000$ 

200:000$ 

820:000$ 

860:000$000 

Slli:000$000 

200:000$000 
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22 - M tdcri4Z T#t'~"a 7714Yt:rnaria c 
carp!ntarla-

M:Ltlfolra para movuiM, dlviM<j'"l· !!mhll· 
J:~~f'nll, t•nr.AJxotnm<lntoM, ft•rr:tg!'nM, 

)lr<·~(ll'l, rn<:h:u)UrltH, l:l!'. 

:!!1 - ltftH•·rial 71iJYII (JtntNrf'raç<in f! 

,.,-rt11 tlt: autn~rwtorr•: 

l fiO: llOIJ$ 

Jo"•·rrao~:•· nJC, pn~>umutlr.tt/1, c~umurn11 <lt• 11r, 1•'"''1"'· 
Jmntfuxu,., lom01 •· oull'tl>f p~u~~ :<oltJ'<·14Uit•nt•·" · . 

2.f - · t:mn.l.•tJrthldN " lubrlficnnt•·~r : 
A t .. ~, .. ,,.,,. .. tur, ulf,O, k~r•l~(·n.-. • .:rnxu, f•tc • . . .. , , . , , 

!!!i MtJt•·rtt~l ,,.,.,, t:onf••rçiill r rtmt:rrf'() 
tiJI mala.t po11tac•: 

J.lnluu•. llhu:-.<•14, ht111LH o uutrow t<•ddo~ . .. ..... . 

::r. - Mntr.rlnl dcc:trlcn; 

1•"1., J>ltl"ll lmctulhu,;ÕI!M, luhmt, l<tnuulmc, htulncltor•·"· 
llllf•rruJ•t••r••IC, ltUIIJ'llldl tiC, ur>!t:ll·•·lh•""· (•t<' .• .•... 

11•·,.swtc:tM ll 141•ro•rn c•ftl'('tuculnJC 110" l•:,.tudwc, 111•·· 

•lluu t•· "'''lU h•l•:n,.,. tUrN":tuM f•·lta~t 1••·ha11 Ill • 
r·•~·lurltu< H•·~lunn<•H. 

!!li - - 1-'or~,:n, lU?. •• n.:u•~- ..... .. ........ .. .. ... ... . . 

~!) - ,\ IUKUl•l,t dl! l'IIJitlll. • • .. ...... . ... . ..... ••, 

311 - · · Trn n"llOrh• d•• JI<'MOtLl o 11\tLl<-rlal •••••• , .••• 

!I! • ! ~nm•c•rVIu;i~o do• JlnhtiJ'I tc>lltl !11>1' ••ontna~tu. , , 

:::: - l";cmM(•rnWÜ<t de• 400 prt>d!o-' (rc•formn~. l'nn-
c·••rtm•, plntunuc, ~te.) •••.•.• •• ..•... • ... ..•• •. 

3~ - l~onl4rrvnc:úo cl•• llnhiUI (n~cln,. e llm)H'r.n. 
de• plr.aclwc). • ... ................ ... .. ... ... .. 

!14 - A,.Jj('(o o lhul•~7.u. das dln•rNJI.A d!!pcndencJns 
cln ndmlnlstraçún central c Dlrt'ct(Jrla~ ReJ:"lD· 
nncs e outras deMpesn.'4 do pn.mwto J.>llgumento •• 

N . 1~ 

v. 2•, c. n. !lub. 13: 

920: OCHISO<J(I 

1011: 01111$1111'1 

1, :!011 :IIUUSCIOO 

G. 000 : 00()$000 

l. CiClO: IHICI$111111 

:! ,!iUtJ:OIICI$111)11 

SilO: ooa$uuo 
~I.I:OilllJOCIO 

-11111 : fiii0$0CHI 

4:!0 :1100$000 

íOO;OUII$1>flll 

G. 400:000$000 

SubMtltua•.Se o numero 13 por· 35 e t·e~tahE'lt.'c:;t·se a dobu: iio 
àe \1135. na lmportAncla. de Z.300:0<l0$0UO. . : 

\'otnc:i~<t da segulr:lte 
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N. 1:\ 

A<~cr<'"c~nte-sc: 

V - Tr:ln!IJIOI'te o.ereo dt• corn•!'4lwnde>nda. 

!lG - P:~rtL Jl!ll:amento fts comtmnhlal'l de naY~i:a<.::i.t• 
tlC'n·a. conforme contrncto)'4. • ..•..•..• ....•. 1~ :Ofi0$UIJ0 

I:;m !Ct>J<U!dn, é a))pruvatla 11. t>me>r.d;~ n. 13, da Cvmmh<~i~. 
de accôrtlu <'Om ll rectU'kn<:~i.o do Sr . f(C>lator . 

Ap]ln>\' :tdlUI, l'IUCCCl<lll'l>'õ.I.Jilt'ntt'. U'4 lll'~U!ntc>l 

N. 14 

V. 3", C. J., .cuiJ . 1•, Jetrtl. a: 

Ondt' IIC lê: 

!ll <""IJin•~lroK dt• .a• l'lwtK" ... ........... ........ . 

Lcin.-~tc: 

:u cabineiro,~ do .c• <'ln~<t«! • ••• •••••.• ••• •••••.••• • 

Em con~quetlcln: 

:!:!;) : :!00$()011 

CurrljiL·IIl' JKt I'Jt 41 • 1 O:!: 400$ a 11onunn re•l11 th':t ft l<'tra •• ..: parn 
., l. H 14 : GMUS (I tutn I dtL .HUb-conHIJ:nO cr•o . 

V . a•, C. I • .fi!Ub. 3•: 

D!.Hcrtmlne-He: 

n) re:tjuPlnmento dl' d!ntla11, quo~llrndoll nnt!~o:o~< 

(tuhella do Dect·cto n. 20. !i60) .. ............ . 

b) dc11cunso semlLnal. • 

2.993:000$01.0 

5.2!17:000$000 

c) rcglmcn de oito horas. .... ................. . .. G3.ã10:000SOOO 

tl) terias annuat'ti .. .. . .. ....... ·••• ..... ... •• • 2.870:000$00'1 

r.) lfeenc:ns e abonos.. . .. . . .. . . .. . .. . . . • • . • • . . . . . . 319:000$000 

f) ~rvlco mflltar. • . • .. .. • .. ... .. • .. . .. .. . .. • 21:000$000 

Em consequencfa: 

RE'duza.-51e o total pa r:\.. . .. . . .. . . . . . . .. • . .. . . . . . .'lã. ooo: ooosoo~ 

V . 3•, c. I. sub. 4" · 

Discrimine-se: 

N. 16 

a) dlarfas de viagE-ns ru1. Dlrectorla Cern.l e n as 
divisões .. . ... ............... .... . .... .. ·. · 1 . 275:0()0$0110 

b) servio;os medicos por a ccfdentes e ·de. in..'l])ecçã.o.. , 136:t>00$01l0 

c) · addfefona.es a.té 20% por · servlo;os em zonal! 
insalubres. • • • • • • • • • • • . • . • • • . • • • . • . • • . . • • • • 301 :OOD$000 
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IJ) outras despesas extraordlnaria!'l, nn. t6rma da. 
leglslaçã.ô em vigor. • • • ..••.....•...•...•.. 

N. 17 

::;ub11tltua-ao pelo segu_lnte: 

o) machl!UU:f, ferrnmentall (operatrl:zeM), a.pparclbOB 
o lnstrumcntOJJ <lct ongonhar!n. parn. a19 quatro 
dlvlslk!s .................................. .. 

b) moblllarJo, Uvro11, revistas o outroa mll.terlMII 
pr~m Wl quu.lro divils~s c dlrcc~;ll.o gera.l. , , , 

~. JX 

v. a•, c. n, null. 8•: 

SUbHUtuu.-Be ~lo IICJ:u1nw: 

<J) ~·ombuaUvcl parA locomoUVILII c otc!c1RW4, lubrl
t!cn.ntH o ma.tor!al PILnl- lubrltlcncilo, 11m:pe= 
~ cOnBet'VIlÇzio do loeomotlvu, mnchlnAit o 

288:000$000 

2.000:000$000 

3110:000$000 

100:000$000 

45G:OD0$0'00 

o.p~lhOtl. • . • • .. .. •• .. .. .. ... .. .. ...... 41.000:000$000 

b) outro" mnterll~.el' necc3SD.rloe r~ cxecuçllo de todow 
011 Jlt!rvlçOM o quo.osquer obrna do coneor-
vu~ão. . . • ........................... , .. .. 19.000:000$000 

X. 19 

v. a•. c. H. 1\ub. s•: 
::;ubstJtua.o~~e pelo seguinte: 

Alugueres de ca.an~ para. escrlptorlo o outras de
pendenclu, to.xa.s de Ulumlnncüo, força electrt
ca, machfna.s, Hol~rith, publicações e outrl18 
despe.'la~ de cUIItelo •..••..••............•... 

N. :!0 

V. -t•. C. I, sub. 3•: 

Substttua-8e pelo secu!nte: 

11) Diaristas, a.tê 3.477 pessoas, Inclusive Ucencas e 

60.000:000,090 

3.000:000$000 

extraordinarios • .. .. .. . • . • . .. . .. .. .. . . . .. . . .. 12 . 010 : 000'0 00 

o) Servlc:o sanitarlo 100:000$000 

N. 21 

'V . .f.•, C. I, sob. 4.•: 

Subl!titua-se pelo seguinte: 
a) Gratlf!ca<;;ão por zona. insalubre 120:000$000 
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I•) ~\homo,.; t>:II'H tl~·,.Pf'-~us tlr \'la;:;em, dhrla..<~ por s~r
vlc::ol! tú•·•• Lh:~< ~~ ~ uul!·al'. \'ant;\~t'n" do 
).l€'l\~U;tJ , , , • , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 

\', ,;•, (', l , !'Uh, 

~UbJ'tltua-"" '"''" ,,..~ulntr': 

.... •14 •" . ... 

Dlt•rl,.ta~ uu m••n><alh•ta>C. :rt<· l.l<if. ,, .. ,qooa:< . • • • • 

80 :000$0\)o) 

:!00: 000$01)11 

:l. 810 :Mntt${11111 

O Sr. Barreto Pinto U'tl,.,t t ' lll'(llllllll,.,r" I'JI<Jçt!") - ~nhol' 

l'r••Kl<lt'l\tt<, t'u<;u uuo o·nlv•·v>'u 1\lltk•llu :1u nt~IH'\' rcolalur uu ori!Wllen
tv <111 \ ' Jm.;ilu, :1fl111 ,J,. <111<'. n:t t••rt<t•h·:• clii<I'U~iu, Ht'ja rumprlolo o 
krt. ,. .•. .t;, h · I 11. :.1. Db: ,.,.,.,. at•tl~o:u : 

"O (:nn•f'no Jlru\'lll•·nc-!:u~i. t>~tru "ut• '"• JII'<JP~t.lt d.- u•·
<:IUU•·ntu "'da olt-c:Jur:I.Üo, Clll NIÜJI I'I'JIOII'ti~UI,> IIU !Wr\'h;O, no 

enunclad., ola t'l'HJM'c.·tl\':~ <1ottu;ãc,, u num..-l'u llc mczusaU.aw. 
o\La 1 >~(<04 •· o•untl'a('l.atlu". <', "'-'llliJI't• <tU<' Jl<l!'ll"!'l.'d, JIO I' l'llte• 
"'ui'L. • )lctr lmpurl;lll<'la l'rro•hloln." 

\ r, . .znur~, }Jt'~' fl'IU~·tulu n. :!;! - \'t•rlea :;•, ponJIIIh:na~it-.. 1•, !'IUh-t•un• 
~i~n:u:iiu :!•. n )oo(•,:utnr•• ~ 

"Ulai'IIIIUI< uu 1l1C'Il,...llhct:1:<, a1l• l, XiG fl''""'OIII' ::.8lO:OCl0$ " 
t·:xb•tlnolu, t'un1o ,. x h•l•·. um llt'r\'l<:u <I.· •·un tniJIIILI:ule multo bem 

cw~<mlxmlu nu :\lllll>4t.·rlu <la Yluc;Üo, t•t<luU <'<'l'tu dt• quo o noure \"f'· 

latcw miu lt•dt •ll(flt-ul<l:ulo•. na JU't!XIma •ll,.o·uK>~~·u,, l'lll ti'Zt;.er uma dh<· 
<'l'frl\Jn:o~<;:in mal>f I'UIIIIII<.'lll , 

o Srz 
1-'h :onc;:t~. 

O ~}{. HAitJtt-;TO I'JXTO- Olll'l~:uln n \'. I·~x. pelá 1n!or
m:l<;ãn <lU\.' a~\ ba •1•· nw ]lt'e~tar. 

J•;m St•t-:U!ol:l, (. l l!lf)I'IJ\'UtlH rt t'lllt'l\d.U n, :!e, da COm• 
mlM:~tto. 

~~l•Jlru v:uLos. IIU('l:t·~~i\'amt.>ntt', a~ :~egulnte:9 

Y. 5•, C. IJ, suh. 4,:; c G: 

::iuh!.'-titun-se )Wio :-se~uinte: 

N. 23 

ll - ~tATERIAL 

l::iub. ~ - .3i';ttetin.l J)tormnn'lmte: 

c1) trllho'l e acc~ol'lo.R, dOL·mcntel( <'· ~llflt'\"l(lructu
ctUI'flS metalticas pnr:L 110ntes .. • , . .••..•.. . .. ..• GOO :OOOJ(IOO 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2810112015 15:05- Página 92 ae 223 

398-

b) pu)Otl•,., fi r;,:< ~ acC<.':$:SOl"ios \)al'<l línhn~ tclcgr:4-
Jlllkas t• t t>lcp)lo nlcas .. •..•.• .•.. .•. .• . ...• 

<') ma<:hin~:<. ;11))1:\rt•l hos, in:stt·umcntus. f<'t·ramcn
tõl~, movt-!" (' \ltt>n:oollio~ dl,·••l'~o~ •.. ........ . 

~ult. G• - :\!at"'l"l:tl •1•· •·•lrt!<umo: 

ttl <"ullliJU>'tl\· l'l llal';t nY.tdtlnas <' nfrJI'ina,., l uha·l(· 
<::mtt·s ,. matNl:il pal'a lut.l'lrlc-a<:iío. llnlJI<'Y.;~ <' 

''"ll""l"\'u<;iin •h• llt:H·h!n•t~ •• ap)ml'<'lhos .••• , • . 

l1) oUlt""" IIULh:l"lar~< n••<'l•s:<arlu" :'1 <•XN'U•::Ío tl•,• tudo:< 
"" st•t·~·l<,:oM tlt• tt'<t(t:'~O <' <'On:-o;•t·,·a<:iio .••••• • 

~uh. c• - Dh·•·t'"-"" 'l••t<P<'l'n!< : 

11) !lh:t"Ü'<'lllll'll(O ti<' :l;.:'U!L {o>l ]O('Otnntl\·:1" 

/, ) p.1 ... ~:JJ:f'tl.~ .•••••••••••• •••. • ••••••• ••• .••••..• • 

C') tr:tn,.P<•I'lr a1t• m at«•t·lal. lni'\UI<lW• (';l rJ:::t <' •ll'l!· 

<•ar~a • . • • • . ••.• .•.••••• • ••. . • •••• • •••.• 

<Z) t'n<>rt::ln. (']t•C'trka para tur. ,, lnototr•·>< ..•. ....•.. • 

•·\ lnct.•mnl7.ao;lí••"· ~·tc-1'01'1'0" JlOI' :l<'<•l!h•nt('R 110 tra-
halho .. , • • • • ••..••...•• . • • .•.•. ••••..••.••••. 

f) alu::u<·l tl" eó\1111, t•·l<'TIIH'>n•·~ ,. outrn..,. ~~«t'<!M" 
t •\'('11tU1ll'.'< • •••••• •• • , •• • •• , •• , •• , • •••• • , •• , , •• 

{I) hnJlTNI!<Ü<•l'f <' )tllhl!C";"H;ÕC•R •. , , • , , • • , ••• • • , , • 

11 ) la \'RS.:Pn\ tl<' ton lha~. l'Pl'\'l<;:m< 1:1'1':11'1'1 11<> ~l<liC!'IO 

c l1y;:len._,, <':\rrl'to~ c dl'~l)e~"IR mlud:t." •• .• .... 

T Ot:ll • • . . . .•. • . ....•...•. •• •••••...••..••• 

v. 6". c . r. sUb. a•: 
SullsUtu::t-lle pelo st>,r::-ulntP: 

n.) p~o:~.t dlorll'lt:l-. !<t>nll": 

~- :!4 

:!-I nn !nspectorJa Fet1f'l·n1 da!! E:;tradfll-l • • •• •• • • 

261 na E. F. Central elo Rio Gr<1ncle elo Xort{' 
147 nn E. F. CE>ntc-at do Prnuh~· .............. . 

'112 na E. F . P et t·oHna c Therer.inA. ..•. .......... 

582 na. E. F . São Luiz (' T ht>t·e zin..'l- •..•... • •... 

484 na E. F. Goya.z •..... .. . . .. ..• ... ... . . . .•.. 

h) JW:>ISO!ll dil\.l'i!'lta ('Xtracn·ul:nal·io .•...... . •. •.• 

t;O:ooosooo 

l. 949:000$000 

1 . 1 ·\9: 011()0~1)(1{1 

r;oo:ooo$ooo 

1.!>49:000$000 

10 :000$000 

!1:~1\0$000 

G0:000$4>00 

~O :OOO~Of)O 

~O:M0$000 

,ã :OODSOOO 
lli :1100~000 

lC :000$000 

1!10:800$000 

3.139: 80()$0000 

Pcsp. nnnuni 

12s: n24$ooo 

427:780~000 
30&:060$000 

184:434$500 

1.124:419$000 
1 . 237:715$000 

3. 411:332$500 

73: 687$501} 
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N. 2i 

V. G", C. li, sulJ. 7, 8 e 9: 

Substituam-se pelal'l seguintt's: 

I - )Iaterial Permanente 

í. Acquisi~ii.o, comlelTHção e repara~ão de mO\·eis 
ma e.hina;;,. a]Jp>u·elhos e uterusilios ......... . 

Il - :::.rateri..'l.l de Consumo 

S. LiYro s em branco, papel e demaiR nrtigo:<; ne
c:e.ssal'iO;• aos setTi~os dos escri.ptm·ios technieos 
e do <.>xpedien te .................. : ......... . 

III - Dh·ersas Despe!l:ls 

:'1. Aluguel de ca:-:a pa_1·a a. Aclministra<:iio Centl·al. 
Di:so·ictos e Fb;cali><a<:ii.o •.........•......... 

10. Transporte dt> )leS»oa] .......•............... 

1::. Tl·:ml':'porte de matet·ial .......•..........•... 

13. Jllumin•t<:ilo. f<wc:n. electl'ica e ser,•ko tele)lho-
nico 

H. De.!lpr-sa:; miuda,.; e de prompto pagamento, fn
clURh·e as de <:on.set'\':J.Gão. reparos e substi
tui<!Ú.O de peças do nuto da !nS]1ectoria, medinn-
tc a<lea ntamentos ...•..............•.....•.. 

~4: (Hl0$000 

G7 :000~000 

142:000$000 

10:000$000 
1:900$000 

3;G00$000 

18:000$000 

266:500$000 

ESTRAD . .I, DT-~ Ff.::RRO ~. LUIZ .-\ THEREZIXA 

I - :\latedat Permo.nent<' 

1;; .. Accesilorios (• ,_-olJI't>~a len h•,; par:~ mnh'rial 1'0-

dante e de tr:tf'<;ào .......•....•.............. 

1\i. Tl'ilho~. ncc·<'~S4•1·ios r- 11orm<'ntel' ............. . 

17. P01<te~, fios e a<"et-><soJ•ioll pan1. llnh:u< telegra-
phica.s e t~1E'phonicafl ............•......•...•. 

H - :-.ratel'ial Lle Consumo 

1~.Cumbu>:ltive1 pat·a nuu:hinas e officinns, luht•if!
mntes e material p:ma Jimpezl'l. e conS<>L'\'a<;ão 
ü~ machina,; e l\l)l)arelho:< ...•....•........... 

-144-

I~. I.lvl·us, formultt.s. llilhetes e outros impressos; 
artigos necessmios :10 expediente e r~ execu<;:ão 
dus sc.-rvfços de escriptorio ...•.•......•..•.• 

20. Outl·os m<J.terlue~ neces:mrlos {t -execu(:ÜO de 
tll<los os .set-vic;:os de custeio da Estrada e ·de 
·q llftt'Act u e r ohnlli (1(' t'(<Jl."t.ro:; e conser·vação .• 

60:000$000 

190:000$000 

16:000$000 

250:000$000 

20:000$000 

j50:000$0Íl0 
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III - Diversas Despe~ 

21. Alugueis de casa.-;, llluminaçã.o, con9Umo de 
agua, despesas miudu.s e de prom:pto pa gamento 

2:! ~ Transporte de .pessoal . .. ... . . . ~ . .. . .... .. ...... . 

:!3. Transporte ãe materlal 

28:000$000 

2:000$000 

10:000$000 

726;0000$000 

ESTR.ho..DA DE FERRO PETROL!NA. A . THEREZINA 

I - M a terial Perme.nente 

;!4 . Machlnas, !elTame nt.u.s p ara. a s officinas e dor-
mentes .. . . ...... . ... .. ... . .... . ... . .. ... ... . • 

II - 1\!Iateria l de Consumo 

:!!; • Combusti\•el P:tl'O. m~chinas e officinas, .lubrl-. 
íicantes e ina.terl<tl para limpes:l. e conservação 
de machinas de qualquer natureza ... . . . ... ; 

2G. Outros mnteriaes necessarios &. exeeu~:ão de todos 
os serviços de custeio do trafego e de conser
vação da. estrada, de material fixo e rodante e 
àcpendencias ..•.•.....•..... , • . . . . • . • .....• 

IH - Diversas Despesas 

27. Transporte de pessoal . . ..... . ..... ...... .. ... . 

28. Transporte de material, inclusive 1iespesas de 
docas, carsns e descargas .. • • .. •• . .•.• .• • .. . • 

30:000MOO 

50:000$000 

70:000$000 

1:600$000 

6:500$000 

158:000$000 

ESTa~A DE FERRO CENTRAL DO PIAUEY 

I - ::!'vla.terial Permanente 

!!I. Dorntentes, trilhos, accessorios e acquisição de 
apparelhos de mudanc;a de vln. .....••......... 

-145-

30 .Acqui.sição e conserv~ de moveis, ma.chln~, 
appa.t·elhos e ute.nsilios pftro. os servi~os dos 
-escriptorios e estacões . .. . ..... .. ........... . 

31. Postes, fios e mais ·n.ceessor!os para linhas tele~ 
graphicas e teleplionicas, inclusive acquisição 
de apparelhos .. .. ..•. ...... •. .. •. . .•• •• ••.•• 

II - Material éle Coll*umo 

32. Cornbu.sUvel, lubrificantes e me.terlal paz-a. Um
- · -pesa e yo~v~ de machinb e a~elhOl! •. 

es:o.oo;ooo 

5:000$000 

6:000$000 

12() :000J0()1) 
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33. J\-Iate1·ias prima><, mat{'riat>,; ,;E•Illi-manufaclura~ 
1udo~;; !'ern1.ge.ns. P<'<:a~ m<>tHll!ca..- ou de outra. 

natureza par~~ o ~en·i!:o ((as oí!idnas . .... ....• 

24. LhTos em· branco, artigo~.o~ de esc:t·iptorio e e:x:
diente, bilhetes e formul..'l..<t Impressas, ma
teriaes parl'l. os sen·iços de limpez;L e hygtene 

3<;. Outros materiaer< ne('efl);m•loFt {L execução de 
todos os set•viços da E~tmdiL c de qunesctuer 
obras de reparo p conser\·uc:iio ... ... . •. . .•.... 

III - Dl\•et·~<a~ De~pesns 

36. Impressões e pulllic::u;líf'~), nlu~ul'l elo e>tcl'iptorio, 
illumina<:ão, con. .. umo dt• u~un. rlPHflNIIlR miudas 
e de prompto PtLJ::uncnto ... , .......•........ 

37. Transporte do Jl(•!l><oa l ... . •......•..........• 

as . Transporte de mn tPrlu I ....... . ............. . 

Tot:~-1 •....• • .....•..• . .•...•.•............•• 

El'<Tll.\ f>.\. rll·: Ft:rmo DE GOYAZ 

I - :\lntl•rlal l't'rmnnente 

39. T1·llhos, domlE•ntf',., c· ar·r•r•~>I"I'IO>t ..•••...•.•. 

40. Poste-s, tios e m al>( :wl'<•>t>~ul'lu>~ par1~ linha~; te
lt'graphic::LS e tPl('])hunlt-u>~. ln<"lu~l\'e ncqulsic;:ão 
de app.·n·eJho::; •• ....•••••••••.•.••••••••••.•.• 

41. Sobresruentes c• a<'<'t>~I<Ol'ln~ )Ull'l~ locomotl\·ns e 
material ro&,nte ... . •• • .••......••. • ••..•.•• 

42. Machinas, appnt•~!>lhOtt. 1nHtrum<~nloll, mobiliario, 
lh-ros, revista.~ c outl·oH mntN·Inos •• , •••••.• 

II - :\fntorinl de Cons\llno 

43. Combustivel po.rn. mnC'hlnt~ll 1\ orttclnas, Iubrifl
ce.ntes e material pnrtL lubrltlcAçuo, llmtleSa. e 
conservação das locomotl\'1114, machino.s ~ of-
ficinas e mais appnrelhu~ • , •••••• , . ........... . 

44. Ferramentas . . ............... , , .... .. ..... . 

45. Livros em lmt.nco, formula•. bilhetes e outros 
impressos: ·artig-O a neaeamr:IM ao expe
diente e â execução da~~ •crvlcos dos escrl-
ptorios : · . . .•.•...•.•.•.• • .•. •.•.. ••• •..... 

46. Out~:os materiAeR necexiiiiJ'Ioa il. ezecucão de to
dos os serviços do cuateio dn. Estrada e de 
quaesquer obras de reparo11 9 conservação ua. 
via. permanente, no ma.tt'ria.l rodllnte e nos . 
edi:ticios .. . . .. - ...•• . .•..•• • •... ·. • • ••· • · ~· 

72:ooosoóo 

15:000~000 

. 23 :OOO$QOO 

.. -·:n 

S:000$000 

2:000$000 

5:000$000 

321:000$000 

215:000$000 

10:000$000 

GO :o00$000 

15:000$000 

360:00!>$000 

-40:000$000 

30:000$000 

246:000$300 
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III - DiYersnl:l Despesas 

47. Alugueis de casas no.r,t cscl"iptoriq.s e outras 
.dependencias, illuminaç:iio e publicações, lava
gem de roupas de ca1·ros de passageiros e es
escriptoJ:ios c outras d~spesas de custeio .... 

48. Transporte de pessoal •..........• , .........•. 

49. Transporte de ma teria! ....................... _ 

50. :qespesas miudas e de cara c te i· urgente, indem
nizações por avarias de mercadot·ias tl-anl';pot·tn
das e despesas evelltuaes ...........• : .....• 

25:000$000 
12:000$000 

3:000$000 

30:000$000 

l. 045: 000$000 

ESTR.:\.DA DE FERRO CE~TRAL DO RIO GRAXDE DO NORTE 

I - Mater.iru Perman-ente 

51. Pormentes, trilhos e accessorios e inst~Gla.
ções para melhor.amen tos da linha .........•.. 

52. Postes e acceS$orios para lin'ha.s te1egrapbicas 
e telepbonfcas .....•.....•••...•.•.•..•. , ....•. 

53. 1.Iachinas, apparelhoR, inlltrumentos, ferramen-
tas e utensilios ]'XU'a. officinns ............. . 

54. Mobilíarios: comm·a e conser\·ação •.•.......• 

55. Sobrii!-.salentes e accesRorlos ]lnra locomotivas 
e material rodante .•.••.•.....•.........•..• 

li - 1\IHterinl de Consumo 

õG. Combustivel para machinn~; e officin<L<•, lulwi
tlcantes i:! materinl para llmpesa e conserva~ão 
de r:nach!na~:~ e appnrE>lhos ..•.......•....... 

57. Materias prima!f, mnterine~ seml-manufactu
rados, ferragens, }lf.'\;as metallicas ou de ou
tra. natUl·eza para o ser\·lc;;o Qas o!!iclnas .•. _ 

õ8. Outros materia.es necess:1rios ú. execuç:ão <le to
<Ios os servi~:os àa Estrada e · de · q uae~~q uer 
obras, reparo e conset"Ya<:iio •..•.......... , .• 

IH - DiYersns Despesas 

59. Tt·ans]lOrte de pes,ooal ... , ........•.•. , ....• 

60. Transporte de material, inclusive despesas con'l 
despachos, carga. e dell'Car;;a .......•..... , •..• 

. ül.· Enei:-gia electt-i.ca prwa. luz e motores e sen;it;:a 
telephonico . . ........................•. -

62. Impressões e publicaç:ões; concertos de ma
chinas de escrevet·: taxas de consumo de agua. 
e esfoto; lavag('m de toalhas, despesas mludas 

.:· :·: :·· .. ~' 

161:000$000 

10:000$00() 

20:000$000 

3:000$000 

53:000$000 

135:000$000 

53 :000~000 

100:000$000 

2:000$000 

S:Q00$000 

4:00()$000 
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e de JWO!ll!llo Jl:t~-:"anwnlo . • ••. .. .....• •.• . •• . 

N. ~G 

V . 'jn, C. J, sul> . ~ c .3: 

!':ulostituam-"" JX•lo seguinte: 

]·~111 ~·un:<t•CJUI'IIC'ÍCL: 

~!otlifiqul'•""' a nunlf'I'Hi·:i" da!l .cuh-.·un:<l· 

~na.t.:i1€?'~ ~~:,:ulnt•'Jol : 

Y . i•, c . I, ><uh. c;, cau•• J>:U' ... a rrt a ~: 

R('(lu:r;t-"'•' l>:u•a :!-':~11111~1\<111, , . .,,,, a :<I'I:Uint<' 
cli:<~r·im ina<;ün: 

n) ) W i<!<O:ll <•lo:l!<lf'!ll<•: 

En;::cnhd l'"-c'hP!•• .• Tn:~.~ <1<' ,\~uiat• Tol(·,ht I .. l:otho:L 

~" offlcia] •• -\ntonlo <l:l ('u>'tn Ilat1':1C]II:< ........ .. 

3" o{flcal, .\1\'at•o :\l : lt'<JU<'~ J.[;;ho:\ • ........ , .•.• .• 

3" o!fiC'.inl , AugU~<l<> ~a_ntn. Ro:<:t da Silva R ·u·holla. 

3" official, Alht·l'to :\t:u·quc-:-1 de Ollv<.'lrn • • ... .• • • • •• 

3'> of!iclal Benjn.m!n Lle :\tor·a<>J< Vt>llo:w .•.•••.•. • 

3o officinl, Cantidlo Alves de Sou?.a .......... .. 
3" o!!icill.l, Erne:<to Fr·edC!rico de Albuquerque :Ma-

ranhii.() ...... . .. ........................ . . 

3° oftlelal, Fmncisco de Assis Leite . . . . .. .... . . . . 

3° ortlc!al, Henrique Mot·cfra Ventura ....•...•. • . .• 

a• offlc!a.l, Luiz de SrL c Albuquerque ••.••...•..• 

Auxiliar technico de 1" classe, Felippe de Vascon-
cellos • . ..• . . .. .. . ...••.•• •• • ••• •••• • .• ••• • 

Auxiliar technico de 2• classe, João Pedro Plna. . • 
Auxilittt• technico <'le 2• classe, Fellsberto Da.yrell 

JUnfOl' • • ••••. , ••.• , ••••• • •••••••••••••• , , 

C"J1tinuo, Felippe Mat·cos da Silva Endson .• • . . . 

6:000$000 

555:000$000 

3.400:000$000 

S0:000$000 

DiC. nnnual 

G:000$000 

l::liJ0$000 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$001) 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$000 

1:200$000 

2:400$000 

800$000 

800$0000 

1:700$000 

M:900$000 
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N. 29 

v. s•, c. n. suh. 4: 

Substitua-se pelo seguinte : 

4. Aequisicão e reparoR de m ov eis, installn.çõ~s. 

machinas, appe.relhoR, ferr:tment:.:u~. utensilios, 
materiaes de po~o!l, tle construcqão, de hidro~ 
metria., de piscicultura, de "');ervicos ccmple~ 
menta.res" e outt·o~. livros e reYistas 

N. 30 

V. 8•, C . II, sub. ~: 

Substitua-se pelo seguinte: 

a) acquisição de artJgo.s n ecessarios ao expediente 

o) acquisiçã.o de combustivel, lubrificante, explo-
sivos e conservac:ã.o de macbinM ... . ....... . 

v. s•, c. li, sub. G: 

N. 31 · 
/ 

Substitua-se pelo seguinte: 

a) asseio da repa.rtiGão, conservação das installa.
ções respectivas, consumo de energia. pn1·a :rorca 
e luz, alugueis. serviço telephonlco e outras 
despes:J.S de pronlpto pngnmento, in<>lush·c 
transferencin. de numerario .............. . . 

õ) transporte d e pesi<oal t" 1·e~pt><'tiYa ln4tn!-!'em .. 

c ) transporte dE> m n.tet'i.n.l ........ . .......... . .• 

GC) lmpre.ssã.o de puhllcn<:ÕM<, holetin,;, relat<)l'io~ . 
rnemorias e ma.Jl))(ls ••• ••••• •••••••• • • ••• • • • • 

('} eventuaes pnra todo;:: os ~er\'iC:o.« .....•.• . ... 

N . 32 

V. ~·, C . lii, a uh . i : 

Substitua-se: 3. ou o: 000$000 parn. 

i.000:000$000. 

N. 33 

v: 9•, c. r, sub. :.: 

'. Dlga-se: 

-~soai -cm itractad11, a té 1!1 mensalistas ... . ..... . 

500:000$000 

100:000$000 

1.930:000$000 

2. 030 :000$001}" 

4!ifl :000$000 

I:iO :000$000 

700:000$1\00 

l00:000$01\0 

500:000$000 

1.!100 :000$000 

~o :000$000 
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N. 34 

V. 9", C. !1. !-;Uh. 8, 9 e 10: 

Substituam-se peolos seguintes: 

Il - :\fA TERUL 

I - !1-tatel'iul Pet·mnneonte 

8 . :Mobiliário, machinas de e~<cre,·er, 

de imprimir e de calculm·; objectos 
ele fi>Scriptol"io e de de!:enho; · \"entila-
dores e apparelhos electricos p:t.ra 
a9Seoio e hy~iene da tfi>parti<;âo . . 

!1. Lh·ros, estam)lal'l e obra.« l'<Cientifi
cns. instrumento!'. n1achinns, aPPil
relhos El acc .. ssorio>< necfi>ss:tl'ios ;~os 
serviços technico~. inclusive h icrcle
tas e seus pe1·tences para. a entre
~ de boletins do tempo; machinns. 
motores, aJlfJarelhos, ferramentas e 
utensilios para sen·I<:Os de mecanico, 

:.0:000,6(10 

electricista, relojoeiro e carpintE.>iro 100 :n00$000 

10. Ob1·a.s de repnra<:ii.o e ada.ptaçüo de 
construcçü.o {le mirantes aerolo;:l
cos, montal;'enl e conset"\'n~::-to do eH
tat;ões meteol'()lo:.:i.cas, JloclE>ntlo o tia
pagamento ().:ts despe~1.A nos F.s
UI.do..~ ser telto {wt· mfi>iO de nlle-nata
ml'11tos conce-didos :1 !un~clonm;Jo" 
do Instituto Ct>ntral. do In!!tltuto R <'-

,cional do Nonle~tc ou da.« Dlstt·i
r>tos: <>onCf't·to ~ c.1.1ihra~;em d<• 
mllchína.<t, :~.Jll>arelhos ou instrumE-n
to~. ruu.i,;-nnt urfl>< de revista::;, jornne:< 
e recort('S e e nl.':\clernac;ão c r l!li

ta.urnc:ão t1t> ol>ra~. q u at1ros Q\l mallll:l~ 

H - )-fa.tcrial do <'onsumo ou <le tl·:lnR
!ormac;ão. 

11 . .A rtlgo~ de expeclien te. oln'MI tle trf1o 
ou lythO!;'I'Ul>hÚI. e o neccK.'<,"lrlo r~ 
lmtJres~;íio de boletins, re\'1:-~ta.<l, maP• 
J)a>l, mono~nphia.~, lnstt·uc<:~<:!s E' 

demai~ nuhlicac;:õ<>~: material 1•ho• 
tographico, c1e de>1e-nh o e de ele
ctricidade e a.r tlgos Ü(' lim}leoo. e h )"• 
g iene da r\"J>artição . ..... • • .. • • .. 

12. Ferragens, tintas, oleos, vernl?.es. 
combu.stiYeis, v id ros, drot;:L<;, mn.dei
ras, caixotes e o nec:essario 1\.011 

ser\1ços .das of!icinas <le n'lec."Ulica, 
relojoaria e carpin tár!a; ga:z hy'dro-

;:;:(}H0$0CIO 22ã:000$00t 

110 :01)0$(t00 
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g-enio, accessorios para gera dores 
desses gazes e ma teria. l>rima. para o 
seu fa.bt'ico; balões de borracha, cel
luloide em folhas, tecidos e 0 utros 
utensilios pat·u, o serviço de souda-

gens aerologicas inc!UI;ive o material 
e accessot'ios nece.~sarlos ao funccio
namcnto de 3.J>pnrelhos n1eteorolo-
gicus 

III - Di\·ersas despesas 

13 . Transportes de J)essoal e de ma
tet-in.l armazen;1g-cnl'> c :tpnt:\Zin,; 

taxas de portos, d!'spnchos e despe-
sas correlntns ...... .... . ....... . . 

14 . JJespr:>sas de ~tz e t'lectr-icida<lc • . 

15. Despesas com o sen·l<::o telephoni 
co e telegraphiC'o .....•.... . ....... 

lG. Aluguel de .sala~ ou cas:l.." ])aro. 
funccionament0 ele eHtat;õe.s mcteo
rolo,;-icas, districtos c demais cle
p~>mhmdas iLL rC"p:u·tl~iln •...•..•.. 

1 i. D<-spesas miudn;c e dO} pro!Upto 
)>aE:"amento; ussc>io e hygiene da. 
r!'parth:;ão . . . ........•....... ... 

80:000$000 

.75:000$000 

18:000$000 

:.o:ooosooo 

lã :000.~000 

12:000$000 

1 90:000$000 

18. Para. pngamentv dn. contl'ibulçiio 
annual autor!s:tth no Comite Inter
illn.tional Tt-chnique tl'Experts Judi
r i(liques A(,l·ic-n-~ .. ...... • •.. . •.••. 5;000SOOO 175:000$000 

'l'o tal «la. con:<ignac:i\n "Mnterial" .. 

N . 35 

V. 10•, C. I: 

Substitua-se p!'lo !'legulnte: 

I - l>ESSO..AL 

1. Pessoal technico e ol)t-t•n.rio pn.ra estudos, <:or..s
trucç;üo e con~erva~üo de ~stradAs de rodagem 
tedernes ....•. . .........• .•......••..•••...• 

II- MATERIAL 

2. Deve, sen<lo 1. ãOO :000$000 para. as estradas do 
Paranii. e Santa Cath1trina, 1.5()0:000$000 para. 
a estrada. de A1·cia e Olx:am.bu' e l. 500:000$, pa-

ra. o tlrimeh·o tl'echo da Rio-Bahia (Arreai 
- Porto Novo do Cunha. - MuriaM) e 500:000$ 
.para. a ligação de P eçanba. ao trecho da. Rio-

590:0G0$0'l0 

5.000:000$000 

Bahia entre FigUeira e TheophUo Ottoni . . . •. 15.00.0·:000$000 
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N. 3G 

v. 11•: 

Transfira-se 1mra o ot·Gamento addicional. 
~ -. 

N. 37 

V. 12•, sub. 5: 

Acct·escente-se: "conforme lei que Hir votada, e di-

ga.-se" 

N. 38 

V. 15', C. I. a. ~ub. 2: 

Diga-se 

N. 3() 

v. 15', c. r, n. $llh. 4: 

Diga-se .. 

N. 40 

V. 15•, C. I, a, sub. ii: 

Diga-se ........................•............... 

N. 41 

Subl!titua-se l)t>lo se>guinte: 

G. Para oht·as comnteml.'ntare!< d0 ramal <le Santn. 
Barba.ra, inclusive JlO.g<~,m.ento de desapt'Ollria
ções feita:s de nccôtdo com a Con~titui<;ão e leL'4 
em vigor 

N. 42 

V. 1;;•, C. 1. (!., :<!Ub. 7: 

N, 43 

V. Hí•, C. J, a liUll. 9: 

Diga-se: ..•.................................... 

N. 44 

v. lan, c. r, c. sub. 1\l: 

Suhstltua-se pelo seguinte: 

Con!ltruc~:iio do JlrolonA"um<>nto dn J~. 1•'. Stmta Ca
ta. Cathtlrina e Oht7tR n,L Estt·nd:t de FerN D. 
Thea·e~ Chrl:-;t!nH, lndu><lV<' a Pont<' cln1< La· 
l'll njej:ras • • . •.•••.••.•.••••••.•..••.... , .• 

N. 45 

V. 111•. C. II. sub. 22: · 

Suh:;;tltua-se }lelo RegUinte: 

a) Fixação de dunas, no Mar:1nhão .•......• , •... 

400: Oll0$000 

6.600:000$000 

I. 5()0 :000~000 

4:00H :(100$000 

-toO :000$000 

G. (100 :000$000 

1. OOIJ': 000~000 

25:1lW$0<l~ 
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b) ·:Melhoramentos no canal de S. JosG de aecesa:o 
á. cioode de Pru·nahyba. ..................... . 

c) ~'ixação de dunas eru Ca.mocim e ent Fortaleza 
junto ao rio Ceará ...•... : .............• • ... 

d) Proseguimento das obms'do dique da. "Ftedinha". 
~errocamento de dois ca.beç;os de )>edra, acqui;.. 
sição de um ;::uindast~ e melhoramentos ;na. 
barra do Cunhau, no R io Gr-an.O.e d o Norte . . _ 

e) C()nservação elo Canal de Santa :!\fat·la, em Ser
gipe, e protecç:iio das m a rgens .•..•.......•. 

f) Proseguimento dos melho:rame-ntos do Rio São 
Francisco, em Minas e :Sahia ........ .. . . .. . • 

f/) Prasegulmento e conclusão das obt-a.<:: de melho
ramentos do porto de Bel monte .. . ........ . • ..• 

l1) Proseguimento elos tt·abn.Jhos da AYenida Je 
qwtam .. . ........ _ ... ........... . ..... . 

·i) Conclusão daS obt·as em SO.nto Amaro ...... • ... 

j) Prosesuimento da.-. olm1S do abrigo e a<.'ostagem 
em Mar Grande e Itapar!c.'l. .. . .. ... ...... . .. . 

k) P rosegu!mento dns ohraR ele melhoru.mentos nos 
pot·tos de I tajahy e La~na, no Estado de Santa 
Catharlna . . . ......................... . 

l ) P rosegultnent0 das olorn~ e melhoramentos na. 
:Ba.b;ad:\ Fluminense . .. ... .... . ....... . 

~n) Servi!:<»~ de d1·a~a;::em em diversos .Porto>~ •• • 

n) ·Estudos em dl\•et•,.:o:; I>OJ•tos •• • •••• , • • •••••• • • 

o) Dlstribul~ão e remot;iio de ernh:.u:cnções nnu
!ro.gadns em di\'et·so~ portos ....•..•...... 

'P) _Acqulslr.lio, remoçà0 e re}lm·açiio dE> mater lnl 
tiuctuante e a npat·elh•lmento .. .. .• .•....... 

Totn.1 ..•• 

liO:OOC$000 

50:000~000 

400:000$()00 

500:000$000 

G00 :000$000 

600:000$000 

1. 500:000$000 

50:000$000 

250:000$000 

3.200:000$000 

15 . 000:000$000 

1.300:000$000 

-400:000,000 

400:000$00(1 

925:000$000 

2S .2õ0:000$000 

O Sr. Dias Fot'tes (PeUJ. orc1cm.) - Sr. Presidente, aollcitei & 

J'lala.Yrn, tleln. nrllE.>rn, afim d e- declarar rL V. ElC. e 1!. Camara. que & 

minoria partamentat• a,.-uurdn. o exnme do orçamento da. Vlaçiío, em 
terce il'(l. d!scu11~, pam, ne~~e montent~>. fn.zer n.pt·ecluç~es rellltlvn
znente á mnjornt:íio das wrbns cons!.gna.dn.s nesl!e orçamento • 

. . APlll'OYtHI:ts , NUccessl\'am~nte, as seguintes 

~'8NllA8 :DA CO~Kl88Ã.O 

N. 46 

v. ·15•, ·c. ·lll. sub. 23: 

Substitua-se t>elo !e~ntet 

a).·2• ·e· 3•·p re.sta.ções a. serem pa~ á. Clâ. N«aional 
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de Communicações Sem Fio, por fornecimento e 
- 1nstallação de (!Stações radio-automaticru;, nos 

termos do cantr.act0 e:ldstente •...•......... 

lJ) sete prestações a set·em pag-us á firnt~L Carnei
ro de Rezende & Cia., pela consb·uc~r~o do pre
-dio destinado ú. s(!de da D. R. tlo!i Coneios e 
Telegt'aphos de Minas Geraes. em Bello Hori-

2. G1ã :550$900 

zonte, nos termos do contracto eXistente . . . . 1. Gll; 811$880 

c) Mm,els e installa~ões internas J)ara os edificios
sédes das Dh·ect{>rias ltegionnes dos Correios e 
Telegraphos (lo ::\f>u'anhão, Rio Grande do Nor
te, Bahirt, Snnta. Cathadna,· 11-Iinas Geraes e 
agencia posU!l-telegrcphic:~. de Camp0 Grande, 
no Estado de :1-latto Grosso . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.~00:000$\HN 

d.) edificios da nova capital c1e Goyaz, ·em Recife, 
Pará de Minas, Joinville, Leopoldin:~., Diamantina. 
CJ.mpanha e Rio Branco, ·no Territ()rio do Acre 2:800 :000~(),)() 

N. 47 

v. 15". c. V. suh. 26: 

Rubstituâ-se Jl~lo se-guinte: 

a.) conclusií.o tlo ~d!fie!o r1n :\Ilnlsterio ........•... 

1•) aluguel confor·me contrn.cto, do edificio p3.ra o 
Minbterlo ......•.....•................... 

c) projccto c !iscn 1 ir.Jlc:ão 

ct) mohilia.rio e inno·va~Õ(' ... no novo euific·lo ....• 

9.427:361$880 

1. 528; 824$500 

84:600$000 

23:400$000 

340; 000$000 

Ul76:S24$51111 

O Sr. PresidentE - Passa-se á vota~üo das emendas de ple-
narJo. 1 

E' cons!iiE>l':td.il. prcjuc!icnüa a emenda n. 71. 

Rejeitada~ .. mcc(>S.<;lwrmente, tts emend:1s ns. 72 e 73. 

E' con!'ddm·; td:~ prejud!c::u.la {L emenda n. 74. 

Rejeitada a emenda n; 75. 

Sú.o conslaeornda!! pre-judica.dns as emendAs ns. 16, 77, 
78 e 79 .• 

Re;!eita.das. succ<;ssivamente, as emendas ns. 80 & 81. 

E' consfdet'alla pr·ejudlcada a emenda n. 82. 

Rejeitada~ • ..successtyumente, as emendas ns. 83, 84 85 e 86. 

Votacão da seguinte 

N. 81 
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Accrescente-se á. \·e1·ba 8•, n. í (Defesa contra os effeitos da. 
sccca, do :Ministerio da Viação): 

3.<100:000$000 para construcc:ão do pi·olongamento da Estrada 
<le Ferro Central de Pernambuco: 

2. 000:000$000 Para conclusão <las obras de ar~ e dO!>. tl·echo~ 

{1e estrada df' rodagem j;l inicia dos nn rodovia Tronco Central de 
Pernaml)uco. 

So.la das Sessões, 17 de .1ulho de 193;,. - "tTlle Sa.m-)Jaio. - .Toc7o 
~o·uZCl IA~ci.o. - Reno llarros. 

O S.-. Presidente - A e:;;t;~ emenü;t foi offerecida peln Com
m1$são de Finanç:a<; a seguinte 

El\IE:!'-,.,.1. St;BSTI'l''l"l'IT A 

A InsPectoria tle 01Was contra ns Secc.'l.s é rigorosamente con
tl·aria ít applicação rle verhaR elo sel.l 0rc:amento em obt~ll-'l extranhn.,: 
:\O seu progra.mma. At'cf'ita.. en tret..'l.nto. a e.memlu n.tt, n. a• dis
cussão. com a sub-emencl:"l: Diga-se l.iíiiO:noosooo e nii 0 3.000:000S. 
Di~-~ 1.000:000$ ~ não ~.000$000. 

O Sr. Presidente - You ~uhmettE'r r~ voto~ n. emenda !'1Ubstitl.l
th·a c1a Com missão. 

O Sr. Alde ~ampaio (Pcwn f'1JCn?u;n1urr o '!JOtaçcif)) - Sr. PrC'
s!üente. sou infinitamente .r:rato {c C:ommissii0 de Fin:m<:a& por haver 
:IC'c~ito. em pnrtc. a minha ememh, emhor!l. 1anl(\nte nã.o h'tja sido 
integral :t acce-itacão. F.' QUl' '' Pmenil:t ~ubscripta por ntim e \'O.· 

T!O!'; !:omuanhejroH dt> r~pre~ent1c:iio. nii<l vinha attgr':r•:tr o or<:n
mento. pois trntn-!lP, !<P nsslm po!<~a pXJll·im!r-me, de clespef'lll repro
rlucth·a P, adE'mni!l. r.om Jl!'l'Ct'ntn;;E'm no 01"(;1\m<"nto. !<E"A"Undo <1~ 

tPrmoR da Constitulcão. 
Já o :~nno pas,:.cl(lo ti~·p <le :lprl'sentnr f'stn mesma "\'el·ha. a('celt"l. 

nuts infelizmentt> não npplicnd:J. pnrquonto nl'1 obras nn!·desti'rmF: em 
T>Prnnmuueo. elo credito ,·otndn d., 2. ()OO contos. sô absorveram 
!!00 contos e ~ concluRão da:;c oln·as <le arte e dos trechos dall es
ti·adas d~ rodag-em nindt não tt?rmlnado~ reprel';ent..1., como iá accen
iuei, :\.ppllcaçã.o t1e (':tJ)ital e nfto tle!lpesa. ll'i:1 remedlal' <lespertlic~o 
que j{t st> Yerlficn no mnml'nto. 'lOi<> í!C'OU nol' ncalmr a estntda (!(' 

rnd"l~em construitla nela. Inspec,torh <le Obra!< eontl·a as ~ec,ca!<, 

no J')E'riodo de- calamidade oue ns..,olou o norde!lte. no tempo em que 
era M!nistt-o da Yiac:ã0 o Sr .• Tosf Anwrico. ·se hoje em dia pre-:str~ 
:ündn. algum ;oet-.,.l<;o. poderia. <'Om l'~QU':'llOf' g,1sto~. Rt?l' :rn11ito mais 
utn ií!!! populat;:õr:::< ~eJ·tanej(ls. 

App('tlo. a.«!-l!m. )>nra n Cnmmi..«~\o àf' 'F'inn.n<:>n~. no Rentlclo ue 
f\UP. l"m terceir:1. cliscus~fio. observe n importancia <1n. en1endo. e- a 
ncceite como foi propo!<til. Elln. não s6 cOrresponde ás desPesas ne
<'essaria!'l Jl::trü as uut·as indi.spensttveis ÍL ''idu. do sertão como ser"l.·>:! 
pa~ estancal' o tli><Jwn1kio •1o clinbE>iro j(t. consumhlo ne1,<~~s ~er

;·l~::o"'. 

O Sr. Joiíf), CJ.eophas (Pam t>ncrr•m.in1.ar a votaçlio) - Sr. Pr~
sidente, por maior que seJ:L o anre<;o que ha muito dedico ·ao nobre 
:Relator ào orçamento do 1V!ini.."iterl~ ü:~ Vi:u;ii.c1, meu pr~z:l<lo amigo 
Sr. Carlo~ Luz ... 
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O Sn.. C.1n.r.os I-uz - Ohrigado n. Y. Ex. 

O SR. JOÃO CI ... F.OPHAS - .. . llN'!O veni:1 a ~ . Ex c prrr a.· fazer 
algun~ renaros no Reu p:trecer, r ••lntintmentE' :i!< ~menda!': ora. am 
<liscussüo . .'\..~!':im G ouP. ,:;;, F.x. di:-:. ne!'tt' pm·erPr. que n. Jnspectorln. 
i!e Ooras contr:~ its Sr cc>a,; é ri;::-ot·o;;amente contrnria 1'1. :ypplica.ção de 
Ye-rba;; elo !leu OI'Ç:lmento em servkoR e xtranhos a0 Reu progr::t:tnmn.. 

Ot•a, permitte -me, elõcl:u-ecl.'r a S. Ex .. h~o>m l'Omo fL Ca m:u-a, <tue 
~~sns eml.'nd:ts: Yisattl ju;;tamente ntt<>ndet· rr ohJ·ns que· estão rlgo
J'osamente contidas no pro~ram111o õn. 1119J)E'Ctot·ia, n qual tem po.:
obec ti\·o Pl'incipnl a construcc::i'i<:~ de- ~rnndE' n<:udage-m p a.r a, irr t
l;nção e de tnmcos r oclrH·iarios ãe penetra<:ão na zona. assolada. 

: X enhum E !!t<tdo do Br:u<il, ~~-. Presidente. pndece tanto quanto 
P~rn.n.mhuco tlos ohgtn<"ulo~ ro:-su1tn11tN< da rlcfíe!enc-in. <lt> eommuni· 
(':ic:õe~ . PernntnlJuc n ~ um E !=:t.'Hlo que npri'"i'ntn. so1W(' os demai:> 
n. ])al'ticul:trilla<le ~inA"ular e intere~<Rante ile tl.'r n mnior dimensão 
linear e-m rela~üo :í. f'U:'l ;,,·ea: <· o Estaclo flUI' nHLí~ :=<e prolong'n. pa ra 
o lnted or. 

P ois l>em. não ol>l'tnnt~> il'-~ e nfl"7..<lr de ~<'I' l'<>rnaml>U<'O o se
:::un<1o E s tado que 1n11 i~ <"Ontribuc r>n rn n. Re<"eitn cl:t. F eclera<;ão, ~ 
jul:ltament~ um elo!': n tenos <lotnclos rlt' communicnc:i'i<•:-: rodo e ferro
Yinl·ia~ . 

• -\s ementla.=< que :tJll't>!<ent:.tmo», t' pm·n qunl pcr,o n. nttenc:ilo ;lo 
noll!. t? R elrttor ao Or~:un<'nto. hE>m como rlo rcarfrr dn. m\nhn hnn~ 
r-nlln.- e e!'tou hem r·pJ'tn tk qu<' ~ - Ex. sel-i"L o 1trlm eít·o :t. >t'ir em 
npoio dns mt>smn~< - P~<sa,. r>me>nclft!<, qUPI"o aN•entu.u... não vt;m 
crenr au;;mento ele clt•~))t"!<:J n:~ Plnhoradh <la proposta ot-c:amen~ 

taria que V. Ex. m e-smo. S1·. T'l'<·shlente. como C'h~fe intt>rino do 
Executi\·o. te\'~ Ol\lHll'tuni1lrull' <1(' t-n,·ior ií. ~omarn.. E ntL ('la~ 

hornGão tle:s.~a. :n·oJ10!Itn - p<>rmitt.'\ -ml" V. Bx . Que o di~n. -
Coram eommettidn.;; f:llha:-: imllet-<lo:w('i". N'em a m·opria ,-erba 
con.!:tltucional, !lestinadn a nttencler n. t>alamidade climatedc.'\. d~ 
l<ecca.s, ve!0 par:l. :;qui com sua dotn<:ii.n inte;::-ral. correspondente n 
4 % ela Receita. 

B ' certo que n. Commi.<~são hou\'e 110r lJem , com acet·to e jus
t!<:n. corrig-ir c~~a. de !lc l<>ndn de ,-erh:t. 

O Slt. PAUVl MAI't'l'I~:=< - E' e:<AA n ca.usa <lo au,::mento do deflcit. 

O SR. JOÃO C1.EOPFL\S - .Tu!lta.mente por isso podemos 
aCfirmar que ~a..~ emenclns não vf.m .1.carretar .nenhum au;;mento 
de despesa. pol·que. alt'm dt:> tmtar de gasto eminentemente pro
ducth·o, :poclel'ÍI correr lH>l' C'ontn elo nc<·re!>Cimo cll' 12 mil contol'! 
que, salvo enj::;l.nO, o t·~laHll' tln Ot·c::anwnto tlo ~fín ísterio d:t Vin<:ilo 
pl'O[)Ugn nu fosRe tnclnl<lo. 

Peço, }ln!~. :t. nttc·nc:•io "'"twdal tl :\ h:ntNt<ln do m (ou E~tado, PC\1'~ 
que C~IT<'mos tll~lm :< JWla ;1Jllll'O\'n<:iio cle:-,.n eme-nlla. (.lftti!o l>~m.) --. . 

O Sr. CarloR Luz .. (l>ara. <'II('(IJJtiJil!ar a. 1:ntn.~•io) -Sr. Pre~~1• 
dl•nt<', o Jlcmto de \'i><t :L cl11;.o lllU>~tl'<'l< l'l'Pt'("l-\e.nt:mteR de Pern:1mbuco 
é l'X<\C'tamente C) t];L C'nmm 1:<>-~ÍÍo a... 'Jõ'iuanc;:a .. -:. (\ ue nflo uesCU'I'OU, •l e 
tnouu ulgum, d>lS \'t'!'l.:n< ltt'C!C'~~~~~·Ia.s a os Sel'\'iços no.quelle Est:ldo 
da Federação. 
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Xão é outro, Sr. Presidente, o parecer da. Commissão, que 
apenas se referiu ft o ]linião <la. repartição of flc!iu de Seccas, sem, 
·en·tretanto, dizer ge o e ncnmt:ÍI:I.\'tl., tanto que acc e1tou as emendas 
par~ discussiío. 

Todas as en1endas de ol.a·al> nQva.s, ns de PeL·nambuco como as 
dos demais Estado:;~, foram acceitas para dlcussã.o final , o 3° turno. 
Então se verificará se poderão <:on·er pelo saldo porventura exis
tente, ou por meio de overa<:õe~ d e crecUto . 

Assim, a em enda. do.s no1)res Deputados não está. prejudicada 
com a sub-emenda da Con1mis~iío. eis que se· m10 exige o.ugmento 
-<le despesa, eis que essa emenda está incluida. na verbu. contra as 
~ecca.s, que, pelo t rab alho da Commh!slo de Finanças, fo i majo
rc.da em 12 mll conto!!. 

AS!:llm, a sub-emenda. lia Comnd ssào não significa r ejeição total 
da. verba .proposta, mas exame do or~amento necess~~rio para essn. 
construcção, $€'nclo ce1·to que a Con~nlissão ele Fina.nç:as n ii.o negará. 
ao Estado de Pernambuco a. \'erba necessar!a ú construcção, que se 
f~ urgente, das suas estra.das de rodagem. 

O Sr. ·Barreto Pinto (Para c:~caminhar a. ·Dotação) - Sr. Pre
sidente, pela proposb~ envindtL ll~lo Go\·erno fc>i consig-nada dotação 
de .26. 944:345$000 Jl:ll"<l. apt)llcaç!í.o de accõrdo com o plano syste
matJco para prosegulmento tle obr~ts e llerviç: os, nu. verba de Obras 
Contra a.s Seccas, inclusive cons'tl'UCc:;iio e prolongamento de ra
maes e outros m elhorainentos . 

Hontem, approvftmos, aut."l'llento de 12.000 contos, ele\·antlo a 
verba. t)Qr tanto, qunsl a 39 :ooo. 

A Cama.ra, no meu · modo tle \'E>I·. des<le já de\· e acceitar a emen
da tal como estr~ re<li.LÍi<la, · porque o pat·ecer não ê positivo. Pelo 
contrario, amea<;a reduzir a té o qlle estr~ conRuootanciaclo na sub
emenda. Diz o .parecer: ;,071(lc .,,. 1ê ·t,.c.<r ?nil cc~nto.<r .• 1cia·.~r. 1.500: 
O'TÚle se lê 2. 000, ldcz-.~c 1.0110 c.~ntos. ·i11to é .. n. C'om.11tissüo acc!:lta, 
até 3• ~ct~-&siío, 'lll<l'Jitc r~to t-"'n qi!C -irá 1:eri/ icar se pó<k ~ILantcr a 
dotação". 

O SR. CARLOS LU4- Todns a~ Yf.>r1).1S r•al':l. melhorn:mentos foram 
acceital!. 

O SR. BARRETO PIXTO - Fac:o, pois, urn n.ppello ao nobre 
Relator da. Viação ntlm de que ele voto !avoravel ao. meu pedido de 
preferencia que l'OU enYi..'tl' ft Mesa, para a emenda n . 87. 

Xada :mais j us to d() que a.mparar-se o augmento pleiteado para 
/lo via-ferrea. de P~rnambuco . · 

Nessas condic:ões, Sr. Presldente, requeiro preferenclu. pata a. 
emenda n . 87. (M-ulto bem.) 

Vem á. Mesa o sezwnte 

IU!QU!llliKENTO 

Requeiro prefe~ncia P.lr~t a 1·otação da emenfu n. 87, para que 
seja acceita. pela Camara. 

Sala das Ses."Ü~l!, 27 de A gosto àe 19~~ - Nd?'lt'H-n<7o Ba.T1'eto 
Pinto. 
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O Sr. Carlos Lu:z (Pel<t ordem.) - Sr. Presidente, â. vist.<t 
do appello dos nobres· Deputados e do pensamento da Commissão 
de .Fina:nças, que se reservou no tocant-e a todas as emendas de 
melhoraxnentos, para uma apreciação de!ínltlva em 3° turno, não 
tenho ·duvida, como Relator, em acceita.r a preferencia rec:tu-erlda 
pelo nobre collega e aconselhar a Cwnara. até a• discussão, acceltar 
:~ emer.da tal como está. redigida. 

O Sr. Presidente - Vou submette-r a votos o requerh:nento 
do St. Barreto Pinto. 

Approvado o requerimento. 

O Sr. Presid.ente - ·vou ouvir ~ Ca:ma.ra sobre a. emenda. 
numero 87. 

Approvada a emenda. n. 8'i. ficando prejudicada a emenda 
substitutiva da. Commissã.o. 

O Sr. Antonio Carlos, Presidente, deixa a cadeira. da 
presldencia. que !:! occupada Pelo Sr. Arru® <:amara, 1• Vice
Presidente. 

O Sr- Prmdente - vou !:'Ubmi'tter a votos a. emenda n. 88. 
Approvada a seguinte 

N . 88 

Verba 8 - Defesa. contra. os efteitos da secca no11 :Estado4 do 
Norte. Ill- Proseguimento de obras e serviços. - sub-eonslgnação 
n. 7- Accrescente-se "2.0()0:000$000, para. 0 ~rolon,gmnento da. Es
trada de Ferro Central do Rio Grande do Norte, inclusive aequfsi
çã.o de trilhos e aceessorlos. '' 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. -João Ca-fé FUho. -
· Jtarlina Vet>a. - Claro Go6o1/. 

São ccmsidera.das prejudicadas as ernendat! ns. 89, 90. 
91, 92. 93, 94 e 9S. 

Rejeitada a emenda n. 96. 

Approvada a seguinte 

N. 97 

Verba 15• - Construccões, etc. 

Mantenha-se a. sub-eoMignação s. letra r.) da verbe. 15" do 
orçaxnento de 1935. 

"Conclu.sã.o do trechG <le Leopoldo Bulhões a Annapolls, prose
sutmento além de A.nnapolis e rea,pparelhamento da Estrada. de 
Ferro Goyaz, 2 . 600: OOO$DOO" . - Ba.'l'reto Pinto· 

E' coll61del."ada. prejudicada a. emenda n. 98 . 

Approvada a seguinte 
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l!IM&NDA 

N. 99 

Verba 15• - Construc<:ões, melhoramentos e a,ppar~lhament~ 
- Sub-consignação 15 - Proscguimento 'lla Estrada de Ferro Cen
tral do Rio Grande 4o Norte. Eleve-se a d~>tação ~ara 1.000:000$. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - Joiia Café Filho . 
• 'llf<Jrtins V eras. 

E' considerada prejudicada a emenda n. 100. 

Votação da seguinte 

EMENDA 

N. 101 

V~rba 15" -- Construcc;ões. melhoramento~ e appa.relhamento..~. 

I. Esttadas de Ferro. 

c) Inspectoria Federal de Estradas. 
~a. consignação n. l G, em vez de- 1. 250:000$000, dlga-se réis 

2. 500:000$000. 

·a.) Diversas Estradas. 

A' conslgn~io n. 24 dt-se a. seguinte reda.cçã.o: •• A.cquisicão 
de locomotivaa, trilhos e automotrlzes, S(lndo uma auto-motriz para 
a Estrada de Ferro de Goyaz - 2. ooo :000$000. 

Sala. das Sessões, 1S de Julho de 19:lõ. - La.udclf?ID Golmes de 
.-i.lm.eida. - alaro Godcnl. -Vicente M~nuel. - l)cmz.i.nuo~ Vel!asco. 

O Sr. Roberto Mar-eira (PaTcL enca.mi11MJ.,. c. vot~) - Sr. Pre
sidente, a minoria, tem procurado, para que se chegue oo ~uilibrio 
orçamentarlo, cortar todas as desp~ supertluas, todas aquellas 
que, setn graves damnos ])ara os interesSes naclona.es, possam ser 
adiadas ou J)rotellada.s. 

Neste caso, pOrém, isto ê. no caso da emenda n. 101. embora 
CO'll.!!Elgre ella. augmen to de despew. no valor de 1. 2 50 :O o 0$000, a 
minoria. d<1 o seu voto t'a.voravel. E o faz, Sr. Presidente, se;n 
Qttebra. do principio de cohel:"eneia a que esta.rla. obrigada, visto como 
a despesa que a emenda autoriza é Cluquellas que concoi·rem para 
a fomentação da economia. nacional. .. 

0 SR. Bz~ FottTE:S - Muito bem. 

O SR. ROBERTO MOREJ:RA - ... e,' portanto, va.e produzir, 
em ruturo muito breve, remunera<:ão centuplicada de.quillo que de
ver~ custar ao ~ra.rio para attender ao servi~o ali consignado. 

'I'rata~se, Sr. Presidente, do J)rolong:un-ento da estra.da de ferro 
de Goyaz, uma da.s ferroVias que, rumando pelo B:z:asíl central a. 
d<:ntro, jâ. estão produzindo tructos apreclav~is, no del!l!nvolvimento 
economico das :o:onas que percorre. E' un1a. estrada <'!e f~rro que 
tem dado, pelos seus servi.;os. lucro ao. Thesouro NaclOll:ll. Justl-
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fica-se, perfeitamente, Que n minoria parlamentar aPn!e a eOtenda. 
. C( m o seu voto. Comba.terâ, entretanto, o ~~cit. por toda.!;,~~~ 'for<;:as 
ao seu alcance, visto como, nüo ob:<ttn.nte doutr!ruu1 que parecem 
tomar voga. actuaímente, nilo obstante css~ doutrinas qu~ suR
tentam não constitufrem os dcfK:íts nr~;limentnrlns, como 1cmos 
sustentado, o cancro qU<' <:Orl'Oe M ttnan<;::111 dll..'! n:tc:õe~. - n mi
noria aiJola o seu pensamento nn. vo~: o.utor!zada. do Sr. Ot>rrnn.fn 
Ma.rtin que. em obra. :recentemente publlcnd:l.. a.tr!nnn.vn. <lll~ o de
ficlt é mais prave para. a .c:-n.rantla. da estabtlldzJ.de dn. mooda do que 
o -equilibrlo on;ame-ntario.: qtJ6 ~. ma.L" nece8811.rlo parti. 31YUUlUtcln
ção desse equilibrlo do quo () proprlo wtr:-o metn.lllco. s. s. :se 
arrima. neste juizo para lhe d3r ccnnb4te ~~em tl't'gun..'!, 

0 SR. DINIZ .TTJ~!Of{ - f:' uma oplnüí.o. 

O SR. ROBERTO MOREIRA - Bn.kmo-nol<. pol..~. P••l,, l"C~ 
ducção das <lespero.'l publlcnl'l, porqUl• ella~~. d<' tanto nugm~ntfl.dn.fl. 
transformaram a no~R:l. K[t\J(Ic;Üo tlnltnc<•lrat nn co!lt.:tclo (\Uc• todo~ d••· 
pioramos. 

O Sn· PRESIDENTE- LE'mlll'o 1\() nohro• J>,·putndo r1<tar tl"rmlnnc,., 
o tempo de que dispunha. 

O SR. RQBERTO :I'I'OREJRA - I·:Mtuu t<'l'nllnnndcl, ~r. l'rtl
sidente. 

Accorro ao aparte do nobre Deputndo. E' um.n. oplnliio, porGm 
(lpfnião de uma. da..~ mnfor••:c nutor!dndi'M contcmporn.neali, dllquelUt.R 
que, ao Indo do Mlnlmro L:wnl, 81' emp•mhnm nC'Irtt• in11t:ant~ para. 
llalvar:- as tfnan<;as trance:r.:uc. comhat~n•ln a todu tmn11r n •'••flcir 
or~;amenta.rfo. 

Em gegu!da, (· a!l!li'OVIIdl~ a <'tn<•n<la n. 1111. 
App1'ovada. n. ~;egulnte 

N. 102 

A' verba l5. n. 26, § s.•. 

Accrescente-se: 

Inclusive a importancla de duzl:!ntos contO;; (2()0 :000$000) para 
eonstrucção de uma ponte sobre- o rio Tracunhaem, -na estrada Li
moeiro-Umbuzeiro. 

Sala das Sessões, em 18 de .Julho de 1935 .. - Jorro C1eop1m.s. 
O.nDGlda Lime., . 

E' ~onslderada prejudicada. n emen~ n. 103. 

Appr:-ov-adas, succe!IISivamente, a..~ seguintes 

Jil]',{ENDAS 

N. 104 

Verba XV Construcçüo, melhorament~ e a.ppa.relham~ntos. 
Esti'adas de Ferro - Inspectoria F~deral das Estrada3. 
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N. 12. Conclusão do tre<:ho Ma.f.rense Paulista e prolcmgamento 
.AI~ Paulista. na. Estrada. de Ferro Petrol!na-Therezina. - em ve;~: 
de: 150:000$, diga-se: 300:000$000. 

8a.l.a. das Sessões, 18 de Julho de 1935. - .A del-mar Rocha. 

N. lOá 

Verba 15" - Construcção, melhoramentos e appa.relhamentos -
Estradas de Ferro - Inspectoria Federul das Estradas. 

N. 14 - Construcção da ponte sobre o rio Pamahyba e a.ppa
relhalnento da. Estrada de Ferro São Luiz a Therezlna - em vez 
de: 800:000$, diga-se: 1.600:000$000. 

Sala das Sessões, 18 de Julho de 1935. - .Ad:elmcu- Rocha.. -
IJno M<tch.ado. 

.N. 106 

Verba 15.• 

lnspectorla. Federal das Estra<la.s - Ministerio da. Vlação. 

R.oe<Hja.-se do seguinte mOdo a. dotação 21. 

21. Automotrizes e accessor1oa, locomotivas e accessorios, ma.
chlna.s e ferramentas Para a.s respectivas of!icfnas, sendo 200 con
tos ]lat"a a Estrada de Ferro Central do PJauhy, 2.000:000$000. 

Sala <las Sea.sões, 11 de JUlho de 1935, -Agenor M012-tt:. -
Pire, Gil.'Jitno. - .A.d.e~r Rocha.. - Freire de Afi4rcde, 

SHo consideradas prejudlcada.s as emendas ns. 107, lOS 
e 109. 

ReJeitada o. emenda. n. 110. 

ORÇAMENTO DA MARINHA 

O Sr. Presidente - Vou submetter a votos ae emendas da 
Commíssão .• 

Approvo.das, successlvarnente, as eeguJntes 

Emendas 

N. l 

Verba &.• - Dlrectoria da Marinha Mercante - Sub-consi
gn!i.!;iio n. 1 - CapJta.nfa do Porto d~ Rio de Janeiro. 

A11n~ 4 •· 

Reduza-se l terceiro escrlpturario 

Excedentes: 
4:800$000 

Supprlma-se a do~0 • •• • . • • • • . • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • lii:l20$000 

Caplta.ni8f; de I-• classe: 

Excedentes: 
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SupprJma-se 1 fogui!ft:a (reb~a.dor) .......... , . • . . . 

Redl.\za.-se 1 remador .....•......• . ......... • ..• • •• 

Estados do .Ama.zO'Da::s, Para, Pernambuco, etc.: 
Reduza-se 1 terceiro ·escripturn.r!o •.................. 

Capitanias de 3." classe : 

Reduza-se de 3 terceiros escripturarlos 

Total das reducções 

N. 2 

V~rba 6.• :-- Directoria de Aoronauuc ... - Material: 

l:H0$000 

2:200$000 

3:600$000 

10:800~000 

37:960$000 

Sub-consignação n . 1 

Sub-<:onsignaçã.o n. 2 

Reduzir para 1. 000 :000$000 . 

Redu?.ir par.~ 2. 000:000$000 . 

N. 3 

Verba S.• - Directorla de Fa.zenoo - Pessoal - DeJ)o.slto 
Naval do Rio de Janeiro. 

Excedentes: 

Reduza-se 1 guarda. 

Sup.Primam-se 3 remadores 

N. 4 

4:800$000 

10:800$000 

V~rba. 10 .• - Directorla de S.u.ude - Mat€.'rlul - Sub-<'onsl• 
gruu;ão n. 3. 

Para kl.val:'em de roupa. etc.: 

Onde se lê: enfermaria de Cop3.Ca.b<lna, esereva-~re, enfennuia. 
de Fribu1·go. 

N . 5 

Verba u.• - Sub-cens!gn~<;ão n. 1 - Professores e mestre.s: 
Ro>duza-5e 1 mestre de rnu, lca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:200JOOO 

Escola de Aprendizes: 

Excedentes: 

Reduza-se 1 servente de en!ermari(t. 

N. 6 

Verba. 14·" - Justiça Mllltar 

Transferir as dotações para. o Tril)una.l Ma.rltlmo Admf.n.l.stra.
tivo, para a verba. 5.• - Dlrectorla da. Marinha. Mercante. 

N. 7 

Verba 17.a - Ar sen<n.es - Pessoal Sub-consignação n. 1 
Mestrança. e pessoal artiSUco. 

:Modittque~ para o seguinte (lua.dro: 
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16 ~festres ..... ' ... ··~ ..... ~ . ~ ........ 9:600$000 

27 Auxiliares de mestres .......... 7:655$000 

84 Op~ra.rio$ de 1.* classe ·········· 6:570$000 

li>3 Operarias de 2 ... classe .......... 5:840$000 

203 OperariQS de 3.u elas;;~ ........... 5:110$000 

~r, Operados de 4." clasRe ........... 4:380$000 

Total ........................... . 

Sub-consign~ãQ n. 3.: 

Supprimir a dotação 

:-;;. 8 

153:600$000 

206:955$000 

~51:880$000 

893:520$000 

1.037:330$000 

372:300$000 

3.215:585$000 

29:565$000 

Verba 18." - Dirl'duria do .Armamento - Sub-consignação 
n. 1: 

Excedentes:· 

Reduzir 1 g-uarda 

N 9 

Verba 20.• - Corpo ~ F'u~ill'!ro>'< NM'al'N. 

Accrescentar: 

Agg~gados: 

ã Primelros tenentes 

Supprimir: 

12:000$000 

4:800$000 

60:000$000 

15 segundos tenentes commisslonadus . . . . . . . . . . • . . . . 135:000$000 

O Sr. Presidente - Paasa-:.~e {l.s emendus de plenaxlo. 

São consld&radas J)rejudicadas as emendas ns. lll, 112, 
113 e 114. 

ORÇAMENTO DA GUERRA. 

O Sr. Presidente - Vou !"uhmelter n. votos as emendas da. 
Comnússão. 

Approvada:!, succeasiva.mente, as .seguintes 

Emendas 

N. 1 

Verba 5.• - Serviço de Ma.terla.l Belllco. 

4 - Arsenal de Guerra do Rio de J'a.ne!N - Pessoal auxiliar. 

Onde se diz: 

2 Desenh~ projectadores 
Diga-se: 

3 Desenhl$ta.s pro:leetadores 

7:200$000 3:600$000 21:600$00D 

7:200$000 3:600$000 32:400$000 
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·1.• - Inst.ruc<:ão Militar 

X. 2 3 - Addicional, etc. 

Redija-se assim: 

N. 2 

Consignação ~soal. 

--· -·-......· 

A<Idicío!lal de tempo de serviço nos do~ntes ntdicios e de
nlai!; ·servent!w.rios, que o tiver!"m contudo, em effectívo serviço. 

N. 3 

4.• Ino;trucçã0 !>filitar - Consigna.c;:ão pes.;oaL 

X. 20 - Par{l paoramento. etc. 

Onde convier: 

Acct·escente-se: um director do en,.,ino do Co11+~gio l\Iilitar do 
Hio ele Jane!ro. 

Votacão da eeguinte 

EMEli.'DA 

:N. 115 

Orç:a.mento da Guerra.- V. 2 s!c·. -! - 10:560$000. 

Verb<~. 2.•, Secretaria da Procuradoria Gern1. disc:-irnlnar o pe~>

soal, tendo em vista. o art. s.~ da lei n. 51, de 14. de Mclo de .1935, 
procede-ndo-se, de egual modo, quanto Íi.l:l demais cC>nslgnações que 
estiverem em d('!;<tCCOI'OO com o refe•·ido diE'))(_)Sitivo. 

Sala do.!! Ses.~ões. em 17 de Julho de 1935. - Etf.n~unclo Bar
,.l't'1 Pint!i. 

O Sr. Preside.nte - A esta enwn;la foi offercclda pela. Com
mlssi:io dt- Financ;:>:.ls a seguinte 

Assim, ond~ se lê: para attender ao p~ento de pessoal 
contractado, dil;ll-se: para a.ttender ao Jlaga.mento de 1 dactylo
grapho (7:200$000) e um servente (3:360$000), c:onhaetados -
10:560$00(1. 

Em seguida, é a.pprovada a referida. emenda. substitu
tiva. da Comml.ssã.o ficando prejudicada a emendo,. n. 115 • 

RE.>jeitada a emenda n. 116. 



1. 

ORÇAMENTO D,\ AORfCULTURA 

QU.uiRO H, I 

O Sr. Presidente - \'ou suhmctl~•· o \'otos ns 

BNiilNDAB DA OOM).ItSIÃO 

VntRcilo da ~gulnlc 

IIUIIHDA 

N . 1 

HediJn·>H.' o,;sJm n \'E"a·bn l • · 

NumerO!! dali suh-conslgnl\çOes - Nl\tUr('Z.'\ t!u tlelJpe61l 

Verba. 1.• 
Secretaria de Estado 
(B. E. N. A.) 

( D~creto n. 23.979, de 8 de Me1.rço de 1934) 
PEJ~soal 

I - Pessoal Permanente 

Dlslrlhuhlo !tO Thesouro Nactonnl. 

Gabinete do Ministro (G . 1>1 . ) 

Ministro de Estado (vencimentos) ................•....• , •• 

1 secretario .. .. • .......• • ... . .. ..... .... .• . .... . • .••.•.•.••• 
1 chefe de gabinete . .... . .... .. .......•. . .•.•• . ...••....• , •• 

Ord. T<~tal 

30:0001 
IO:OOOf 

1-~lxu 

{ PR)'I~I) 

72:0001 

2 otflclaes de gábtnete . . . . ...........•................••••. • 

Orat. 
!0:000, 
30:000S 
24:000t 48:0001 108:0001 

180:0001 

Vurlnvcl 
(Papel) 

Total DOr 
('Onsl&'naçôe.a 

(Papel 

~ 

" 1l' 
~ 
o. 
o 
~ 

i 
~ 
3 
~ 
~ 
o 

~ 

~ 
~ 
"' 
" ~ 
~ 
~· 



3. Directorta de Expediente e Contablllclade (D. E. C.): 

(Art. 1.• da 'l'abellu. I b - Resul~Unento npprovo.do pelo 
decreto n. 23.9'i9, de R de Mar~.o de 193t). 

Numeros daa sub-conBigna.r,:ões - Xlltureza da. despeza 

1 dlrector ........•..................................• · · · · · · 
4 chefes do seccíi.o .................................... · .•••• 

10 Pl'imelros oftlclae.s .......•.........•..................•...• 
16 segUndos offlcla.es ........................................ . 
20 terceiros offlclaes ......................................... . 

1 pagador •..•..•.....•....••.............•................ • · 
1 almoxarife geral ........... , .........................•..... 
2 fieis de pagador ....................•...........••......•• 
1 archlvl..sta. ••....•••....................................•... 
1 auxlllar-protocolllstn .................... , , , ....• , , .....•.. 
1 a.uxlllar·a.t"Chlvlsta. , .•.•........•.....•.. ; •.• , •..••..•...... 
1 auxillar-almoxarlfe ..........................•..•.....•.•.. 
8 dMtylographos •........•........•......•..•..•.........••. 
1 continuo . , , . , ...•..•.•...•..•.•..•..•.••..•.••......•....•• 
5 serv&ntea •..••..•.....•......•.••.•••••.•.•• • • • • • • • • • • • • • · • 

Gratutcacão de tuncção ao tuncctonarlo que servJ.r elo 11• 
cretario do dlrector •.•..• , •• , .••••• , • , • , •• , • , ••••. , •• , , 

Oratlflcaçíto de funcção ao funoclonarlo que servir de es· 
crJvão da paga<loria ...•...........•..•.....••..•..••. , .• 

Quebras ao pagador e tre1s ...........•.•..........•...•..• 

Ord. Oral. 

:H:OOOI 12:000$ 
16:000$ 8:000$ 
12:1j00f 6:-1001 
9:6001 .f:800f 
7:2001 3:600$ 

lt:SOO$ 6:4001 
12:0001 6:0001 
7:2001 3:600$ 
7:200$ 3:600$ 
5:600$ 2:800$ 
~:600$ 2:8001 
5:6001 2:8001 
4:800$ 2:-100$ 
5:120$ 2:5601 
3:G00$ 1:8001 

S:600$ 

1:200$ 

() 

~-
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
!li 

·Total por o 

~ 
J.'lxa. Varla.Yel conslgnatGell "' 

Totn\ (Papel) (Papel) (Papel) ~ 

~ 
36:000$ :J6:000$ 

~ 

~ 

:!-1:000$ 96:000$ g 
19:200$ 192:000$ ~ 
H:<IOO$ 216:000$ Sl 
10:800$ 216:000$ ~ 

19:200$ 19:2001 I 
n 

" 
18:000$ 18:0001 ~ 
10:800$ 21:600$ ~ 

l-' 
LO :'8001 10:800$ .... 
8:-100~ 8:400$ 
8:-tOOI 8:-1001 
i:-IOOf 8:400f 
7:200$ 57:600$ 
1:680$ 7:680$ 
5:-100$ 27:0001 

S:I!OOf !:600~ 

l:ZOO$ 1:2(.101 
2:4001 "2:4001 

vao:noJ 



• · Dlrectorla. de Estatlstlc~t de Produc~ (D. E. P.): 

(Art. 118, 1 2.•, tabella. I c - Regulamento approvo.do pelo 

ilect·oto n. 23,979, de 8 de Mar~:o de 1930, 

Num~ros das sub-con11hmn.çõe~ - Natureza da de~vcza. 

1 director .•.....•. . ......•........ .••.•.. .. ••.• •...•.•...•.•. 
6 Q.9Sistcntes chefes ..... . •.......... ......... . ....• .....•.. . . 
4 assistentes ....... ... .... . .. ..... ...• .. ..... . ........ . .. .... 
1 cartographo ..•..••.• ..• •............. .. ...•...•.........•. 
1 blbllotheca.rfo ....•.. • .• .. .. .... . ...... o •••• • • •• •• ••• • • •• ••• 

8 auxiliares de cartogrnpho • . ... ... . .•... .. .. •.... ..•. . .. . • . 
6 apuradores ......... .. .. ..... . . ..... . ..... . . . ... .. .... .. ~ .. 
l foto-gravador •..• •..... . . . o • •• • • •• • •• • •• o • •• ••••• • •• •• • ••• 

11 auxiliares apuradores ....... : o •••••••••• o •• • • • o • • ••••••• • • o 

li auxlllarê,a .dllsenbLI!taA ........... : . ... ...... .... .. . .. o •• o ••• 

1 grava<lor •..•.....•. • •.....••......•.•....••.• . .•..• . •..•.. 
1 impressor ...... ...•........ . .... .. • ..... .....•. • ..... ... .. 
8 auxllJnres ,ama.nuenses de La classe . o. o •• •• •• •••••••••••••• 

1 auxiliar de b!bllothcea .•..........•...• . .• .•.•. o ••••••••••• 

8 auxiliares a.mnnuenses de 2.• clas9EI ......... o •• • ••••••••••• 

1 continuo ..........•.............. o •• o o • ••••••••• • •••• • ••••• 

6 s e rve ntes . .. . . o ••••• __ •••• ••• ••• • ••••• • •••• • •••• • ••••••••••• 

Grati!Jcacão de funcciW ao funMionarlo Que servir c1e se· 
.creto.rfo do dlN-ctor ....... , ... . ............ , , .. . .. . . , • , 

01'11. Gmt. 

2-l:OOOJ 12:000$ 
16:000$ 8:000$ 
12:800$ 6:400$ 
12 :800S 6:400$ 

!1:600$ 4:800$ 
9:600$ 4:800$ 
t};600' 4:SOOJ 
8:000$ 4:000$ 
7:200$ 3: 600$ 
7:200$ 3:600$ 
5 : 600$ 2:800$ 
5:600$ 2:800$ 
5:600$ 2: 800$ 
4:800$ 2:400$ 
4:800$ 2:4005 
5:120$ 2:560$ 
a:coos 1:!!00$ 

3,:600$ 

o 
~ 
@ 
Q 
o 
~ 

ffi' 
'§ 

Q 

lil 

3 
~ 
lil o 

ll 
~ 
:s 
9 
"' 

Total por ~ 
o 

"' F ixa Vatlavel conslgna.çties 
Tota l (Papel) (Papel) (Papel) ~ 

~· 

"' 
36:000$ 36 :000$ 
24:00()$ 120:000$ 

Q 

"' t:l 
19:200$ 76:800$ 
19:200$ 19:200$ 
14:400$ 14:400$ I 
14 :400$ 43 : ZOO$ 

14 :400~ 1Z :OOO:J 
~o 

12: 000$ 12:000$ 
10:800$ 64:800$ I 
Hl:Sod$ 54:0()0$ 
8 :400, 8:400$ 
8:400$ 8:400$ 
8:400$ 67:200$ 
7:200$ 7:200$ 
7:200$ 57:600$ 
7:680$ 7:680$ . ·~ 

5:400$ 27:000$ 

3:600$ 3:600J 

699:480$ 



6. DJrectorla de Organização e DeCeza. dn. P roduc<;ão 
(D. O. D. P.?: 

(Ar t . 161, I 1.•, tabello. r, do regulamento approvado neto 
decreto n . 23.979, de 8 de Mt\r<:o de 1934. 

Numeros das llUb-conslgnações - Natureza <la despesa. 

1 dlrector 4 ...... . ... .... . . .. . ...... . ..... .. . ... ... .. .... . . .. . . 

3 R.Ssls te ntes chefes . .. . .. . .. . ... . . . .. . . ... . .. .. . •. • . . •• . • •• • 
4 n91!letentes . . • . . . . .... . . . . . . ... . .......... , . .. .. ... .. . . ....• 

4 s ub-assistentes .... .. . . . . . .. .. . . ...... . ..... . • . .. . . .• .. . .. . 

3 aJuda.ntes . . . . . . .. . .. . . .. . . .... . ...... . ....... . .. .. ... .. . . . . 

1 g uarda-livros . . . .. .. . . . . . . . . . . ..... .... . . . ... .. . •. .. . . ... . . 

2 amanuenscs .• . . . • • . . . . . . .. . . .•... • . • . . . ..... . . .. . . .. ••. •. · 

2 correntistas •.• • . . .. •• . . .. · . · · . .. · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · • • 
2 auxiliares am anuenses . . .. . . .. .. . .. . ........ . . •. .. . . . . .. . · . 

4 dactylographos ... . . .. . .. . .. . . . . .. . .. . ..... . . . . . .. .. . . . . . . . • 

l continuo . . . .... .... ... ...• . ..... . .... .. · · . . · · · · · · · · · · · · • · • · 
3 serventes ..•... .... . .. .. .. .... . .. . . .. ... . • • . . . .•... •. . .. .. . 

Gratifloaçiio de funcl:ilo 1\0 tuncclona.rlo quo servir de 118• 

c retarlo do dlrector . . .. .. . . . .. . . ... . .... .. , •. , • • , • . , •• , 

Ord . Grat. 

24:000$ 12 :000$ 
16:000$ 8:000$ 
12:800$ 6:400$ 

10:400$ 5:200$ 
8:000$ 4:000$ 

7:200$ 3:GOO$ 

7:200$ 3:600$ 

6:400$ 3:200$ 

5:600$ 2:800$ 
4:800$ 2 :400$ 

5:200$ 2:560$ 

3: 600$ l :lJOO$ 

3:600$ 

o 
~ 
@ 
Q 
o 
~ 

ffi' 
'§ 

Q 

lil 

3 
~ 
lil o 

ll 
Total por ~ 

Fixa Varlnvel conslgno.ç~es :s 
Tota l (Papel) (Papel) (Papel) 9 

"' 
~ 
o 

"' 36:000$ 3 6 :000~ ~ 
24:000$ 72:000$ ~· 

19:200$ 76:800$ I 
~ 

Q 

"' 16 :600$ 62:400, e t:l 
12:000$ 36 :000$ 

1 0: 80~$ 10:800$ I 
10:800$ 21:600$ 

9:000$ 19:200$ 

8:400S 16:800$ 
7:200$ 28 :800$ 

7:6RO$ 7:680$ 

5:400$ 16 :200$ 

3:600$ 3:600$ 

.407:8 80~ 



6. Por tar la (P.) : 

(Art. 176, t.f\belll~ I e regulamento approvadn pelo decre to 

n . 23.979, de 8 de Março de 1930. 

Numeros dAA HUb-con~gn~õeR - Naturem da des~t.a 

1 porteiro . ... . ...... .• . . . . . .....•. . • . . . . • •.• . ... . . , . •. .... ... 

1 protocolllsta. a rcblvlstu. . . . . . . .. .. . . ... . . ...... . ... . . . ...... . 

3 contln\IOs . . . .. . .... .. . . ..... .. .. .. . .. . ... ... . .... .. .. , • • .• .. •• 

2 corretos .• •....•... .... ..... . . ... ... .. . . . ... . ..... . .• •. • .. . 

1 e lectrlclsta . •. .•.. . . .. . . ... . . ...... . • •. . ..•. . . •. . .• •• • . •• • • 

2 motoristas ... . . ... . ... . . . .. . . . . . . . ..... . . . . . . .. ..... .. . . . . . 

2 ascensorJstrur . .... . . . . .. .. .. . ....... . . . . . .... . . ... .. . . . . . . . . 
6 serventes . .•.. . .. ... . . .... . •. .. . .. . . .... . . .• •. . , •.. . •• ..• • . 

1 tlju~a.nte de m otoristas . • . .. . ... . . •.... . . • . • . • . . • • .. . .. •• •• 

~ .. . -
Total do pessoal permanente 

O t·d . Grnt. 

8 :000$ 4:000$ 

4 :800$ ~ : 400$ 

5 :120$ 2: 660$ 

5 :120$ 2 :660$ 

4 :800$ 2:400$ 

4:800$ 2 :400$ 

3:600f 1:800f 

3:600$ 1:800$ 

3 :600$ 1 :800$ 

Totnl 

12:000$ 

7:200$ 

7:680$ 

7:6801 

7:200$ 

7:200$ 

6:400$ 

6: 4()()$ 

6 :400$ 

Fixa 
(Pap~l) 

12: 000$ 

7 :200$ 

23 :040$ 

16 :860$ 

7 :ZOO$ 

14 : 4.00$ 

10 : 80\Jf · 

27:000, 

6 :400$ 

122 :.{00$ 

. ... . . t • • •• • • •• •• •• • • ••• • ~ •• •• 2.360:0401 

Varia vel 
{Papel ) 

Total pot• 
cons lgnacGea 

(Pap el 

I 
~ 

~ 
I 

" 1l' 
~ 
o. o 
~ 

CJ .. 
" ~ 
o. 
01 

3 
~ 
~ 
o 

~ 

~ 
5 
~ 

"' 
" o 
?' 

~ 
5' 
~ 

"' o. .. 
1:l 



li - Pessoal va1·lavel 

Numeros dM sub-{:omrlgna(lôe:J - Nnturcza da dooper.a. 

(Arf. 7• do Decreto n. 18.0811, dE' 21 de Janeiro de 1928). 

Distrlbuldo.l\. Dlrector!a de EXIJedlente e ContnbllldiUle da Secretaria. de Esta
do dos Negoclos da Agl'lcultura (Pnso.dorln): 

W ~ Pnra pagA..nlento d& 24 menaalhrtaa. nec&ssnt""loa. a.o.!l ~JerV1G09 cln. Dlre:ctorla. de 

E;~~;pedlente e Conta.bllldnde, com a remunCTação men~nl maxlmn de 600tOOO 

8. Pnra pagamento de 42 mensalistas nec~ssarlos nos serviços dM secções tech· 
nlca.s da. DlrectorJu. de Estutlstlca ela Producção, limitada a remuneração 

menaal ao ma:xlmo de 70010000 .............•.......•..•.....•..••..•.•.. 

9. Para pag11mento de um chefe de offlc!nns com o sn.Jar!o ·menBal de 1:000$ e 
de 34 operarlos mensalistas necessarloa aos sei'VIços daa oftlclna.s typo
grapblcas e lytographlcas do. Dlrectorfo. do Estntlsllca. da Producçíio, li

mitada a. remuner~ão meMal quanto aos ultlmos ao mulmo de 700$000 

Em ser: 
10, Para. pago.mento de 20 lnspectores de Estntlstlca nos Estados, da Dlrectorla de 

Estatlstlca da Producção, com a remunern~ão limitada. no ma:J~,:lmo de 
600$000 ....•.•••..••..•..•..........•......••.•••..•••••.•.•••.•.•.••••• 
Dlstribuldo a. Dlrectorla de Expediente c Contabll!dndo da Secretaria d& 

Estado dos Negoclos dn Agricultura (Pngndorla); 

Fixa 

(Papel) 

Vat·!avel 

(Papel) 

120 ;l\l'()' 

181:200$ 

20~:800$ 

G6 :000, 

Total 110r coli; 
llignacl!ea 

(Papel) 

~ I 

() 

~· 
OJ 
"-o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 
"' ~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
Sl 
~ 

"-

" 
~ 



.Numeros das sub-comJignacões - Natureza da dospeza 

11. l'am pagamento de 1 lnspectnJ•, a 1:666$ mensaes e 1 lns)lector aJudante, a 

1:000$ mensaes e mais 58 mensullsta~ admilUdos para os serviços de pro

paganda do coopet·atlvismo, orS'<\nlzações cooperntlvns c respectiva fisca
Jizaçã0 no Dlstrlcto Fedem] e nos I~:;tndoa, a cargo dn. Dh·cctoria do Or
g!'niznção e Defesa da Producçào, !Imitada. o. remuneração mensal dos ul-

tlm()s ao maximo de 900~000 .......•. , .... , . , •.. , •. , , , , , , ... , .•.•• , , , , , , 

Total do pessoal vaa·ia vel ...................................... . 

III - Dia•·la.s1 ajmln$ de custo e gratificações rcgulnmentnte.>3 

Dlstrlbuldo á Dlrectoriu. de Expediente e Conta.bllldade da Secrek'U'Ia de 
Estado dos Negocias da. Agl'lcultum (Pagmlorla): 

t 12. Para pagamento de gratificação ao pessoal em serviço no Gabinete do Sr. 

Ministro, fixado em 800$000 mensnes o mnxln10 de cada romwtel'Rçíio .•.• 

13. Pnl'a. P.agamento de dlarlns,. por scrvlo;:os fóra das •·espectlvruJ sl!-de!!, no pessoal 

·Permanente e contractado pm•a pagamento de njudng de custo no pessoal 

pe1·manente da Dlrectorla de Expediente e Contnbiiidnde, Inclusive ns de
correntes do.s servlcos de fi~cali~açã0 doa respon.sa.veJ.s por l)cns publlcos, 

a que 11e refere o a.rt. 14, allnen. 7• do regulRntento ............ , , •• , , , , , , 

14. Para pagamt'nto de dlnrlas, por serviços fóa·a das respectivRs sMes, no pessoal 

I<'l:xa 

(Papel) 

Vat•lavel 

(Papel) 

-tOU:OOO$ 

•170 :ooos 

42:01)0$ 

80:000$ 

'l'otal por con
s!gnacões 

(Pupel) 

.:::. 
1\.: 
~ 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ ..., 
~ 

~ 
~ 

~ 

g 

~ 
Sl 
..., 
o 
n 

" 
~ 



Numeros dWI sub-consignações - Natureza du. doopeza. 

permanente e contracW.do e para pagamento de njudus de custo do pessoal J)er

manente -da Dlrectorla de Estu.tlstica da Producçiio ........•...••..•...... 

15. Paro. Jlngamento de diarins, por servlco.;~ fõra das rcspectlvns sédes, no pessoal 
permanente e contra.ct.ado e par~ pagamento de ajudas de custo ao pessoul 

permanente da Dfrectorfu de Orgn.nlzaçiio e DeCesa du. Pt·oduc<;õ.o ..•..... 
16, Pa1·.~.pagnmento de gratificações por serviços extraordfnados prestados no Gabi

nete dO Mlnlatro, antes e dCJlOIS daEJ horas do CXJJedJente pelos dactyJogm
phos, protocolllstas-archivlsta, continuas, cOJ'l'elos o serventes ali destaca

dos. bem como )Jclos ascel1.5orh;Uu!, motoristas. ajudantes e um servente da 

portaria. mediante autol'lzação p;evla. do .Ministro , ................. , ...•. 
17. Parn i)agamento de gmtlflcaçõe~; 110r sei'ViÇos extraordlnarlo~ prestados !6ra 

da.s hora" de expediente, pclu pessoal da DlreC'lor)<l. ~c Expelllente o Contl.l.~ 
bll1datle, melUante autorlzu.ção do Mtnlstl'o e dtl. gra.tlflcaçiio de 200f000 

mensaes Ao dllctytographu que ~ervlr no Gabinete do Dlrectot· ........ , , .. 

IV - Auxlllos dlve.~·sos 

Dlstribuiclo ao Thesom·o Nacional: 

lS. Au~·mo pam f::u-dnmento de ti continuas, 2 cort·efos, 1 electrlc!Rttl, 2 mutot·lstn.s, 

I<'ixu. 

(Papel) 

Variavel 

(Papel) 

30:000$ 

'10 :QQ0'9 

25 ;OOtl~ 

15:000$ 

Total por c.o.n

signações 

(Papel) 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 
"' ~ 
~ 
~ 

~ 

g 

~ 
Sl 

"' o. 

" >4 l::l 

tl w 



N1,1mer011 drus sub-con!rlgno.c;6es - NnlureM da despe~& 

I &Scensorista!J, 1 ajudante de motorista e 18 ser1·entes a rru:ão de 300$000 

annua.es para cada. um, pagos em pres~õe.e semestraes o au:dllo para conduc

çiio <Je 2 corA! los, n razão de 90$000 mcnsaes para cada um ...••. ••• , •• •• 

Tota.l dll desp~sa vnrla,•et dr pessoal 

Total da consignação "~99ool" 

"Material" 
Material pennanente: 

1. MobUtarlo e accessorlos .................. . ... . ........ .. . .. .... . 

2. Machlnas de escrever, de calcular e outros artigos de escrJptorlo 
8. Livro.s de blbllotbeca e . revlBtaa . . . . . . . • . . • . . . . . . . . , , , ..• , , •.•. 

DJrectoria. de Expediente e Cont.nblltdade e Portaria. 

6:000$ 
6:000$ 
3:000, 

4. Moblllarlo e accesaorlos . . . . . ........ ..•. . • . . ..•. . .••••..•.•.• . .•.... •.• •••• 
6. Mnchlnas de eecrever, de calcular e outros materlaes de escrlptorio .. ••.• , • • • 

Dlrectorla de Estatdstlca. da Prod ucção 

6. ?>{oblltarlos e acccssorlo!! . . . .•.. ...... .. . •• • .......•............ 6:000$ 

Fl:aa 

(Patlel) 

.. ..... ... 
-~-

... . .. . ... 
----
2.:!60:040~ 

.... ... ... 

Val'lavel 

(Papel) 

11:760$ 

1.243:760$ 

1.2<43:7GO$ 

.. .. ... ... 

l5 :000$ 

U:OOO$ 
30:000$ 

Total por eon· 
llgn&e(le.l 

(Papel) 

3.603:800, 
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Numeras das sub-con!lfgna.ç!Ses - Natureza. da. despeza 

7. Mnchlnas de .csca·evea· e calculur e outros artigos de eacrlptorlo 

8. Acqulsição de llva·os e revistas .............. . ............. .. . .. 
!I. Machlnaa, ferramentas e accessorlos para offlclnns typographlca.'!l 

lytogra.phlcas e de encadernoção • . • ••• . . .• ....••.. •..•.••• , • 

10. Apparelbos e utenslllos para Jaboratm·los clnematographlcos e pho-
togl'aPhleo . . . . . .......... • , ........••.. . .•.•.. . •... . .... 

Dlrectorla de Ot·go.nlznc;ão e Defesa da. Produec;ão 

11. Mol•lllarios e nccessorlos . . .. ................................. . 

12 . Machlna.s de Mcrever e outros nrtlgos de escrlptorlo • ........... 

21i:OOO$ 
20:000$ 

40:000, 

lO :OOOS 

5:000$ 
15:000$ 

Tota.l do material permnnente , ..•. , . .. ... .• .••...... , • , , , • 

IJ - Materl!tl de consum0 ou de h·ansfomtaçlio 

Gabinete do ·Minhrtro: 

13, At'tlgos de expediente . .. . ...... , .. ·•· .................... ..... .. 
14 , Aa·tlgos de 'llumlnnc;ão, asseio o hyglene .....• ~ ........•. . .. • .•... 
15 . Combustlvels, lubrificantes e accessorlos para nutomovels 1\ servi-

ço do Gabinete do Minlslro • •••••••••••.•• • ••.•••• ••.••• ••••• 

7:000$ 
3:000$ 

20:000, 

Fixa Va.rlavcl 

(Papel) (Papel) 

tOO:OOOS 

20:0008 

180:000~ 

30:000$ 

Totnl pot• con

slgnagOes 
(Papel) 
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Numeros das sub-comrignações - Nn.tureza da doopeza 

Dlrectorla de Espediente ~ Contabilidade: 

16. Arlfgo_B de ezpedlente . • . .......•.•.•....•••.••••..• , .•.••..••• 

17. Artlgo.l!l de Ulurnlnação, asseio e byglene ....................... .. 

i 
Dh:-eotor.la. de Esta.tlstlca da Producção: 

18. A.rtlgos de ezpedlente e de deBDnho .............................. . 

19 • .Artigos pa.ra. lllumlnação, asseio e hyglene .•............•..•.•.. 
~o .. Material para trabalhos typogrnphiooa e Jytograpbicos e de enca-

Minlstro •...•.......•...•...•....•••••.•..•.•..•.•...•..• 
21, Material pa.ra trabalho1.1 cln.mJutographlcos e photographfcoa 

Dlrectorla de Organlza«:ão c De!esn dn Produc<:iio: 

22. Artigos de expediente . . . .....•..........•............... , • , ••• 

23. ATUgos. para 1Jiumlnação, as~telo e hyglene •...........•......•.. 

Total do material dl' consumo 

Jll - Dtversaa despezas 

30:000$ 

5!000$ 

26:000$ 

6:000, 

20:000$ 
6:000$ 

16:000$ 

6:000$ 

Fixa Vl\-rla.vel 

(Papel) (Papel) 

36:000$ 

105:000$ 

20:000$ 

lUO:OOO$ 

Total por con

s!gnaç!les 
(Papel) 
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Numero& !las sub-con!ftgnaç~s - Nn.tureza da d&Spe!l4 

Gabinete do 'Ministro; 

21. Lu~ e energto. electrica, gaz, despezas te1eph0ni~ns e t~legraphlcas 
26. Concerto e conservn~.:ã0 dos automovels o. serviço do gabinete do 

Mfnl8tro . . . . . ....... . . . .. .• . .. .... .. _ ..• • , . . •.. ... . .. . •••• 
26. Despezas mludas e de prompto pagamento ... .. .. • .....•.. . .. .. .. 

Dfrectorla de Eipedlentc e Contabilidade: 

21. Despezas de Ulumlnação, força motl·iz, :scr\•lços telephonlco e 
telegraphlco . . • • . .... . ..•. ....•.. •.•.. • • . .• . •.•• •.. .... . . . 

u. -~~to e contlervo.çdo \lo mat~rlal porml\nente · , . , , . , , •. , . , , . , • 
29. ·Transporte de peBsoo.l e material .......... . ................. . ... . 
30, Despeza1! m1Uda3 e de prompto pagamento ••••• , •.•.•. , ••. . •.•••. 

Directorla de Estatlslicn da Producçiio: 

31 . Luz, energia electr1ca, gaz, despezas telephonlca!l e tet ~graphlcas 

32. Tran!ll]orte de pessoal e material . . . ... • . • .•....•• •. . ••... • .... 

33 . Concerto e conservação do material permanente, inclusive 0 das 
ottlclnas. ty.pogrnphlcas e !ytogra.phlcns ........ . .• .. , . ... • • . 

l5 :000J 
10:000$ 

18:000$ 



Numet·os das sub-consignações - Natut·eza. da <IestJeza 

34. Despeza~ mludas e de }ll'OJllpto llft&fllliCII!O , , , , • , , ..• , • , ••.. , , , , , , . . . 
:J5. Despezas contt·actuaes com os set'\'ll!os rnecan1co8 (Hollel'lth) pal'n 

a Dlt'ectorJa de Estntlstlcn da .i:'l'oducçüo ...•... . .. ..... . .. •.. 

Dh·eotorw. ae o•·gnni?Alçfio e Defesa dl.l. I'l'oducçüo: 

36. Luz, energ_la eleclt•lca, ga:o:, destle1~\S teletlhonlcnl> e !c ltgTallhlcns 

111~ Transporte de pessoal e materllll ..... .•...• ..... . • . .......... .. . 

~18. Conc~rto e conservação do mnlet;lnJ t•e•·mnnente ................. . 
;;9. Despezas mlud•u• e de !)l'ompto lltlS'nmento , , , .. •......•.. •.... ... 

12:000$ 

UO:OOOS 

8:000~ 

16:000$ 
5:000$ 

10:000$ 

'l'otal de dlvea-sl\.8 rlest>I!Z.'Is . ....... .. . ...... . . . ........... . 

Total da consigna~;áo "llfnterlal" . .. ....... . . ......... . . .. 

T otal da \'el·ba 1> ••••••• •.•••••.•••.•.. . •••••.•••• • ••. .•• 

RECAPlTUI. .. AÇÃO 

P<!ssoal .••..••••.• , .• 

1\fnterlol . . . . . ...... . 

2.aGo:040$0ou 

2.360:040$00() 

I. 243:760$000 

G73:000$0011 

I. 916:700$000 

F ixa. 

(l ' npel) 

:: . 603: &00$000 

~13:000~000 

l. ~ iG :RII0$000 

Vnrllwct 

(Pnpel) 

17G:OOO~ 

as:ooos 

303:000$ 

Tntnl POl' con

signacõe" 
(Pa)lel) 

673:ooo3ono 

4. 27 G :800$001\ 

. I 
,t;. 
c.: 
1\: 

" 1l' 
~ 
o. 
o 
~ 

i 
~ 
3 
~ 
~ 
o 

~ 

~ 
~ 
"' 
" ~ 
~ 
~· 

.., 
O> 

~ 

1:l 



Cà'nara dos OepliacJos · lm;:resso em 28/0112015 15:05· Página 127 de 223 

- 433-

O Sr. Barreto Pinto (Prla ortll'm) - ~k . I'I 'E'>41<1<-nte, l'U p-:-
!llrlu, 11e JlOll:dvel, rnl•nos atropPlo na \•uta<:â·n. J;'< Jlt'rcli 0 tncto l' 0 
!ulego. (RLso.) 

O SI!. BrAs :Fonn.-.. - - Xão s:thlu I)U<.· V. Ex. <>st:'< acumpanh:m\1() 
Jlt']O t'OI<'I:'O .• , (/(1!10,) 

O Sn. Pa•::fiml!:xT•: - Es~ em \'Otm:ão a ('!llenda n . 1. que !IC 

encontra fl · ))a~Jnn J!) I do a.vu111o. 

O Sr. Barreto Pinto - · P!'~o a Jlalavra 11:n·a \'1\Cam!nh:..l· :~ 
\'ota<:ii.o. 

O Sr. Presidente - Tem a. 111\.l~tvra o nohr~> D~>))ut•Hlo. 

O Sr. Barreto Pinto (Para r•ncamlnhar " ,·ntnçrio) - I'Nll a. 
J><&Ja\'ru, Sr. J'>re-!'id<:> ntl•, pnra. f=~r urn npp<:>llo no f'.~t'or<:ndo o•·~::ão 
tl'<.·hnlco <' uo ("tll)tiE'nt c> Relntor nc. "entldo <11' uma N'viAiio ~:era\ na 
(U tU 1'11. diHCUIIN'i.O. 

Hojt•, ~ontrn. toda>< ~L" t"l'gra~ pnrUtml'ntart'><, c-ontra todo" o~< 
J>T<"C<'ltO>< dn Con,.tltulc::iio, forn.m votr,dn~< <>mend.'l" 11uprlmlndo <' 
t:rl' lmdo <"~lrl:'oM. rt>dUl'!lndo V4'ndmenl<>~<, tudo d<- <:onrormldnde com 
"mc-,ndn •• ~ quf! no11 fnrt\rn tnuldlllt ]lelo~ reln.torcll <'. com ('Crtt'z:l 
t•ntN"I'Ut'M n ~S. El-~x . J')('lo~ rei!IJ)C<:tlvo:~ Mlnl<~tr().><. 

Sr. Pr<>11lltt>nte, <1 meu nppcllo f: S):trn. que todo" Ol\ ~u~no:< r~>• 
latvrc~ 1110h [1. pre:~!tlt'ncla. <lo meu t'nllnento u.ml~;o Sr. João Slm
plklo, Pre-11ldt'nt~ d:l Comml119iio d~ Flnnnc:l11'1, núo n.ttendnm t.<tnto 
HUI4 :\tlnl"~ti'OII, em detrlmt>ntu ()oA p~cltoJJ eonstltuc!onnt'><. 

Rt'ducc:ôe11 de v~>nclme-ntoll 1111 <:r~o.dio de ca.r~o~~ nü.o podem 
\'Ir. H(lm maJor exume, lncluldll .. '! em emendn~t orc;nmentnriM. 

F'!co <-ontlnntt" dl' que ''" mlnhuR p~lavrns> nii0 !lerão e!lquectd:~." 
1u•Jo mcno>1, pt'lo dl~o"Jlo e- lnte-,!:("rTlmo Sr. Cit-mente Mnrla.nl, reln.tor 
•la A~:"rlcultum. qut' ro~o >lt'r o meu t-mhalxndor junto no11 demnll'l 
t·ull<•gu.'4 da Commla:!Uo. (Mui to 1lcm. ) 

O Sr. João Cleophas (Pt:l4 orde1!J.) - Pedi :1. palavra. sr. Prl)
:<lll<mte, JY.trn tuer uma declarncão, em m eu nomt>, e. Robretudo, n o 
<lt~ mlnorln. . A votação rapld..'l. daS emendaR apresentadas ao!! orc;ll· 
mentes do~ Mlnlst.erios d~ Mo.rlnha e da Guerra. nü.o ))ermlttlu 
flr.t>:~Serno-" alguns reparos sobre os <Ot<:arnento.s desses MlntsteMos. 

A minoria, entretanto, I* agujlrda. para fazel-os por .occa.s!ii.o 
elo terceiro turno. combatendo, entilo, despeso.s. taes cosno ali com 
u missão m111tar na Europa, al!l engloba.da3 d E> material e· l)(!ssoat, 
1111 de obras como u do Arsenal de Marinha.. 

Era a declaração que queria faur em nome da mlnorkl.. 

O Sr. Clemente Mariani <Pa.ra enco-m.in.ha.r a votação) 
S1·. Presidente, acudindo âo appe!Io do nobre D eputado Sr. Barreto 
Pinto, tenho o maior prazer em declarar que a Commlssã 0 de FJ
nanc:as procurará. corrigir, na. 31 dlllcussão, -os errog em que, por 
acaso, tenha tncid.1do em materia de- flxtic:ão de vencimentos do 
runcclonal!smo. 

Devo, entretanto, declara r l'l. Camara que a emenda n. 1 ''lsou 
j ust:.tmente- ati:ender vnrie.s emendas {lo nohre Deputado que plel-
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te::tvam, de accôrdo com a lei, a discriminação rigorosa. das despesas 
entre algum..a~· cE>ntenas de funccionarios, cujos vencimentos são 
fixados. Parece-me que só relativamente a um; de conformidade 
com o que ha. pouco me intormava o nobre Deputado, h~:Juve fi
xação de vencimentos inferiores á.quelles que lhe são determinados 
por lei, embora de accôrdo com os que lhe haviam sid1l attribuidos 
no orc::;amento anterior vigente. 

Como Té a C:lnlaro, trata-se de ligeiro erro, facilmente corri
givei. que nã.o mereceria o rigoroso tratamento que lhe deu o nobre 
collega. 

O SR. BARIW'ro J:>lNT<> - Longe de mim. Fiz. apenas a:ppe1lo a 
todos os rela.tores, no intuito de uma collaboração sincera de todos 
nó~. 

O SR. CLEMENTE MARIANI- Constando-me, até agora, que 
não haja sido Ob':lervado o estipendio exacto a que tinha direito o 
funccionario, seniio com rela~ão a um, devo dizer que a Commissã.o 
de Financ;aB confia tia vigilancia do nobre Deputado e na de -outros 
que o queil'arn imitai", no sentido de lhe apontarem os erros que 
deverú. corr!J;:ir na a• discussão. 

O Sr. Bias Fortes (Para enca-minhar a votação) - Sr. Pre
!üdente, aind:J. em relação ao Orçamento da Agricultura e da emenda 
cuja votação V. El(.. annuncia neste in9tante, e que jâ soífreu 
varia.~ 'Observações de co11egas, eu queria pedir um esclarecimento 
á. illustrada Commissã.o de Orc::amento da Casa. . 

Verific<J, Sr. President~e, a discriminação de vencimentos para 
os funccíonarios que servem no Gabinete do Sr. Ministro da Agri
cultura, na. imnortandn <le 108 contos, perfazendo l80 contos com o.s 
vencimentos d{) !VIlnhüro. 

Observo, ~ntretnnto. Sr. Presidente. que o Decreto Invocado 
para. justific11.r eg~u despe:;a é o de n. 23.979, de 8 de Mar<:o rle 
1934, decreto que, na :ulministrac;ão do Sr. Juarez Tavora, remo· 
delou o sen•lco do Mlnisterlo da Agricultura do Paiz. Ora, o art. 2" 
desse decreto determina que o~ of!!ciaes de gabinete uo -Mlnlstro 
sejam retirnilos do quadro do pessoul do mef'ma MiniS'terio e. mais 
adiante, um dispo.!5itivo consigna. verba de 42 contos para grati
íica~ões ao pessoal do Gabinete do Titular da Agricultura • 

.A verba de 108 contos, constante do Orçamento da Agricultura, 
destina-se ao pagamento <le !unccionarios que não constam do 
quadro, ou cujos cargos não foram creados por nenhuma lei de 
autorização. São funccionarios da. eonfiança. do Sr. Ministro da 
Agricultura, nomeados para seu gabinete, mas que não são no
meados em virtude de lei alguma que autoJ:"I:z:asse a. sua. designação • 

.Assim sendo, Sr. Pr~!dente, parece-me que esta.m.,s fazendo 
:~~;tabalhoadàmente o Orçamento, porque consignamos verbas para 
custeio de carg-as que não íoram creados em vlrtu<le <le lei anterior, 
com !n!racçã.o, repito, do Regulamento do Ministerio da A.gricultu:-a.. 
o que.l determina sejam tirados do corpo technic0 do Ministerlo os 
fu.nccionat"ios que devem servir no ga"binete do Ministro, com gra- _ 
ti!ic~ão espec4l. 

"Vou, todavia, além, Sr. Presidente, como tenho accentuado, nos 
propositoa f!rmest, decidid<Ís da. minoria, de colla.borar com o Go-
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verno ·para a realização de wn Orçamento equilibrado . V-ou além 
e dirijo da tribuna um vehemente e patriotico appello â Comm.lli.são 
<!e Finanças desta Camara, para que suppdrna. de todo§ o.s Orça~ 
mentos de todos os Min!sterios e.s verbas destinadas a gratifica~ 
~~S. 

Não é crivei, Sr. Presidente, ctue uma l!ociedade falllda, no fim 
do anno distribua gratifloa.çõe.s com seus n.saocln.dos. Nii.o é crlvel, 
tambem, que um pal.z em a:perturas flnnnceirA.B. que niio pou.ie 
attender ao recle.mo do funcclonallsmo publico, clunCio·lhe um esu~ 
JlE!lldio maior, para que pudesse manter com decencla. n. tnm1Ua: não 
~ crivei, repito, distribua gra.tiflca.ç&a" a. tuncclonnrl<>fl qut' jâ. 
;;ozam de todas as vantagens, porctue dispõem a~ de conducçií.o que 
o Ministro lhes fornece. 

Tudo isto, Sr. Presidente, .provoca da. mlnorln. e do Povo brasi~ 
l~iro, pz·otesto vehemente e vibrante, annunclando que o q\le est6. 
ani não pode ficar, para bem do Brasil e para felicidade d~s bre.si.:. 
leiros. 

E:m seguido., é approvnda a_ E-me-nda n . 1, da Commissiio. 

Votaç?i.o da s!'guinte 

EMI!:l'IDA DA Co ::O.[ ~US~ÃO 

~- 2 

RoCdljo.-se a~sim a verh:t 2.•: 

Verba. 2.n 

Departamento Na<:l<>nnl da. Producçüo Min('rul 

(D . N. P. M.) 

(DacNto n. 23 .979, de 8 de Mar~o de U3-&). 

I - PeS$0:11 permanente 

Dlrectorfa Geral 

(D. G. P. :M.) 



Numero diU! sub-eonslgnnç<lcs - Na.tureza. da. de9Pelltl. 

n) Gabinete do Dlrector Geral: (G. D. G.) 

J. . 1 dlrector geral (com.) ....... . . .. . .. . .. .. .... . . . .... .. .. ..... . 

1 uuxllfnr de gabinete (com.) .. .... ..... .. ............ . ... ... . 

1 esc•· . dactylogt·apho (com.) . .. . .. . ............. . ..•..•... .. . . 

1 aslSistente jurldfco 

1 b11.>llo thccat"Jo. 

1 IH'otocollsta. . 

1 llUxlllu.t• de bi~liothecs. . . . . .. ..... .. . .. . ....... .. ... .. ... .. 

1 m ot.1l'lsta. • • • • . • •. ••.. .. •..•.• • .• ...••. • •. • .• •. • • •. • •• .• •• • 

ú) Se<·\:á o de Expedlen te e Contubllldad e (S. E . C.) 

2. 1 chete tle seccão ........................ ........ .......... .. 
2 l)l'hnelros escrlpturarlos. 

-1. aegundoa escrlpturarlos. . .. , . . . • . , ...• •... ... .. ..... . .... , • 

8 tet·cclro9 escrJpturarlos ........... . ..... .•.• . .... .•.... . .... 

17 E>.~ca·eventes Clactylographos . . . . . . .... . .. .........•. • . .••..• • 

Ül'<i. Ga·at. 

~8:000$ 

4: 800'3 

2:400$ 

16:000S 8:000$ 

G; -lOO;I 3: ZOQ~ 

4:000$ 2:0011$ 
4:00()$ 2: ()()()$ 

~ : 110()$ 2:(100$ 

16:000$ 8:000$ 
11:200$ 6:60Õ$ 

S:OOO$ 4:000~ 

6:400$ 3:2()08 
4:!}()0$ 2:000$ 

(') 

~ 
~ 
o. o 
~ 

~ 

~ o. 
lil 

3 
~ 
~ o 

Total por ~ 
F ixa varla.vel comolgna~:õe!l ~ 

'l'otnl (Papel) (Papel) (Papel 5 g 

"' ;J, 
o 
'{' 

48 :000$ 48: 0001i ~ 
5 ' 

" 4 :800$ 4 :800$ "' o 
o. 

"' 2: 400$ 2 :·10(1$ !:! 
24:000$ 24 :000$ 

9:600, 3 ;600$ 

6:000$ 6:000$ ~ 

~ 6:0()()$ 6:000$ 

G:OO()S 6:000$ . I 

--
106:800$ 

24:000$ 24:000$ 
16:800$ 33 :600$ 
12:0()05 48 ;0()0$ 

9: 600$ 76:800$ 

6:000$ 102:000$ 

284:·400$ 



· Numeros das sub-consignações - Natureza. da despcza. 

c) P.ortarla (P,) 

3. 1 IJOrtelro. • 

2 continuas. 

3 set·ventc.!l. 

Laboratol'lo Centml d:t Producção Mlnel'l\l (L. C. P. M.) 

4. 1 dfrector (com.) .......................•........•............. 

2 HSllist<Jntes chefes. . .......••.••••.••.............•.......... 

G nssfsten tes. • ............... , .... , ........... , .......... . 
8 m~b-assistentes. , . . ..........................•.• , .....• , .•• 
1 mecaolr.o electriclsta. . ........•..•.•.............•.....•. 
1 COl)ser'l'B.dnr ot:l~ laborato••lo ....................... ....•.... , .• 

1 IH'etmradot· d;:-

5 serventes. 
E\ \UOSt\'(\R ............................. ~ ••• I ••• -



Numeros das sub·con!Jigna~;:IJes - N aturoza dn. despem 

Servi~o de Fomento da. Produc~;ão Mineral (S. F. P. M .) 

5. 1 dlrector (com.) ..... . ..... , • • ... .. . .. . . .... • . .• •..... . ••.•. • . 
4 assistentes ch efes. • . . .•....••..•. . . .. ....• ....•.. . ........ 

12 assl!Jtentes. . . . . . •... . •• •. . . . . ..... ....... . .• . . . . .. . ..•.. . . 
10 &ub-Mil~tentee. . . • ..... .. •.. .. ..•. . . .• ..• . ... .. , ..• .••.•. , 

2 offlclaes de registro minas ... .. .. . . .. . • . .... .. . . , •. . , .. . , . , , . 

1 ilesenhfsta. . . , • .•• .• •.•••• . .•. . •. •. ...... . . ..... . .... . ... . 
4 ajudantes. • • ... . •..•.••• •....•. ...... ...... ......•..• .•. . • 
S ,;ub-a,Judantefl. . . .. ............... .. .......... . .. . ........ . 

2 Q.UXIllurea I 1 I I t 1 1 I I 1 I I I • I I I I I t I I I I • I I t O I I I I I I I I lo I O I t I I I • I t I 

1 encarregado do matertal . .. . ... . . ...•. . . . .. .... ......... ... , . 
1 m ecanfco. . . .... . ...........•........... .... •. .. .. . ..... . . 

4 serv~ntes . .. . . .......• •.............. . .......... . •. . ......• 

Servlgo de A;gua ~J: (S A . ) 

6. 1 ãlreetot· (com .) . .. .. .. . . . . .. . ... . . . .. . .. .......... . .. .. ... . . . 
4 assistentes chetes. . . . . ......... ..... ......• . . . •. •. .•.• •. .. 

11 aasJatente.s. . . . .. . . ..... . •.. .. .. . .. . ........ •.•.......... . . 
3 peritos contndore.s. 

· Or·d. Grat. 

36:0001 
16:000$ 8:000$ 
12: 801)$ 6: 400$ 
l 0:40()f 6:200$ 
9:600$ 4:800$ 
9:600$ 4:800$ 
8:000$ 4:000$ 
6:40011 3:200~ 

4:800$ 2:400S 

6:400$ 3:200$ 
6:-400$ 3:200$ 
2 : 400~ 1 :200$ 

36:000$ 
16:000$ 8;000$ 
12:800$ 6:400$ 
1.2:8001 6:400f 

o 

~ 
õ1 
a o 
o 
.g 
tt 
~ 
3 
~ 
!:: o 

~ 
T otal por 

~ F bm. Varlav el con slgnn.ç(Sca 
Tuw i (Papel) (Pnpel) ( Papel) ~ 

"' 
36:000$ 36 :000$ 

"' o 
"' 

24 :000$ 96:000$ ~ 
~ 

19:200$ 230:400$ 
"' "' 16:600$ 156:000$ o. 
rn 

14:400$ 28:800$ tl 

14:400$ 14:400$ 
12:000$ 48:000$ .c. 

9:1i00fi 28:800$ ~ 
1:200, H: 400$ I 
9:600$ 9:600$ 
9:600$ 9:600$ 
3:600$ 14 :400$ 

-
686:400$ 

36:000$ 36:000$ 

24:000$ 96:000$ 
19:200$ 211:200$ 
19:200$ 57 :600$ 



Numeros das sub-conmgnac;:oos - Natureza d~t, dcspeZR 

14 sub-assistentes . . ................................ · ........ . 

1 desenhista cartogr~tphn . . ••.....•..••..••.••....•..•••.•.• 

1 ottlclal do registro de aguaa ...........................••... 

2 de.senhlstiUI. • 

6 ajudantes. • • 

7 sub-ajudantes. 

t •• I & ' I 1o I I I I I I 0 I • 4 ~ I I I • o I I I I I I I I • O • I I I I t I ' I .. I 

1 encarregado de material ••..........•... , .. , . , , , .. , , . , •.. , .. 

2 auxlUare.s d~> desenblstn .•................................... 

7 Auxiliares. • 11•••················•+••1 , ..••..•••..•••••• 

6 ca1cul!Rtas (1 e 1' classe, •• , ...•..••.. , , , , .... , , .... • ...• , , , , , . 

8 calcullatns de 2• ctn~~"'- ........•..... 

1 menSIIl.gelro. 

4 serventes. . 

I ~ I 0 I O ~ ' I .. I I I o I I I I I I ~ I I ' • ' 

··············· ............... . 

Ord. Grat. 

10:4001 5:2.00$ 

\1;6\lll$ 4:800$ 

9:600$ 4:800, 

8:(}00$ 4:000$ 

8:000$ 4:000$ 

6:4.00$ 3:200$ 

6:400$ 3:200$ 

5:600$ 2:800$ 

4:800$ 2:400$ 

4:0ü0$ 2:000$ 

S:200J 1:600$ 

2:400$ 1:200$ 

2:400$ 1:200$ 

() 

~· 
OJ 
"-o 

~ 
~ 
8 

Fixa Vnrla.vol consignações 
3 

Total por ~ 
TQtal (Papel) (Papel) (Papel) ~ 

~ 
16:600$ 218:4()(), ..., 

~ 
14:400$ 14 :400f ~ 

~ 

14.:400$ 14:400J 
~ 

g 

12:000$ 24:000$ ~ 
Sl 

72 :000$' 
w 

12:000$ w 
"-

I " 
9:600$ G7:200S ~ 

~ 

9:600$ 9:600$ ~ 
~ 

8:400$ 16 :!!OOS 

7:200$ 50:400t 

6:000$ 30:000$ 

4:800$ 38:400$ 

3:600$ 3:600$ 

::1:600$ l4 :400$ 

0'14:4()0$ 



Nutnet·os das aub·conslgnac;:ões - Natureza. da dC.S}lOZII. 

Sc••vl~:o Geolog!co e Mlnet·atogico: (8. O. Z.L) 

7. 1 dit'ector (com. ) .. ....... ......... .. .... .......... .. •.• ..•.. • . 

4 assistentes chef<>s. • . ..........••.•.. • • •••.••. • ..•.....••.. 

9 a.sslate11tes . . ....... . ......... . .......... .... .... . . . . .. . . .. . 

1 cartogt·apho. . 

9 sub-assistentes. 

2 desenhistas. . 

3 sub-ajudantes. 

1 encarregado de' ma.terfnl. ........•.. • ..•. . ......... . . . ... • .. 

2 auxiliares do desenhista .. • .. . .. . .. . . ...... . ................. 

5 serventes . . . . . ......... ..... . ............ ... ............. . 

Total do " Pes!loal permnnente" ... . .. ................. , .. 

Onl. Gmt. 

:14:01}0$ 12:000~ 

16:000$ 8:0008 

l !!:l!OOS G:400S 

l:!:SOO~ G:-100$ 

10:~00$ 5:200$ 

S:OOil& ~ :lliJOS 

6:~1)0~ 3:200$ 

6:400$ 3:200$ 

5 :GtHJS :!:SOO$ 

:!:400$ 1:200$ 

Flxn Vnrlavcl con:slgnn~;õc:i 

Total JlOL' 
Total (Pupcl) (lJapC'l) (Papel) 

3G:ooos 36:000$ 

24:0008 96:000$ 

19;200$ 172:800$ 

18:200$ 19:200$ 

15:600$ 140:400$ t 
12:000$ 2-l:OOOS •c 

!l:600S 28:800$ 

9:600$ 9:600$ 

S:-100$ 16:800$ 

3:GOO$ lS:tlOtlS 

li61: 600$ 

2. 986:800$ 

(') 

~· 
õl 
a 
o 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

~ 

g 
~ 

~ 
a 

"' 
t:l 



Xumeroi$ !las J>ull-conslgnnções - ~autreZo(t da <l~.speza 

1J - Pessoal ''arhwcl 

(Pessoal admittldo de accot"<lo com o 1trt. 7." do <l!:'ct-eto n. 1S. OSS, do 27 

de Janelro de 1928) 

8, Pat·a pagamento de seis memrallsk\s necessarlos ao~ se1·vlços Internos ~a DI· 

l'CCtOl·la Geral do Depal'tnmento NnclonnJ da Producção Mineral, com n 
remuneração menF.al limitada o.o maxlnto tle &00$000 ....................•.. 

11, Para. }mgamento <le p1·eparadores. pesqulza<lorell, ensaladores e outt·os m~nsa· 

lllltns, at6 o limite de 12, admlttldos llnrn os trahnlholl cxpe•·lrnl'ntnes e 
de pesqulzas no Labomtorlo Central da Producção Mineral, com n rc-
Jnuuct•açii.o mensal mnxlma de 900$000 

10, Ptua pagamento de 12 trabalhadOt'I'H de Cllrnpo, ndrnlttl<los Jll\l"ll O!l estudos 
)lydrologlcos n cat•go do Luboa·atorlo Centml dn Prm\ucçiio 1\llnl'rnl, com 

a remuneração mensal mnxlmn de 300$000 •....•..•..••.•••..••• .. ••••..•• 

11 . }lnrn J>a~;mnentu tlo pessoal udfunte lndlcaclo do S<>•·yfçu c\t' Fomento dn Pro· 

dut:~;âo Mineral; 1 tcchnlco esl>(!ctnt.tstn. em gl'Ot>hyslrn, com n. remunc• 
ru~ii..o mensal de S:OOOS; 2 technlcos especlall~tns em petroleo e em me· 
tnllurgla c11dR. um com u mensalldnde de 2:000$; 1 technlco e9pecla.llsta em 

mlneralogenese com 1:606' mensnea: S engenhell·os fiacnes do mlmis, cada. 
um com a rcmunenl(;ão t1e l:OOOfOOO .. ... .. . .. ..... ,. ...... , , .. , ........ . 

Ji'IX::L 

(Pilpel) 

o 

~ 
õ1 
a o 
o 
.g 
E-

Vnrlavel Total pot· <:•>n • ~ 

sfgnuoõns 3 
~ 

(Papt'l) (Pn}lel) !:: o 

~ 

~ 
~ 
"' 
~ 
o 

"' 
;!~. 

l 
w 

20:000S "' o. 

J 
rn 

tl 

t ....... 

80 :000~ 

10 :OOOS 

!!2!1:200$ 



Numeros das sub-con.slgnaç&s - Nautre~ da despeza. 

12. Para pagamento de I li conductores, observa.dor("S geophyslcos, soridndores, en

sala.c!ores & outros menJJaJista.s do f;ervfc;o de Fomento dl\ Produc()ão M1· 
neral, com a. remuneração menaal maxlrna de 800$000 .•.•...• • .•.• . ••••••• 

13. Parà pa.g&mentG de 20-l mensa.Jiataa do Servlco de Fomento da. J;>roduccão Mi

neral, necessarJos aos l!ervlcoe do pesqulzas e sondagens de petroleo, proa
pecçã.<> de jazl&\u aurUcras, prosptcção de jn2ldaa de galonn, pesqwzaJi 

Et epnd!lgoens d(" ~rvão de poorn, pesquiZlls de jazidas dt! turfa e schlstas 

betuminosas e de folhelhos betumlnoso1 e. trnbnlhos ele geophyslca nos 

E!itadôe, llmltadn a rcmurlt'mcão men!tal n0 mnxlmo de 600$000 ....•.• • • . 

14, Para. ptlgnmentD tlc 'i engenheiros, 14 conductor("B technlcos, 11 praticantes de 

1.•, 2.& e 8.• cht!llle, 1 otflclnl de M.'glstro lle aguns, 1 carpinteiro c 1 vigia 
tlo Servlc;:o dt> AgUR!'!, com a r(lmunera~:.lio mensal limitada no mnxlmo de 

2 :_oobt blll'O.. os engenheiro~. de 1 :000' para O." conductores t-echn!cos, 1 :200$ 

pará· ·o ottlctal de registro de nguas, soot para o des~nhiBtn nuxJUnr e de 
500tOOO para os demais . . .. ..... ........•....... ..•.. .•.•.....•... •• . . . . •• 

15. Para pagamento de 354 t rnbl\lhBdnreu e obBervadoru de po~tos hydrometrlcos 
e pluvloml.'trlcoll nPceSSftrfos aos serviços de utudo ele reglmen de rlos, 
levantarnentou topographlcos e estudo de quedas dngun n. cnrgo do Sel'· 
\•!co ele Agt.Íu.s, llmltnda. a remuncraçiio no maxlmo de GOOfOOO • • •• • • • • •••• 

Flxn. 

{P:1pel) 

Varfavel 

(Papel) 

85 :800f 

43\í:UOO$ 

310:000$ 

290 :000$ 

rota! por con
slgnaçOeJ 

'Papel) 

I 
~ 
~ 
~ 

(') 

~· 
õl 
a 
o 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

~ 
~ 
~ 

~ 

~ 

g 
~ 
w 

"' a 

"' 
t:l 



Numero das aub-cnne;!gnaçõee - Naturezn da despesa. 

16. Para _.pagamento de 11 mensalistas necel!aarlos ao serviço de cartograpbfa., 
mu3eu e outros trabalho!! technicos auxnllll"e!!l n c.argo da Dlrectorla do 
Servl~;o Geologlco e Mlnernlogico, em sua séde, limitada a remunera.~ll.o 

Tnenaa1 ao nuuclmo d., 1:300f para O" technico& e de. 450,000 para O pes-
liOUl opere. rio ............................................. , ...•..... , , .. , , , 

l7. Para. vagamento de 7-4 mensalistas nece~~sarlos ao servl~~ de geologln, to-po
gn~pbfa. e paleontologia a cargo do Servlc;:0 Geologlco e Mlneraloglco, nolf 
Estados, limitada n remunel'il~iio menAAl ao ma::ilmo de 600$000 · ......... . 

Total (\n "Pessoal varlavel" 

' 111 - Dla.rlM, ajud~ de custo e graU!Icaçõe-.~ regulamentares 

18. Para llUgamento de gratltlooções regul~menta.res, dlariM e ajudaa de custo 

tJor serviços pi·e.stalloH r6ra da séde pel0 pessoal permanente e pelo pes• 
.soai technlco varlavel da Dlrectorla. G!!ral; Gabinete do Director Gera1, 

Secção de Expedkmte e Contabilidade e Portat"la .............•... : . . , ....• 

Fixa 

(P11pel) 

Varlavel Total POl' c.on
slgnaç!Se!! 

(Papel) (Papel) 

80:0011$ 

120:000$ 

1. 660:000$ 

10:000$ 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 
"' ~ 
~ 
~ 

~ 

g 

~ 
Sl 

"' ~ o. 

" 
~ 

~ 
~ 
t.>J 

" 



,fL~~I 
Numeros das aub-corulgnações - Nnutt'eUJ. da dMPem 

10. Para pagamento de gratificações regulamentares, dlnl"111s e ajudas de custo 

por servlc:os prestados fóra da sêde pelo pessoal 11ermanente e pel0 pes
soal technico do Ln.borntorlo Central dn Produe~i'i.o 1\Uneral .•.. , .. , , , , .•. 

20. Para papmento de graunca~ões regulamentnl'es, dfarlas e ajudas de cUBto 

por servlcos prestadol! !órn da sêde pel0 pessoal pet·mo.nente e pelo pes~ 
!!OIII t~hnleo do Sel'Yl<:o de Fomento dn Proilucção :\Uneral ......... , ...• 

21, Plll'n pagamento <le gcatlflcaçôt>s regui:Jmentores,· · dlurlos o njudlls de custo 

r.~.r serviços Pr<'slado!l ft\ra da &M<!, pelo pt-seoal permrmente e 11el0 pes
soal t~hni('O dG Serviço de Aguns . , .•......•................ .-.........• 

22. Pena p:~gamento do grntlffcações .. regulnmentarell, dlarlas c ajudas de custo 

vor· !'len·h;os prestados fót'll. da ~de, pelo \l<'!I!IOr<l ll~t mnncnte e pelo pcN

IlOttl te('hni('O do S~rV\<:o Ge-otoglco e Mlnemlogleo .... · .. ,., , . , . , . , , . , ... , , , 

lV - Auxlllos· diversos 

23. Auxlllo l'lal~ fl\l'dflmelllu,. pngos em pre.~tRcões ~me-sll•nes pn1·n: 2 contlouos, 
1 motol'istn, 21 ~<'1"\'('ntl.'s, ft razão <le 3110$0011 pnra radn um ......•• , .••• 

Total da ronfllgnadio "Pe!!SO!ll '' ................................. . 

Flxn. 

(Papel} 

2.!1!!S:ROOS 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 

Vnrlavel To!..::tl 1,•,r con- ~ 
slgnaçM!i'l ~ 

"' 
(Papel) (Papel) ~ 

~ 
~ 

~ 

g 

15:000, ~ 
Sl 

"' "' o. 

" 
~ 

170:000$ 
I 

,;... 

210:800$ """ .!-o-

80 :OOOJ 

485:800$ 

7:200$ 

2.153:000$ 5.139:800$001 



Numero& dl\11 suh·con.'dgnn!:Oel! - Ntulh'&l!a. 114 deapeza. 

Mater ial 

I - Mnterlal permanente 

1. MobU!ario e nccessorlos, inclusivo m<Jstruar!os, muchlnns do escrc\'el' e cal
cular, ventiladores, encemdeirns e outros materlnes de escrlptorlo ..•.••. . 

2. Machlna9, appareJhos, sondas e S('Us accessorlos, Instrumentos, fet·NLmenta.s c 
utensllfoo para. aervfços tte campo, comprehendendo prospec.;iio e pegqulzns 

de jazi~ mlneraes, levantamentos topographlcoB, geologlcos e geophysl

cos o medlçlles de descarga dol! cursos dagun . 

3. Mach!nlsmoe, appnrelhos, lnstl·umentos, utenstllos e outro materinl pa ra es·· 
tudos e pél!qutzas nos lnboratot·lo.s e gabinetes de chlmlca analytlca, hydro

logla, physlco-chlmlca, peta•og•·nphla, mineralog ia, J>Q]eontologln., photogra 

phln, <'.artographla, dese nho e lnmlnaçiío de rochas ... ...•.. , .••••• , ••• • .. 

4·. 13arracns, camas, trem de . cozinha , louças e utensillol! de r efeltorlo e de h yglene 
}lllrll st>n•lços de campo . . . .... , . .. . • . . , . • . .. . ... .. .. .. . .. .... .. . . . . ..•. . . 

:; . Machlnnl\ Instr umentos e accel!l!o!'los }Jara a imttnllaçiio de umn estru;iio de 

tA\ragel'n éle molinetes . .. , ... , • • . .• .. • .. • ..... , . . . . . . . .. . . .. , .. , •. , ...• •. • . , 

6. Acqulslciio de vehiculos c sob•·esalcn\es, arreios, cnngalhns e accessorlo!! lll\ 1'11 

os tritni!IIOrtes neceRSnl'io!! aos trabalhos de ca mpo e de prospecção de 

jnzldas mlneJ•nes . . . . . , . , , . , . , . , . . . . , . . .. , ... . : . ...• , . . . .... . ...•... . . .. •. . 

(") 

~· 
õl 
a 
o 

Jõ'l~~~ VarJuvel cons lgnacGos 
Total por 

~ 
~ 
~ 

(Papel) (Papel) (P a.pel)" 3 
~ 
~ 
~ 

~ 

130:000$ ~ 
~ 

~ 

~ 

g 
~ 
w 

SOO:OOOJ "' a 

"' 
i: t:l 
:;,., 

225:000$ 

26:000$ 

100:000$ 

120:000$ 



Nun>eros das sub-consl~;naçôes - Nature- da. d....pe= 

7. Livros, mn.ppas, l'o\•lstas e jo1·nues sclentlflcos por compt•a. ou n.sslgna.tUI'a 

II - Material de consumo ou trans!01mação 

8 . Drolra" e productos chlmlcos pnr~t es tudos, Jlesqulzlls c traballlos nos Jabora" 

tortos de chtmtca, e ·de ensaios tlc mlnc1·io.s e nos gabinetes de hydrologla, 
petrog.raphfa, mlneralogl•J , paleontolog!R, photographln, cartographlll, Ja-

mlna.çõ.o de rochas e tnt·agem de molinetes .. . .....• : ..... . ............. . . 

9. Médtcamentos e productog pharmaceutlcos parn serviços de campo .••... .. . . 

10 . Aço griutula.do, ca.rbonndos, tena~ns, vlga.s meta.lllc11s e de madelrn.1 muoado 

e outros materlaes correlatos lnd\speneavels aos _trabalhos de sondagem 
e de campo 

11. Lubritlcnntes e mater1al para lubrlflcaçilo, llmJleza e conaervnção tlc · a,ppa
rethos, machtnas e ln.~Jtrumentos de qun\quel' nature7..a .. .. • • •.•. •. •••••.• 

12. CombusUvel de quRiqucr unture7.tL • . .•.. ...• •.. . ..•.•• • •• •.• ••• .. •. . •• •• , ..••. 

Flxa 

( Pn11el) 

..... .. ..... 

I o•OPol 111 

Val'lavcl 

(Papel) 

60:000~ 

...... 
1. 460:000$ 

130 :000$ 

lõ:OOO$ 

40 :001)$ 

35 :000$ 

180 :000~ 

400 :000$ 

Toto.l })or con-

slgnaçOcs 

(Papel) 

.;.. ,..,. 
C'll 

i 
Ol 
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~ 
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Numero <la.~ sub-com;Jgmu:llefl - Nnture?.n da despesa 

13. Al'tl~e de Expedh>n"", Jnclusfve papel para. Impressão ~e tl'llba\hoa .... , ... , • 

14. Material (te desenho, photogt·aphla & filmagem ....... , .. , ................... .. 

15. UtensJUos, instrumentos e vasilhame pnm tm.b!tlho.s de estudos e pesqulzue 

nos laboratorlos e gabinetes ..•.••...••.•..........• , , .....••..•..•..•• , •• 

16. Artigos <le illumlnaçiio, asseio e hyglene .......... , ...... ., ...... , .......... .. 

111 - Dlversa.a despesllll 

l'l. Gat, energia e luz electrlca ................•.... , .....•. , .. , ....•............ 

18. Deapesàfl telephonicas e telegl•nphicng .............................. . ...•..•. 

19. Dêapesaa com a. conducção de pe&l(>.:'l.l em objeeto de serviço, nluguel de qual-
quet• veblculo, inclusive embaroo.~JõeS 0 a,nlmnt"s ........................ . 

20. Cll.rretoa, fretes e qualqut>r trnm;porte de matedal e nulmae.!!, nrmaz.enagem, 

capatazias, tnxus .Po~tual'iás ou quaosqum· uutrús <leSJ)(lSI\S de embarQue 

a des~mbat•qut" de material e anlmaes ..•............. , .... , , , ... , , .. , .. , . 

Illxa. 
(Papel) 

Varlavel 
(Papel) 

130;000, 

10:0001 

80:000$ 

10:0001 

õ80 :000$ 

30:0DD$ 

6:000$ 

150:000$ 

150:000f 

Total por 
conslgna~;ões 

(Papél) 

!' 
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.:,;, .... 
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Numet·os dM sub-eon!:'lgna.ções - Na.tw~...a. da despei'lll. 

21. Despesas cont n.luguel de cusa )lara funcclonnmento · de servl~;os tcchnlcos ou 

admlnl!!trutlvos nas sédel! doM dlstrlct~ e para deposltos de mnterlnl ; u!U· 

.guel da pastos , campos ou cocheirll.'l P'wa }>ouso 1\os nnlmaes emtlrC!;I\dos 

nos aervlGOs • . , . , , •.. . .. .. ... .... .•..... . . . ...... •.• •... .• •• , .•••. .. . , • , .. 

22. Lavagem df.' to:1lhas, av~:-ntae3, Cllllas {le moblliat·!o e ouh-as 11ec;:ng . .•.•.•.• • 

23. Concet·tos c •·epat·os lle ma terial pet·manentc, nt•Pat'tolhos, machlnus, instru-

tnentos e move l8 •.•••••••••. • ••.• . •• ••• ••••••.•• • •• •• •••••• • , • • • • ••• • •• ••• 

24. Conce•·tus, l'epR.t'U>I e u.duptação da ed!t!clo, em que funcciona o Departamento, 
inclusive os doposltos de matet•la l no lntet•Jor .. . . .. ... .. ............... .. . 

26. l?ubllcaçOet!, editnes e outms lmprl'l'lSÕes e encadet·nnr,;õea . ...•• . .•..•.• •. •.••.• 

26 . Despesas mludns c de }JrOntJ>to pagnh\cnto ................ . .... ... . ........ .. 

Total. da ·conslgnaç5.o "Mater!al'' .. ... . . . ......• .... .... . ..... . . .. . 

Tótàl da consignação "Pessoal" ... ... , . .. , ... ... ...... ..... . . .. .. . 

' Tot>tl lln vcrl>-'l 2.• . .... ...... . .. .... . ........ .. ........ .. ... ... . .• 

lO I 00 I OOI I 

.... .. .... 

.. ... ..... 

.... . ..... 
... ... .... 
....... ... 

o·· ······ · 

......... . 
~. V86 :800$ 

········ ·· 

FJxa. 
(PU[l<'l) 

Val'lavel 
(l:'U}Jel) 

50 :()(}0$ 

6:000$ 

80 :0Qil~ 

-10 :000$ 

28 : 000$ 

100:000$ 

--
1140:000$ 

• •• • • o •••• 

2.153 :000$ 

.... .. .. .. 

Total por 
consJgnaç;ões 

(Papel) 

2 .670 :000$000 

6. 139:800$000 

7 ' 809 :800$000 

() 

~ 
Ol 
Q 
o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
"' 
"' 5: 
g 
~ 

E 
Q 

"' tl 

I 
t 
ao 

I 



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lmiJ"esso em 2BIU112015 15:05 - Pêgina 143 ae 223 

- 44~ --

O Sr. Clemente Maria::.í - !;I' . l'1·e~kl~nw, tínhn 11e-\l~do :1. 

palavra sobre a emenda n. ·1: mn...;. j(L qu<• <'!!t1~ app1·ovnüa r•<'la C;t-
mara, desisto de fa.la.r. · 

O SR. PREsiDF.:l\~- V. Ex. niíu ]lt><l t• l'i:l !11~H' duu~ , .,.:,,·:;. 

O SR. CLEMENTE :M.ARIA="'l - :'I:N n <·mnu l'<•latol' l 

O SR. Pf!ESID!!'NTE - N<'m como \'<'hltor . 

O SR. CLEMENTE MARIA::•q - lt~·~r\'al·-nw-l•l, t•n~itu. ll:tt·:t 
outra occasião. 

Em 2eguidn, (• app1·u \'<~11 a <' llll.'l\<1:1 n . : ~l:L Com
missão. 

Approva<las, !IUCCe:<,<h':tnwnt<>, 11.>1 :tl·~ulnt,..,.. 

JIII«IINI>A.S DA OI )I )t IK.~Àcl 

~ - 3 

Redija-se assim n. ve1·ba. 3": 

Verba. 3" 

"Departamento N:~clonal d:L Produc~ii.c) Ye~:~!:.al .. 

(D. X. 1'. V.) 

(Dec1·eto n. !!3. !l'i9, de s de ~t<lrço de 1,3~) 



P8880Al 

I - P~a.l permanente 

Dlrectorb.l. Geral (D. G. P . V.) 
a) 01\blnete do dlrector ~rat (G. D. G . ) : 

Num&l'OI!l das sub-comrlgn~~s - Nn.ture~ da. despem 

1. 1 dlrector geral. (com.) ...... . ....• . ........••. . ••.... .•• •.. 

1 a\\xllla.r de gabinete (com . ) ....... : . ........... . .... .. . .. . 
1 escrevente datylographo ...•.... . ...... ... ... •... .. •••• .•• 

1 enganhelro civil · •. ... .••. •.. . ......•.• ... • , , . , .•.• . ..•• • . . . 
2 de.senhlstas oa.rtogmpho!l .. . ............ . ........... . .. - .. -
1 btbUothecarlo • •. •.................. . . . .. ..• .•.......•. •. 
1 despa.cbante . • . ... ..... . ..... .. . . , • .......... .... . . . ..... 
1 auxlllar de blbllothecn. . . .... .. .. . . ... . , .. , • 
1 protocolllsta 

1 motorista . . 
• • • • ' ••••• • • •••••• •• ~ ••• ' ...... . ... t • -' ' • ' ••• • • 

. ~ ...... ...... ..... ........... ......... ... .... . 

Total da aub-consfgna~ n. t 

U1·d . Grat. 

48:ooos 
4:800f 
2:400$ 

16:000$ 8:00(}$ 
9:600, 4.:800$ 

6:400$ z:zoo, 
6:400$ 3 :200$ 
4:000S 2:000$ 
4:000$ 2:000$ 
4:000f 2:ooos 

QUA.Dno N. JU 

Total Flxl\ 
(Papel) 

48 :000$ 48 :000$ 
4:800f 4:800$ 
2:400$ 2:400$ 

24 :000$ 24:000$ 
14:400, 28 ;8001 

9:600$ 9:600, 
9:600$ ~:600$ 

6:()00$ 6:GOOJ 
6:000$ 6:000$ 
8:000 , 6:000, 

145:2COt 

Total por 
Var!avel conslgnw,:!lel 

(Pape H (Papel) 

~ 
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Nurneroe dM aub-oon8fgna.ç6ea - No.t~ da. d~:ra. 

Fixa. 
2 . 'b) Beec!.o de Erped14'mte e Contablllc!ai!e (S . E . C . ): (Pa.pe l) 

Ord, Orat. Total 

1· ohete de secçlio ...... ·, ................. . . ... .•.•.•• • ••.• •• 16:000$ 8:000f 24:000$ 24:0001 

6 primeiros escrlpturartos •...... . .. . .. . . . ... . ...........••.• 11:200$ 5:6001 16 :800$ 100:800$ 

18 llêgundos esorfptura.rlos . .. . . ...... .. .... - . ... ... · · • · · - · · • · 
20 terceirO:s eacl'lptumrlos , , , , , ••• . . . . ... . . •• . ........ . .. ..•..• 

3:000$ 4 :000$ 12: 00 0$ 192:000, 

6:400$ 3:200$ 9:600$ 192 :000, 

36 escreventes dnotylogrnphoí .. ...... . .. . •• . •. .••• ••• •• • .• • .• • 4:000$ 2:000$ 6:000$ 210 :000$ 

Total da sub-consigna(lão n. 2 • , ... . , . , • , ... • , . • . . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 718:800$ 

3. c> Portaria (P.) : 

1 porteiro . . • ••• . .. .... •.. .. . . . .... . •. .... . . ......... . . .. ... 
3 contlnuoa 

.( sen·entes . . . ............. . . . .. .. .. . . .. . ..... • 

õ:600f 

!1:200$ 

2:4!}0$ 

2: 80fl$ 
l:GOO' 

1:200$ 

8 : 400$ 

4 :800$ 

3:UOO$ 

To~al da suh-eonslgnn(:ií.o n . 3 ' ... . . .. . . , ... . • , . .... . .. . .... . ........ . .. .... .... . . .. · 

lnsiJtuto de Biologia Vegetal (I. B. '\r, ) : 

•· a) DJrectorta: 

8:400, 

14:400$ 
14 :400$ 

37:200$ 

(') 

~ 
~ 
o. o 
~ 

~ 

~ o. 
lil 

Total por 
Va.rta.vel e onslgna.çtses 

3 
~ 
~ o 

(Papel) (J?a.pel) ~ 

~ 
5 g 

"' ;J, 
o 
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~ 
5 ' 

" ~ 
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"' !:! 
&. 
·~ 



Numerol!· da.s sub-conslgnru;lles - Nnlurezn da despeza 

1 dlrector ! •...•.•.....•.••••.••.•.••••••••..•••.••••••••••••• 

ó llt:IB!stentes chet~ ....................•...........•..•.•..• 

11 assistentes 

8 sub-assistentes 

I photomlcrogmpho . . . , , ...•...•....•• , ••••• , •..••••.•••. , •• 

1 auxUlat- de photographo .............................•..... 

2 desenhistas . . . .....................•.....•..•.••••••••.••• 

I bibliothecarto • • , . , , •. , •. , .••...•.............. , ....... , ••• 

1 encarregado de material ...........•....••...••. , .. , • , , •. , . 

2 njudantPs de 11 ciMBe 

2 ajudantes ·de 2• classe 

:: conaer.vlUlo1·es de lJetbarlos , ... , . , , , ,, , , , , , , , , . , .. , . , ....•. 

1 conservador de museu ....................• , ..•.....•• , •..•. 

1 110rtefro con Unuo . , ...... ·, • , ...........•....••..• ; •.....•. 

1 annlystn • ~ ••••••••••••••••••••••••••• ' ••• ~ •• 4 •••••••••• 

Ot•d. Gl'at. 

3G:OOO$ 

lS:OOO$ 8:0008 

12:000$ 6:100$ 

10:400$ 6:200$ 

U:GOOS 4:800$ 

8:000$ 4:000$ 

8:000$ 4:000$ 

6:400$ 3:200$ 

6:-IOOJ 3:200$ 

s :000$ 4:000$ 

6:400~ 3:200$ 

3:GOO$ 1:800$ 

4:800$ 2:400$ 

4:&00$ 2:4.00$ 

3:600~ 2:400$ 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 

Total por 3 
~ 

I•'lxa Varinvel consignaçi'l~s ~ 
(Papel) (Pa1>el) (Papel) ~ 

TotAl "' ~ 
3G:OOO$ 38:000$ ~ 

~ 

24:000$ 120:0()0$ 
~ 

g 

10:200$ :'.11:200$ ~ 
Sl 

15:600$ 12ol:800$ li, 
o. 

" 
14:400$ 14:400$ ~ 

12:0,10$ 12:000$ 

""' 12:000$ 24:000$ <:J• 
l\! 

9:600$ 9:Gtiü$ '1 
9:600$ 9:600$ 

12:000$ :!.0:000$ 

9 :GOO$ 19:200$ 

5:4.00$ 10:!!00$ 

7:200$ 7:200$ 

7:200$ 7:200$ 

6:000$ 6:000$ 



Nurn&roa __ dn.s &uh-conmgna.çDe$ - NR-tureza. d.._ do.speza. 

1 calculista de 11 Clii.SSB ................... , .••. , ..... , • , ... • , 

1 calculista ão 2' classe . . . ..........................•.•..• 
J zelador . 4 .............................. ~ ..................... , • , • 

~ analystaa a uxiliares . . . ....••..........•...........••.•... 

7 aerventru~ . . . ............•......•.....•........... , •. , . , , , , 

Ot·d. 

4:000$ 

3:200$ 

3:200J 
:l:iOOJ 

2:-lOO$ 

Grat. 
2:000$ 

1;600$ 

1;600$ 
1:200~ 

1:200$ 

Fixa 
(Papel) 

Total 
6:000$ 6:000$ 

4:800$ 4:800$ 

4:800$ 4:801}8 
3:600, 7:200$ 
3:600$ 25:200$ 

Total da. sub-consigna(:âo n. 4 ................••••..... , , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683:400$ 

ã. b) .rardlm Botanfco: 

1 !!Uper!ntondentl' . . . . 

1 jardineiro-chefe .. 
1 encarregado de estufas e vJvetros , .. ~ .... , ...... , , , .• , , , . , 

1 !eltol' .. ooo o o Oltlol.o I ooo•e o o O OI lltloOoo •t•t•4to lt lloto 

1 jardin~;>lro de 1• cln.sse . , , ..... , ........................••. 
:! Jardineiros de 2• classe ................................•.. 
5 jardineiros de a• classt- ................ : .................. . 

01'11. 

16:000$ 

5:200S 

3:600S 

3:6008 
3:600$ 

2:ROO~ 

2:400$ 

Gmt. Total 
!1:000$ 24:000$ 24:000$ 
2:600$ 7:800$ 7:800$ 

1:~00$ 5:400$ 5:400f. 

1:800$ 6:400$ 6:400$ 
l:BOO$ 5:,400$ 5:4DOS 
1:400$ 4:200$· 8:400$ 
1:200$ 3:600$ 18:000$ 

Totnl da sub-consjgna~ã0 n. 5 .......... , , .•.••....... , . ........... . .... , ..... , .. , . . 74:400$ 

() 

~-
OJ 
o. 
o 

o 
{': 
~ 
8 

Total por 
VaJ·ic.tvel conslgna..c:ê5es 

(Papel) (Papel) 
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Numeros. dM aub-conEIIgn~õe$ - Natureza da dec:JPeza 

Instituto de Chlmlca Agrlcola. (1, C. A.) 

6 . '1 dlrector 
4 aeeJstentes:.Chefes . . . •.............•..•.................... 
6 asslstenteB • • . ....•.••..........••.•.......•..•........... 

10 S,Ub-asl91Btenta_, . . • ..•• , , , , , ••• , , , , , , • , , , , , , , , , .•• , , , . , , .• , 

1 blbllothecm"Jo . . , ........................................ . 
.1 enc~ga.do do Tnoterllü ........... __ .. _ ...... __ ... __ ..... . 

1 porteiro-continuo . . . .............. , , .' •.•..•. , ........ , ...• 

3 B&rventes . . . ........ , ......................• , ...•.......•• 

Total da sub-conslgnncão n. 6 ...................... .. 

Dlrectorla do Ensino Agrlcola (D. E. A.) 

a) Dlrectorta: 
7. 1 dlrector •. · .•. : ................. : ................ ; ...••...• 

2 lUI!!Iatentes-chefC!s . . . ..•....... , , •......•....•••.•....•..• 
2 assistentes , . 

01·d. 

24:000, 
16:000$ 

12:800$ 
10:400$ 

G:400$ 
6:400$ 

4:800$ 

2:400$ 

16:000$ 
12:800$ 

10:400$ 

Fixo 
(Papel) 

Grat. Total 

12:000$ 36:000f 36:000$ 
8:000$ 24:000$ 96:000$ 

6:400$ 19:200$ 116:200$ 

5:200$ 15:600$ 156:000$ 

3:200$ 9:600$ 9:600$ 
3:200$ ~:600$ 9:6()0$ 

2:400$ 1:2:00$ 1:200$ 

1:200$ 3:600$ 10:800$ 

440:400$ 

36:0001 36:000$ 36:000$ 
8:000$ 24:000$ 48:000$ 
6:400$ 19:200$ 38:400$ 

5:200$ 1.5:600$ 62:400$ 

() 

~-
OJ 
"-o 

~ 
~ 
8 
3 

conlf.lgnaclles ~ 
~ 

vorla.vel Total por con- ~ 
"' (Papel) (Papel) ~ 

~ 
~ 

~ 

g 

~ 
Sl 
& 
"-

" 
~ 

........... ..:.... 
C) I 
~ 



Numeros das sub-constgnaeõea - Natu1-ezo. da deapeza 

4 IIUb-a.ssl!rtentes 
2 u.,Judantes 

3 !Serventes 

0 I O O t O I • I I I I I • I I f I I 0 t ~ I f • f t 0 t f I t f I I I 0 I 0 0 t 0 I I I 0 I 

Total da. sub-conslgruu;:lí.o n. 'l 

1'1) Eacola Nacional d e Agronoml.n : 

~. 18 profeBI!IOI'eS cathedratlcos . , . . ..... , . , , . , .. , .. .. , .... , .. .. , . 
1 secretArlo-blb!lothecarlo . . . ....•.......•..... , .• •• ..•• •. . . 

1 professor de desenho ............. .......... . . . . ..... . . . .. . 

1 medico . .. . .. . . . . ..• .• ... .. . .. . •.... • ... ....... .•. ....•.. • 
16 assistentes . . . . ......... . .. , .. , ........ . •.. . •. ..•....•...• 

1 escrlpturarlo . . . .. •.. ..... ... ... . . • .. . ....• • . • .••.• •. •• •• • 
1 IJOrtelro continuo ................. ......... ... ....• .•.•. . .. 
i e~~erevente-Ciactylographo . . . ... , .....• •• , •. , , . , , , , , , , , , , , , 

1 8'\l&.rda material , , .... , ... , . . ... ....... . , . . .. • . . , , .. , ..• , .• 

J O serventes . . . ... : . ... . ....... .. .' ... .. . . .... .. ....... .... • .. 

Ord . Grat. 
10:400$ 6:200$ 
8:000$ 4:000$ 
2:400$ 1: 200$ 

12:800$ 6:400$ 
12:000$ 6:000$ 
10:400$ ü:200$ 

!) : 000$ 4:800$ 
7: 200$ 3:600$ 
5:600$ 2:800$ 
4:800$ 2:4001 
4:000$ 2:000f 

4:000$ 2:000$ 
2 :400$ 1:200$ 

F! XII. 

(Papel) 

Total 
15:600$ 62 :400$ 

12:000$ 24:000$ 
3:600$ 10:800$ 

219:600, 

19:200$ 3411 :'600$ 
18:000$ 18:000$ 
15:600$ 16:600$ 
14:400$ 14:400$ 
10:$800 172 :800$ 
8:400$ 8:400, 
7:200$ 7:201)1 
6:000$ e:ooos 
6:000$ 6:000$ 
3:600$ 86:000$ 

Tot~l d>~. sub-conslgno,ciio n. 8 . . .. . •.•. . . . . , • ... . .• • , . . .. . , • . .... .. .. ... . , ... , . . . . • . 680 :000$ 

o 
~ 
@ 
Q o 
~ 

o 

Vtuiavel Total por con- 1 
lil 

conslgnll.(ltlea 3 
(Papel } (Pàpel) · ~ 

lil o 
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Numet•os dM suh-conEIIgna<;ões - Nntureza da des}~ez.'\ 

c) Escola Agrlcoln de Barbacena (E. A. B.): Ül'Cl. G•·nt. 

f'. 1 dlrectm• e prof, da 4n cadeira ............................ . 14:400 7:200$ 

! vlce-dlrector e professor da 2" cadeira ................... . 10:40ilS 5:200$ 

1 profeasm• da s• cadeira . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . • 8:000$ 4:00{1$ 

1 medico .. 8:000$ 4 ;0(10$ 

1 secretario blbllothecarlo 8:000t: 4:000$ 

1 professor da 6" cadeh·u ....................•.• , , , , , . , ; .... 7:200$ 3:600$ 

1 J>rofessor da 1;, cnde.lra 6:400 a:2r.os 

1 clrUI'S"Ião-dentlsta .. ã:GOCI$ 2:800$ 

1 l!cono~o-almoxarlfc G:GOO~ 2 :snos 

1 profl'ssm·-prlmat·l0 • , ••.••.•• , • , .•.. , •••.••••••..••• • •.• • •. 4:800$ 2:400~ 

a mestres <le offlcina ............................... ' ...... . 4:8008 2:400$ 

2 pratlco!l de ind. agrl~ol:ts ........................... . .. .. 4:~00'\ 2:400$ 

l~IX!\ 

(Papel) 

Tom\ 

21:600$ 21 :600$ 

15:600$ 16:600$ 

12:000$ 12:000$ 

t2:000S 12:000~ 

12:000$ 12:000$ 

] o :800$ 10:000$ 

n:GOOS 9:600S 

8:4()0$ 8:400$ 

8:400$ 8:400$ 

7;200$ 7:200$ 

7:200$ 21:600$ 

7:20()$ 14:4()0$ 

Vm·iavel 'l'otul por con-
consignações 

(Papel) (Papel) 

0 •••• • O I I I • I I 0 I ~ 

.!:... 
•••••••••••••••• 1:,;1 
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N ume.t"Ol! das Bl,lb•conslgnaçOI_ls - Natureza da. despeza 

1 chefe de disciplina 
3 adjunctos <lo proflliSSOres prima ria • .. , , , , •• , , ••• • . , , • . , .•.. 

1 escrevente dactylographo • .. • ; . ..... .... ..•• , .•.... . .. .. ... 
1 conservador de Lob orlltOr-lo e gabinete •••. . ....... , • . . •.. , 

1 porteh·o continuo •... . , . . .• , •. • .. • ..••.•• . •.••. , •• , • . ...•• 

O: tl . 
.J :SOOS 

4:000$ 
4:0008 

4:001)S 

3:~00$ 

Grat . 
2:400$ 

2:000$ 
2:000$ 

2 :OOOS 

1: 600$ 

Fixa 

(Papel) 

Total 
7:200$ 7:200$ 

6:000$ 18:000$ 

6:0008 6:000$ 

!i:OOOS 1!:000$ 

4:800$ 4:800$ 

Total da suh-conslgna~ão 11. 9 ••.. , ......• , • • • • • • . • • . . , .•. , • , ..... .• , . • . . . . . . . . . . . 195:600$ 

Apt'endlzndos Agt·lcolns <A. A.) 

J li . 10 dlrectol'es . . . .. ... .•.. : .. •.• . •.. •• . •.•.• . .. .. •• . •• ..• •.. . . 

10 auxflfm·e11 ag1·onomos .• . ...•••..•.......... . ......•....... 

10 medlcos . • . .. . .......... . . . .... . ...... . ...•..•.. .. · ..•... 

·to chefes <le cultul'n.s . . 

10 esc•·tptural'los •. 

Hl economo.'l·almo:xnrlfê.q 

10 PJ'OfeugoJ•ês pl'fmarfos 

Hl : 40ll 

11:000$ 

6:400$ 

6:400!: 

.J:SOOS 

-1 :800') 

-I:OOOS 

ii:20U$ Jã:GOO$ 156:ooos 

4:1100$ l2:000$ .1 20:000$ 

3:200$ H: GOOS 96:000$ 

3:200$ 9 : GOGS 96:000$ 

2:40M 7:200$ 72 :00<1$ 

:!:400S 7:2008 72:000$ 

2:000$ G:OOO$ GCl:OOO$ 

V<tl'JR\'CI 

(Pnpel) 

Totlll 1101' con

canslgnaçiles 
(Papel) 
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Numeroa das aub-consignaç~s - Natureza da despeM. Fixa Vtuia.vel 

(Papel) (Papel) 
,- Oid. Grat. TotilJ 

30 mestres de ottlclnas 3:200$ 1:600$ 4:800$ 144:000$ 
21) adjunctos de professor primado ..•••..•................... 3:200$ 1:600$ 4:800$ 96:000$ 
i o bedels • , ••.•••....•......•.••.•....•..................... 2:400$ 1:200$ 3:600$ 36:000$ 
10 l>ortefroa contlnuos . . . .....................••..•.••...••.. 2:800$ 1:400$ 4:200$ 42:000$ 

Total da Sub-ConsJgna11iio n. 10 ................... _.. . .. . . . . . . .. . .. .. .. . . .. .. . .. . .. 990!000$ 

Serviço do Fomento da Proõucçã0 Yegetn.l (S, F. P. V.) 

~) DJrectorfa.: 

11. l dlrector . . . ....•............••... , .••................... 
i assistentes çheres , • . . • • . • • • • • . • • . • . . • ••..•.. , ..........•. 

36:000$ 36:000$ 36:000$ 
16:000f 8:000J Z-4 :000, 96:000f 

10 n.ssi9tentes I t o I tI I t ~o • I I I ~I I t f t I I I I o • ' t t tI I 1 t 1 t +. 1 1 t 1 I tI tI t 12:800~ 6:400$ 19:200$ 192:000$ 

8 sub -MsJstente!! . . . ........ , , ...•.• , .. 10:400$ 5:200$ 15:600$ 124:000f 
1 encarregado do material ........ ·.· .. . 6:400$ 3:2001 9:600$ 9:600$ 
1 mecha.nlco · . . . ...................... . 4:800$ 2:400$ 7:200J 7:200$ 

á f!erventes .• 2:400$ 1:200$ 3:600$ lR :000$ 

Total da Sub-Conf!llgmicão n. 11 . .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. -483:600$ 

Total por cora-
con9lgnac~e• 

(Papel) 
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· Numero.s das sub-conslgnn.ç&s - Natureza da de.speUI. 

b) Sezovlçoe de Fomento nos Estados (Regiões de I napecção 
Agrícola.: 

1.~ . 10 lnapectol'es • . • •..•.•.•..••. ......•..... •.....•..••.....•. 
ZO sub-tnspectores • . . ...... . . .• . ....... ,. .. . .... ... ..........• 
Zó a.juda.ntea •• · ............... ......... •. .. , . . .... , ...... . .. 4 

30 sub-aJudantes . . . ...... . ... . . . ......•............. . ... . ...• 
10 e~crlpturarloa • . , , , •. , ... . .... . ....... ...... ...... . . . · · ~ · 

1o eacreventea dactylographos ... .. ..... . . .. ...•... •.•. ...... •. 

Ot•(l. 

12 :800$ 
10:400$ 
8:000$ 
G:400$ 

5;600$ 

4:000$ 

Orat. T otal 

6:400$ 19:200$ 
(1:200$ 15:6001 

4:000$ 12:000$ 
3:200$ 9:GOOJ 

2:800$ 8: ~0Q$ 

2:000$ G:OilO$ 

Fixa. Varlavel 

(PR.pel) (P~tpel} 

192:000$ 
SlZ:OOO$ 

300:000J 
288:000, 

84:000$ 

60:000$ 

Total da Sub-Conelgnnção n . 12 . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1. 2!1C:OOO$ 

o) Esta4.:ões extlerlmentaes: 

l!J. 2 asalstentes-chetes . . . .. .•. ..... ..... .............. . .... . .• 

3 assfstentes...agronotnos 

3 asaletentes-chfmlcos . . 14··· ············· ·· ···· ····· ··· ··· · 
8 nssl.8 ten te.s-bíologls hlR • • • ••• ••••••••• , •• • • •• • • •• •••••• ••• • 

3 ajudantes . . . .... . ... . • .... .•..... . .... .. •.• .. • ........ .. . 

l2:Sll0~ 

12:ROO$ 

12 : 800$ 

8:000~ 

2:400$ 2:400$ 7:200$ 

6:400$ 19:200$ 57:600, 

n:400S 19:260$ 57:6()0J 

6:400$ 19:200, 57:600$ 

4:000$ 12:000$ 36:000 

Total _pOl" con~ 

conmgnaoões 
(Papel) 
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Numerol! d!\.11 sub-conlflgnações - N\l.tureza. do. ue8J)eza. Fixa Varlo.vel 

(Papel) (Papel) 

Ord. Grat. Totnl 
3 escrlpturarioe • . . ........ . ........................... .. •. •. 6 :600$ 2:800$ 8:400$ 25:200$ . . 

a escreventes-dactylographos • . . ... •..... ..•.•. ....... ... ...• .J :OOO$ 2:000$ 6:000$ 18:000$ 
3 portelroa-almoxarites . . . .. ... ........ ...... . . ...... . .... . 4:000S 2:0008 6:000$ 18:000$ 

Total dn Sub-Consfgnnçlio n. 13 277:200$ 

d) Campo de Sementes: 
1 t. 1 O sub-nE"elstentes índmlnlstradores) ..... .......... ..... . . .•.• 10:000$ ã;:!GO$ J õ:GOO$ 166:000$ 

JÓ sub-ajudantes . . , . . .. ..... .. . ... .... . . . ........... . ... . . . li :40US 3:2008 0:600$ 96:000$ 
10 escreventes-dactylogrnphos . . . ..... ... ............... . . .. . 4: 000$ :!: 000~ 6:000$ 60:0008 
lO g uardai! de material ..• ..... . .. .... ...... ..... .... ..... . ... . 3:200) 1 :GOOS 4:800$ 48:000$ 

Total d11 Sub-Consignação n. H .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • . .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. • .. . .. 36D:OOO$ 

Servl~o de Defesa Sanltada Vegetal (S, D. S . V.): 

J il . 1 dlrector . . . . .. . . ....... •. .... • .................•. . . . , . •• , . 36:000$ 36:000$ 36:0080 
2 :iiJ_qJttentM-Chl!fes ..... ...... ........................ _ ..... , IG: UOO$ R ;cuos 24: 00"0~ ~ 8;000$ 

·8 nsslstentes . . . .... .. ...... _ ... ....... .... .. . . .... •........ , , 1:! :800$ 6:400$ 19:200$ 153:600~ 

9 sub-Assistentes . . . . ... . ...................... . . ... ..• •• • .. 10:400$ :i:200$ 15:600$ 140:400$ 

Tott~l por con-
c on ,.Jgnaçlle• 

(J?ape\) 
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;'llumet·os dns sub·con&ignações - ~atUI'el:a (\:\ de.:tprz:t 

26 ajudar1tes ... . ............. .. ................... , . ......•. 

1 t>nca l' t·egado ·de maferlitl ............. ....... .............. . 
1 m ecnnlco 

11 l!etTentes .. 

Totul <ln Suh- Cons!gnnçiio n. Já 

Sel'\'l!:o d" F•·uctlc ull u •·a (S. 1•'. ) ; 

1G~ 1 <li1·~cto1 · ., ... ··········· ···· · ······ ~~·········· .•..• , .• ,,. 

4 1l!!Histente·s-chefes • • • • .. • . •• .. •.•••.• , ••••••.•.. , ••...••. •• 

!l asslstenteR . . . ........ · ............. . .... . . . ..•............ 

18 sui' · IJSS!stentes . . . . ............ . . . ...... . ....... .. ....... . 
1 enc:u•t·egaclo do m•ttet·ial . . . ..........•.••••.. . •........ . ... 

6 njudantes • • • .•.•..•. . •... . .•••..•.••..••...••.••...••.•. 

4 <;>~;Ct'll}t\II'U l'IUS • • • • • • • , , .•• , •• , .••. , •• , •.••• • •••••••• • •••••• 

5 e:~c •·eventc>~ daetylog1-apho~ ..... . . .•..•...• , . . ...•.•..... •• 

7 l>fi'\'Cntes • • • • . • . • • . • • • • • • . • • . • . • • • • • • • ••••••••••••••. 

'J'otnl da Suh-Cout~lgna.;:üo n. 16 •. .• .. ..... ..•.... •• 

01'11. 01'11 1. Total 
S:OOOS -I:IJOtlS 12:000$ 

G:-100$ 3:200~ n :ooos 
-I:SOOS !!:4011$ 7:200$ 

~:4011$ 1:200S 3:61\fl$ 

3li:OOOS :JG:IlOO$· 
lll:OUOS S:OOO/'i :!~ ;f.IIIUS 

l~ :SUO$ G:40US 1 !l :2oos 
10 :400$ 5 :200S 15:GOOS 

G:401JS 3 : 200$ 9:GOOS 
S:OOO(! 4:000S 12: 000$ 

ií:GOO$ 2:&008 S:-!00$ 
~:OfJ()S !!:0110$ ~ ;0()0~ 

~; 400S 1::?00$ 3:GOOS 

••• ••••••• • • •••• ' , ·,, ••• o • • • ••• 

(") 

~· 
õl 
a 
o 

~ 

FI XI~ ''urla\·t·l 'l'ulal J)Ol' conJ 

consignncões 

~ 
~ 
3 
~ 

(Papel) (l'HJK•I) (Pa)lCl) ~ 
~ 

31 2:0008 

!J:GOO~ 

~ 
~ 
~ 

7:200$ 
~ 

~ 

;Jll: ooos g 
~ 
~ 
~ 

a 

"' 
74G:400$ 

t:l 

30:000$ 

oi:>-
~ 
~ 

!16:000$ 

172:800~ 

280:800$ 

9:GOQS 
72:000$ 

33:600S 
:111:000$ 

25:200$ 

756:ooo:; 



17. 

~umeros dn.~ suiJ-í'mHiignncües - Nrll\1\'e)(O l\0. llc~tJc:>ZR. 

Senko dc.1 PlsmlaR Textl.q Cl'l. P. T .) : 

a) Dlrectorln: 

!lh·ector ..••......••....•..........••......•............. , . 

3 n~slstcntes-cJlcfes , • , , , • , . , , ....... , ... , , , , • , , ..••..• , •... , 

· 6 IUt':llstentE.'s .• ~ e e O O O O O • O I I •• 0 • O 0 O O 0 I •• O I O O O O O O O ~ f O o O O o o O O o 0 

5 ~ub-ns.3latentes 

4 lmtpectoreg •• 
•• o • o ••• • •••••• ~ ••••• ~ o •••••••••••••••••• ' ••• 

3 sub-lnspectores • . • ......•.••.••••.••.•......••••••••••.•. 

4 ajudantes :. . ............................. , • , .......•... , •• 

7 chu~_,i(lcadot·es . . . ........................ · · · · · · · · • • • • . • • • • 

10 "ub-cl:l!l-~lfJt>adorPs • • • , , , • , .• , , .. , , • , ••..•............... 

:!0 o.uxfllnr·ca de clttaalflcnçiio .... , . , . , , , . , , . , , , . , , , , . , , , , , ..•• 

4 pJ·eparu<lore.'! 

1 encarreJ>ndo de material ...•.........••.• , .. , . , , , • , • , . , . , •• 

l flscnl geral ele beneflclnmcnto , •. , , • , .•..•.... , • , , , .••.•....• 

Or·c1. Cl t'n t. 

36:000$ 

16:000$ 8:000$ 

12 :800~: fo:400$ 

10:411b$ i";:~OO$ 

J:! :P.0!1S ll:400~ 

10:400$ !í:200S 

,;;ono~ 4;000$ 

9 :GOOS 4:~00$ 

7:200S li:600S 

4:800$ 2:400$ 

5:GGO~ 2:800$ 

6:-IOIIS 3:200$ 

G :401l$ 3:~00$ 

Fixo. ''m·ln \'(.'[ 

(Papel) (PnpPl) 

Tot:-.1 

36:000$ 36:000$ 

24:000S 72:000$ 

19:200'i ll ii :200~ 

15:600$ 7r,:ooo~ 

l~:200S 71r:800$ 

tii:GOO~ 4G:SOO$ 

12:000$ 4R:OOO~ 

14:400$ 100:800~ 

10:800$. 101!:000~ 

i:ZOO~ 144:000$ 

8:400$ 33:600$ 

!l:GOO$ 9:600$ 

!l :60()$ !l :609$ 

Total pm• cori-

con9lgnações 
(P•lPfll} 
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Nume1·os dus suh-consignaçõl's - ~aturez11 ll:l <le~'JI~1.a 

Fixa Vn.rlavel 

30 fh;eacs de Pl'ensa 

-4 ser.\"entcs . I ........... ~ •••••••••••••••••• ~ •••••••• ~ •• ~ ..... . 

Gratlflçacão de funcção n 20 chefes de commlssíio de 

Ot'(l. Gt·nt. 

3:200$ 

~:-tOO.$ 

1:600$ 

1:200$ 

(Pa}Jel) 

Tolnl 

4:800$ 144:000$ 

3 :liOG$ 14:400$ 

clnsslfleaçlio ...•.............. , , . , . . . . . . . .. . .. . . .• . • . . • . . • . . . . . . . . . 2:4(10$ 48:000S 

Total da Sub-Conslgnaçiio n. 17 ... .. .. .. • .. . .. .. .. .. • .. • .. .. . .... .. .. .. . .. . .. .. .. 1.01!4:8001 

b) Estações Exp01•lmentae": 

18. 2 tu;slstentes-cheres . . . .......•....•............•....•...... 

6 l),;sJstontes . . • • , ••••••.••• , ..•.••.. , ••.• , . , ..•.•••••.•. • •. 12:8fl0$ 

2:·100~ 

o :400$ . 

2: j(}(l~ 

1 ~ :20011 

i:200~ 

115: 200~ 
36:000$ 

2ú:200S 

18:()(}0~ 

3 ajudantes •• , ..••...••••..•.•••... , .... ,', .• , ..... , .......•• 8:000$ 4:000$ 13;000$ 

3 esc:rlpturnrlos . . . ........................................ . 5:600$ 2:800$ 8:400$ 
3 porteiros-a 1m oxm·lf t>s .. 4:(100$ ~:000$ 6:000$ 

Total da Sub-Consignação n. 1 & ••••••••••••••••••••••• 201:600~ 

Sen·IP,o· d"e l••rlgnçuo, Ref!ot·estuml'nto e Colonl?.oH:ii<> (S. T. H. C.) 

a) Dlrectorla: 

19. dlrl'ctor , . , .. , •• , ....... , ...•....•.....••................. 3G:000$ 36:000~ 36:000$ 

(Papel) 

condgnações 

Tutal por con

(Papol) 
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~UmN'O!I clu!! suh-C'On!!lAn!\~Õ!'!I - ~allU'el\a cln clC'~'IH'ZR 

Olil. 01'111. 
:t nsalRtentes-chete"l lll:OOOS R:OilO$ 

1 asRiatente jUt·llllco J C:OOO$ l::OOIIS 

2 :tll!'il!ltent es aunl tnrlstn:;:; 12:800$ 6: 400$ 

3 . a~.~~ltctente!l engenheh·o3 12: MIO$ G:~OO$ 

li ns.'d!ltentes ng-ronomos • ...•.•...••..•...•...•••• • • • • • • •• •• • J:!: lWOg 6:400$ 

1 cn rtographo .. 12:000$ 6:000$ 

9 sub-assistente!! . . 10:~00$ ~:200~ 

1 otflrlnl de reglH!t·o de tet' l'ns ....... . .. .. ..•.... •. . • .• .. ••• . 9:Gb0$ 4:800$ 

2 tles~nhlstns • • • •. •• • • .• • •••••.••..•. •• ..•.... . ...••.....• . • S:OOO$ 4:ooo:; 

t-netu•t•egudo de matet·lnl ... .. . ..... •...•....•... , . •. ....•.. 6:40()$ 3:200S 

4 l!el·ventes 2 :40(1!3 l ;2()(1$ 

, . . 
b) H01•to s Flol'e:SI!I<>S! 

!!0. 3 ~uh-ns;;IMtentell admlnfstmclurel'i J 0:-!00~ 5:200~ 

Ii'ixn. 

(Parwl) 
Totfl! 

!?~ :110118 72:0008 

2-l!OOOS 24:000S 

1 n :2DO$ 38:400~ 

l!l : ~OOS 57:GOOS 

1!1:200$ !Hl :000$ 

18 : 0 00~ 18$0008 

15:600$ t-IO :400$ 

14:400~ l-1:400S 

12:000$ 24:000~ 

!l:GOÓS 0:600$ 

3:6ÓOS 14 : 401}$ 

412 :800$ 

16;600$ 46:800~ 

\ \u·ia \'P l Total lJOt' con-

C'Onsllgna(lõe.s 

(Pnpl'l ) (PIIp~l} ' 
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!!1. 

.Nmne1'0S <lns suh-conslgnn~ões - Natm·ezn <la d~~lle7.1\ 

3 sub-njudnntes . . 

3 escreventes dactylographos •••...•..• ........• .•.......••.•• 

3 guardas . de mntea·lnl • .......•....•....••........ •. . •.... • • 

Totaf dn sub-consbrnnciio n . 20 ......................... . 

Servl~;o · 'l'echntco elo Cnf~ (S. '1'. C.> : 

a) Dtrectot·Jn: 

dh-ector (com.) ················· ,,,., ............. .. ... ..... . 
1 lnspectot• geral ....•.......... .•.... .. . ....• . ...• .. . .. · · · · · 
1 s teno·llactylogl'apho . • • . .. .•. , .•.•.••.••• ... ...•.•...•.. · . 

1 e ncat·a·eglt<lo d.1 . JlUb!lch1nde ....•..•..•.•...••.•.•••.• . .. .• . 

1 chefe lli! m<'ção . ........•......• • .. ..•...... •.... . •.•..•• • 
1 cle.senhll'iin. . • • ....•... .•..•••• .•. : •.. . .. .. .••.•• • •. • • • · • • • • 

2 Jwltlicft·"" escl'lpturnrlos , , •• , , •.•..•.••..• , , , •• .••. ••• • • · · • • 

4 segun1los escl'}plut•at·los . • • . • . • . . . • . . . . . • . • . • . . . • • • • • • . . • • 

6 tt>reelros eo3CI'I]llUJ'al'ios , . , •• • . •..• • . ... ..... .. . .. . • .... • · · 

1 encal'l'e<;l\do de mntN·ial . ....... . ... ..• . ........•••.•.. . ••• 
I nuxiJhu· llc cncn•·•·egndo de nuot(.'i· lal .••... -- ..•.•• . •.•. ·. • • • 

Ül'd. Orat. 

6:400~ 3:2{10$ 
4 :OOOS 2:000$ 
3:200$ I :liOO$ 

3G:OOOS 
so :000$ 

6:4008 3::?00$ 

8:000$ 4:000$ 

16:000$ S:OOOS 
8:000$ -1:000, 

JJ ::?00$ 5:600$ 

s:ooos 4:000$ 
6:4(10$ 3:2110$ 

6:4(10$ 3:200$ 
4:iiOOS !!:000~ 

(') 

~-
õl 
a 
o 

~ 
!:i 

Flxn. Vm·ia,·el Total pot· con- ~ 

conslgnncões 
(Papel) (PI\[ll"l) ( I'n}>el) 

. .-.: 
Tu tal 

9: 600~ 28:ROOS 

3 
~ 
~ 
l1l 

~ 
~ 

6:00!)$ ts:ooos ~ 

u; 

4:800S 14:400$ ~ 

lCIS:OOO~ 

~ 
~-

~ 
o. .. 
~ 

~{:o. 
O) 

~· 
36:000$ 3G,:OOO& 

30 :000$ 30:00$ 
!1:6110$ 9:GOOS 

12 :000$ I~:OOOS 

2-t:OOO$ 24 :OOOS 
1%:000, t:: :ooo~ 

l6:SOOS 33:600$ 

12;000f 4R :000$ 
!1:60(1$ 57:GOO$ 
!l:liOO~ !l:liliO~ 
·~:non1t G:OOI)~ 



N urneros <la~; s ub;..conslg nnt:õea Nntul'eza t.ln dest>eZJt. F ixa 

( P apel) 

0!•(1. Gl'nt. Total 
1 despacha nte . . . . , . . , . , . , . . . .. . . . .. . , ......... , .... . . ..•. . •. 6:400$ 3:200$ 9: 600$ 9:600$ 
l . JJ~tctl·o ·conUnuo ..... . .. . : . .. . . . . , . •...... , ... . , , , , . , .••.. 4:!!00$ 2:400$ 7:200$ 7 :200$ 
2 co'rittnuos . . • •. .. ..•• .•.. . .•.•.... ..• . . •. . . . . . • .• . . . • . .. . . • 3:200$ 1:600$ 4:800$ 9:600$ 

6 Sel'ventes . . . . . . . . ... • . . .. , .. . • . .•. , ...... L • •••• • •• •• • • • • 2:400$ 1:200$ 3: 600$ 2t : 600S 

Totnl da 'lub~conalgnaçã0 n . :2 1 .....•. . •........... . • 
• •• •• • •• • • •• ••••• •• • ••••• • •• • f 326:400~ 

b)· ·Mu~eu · Technlco Ag•·lcoln, Tndustrlnl e Commet•clnl do Cu f (• : 

~2, 1 n!lalst~nte-éhere • . . . .. • . . • • .• . . ... . .. , .• . . . .•••... •. . ....• 
1 e nc a •·•·egado do :Mus e u •. .. . . .. . .. . . . . .. . •... . .• . . . . . . .. . • • • 

1 cla~:;lrtcador de cal~ .... .. . ... . .. . ... .. •• •. . ..• . .... .. . . , .. 

1 a ui llla•· de c lnsslflcnqno .. . . • . .. . . .. ..•. • . ... .. . . . . . . . . .. . 

1 continuo . . , .. , . . .. .. , . .... . •.. ..• , . , , . , , • , • . , , • .. , • , , • . •. . 
4 s e r ve.ntes ; . . ....... · . . .. .. , . ..... . . . . .. . , •• • • . , .• . . . •. . • ... 

Tutl\1 da suh-cOll'~lgnnçií.o n . 22 . .•. . • . , .. •. . . ...... , . • 

c ) Lu borat m·lo C h lmlcv e Bluloglco do CRfé : 

23 . 1 n !!slstenle-chefe 

16 :000$ 

G: -1008 

!1:1100$ 

5 :600$ 

3:200$ 

2:400$ 

16 :000$ 

8 :000$ 24:000$ 24 :000$ 

3 :200$ 0 :600$ !1:600$ 

.f :SOOf 14 :400~ 14:400$ 

~ : 800$ 8:400$ 8:400$ 
l :GOO$ 4:800$ 4:800$ 
1:200$ 3: 000~ 14:400$ 

75:600~ 

8:000$ 24: 000$ 24:000$ 

(') 

~ 
~ 
o. o 
~ 

~ 

~ o. 
lil 

Ym·J:wel Total pQr con-
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~ 

con91gnn9Õ98 
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Numeros das sub-<.'OJislgnnt:ões - Nntnrczn dn despe7.11. 

1 nsslstente chlmlco 
1 1\ssls.tente biologista. •. •••••.•.• •• .•.. •• ••. ••..••• .. .. ..• ••• 

J conset•vadot• do Laborntol'io .. , , , , , , , , . , , . , . , , .•....... , .. , • 
3 Rl!l'Yentes . . , ..... , . , . , , .... , , , . , , , . , . , • , , . . , .. , .. , • , , ... • • 

Total da. sub-conslgna~:iío n . 23 

Secc;lle.oJ Technfcaa: 

24. 3 n >lllstente.<~ chefes .... .. , .... .......... . .......... ........ . 

6 -nssl11tentee . • . .............. •.. . .... . •. .... .. ...... · •• · • • · 
9 .11ub-osslstentell • , • •••• ••• •••••••••••••••••••••••• • •• •••••• 

3 <lesenhlstns · ·. . . ................. • ........... .... .. . ... . .... 
5 IIUb•classlflcadore.s de café 

5 sub·clasAICic~dores de café .• ...........•••... ....... •. ..•.• 
J mecnnl<'o ·esrtet•lallsndo ................... , .......••••• , • • , 

4 ijerventes . . . ................. .•..•...........•.. · · · · · · • · · · 

Ord. 

12:800$ 

12 :800$ 

4:1!00$ 
2:400$ 

10:000$ 

12:800$ 
10:4()0$ 

S:OOOS 
7::?00$ 

7:200$ 
4:800$ 
2:-tllO~ 

Fixa 

(Papel) 

Orat. Totn1 

6:400$ 19 :200$ 19:200$ 
6:400$ 19 :200J 19:200$ 

2:400$ 7:200$ 7:200$ 
I :200$ 3:600$ 10:800$ 

so:4oo:: 

S:OOO$ 24:000$ . 72:000~ 

6:400$ 19 :200$ 116:200$ 

5:20(}$ 15 :600$ Hll:4ll0$ 

4:000$ 12:000$ 38:000$ 

3:600$ IO:SOOS 57:600$ 

3:600$ 10:800$ 64 :()(10$ 

2:~00$ 7:200$ 7:20(18 

1:200$ 3:6008 H:400S 

Totnl dn ~llh·C'Ol1Mit:nAP,iío n .24 , , .. , .... , .. , .... , , , ... ;., ........ , ... ,, ..... ,........ 4011 :SOilS 

o 
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Q 
o 
~ 

ffi' 

conSJ!gnaçtles 
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Q 

lil 

3 
Yarln.vel T olnl por con-
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~ 
lil o 

ll 
~ 
:s 
9 
"' 
~ 
o 

"' 
~ 
~· 

"' 
Q 

"' t:l 
~ 
O) .... , 



Nunwros das !lub-conslgnnçõl's - Xulun .. •za da <lCHJlCza FiXIL 

(Piltll'l) 

Onl. (;t·at. 'fotal 

. Snlns ambientes: 

25. 1 G suh-nsslstenteH teclmlcol'l ln:~OO$ 5:2110$ l l>: lillO~ :!4 :l :liOU~ 

16 !'la:utirtrodore1 tlc caM .... . .... ............................. . ;::wos 3:GOOS 10:800$ lí2:ROOS 

32 He.-ventes • • • ... . ...... . ......... .. ............ . ....... ... . ... . ~: .. 00$ l: ~OOS 3:600$ 115 :2011S 

Tutal da sub-<'onl'~nac-:io n. !~ . •. . . • . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . . . . . . 537;600$ 

l~!!la-:6e~ E'Xperlment:\~: 

(E:;htdo de S. Paulo t' t:,.tn•lo tle '-fina.- Gt-rne.;.) 

2li. 2 assistentes chefes (dlt--ectores) ..•..... .• •...... . . •.••••• .••• 

2 a9i!lstente:s ngt:onc.mo!l .... . .•.• . •.•.••••.. ..• .. ... • ....... 

2 assisten tes chlmlco!< •...... . ... . . ....• .• ... ... . ....... . . . .• 

2 asslstenleil b!Ologlstns 

2 sub-cln.:osiflcntlot·es de caf(! . . • .......•••.. .. ..... . . • . •. .. 

2 uju.lnntNt . . . .......•.. · .... . . , •..•. . .... . , ..•..•.• , •.• , •• • • 

:! : .flt(l$ 

12:800, 6:400$ 

l :!:SOO$ G:-100$ 

1:! :800$ 6:~00$ 

i: :!OO$ 3:60(1$ 

s:OOO$ ., :000$ 

:.':-11111~ -l:liOtiS 

1fi::!OU$ 38:400$ 

1!): :!00$ 3S:-l00~ 

1!1::!011$ 3~:4 1•(1$ 

1 0:800~ 2 1 :60US 

1~:01)0$ ~ -1 :00()~ 

V<U'lll.\"el 

(l'npol) 

Tutal por con-
consignações· 

(Papel ) 
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Numero!! dns sui.J·conslgnni!Des - Xntm·••7...'\ tl:l d Pllllet:\ 

2 esct•lptural'fos ... ··· ·· .. ....... .......... .... !'"······· ···· 
2 eect-eventes dactylographos . , .. , •• ...• . .. . • . ... . .•. • • . •.... . 

2 p01·telros almoxnrlfes . ........ . • . •.. . •... . •.... . .•..•....• . . 

T otnl da s u h-conslgnaçiio n. 2a •••••••• •••. ••.•..• . .••••.• 

Cnmpoa cxt~el'lmentnes: 

(Estado Oe S. Paulo 3; Estado de Minros Oerae11 2.; l '!stado 
do Rio de Jnnell"o 1; Estn<lo do E!\'Jlh ·lto santo 1; Estsulo 
lia Bnhia. ·1; Estado (10 I'arnnfi I; Estnllo l\t' Go~·a~ I). 

27. 10 sub-nsslalentes a<lmlntstm<lOI·es .............. . .•... . ......• 
10 gub-njudant('.S .• ···· ············ ·· .......... .... .... ... .... 
10 esct·oventes dactylogruphos ..•..• . •.•••• .•. . , •.. , ... •• .• •.• 
1 0· ~runrdAS cJe mt\terla l . . ...... . ... . .... . ...•.... t , • ••••• • , , •• 

Total lla aub-cons igntlção n. 21' 

Sel·VII!OS Techn!cos n o.'l F.stndo!l: 

28. I! asslatent('S·cheíes .. 

Ot·d . <:mt . 

j;600$ 2:800$ 
4:000$ 2:noos 
4 :000$ ~:000$ 

10:400S !i:200$ 

6:4{}0$ 3:200$ 

~ :oon~ 2 : 000~ 

3:200$ I :600$ 

1G:Ofl0$ S:OO!Hi 

" 1l' 
~ 
o. o 
~ 

1-'ix,, \ 'ou ·l•n·cl T otnl J>or con-

i? 
" ~ 
~ 

con9ignn~:õc'i 3 
~ 

(~il)tl'l) (l':\IIC'I) (Pa(Jcl) ~ 
o 

Tot:li 

8 :400S 1f.:Sti0$ 

6:ooos 12 :OOOS 

~ 

~ 
~ 
"' 
" G :OOOS I ~:OOOS o 
?' .., 
,g-

20(i :4HH~; 
5" 
~ 

O> 

"' o. 

" 1:l 
~ 
O'l 
~ 

15:ooos 156:0008 
f) ; 600$ 96:0{}0$ 
6:000$ Gll:OOOS 

4:800~ 48;0001) 

360 : 000~ 

24 :000$ 192:000$ 



Numet·os tlus sub-cont!lgnnçõc:~ - Nulut·~:ttl tln llo><IJt!ZU .. 

8 <te>Slstentea. . . . ......... , . ...... ... .... .. .........•..• .... .. .• 

. 1-i aub-naslatentes . . .. ..... ·, ............... . ............... .. 

24 .ajudnntea • • . .••.. , . ...... • ••...............• • ..•••... . .•• 

llt cla&~~lftcadores. .. 

12 sub.-cla.sslflcadorea 
12 eHcrlptur.arlaa . . . .........•.... • ...•. . •..• . . .•.. . •... • •... , 

12 eRcrev~ntes dactylographoJ; ...................••....•...... , 

18 set•ven tes . . . .........................•. 1 , ••••••• , •• , ••• , • , 

Totul dn sub-consignação n. 28 . . . • . . • • • • . . . • • • ... . .• . . .. 
Total do "Pessoal Pcrmnnont~ ~ 

11 ....J Pcs.~onl vnrln vel 

(Ao·t. 7•. do Doct·~to n . 111. 0~8. de- 2.7 dl• Jant!h·o de 1928 

Ot·d. Oml. 
12:H0ll$ 6:-100$ 
l0:40US li :200~ 

li:OOOJ 4:000$ 
9:6011~ -1:800$ 
7:200$ 3;600$ 
5:6003 2:800$ 
4 :00()~ 2:000f 

:!:-WO$ 1 :200& 

29. Pnt•n 1>11gamento de 6 mensalistas, n~.>cessarlos ao~ sel'\'[ços l\11, Dlrectol'ln Geral 

do Departamento ~acl~nal de Producção Vegeta l, com n J·emunet·açiio 
m~nse.l ma.xlmn de 650$000. • • • . , •.••••••..• , ..• . .... .•• .•... . .• . •.... , .. 

30 , Para pagamento_ de 112 mensalistas, ncce-'5!1\t'lo~ aos servtçoa llo rnstttuto de 

li'lxn 

(!'tlJ)el) 

'l'otnl 
10:200$ lií3:600$ 
15:60('$ 218:400$ 

12:000$ 1288 :OOOJ 

14:400$ 172 :800$ 
10:800$ 12!1:600$ 

8:400$ 100:800$ 
6:000, i2:000$ 

3:600~ 57:600$ 

1.384:1)00!; 
13.401 :000!$ 

Vlll'ln VI! 1 

(Pnrwl) 

36 :000$ 

" ~· 
Oi 

~ 
o 
"' 'O 

fi 
~ 
3 

Total })Ol' COI\• 
~ 
~ 

con91gnuçõeiJ !!J 

(Pape!) ~ 
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Numeros ·das sub~conslgnn~õ~s - Natureza dR despeza 

Blolosla Vegetal, !Imita<\! n. a·emunea·nçiio memml ao maxlmo de 600$000 

31. Para pagamento <le 23 mensalistas, nec~ssar!oy fim Rel·vl<:O!! <lo I nstituto da 

Chlmlc11. Agrlcola, com n r~munea·ação nu-nsnl mnxlmn rlE' 8()(}$000 •• , ••••• 

32. Para págamento de 2 auxiliares techn lcos. restlPCtlvmnente a l :606$ e 1 :000$, 
mensalmente.- o m:c~ls lG men.~all&tns necessnrloH aos serviços dn Dh·ectorin 

do lj:nslno Aga·lcola, llm ltadn a •·emuncrnçiio menilal o0 mnxlmo <le 800$000 .. 

33. Para ~agnmento <le 24 mensniiRtas. necel!sai'IOR <tO!! "e•·vkos rln, Elsl'ola Nuclonnl 
de ·Agronomia, Umitada a remunel'a<;ão mensnl (\O nmxlmo <\c 900$000 . .. .. 

·'34, Pnl'a ttusamcnto ·de 83 mensalistas admttlldo~ Jlm"a og g~n·lcos dn E scoln. Agrl-

_cola _1le Barbacena, com n remunerttcão men!!.'l l mnximn de 500$000 • .. • .. 
35. Para pagamento de 2 nuxlllnt·es technkos, respectlYnmente a 1 :600$ e 1 :000$, 

rnen~~almente. do AtH·endlzado Agl'lcola do nto de Janeiro, e 211 mensn

llatns, nece~m·los aos sPr\'lços dos Aprendizados Aga·!colns nos Estados 

(Act·e, Parft , Pm·ahybn, Pemnmhuco, Alagons. Sel'ldtle. B nh!a, El!lallo do 
Rio de Jnneh·o, Mina~< Cemea e Rio Grnlll\p tio Su \) . llmltncln 11. rPmunern~ftO 

l'l)ensal ao maxlmo de 600$00lr ..•.....•. . •• , .. . ..•• .. •... •....... , ..• : •• . , .. . 
.3G. I:'n~a pagamento 4e 51 mens.1Jlstus. nccessarlos aos seryfços dos Armozens df\ 

C1\es do Porto, S!!n•!ço <1'! Coo!l&l'll!!Üo de S . Con.-:nlo e Nlcthea•oy (Estado 

do Rlo de Jnnefro) c Eataçiio !lt> EnS<tfos de 1\fnchlnns em Santa Cruz (Dls• 
-ta•Jcto Fed.erall, n .c:u·go da t>irectorh rlu l::l<'r\'l<:o <le Fomento dn. P ro<lucçfio 
VegelRI, com a remunet•nçfio mensal mnxlmo dt' 600$()00 ., •.. . , •• , ••.. , ••• , 

Fbm 

(Ptl)JCJ) 

Vflrlavel 

(Papel) 

300:000$ 

165 :00(}$ 

100:000$ 

21 0 :000$ 

10~:000 ~ 

40(1 : (100$ 

2M :000$ 

Total por con" 

<>.onellgnnclles 
(Papel) 
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Numea·os <11\!! sub-conslgnnçl5es - Nntua·ezn da dc::;)Jcz:t 

3'7, Pnrn llllgame!lto de lll mensullstos e ta·abalha<lo;·es llo cnmpo, necessnl'loll :a•m 
St'I'Viços dns InsJJCCtoa•ln{• e Suh-lnJJ<.>ctorlns Al:-t·lcoi:H< no>< Elllados. <lo 
Ser\•Ico· de l<~omento fla· P••oduc~iio \'egetnl. llm!tttda <t •·emunet·acüo mens al 

~o maxlmo de 300$000. . • . •. . •... . ....•... . .... . . .... . ................. .. . 

38. Pnt·a i>nsamento de 120 mensallatus c h ·nbalhndoros (lo cam))O, necesant•ios au9 

servl<:~s das Eatn!:ÕCS Ex)lerhneonttteE•, <lo Sen•lço <le Fomento <l1t I'l'0<1ucçito 

Vegeto I nos Estmlos, com a a·emunct·a~;ão lllt'll!Hll, mnxlm:l de 500$000 .... •• 

39. Plll'l\. J>ngamento de 39!1 memmllstns e ll'aballln<lort>~ <le campo m1mlttl!lus part\ 
os Campos ele Semente,., ilo Sel'\·lc;o <le Fomenlo da Pl'oducçiio V c ,;etal nos 

lll.Ytndos. llmltadn n t·emunernçiío ment~nl no mnxlmo <lo 500l000 ••. , • • ...•. . , 

40. Pato. J)agamento õe 81 mensalhtns. neces~.wlos nos servlc;:os õa Estnc;:ão ele Des

lnlec.;:ão de Plnntna e ProductoR Agrlcolns, Tt-nbalhos de D<.>fcs:L Ag.-lcoln o 
Jnspectorla no porto <le Stmtos, 11 ca'rlS'o do. Dlrectorln. tlc Dere:sn :?anltnrll\. 

Vegeml, com o. a·emunea·açüo mensul maxlmo. ele 500$000 .. . ..... , . ........ • 

41. P!\l'a pagamento de 163 mensalll~tns, n<.>ces~al'ios ao11 sel'vlç:os «ln Dlrec tot·la <lo 
Ft·uctlcultua·a c da Estn~ão ExJ>e•·imentnl de Pomologla e m Deo<lo•·o (DIIf

t\•Jct0 Fedet"<tl) bem como no11 trahnlhoe de tlscallzaçilo de fruc lnl'l no JlOL'to 

I•'lxa \'tll'itl \"C I 

(Prtpel) (Paplll) 

-l2U :UOO$ 

2llii:ouu.s 

-lli5 :nons 

aoo:or.:•s 

TotaJ )HJI' con

cont-J!gnnçõim 

(Papel) 
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Numet·os <lns suh-contdgnnçõl's - ~ahll'l'?.n <la ~~~~HJiezn 

de Santos. com tt t•cmuner nt;ito nwn~nl maxlma tle :;oo~OOtl ......... . .....•. 

42. Pura pHgamento de 23 mensnil :lbr~. ll(Cl'sStlt'lo~ ao:; sea·vl~;o:; 1la Dil'eeto r fo do 

Sel'\'l~o de Plantas Tex tels, limitada n t·emunera<:i\o me n!la\ n<1 maxlm<l 
de 800$00!1 . ... . . . . . .•.. . .. • .... .. .... . .. ..... . - .. .. . .... . .. . ..• .. •...... 

43. l';ll'a !lugnmcnto de 313 menl!;lll~ta:;, m\mitthloll pnrn u~ l'ommis~'l'lt•s e l'l a::sglfl· 

flcaçiio e Secr,ões Terhn!cul' , nos Bstllllos, do Set·vl~u 1le l'lnntas Textels. llmi

tn(la a remunN·uçü0 m ensal no mnxlmo <lc R00$000 . . ... •. . .. ...... . ... .• .... 

4-1 . I•nm. Jmgamento de dois umdlhu·e:, t c(:hlllco':! 11 1 : llOOll mcnlltl<'S cada um, um s uh

uuxfllm· technlco n 1 :300S llll'llsal's l' !lol.• ngl"iml'llsul'<'~ n 1:1100$ llll' liSal's 

cada um. e Ml outros men:;aJI>~ta:; ncct:' ll!ltll' IOH ttOS scn·l~os tla Pil·cr l<l\'hl tlo 

Serviço dE\ Trt•lga~iio. R eflorcslnmento c Colnnlzm:iio, llmlltllln a I'Cmunern~;;ii o 

>nengn J n o m nximo d., 9 00$000 . • . •. .. • •. • •... .•... •... . •.. .• . ..•. •.•• . . • . 

46. Pam llllgamenlo \ll.' um auxiliai' tt•dmh:u :1 l :~0\IS mcn.,ac~. t'lnc-0 llUh·nuxillnt·es 

tcchnlcos a 1:300$ mcnsnt't• ('illh um. <lol:s a~;t·Jmcusot·cs a I :2011$ c I : 000~ 

mensncs, resp!!ctl\':tnwnlc, l' 6110 outn:l'l mcn:mllt~fns lH.'cCSSill'iliM nos JH~l'Vlço>~ 

dns SN'<;Ões Tl'chnlca s c du,, Hortus l•'lor<'shte:, no Di~tr l<" ln l•'cdc•·al c nos 

l!:stados, com 11 l'l'lllUill'l'lll; iio m c n !<íll maxhntt llc iiHJ$!000 ... • ... . .. . . .. ... , .. 

Ir,ixn 

(l'ntJcl) 

nu·fl l \ ' t•l 

(l.'n tlel) 

000 :0011$ 

H5 : 1100~ 

ili'•ii :1100~ 

óiiii ; UOO~ 

. ·.· .. . ... . 1 .:!1\tl :IHIUS 

'J.'otal tJOL' con

cons!gn;u;õ~s 
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Nume1·~ das suh~cons\gnn<;ões - Natureza dll (}Ci\JlCr.a 

46. Pm·n J>ngnmento de engl.'ltheh'oA. medlcos. nuxlll.•t·es l<.>chnlco~:. C'om a t•emutH'
raçüo memml mnxlnm de 1 :SOO$, e demn\s mensnlislns, inclush•c phm·nHtceu

tlco."', Pt•ofessot·es, tyJJOSrRJ>hoR. en(e1·meh·o'l. 2elador<>s. e out1·o.s, neces~nrh>H 

nos Xurle-os Colonlaes, do Set'\'lr:o de lrdgncão, Reflot'Mtnmento e Colonl· 

znciio, no Dlstt•1cto l"edet':ll e nos l!:st:ulo..~ (Pn.rft, E9ph•lto Santo. Estado do 

Rio de Jnnelro, São Paulo, Mlnns Gt>t•nes, P(H'Illlfl e Santa Cnthnrlnn),- llml· 
t~utn. 1\ •~mune-ração n'le nsal no m;lxtmo de 800$000 ... .... ~ ...... ~ ..... ..... ...... . 

47 . l'am )lat;amenlo (te dois ouxlllarN.•. nN·es>nl'los nos trnhnlhos da Dh·ectorht tlo 

S\'1'\'lço Tcclmlt'o do Caf(•, com n J·cnnmemcíi.o memml maxhnn. de 800$000 .. 

411 . Parn )lngami:'nlo de pessoal t('dm!('o e odmlnl!ltratl\·o, qnt' fô1· nccessal'lo pnl':t 

flscnllz:w a cnnRh·ul'çii.o dt\ u~lnn <te <lt>Rpohlamento, seccng<>m e henefkla

mt'nto (\e l'nf<\ em Minas Ge1xu~ll. do ~t"rvic;o Technlc0 do Ct\fê, com q I'C· 

munN-ac:-.i0 menRnl mnxlma éll' 1 :300$000. . . • ...•... . .......... . .••.•... .. 

.J!l. J:lnm t)agnnwnto di! um mensnlistu. neeé.\l!!.'\l'lo aos sE!t•vJços dn u s lnu d., despolll:t· 

mento, seccngem e hen~>fl<'lament0 de .car(•, tlo Serviço Technlco elo Caf~. 

no Estado (le Siio Pauto. com n rcmunem~i\it mensal nmxlmn tlt' 700$1)00 . . .. 

iiO. Pswn. nagnm .. nto d ., 20 h ·nbnlhorlOI'e!l, n<lmlttldo~ 1>31'11 <>'" s<>n•lf}OS elo Cnm)>o de 

COOJ>t>r:tc:ln. do St>I'\'Jco T(>l'hllll'll do enft... 110 T""t<ldo de Stio Pnulu, llmltncl1~ 

l<'ixa Yc.l'lnvel 

(T'II)JCI) (PII)I<'J) 

~.30C\ : OOO~ 

1!i:C.OO$ 

311:000$ 

8:400$ 

Total vo•· con
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)j:o. 

i 
Ol 
Q 
o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
"' 
"' 5: 
g 
&l 



Nunic.>t·o~ dn11 suh-~.:on :<lgnn4;Ü!'ll - Xalmocr.;J da dl!!'lll'Za 

n tomnune t·nc:üo mensal no nmxhno ''<' 3110~tl00o •• o. o •• o • •• • o •• o .•.• o • •. • •• •• 

51. P mon pagl\ntc nlo d<' llols Cuncc.- lonnTio" admlnlstrati\'OS r 2:!f tmlJalhilllnrrll ele 

cnmpo, ticcessnl'IOII nos set0
\

0 ll,:o!1 d:t fo:HU(!in l~xttNolm~ntnl, lln Rl'r\olt:o T<'· 
chnlco <lo Cate-, no Bstntl0 ele Siin J>;tulno com a t'l'l\\Uil<'toll.c:iio mt'n,.al lltnl

tmla no nmxlmo de 100~ c 3011$, J'l'!iJlCctlva mcnt<' 11nra u~o; funcdonru·lull tHlml -

!ll~tto:ttlvol; c Jlluoa lll! tralmlh:ulotot>> • • ·o. , •• • o o o •• o, • • , o • • o,. o .•••.•.• • o, .,., 

52 . Pnm ·lHI!l':tnt<'nto do )lNJsoal OJII'I'atoJo, nec!'.illlldo nos Sl'l'vh;os rlí' toon~<I'JO\'tH;iio clog 

jm•tllnfl <l os P <tlaclos P rcsldcn(•htes, n cm•gn d o Jarlllm Bul a uleoo llutlt<ub ,. 

I'CfflUIICI'III;IÍO menl!tll 110 lllllXIIllO de 300~1)00 , o, ,, ,. o •• • • • ... . , ., . . •.. , o. o o .. , , 

53. lJam Jlngnmento do Jlessoal m r:>nsallsta c rloR ttoahulhndorf'~ dc;o culllJlo a H<'lorm 

contmc tndos . de aC'toô•·do t'urn nu I'Xfgene lus dm; tlh•eJ•,·o :; !H'Io,•Jr;o!<o dut•rtnl.Ec> 

o l'Xer<'ldo. . o ••• o •• o • • o o • o o o o . o o • o • •• • o o o o o o o • o o • o • •. • •• o •. o .. • • o • • •• o • 

•.rota\ cl t> " l'csso:tl nu-la \'i~ l " . 

III -- Dlnrlns, aJuda~ tlc l'Us(o c g·"atfflcuo;íl!•s tocg ula menltllo:.-s 

64 . l 'm·a utfencle•· a 0 JIUgamento tle dlal'las tlot· Sclo\· i.;us fónt da ~~dt', tle njutlns de 

c;ul:!to, substituições c gmtlctcn~;ões tocg uhlmen t:trl's a o ll ~ts:~ool tla J)hocc to t•!a 

I;-lxa 

( Pn p ;·l) 

Yn l'ln\'cl 

(l'apN) 

-li;;OOOi 

G:•;; ; flfl(l$ 

ãO :OOII~ 

lo ol ii O:OOOS 

l1.1!10 : 1JOO~ 

Tolnl )101' COil• 

s lgnnções 

( P:\i>CIJ 

' 
>1-...... 
tJI 

o 

~ 
õ1 

~ 
o 
.g 
tt 
~ 
3 

; 
o 

~ 

~ 
~ 
"' 
~ 
5: 

" ~ 
~ 
m 

"' o. 
rn 

tl 



Nume1·os das sub-<'onslgnm;:Õt'!i - Xnhll't'?.a da dc>RJll!l!:t 

Ge•·~l do Depo.t·tamentn ~.wlonal ''" Produeciio VPJ:'elnl. C01l1JW('hCil!le nrlo o 

Oal.lne te do Di••ecto•· Oel'lll, l-lN·~iio .t,. P.XJ>(.>clll'nf p P Conl:thlll<lnd,. i' Pol'tnrf:t. 

55. Para nttcnder ao pagamento 1le- tlhwlaH um· s;et' \'kn!l !6m <la s(ld~. 1\e 1\lU!\IIs 1\e 

custo, substltulç1h~s e gt·a!lfir•u:õrs t'P~'lllllm<>nlat'l'f; no Jll'IIS!)aJ do Jnstltuto 
d" Dlolo~ln V e g etal ••.•••••••.•••.•..•..••••...... . .. .. . ...•. . ..... . •.•. .•.. 

56 . Pnm nttenclet• no Jmgamento dP dlm·lus JlOI' ~<'1' \'it:o,-; fót•n da sêcll', dp nJudns ele 

custo, ~uhstltuh;iles t' ~··ntiflc>:u:iic>s t·<>gulumc>nhti'P!I ao pr-!<!!oaJ <lo lnslltuto 

de Chlmlcn ,\grlco!A •..................• , ..............•........... . , .... , .. 

67, Pm·a ntlt'ndet· ao J>ngnmt>nt0 dl' <linda,. pot• 1u•n·i.;o!1 Mm <la A~dc, njudns ,i<' 

custo, substituições e gl'ntiflc>al!õe~; regulnmentat•es ct O )le.o;soal ela Dh·t>-

ctorln !lo Ensino Agrlcolu ... .... ....... . ...........•..............•. , •... 

S!l . P n•·n nltt'ndet• ao Jl>lgumento d<> tll.u·lns ]>OI' et>rvi<:O>< fó••:\ <ln ,o;o\ llt', njudns d t> 

custo, su!Jstllul~ões e gl·ntlficaçõt>~:~ l'Pgulnmentnt'Nl no negsonl <los l'epar

Uc;:ões subol'dlnndas ;l Dlrec·torln elo l~nslno Agt·ll·ola . . .. .....• .. . .. ... , .. . 

50. Pm·n nttendel' no llllb"Ulllento <lP dhu·lnso J>OI' · ~ervlç;O!I fór:t dn ,..(;dt'. nJuduR d<> 

eu!llO, s uhslltuic:3t's e ~r,\tlflcn<:3e>~ I'<'I<Ulnmentn••<'>< <O" flessonl tln Dh·t'-

ctol'ln d0 S(I-1'\'Jco de Fonwnto dn l't•orlut'cào Ye.!l't'lnl . .. . .. . .. ... . . .. . . .. . . 

Flxn. Vndnvel 

(Pnpel) . (I'npel) 

~ll:fl ftll$ 

25:000-~ 

2ã :OilO!; 

ill :ilOO~ 

~r.:or•vS 

flO :OOO$ 

Total por !'OO

sig-nnções 

(Papel) 

I 
11:>. 
"'-I 
c: 

() 

~ 
Ol 
Q 
o 
~ 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
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Q 
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Numet-os das ,uh-con~lgnnçõe~ ~ :':a t m·eza da ck~<ll<'Zil 

60. Pnrn. nttender no llngamento cll' cllnrlo~ ]JOt· !len•l-:os f(•nt dn st'de, njudu.s do 

custo, substltulc:iles e gt·atlflcac:õP~ t'c"gulamentm·es no pp!<son.l !lnR rep;n·

tl'!Õc"A suhol'dlnadat< ;\O Sen-l~;o de Fouwnt0 (la Pt'OOU<'<!fto Vegetal •...... 

61. Pm·a attender no paganwnto dt' dl11rin:; JlOI' !!l'l'l'l~oH mra da s~iiE>, ajudnH ele 

custo, suhstiluh::õt>s e gratrflc"a«:ÕC'~ r<'~lllnmentnt·cs no peJ>.soal •ln Dir<'-

ctoa·la do SC'r\'i<:o de JX>fPR>t !'l:mltar!n Vt>~Nal .......................... . 

62. Pm·a nttender no Jiagamenlo dt> dht·Ja~, Jlot' sel'\'lços fórn da M·cl!', ajudas de 

custo, su1>stitulçõPs e gt·,~tiflt'nt:ões l'<:>guhmlt>nlnrc~; no pe~sont da Dire-

ct<)J'fn do Set·vl~o de Pruc>tlcultura ............................... , ... , .. , .. 

C3. Pnm attender· ao Jlagnment0 de <lt;u·Jw; Jloa· ~et'\'lt;o~; fúra 1la ~(,de, njudas <lo 

custo, suhstltu!~õ~s e ga·allflcac;õ~>< t·eg;ulnmentnr .. !< no \)essolll cios i·epnr
Hc&s suhot•dinn.dn.R no Ser\'il,:o de Fruc-ttcultut·.n ..... 4 • •••• ~ • • •• -- ••••••••• 

H. Pltl'fl. fl.tlcnd~r lto ·pagamento tle ·dliu·lns J)Ol' serviços fóra da sl>dt>, ajudas <I e 

custo, suhstitul<:ões e ga·atlflea<:Õ~!< r<-g-ulnmentat·('s no pes~onl ela Dlt•e

ctm·ia tl0 St>l'\'l~o tio Plnnt•ls TE>xtell'l ..• , ..•.............•..••.•.•.••..•.•• 

65. Pnl'n attcndet' no pagamento tlf.' tl!al'l:ls Jl<ll' t~CI'\'It;os fúa·n cln s(·dl". njud,tR do 

custo, subRtltulçiles e gt•<ttlrieuc:õt>s l'l'!.:lllnmf.'nhn·e~ 0 u pe~l'oal <la Dh·c-

Fixa. 

(Pal)el) 

Vnt·iavel 

(Pnpel) 

JG;;:OOO$ 

3iô;OOO~ 

õ5;000:1 

1 õ ;00().~ 

7ii:OOO~ 

Total por con

J>!gnnções 

(Papel) 

~ ..... 
'-! 

() 
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Numeros elas sub-consignnçúes - Nuture~ ela clc~)let:t 

ctorla tlo Ser1·l!;o de Ia•rlgaçüo. Reflot•estnmento e Colonlztlçii.o 

66. Para nttendet· no pagamento tle dln l'lns, pot• serviços fórn <la sMe, a ju<lns de 
custo, suhst ltufci!es e grnt!Cfcnçõt>s regulomentn.n?s ao )Jessonl tlns re]lal'- . 
tlçCes auburdlnmlas n0 Servlc;o !lo> ltTisn çiio, nefloo·estnme nto c Colonizn~ão 

G7. Pan, attt>ndet· uo . [Jagnmento de d lurlns, JIOI' set'l 'lcos fi'lra da. !!é<le, ujuclus de 
cuato. snhstllulçõe.s e g1·sttlflcnções regulamen ta t·es no pessoal da Dh·e

c torhl do Sl.'l'\ 'lço Technlco <lo Café .... .. ......•....•.. •.. .... ..••• •.•• ••• 

68. Pum <tttender ·no tJagamento dt> dlnrlns, J>Or serviços ítlt·a <la sêdc, ajudas de 
custo, substituições c gratltlca~;~.s regulamenlao·es ao Jles~oal dos Set'-

,.l<:m; Technlcos nos gatadu~. do SCI'\'Ico Technlco do Cnfl' 

09. Pttra uttencll'l' ao pngnmento !le gTn tln~::,.: <'les. no pessoal !lu Sel'\'11:0 de l•'nll'll

cuttua·R a. .sc-a·,•Jt::o d e flst'.n ll ;';ft ~tiu f? Jn!fpecc.,:iio tle ft·uctns enl horas exh ·a-

ordl mu·!m; 

7fl. Pa1·a otteno1.,,. ao 1111gamentu <las l'l'Jn unet·u~õe.i elo~ mc:-tnhl'os c do \leBI!oul a<l

mlnlstt·ativo du Con~elho olc t'lsenllzRc;ii0 diiB ExpccllcÕ<'I! .\t•tlsllca~ e 

Fixa 

(Pupcl) 

Vul'la\·el 

(Pil tlc l) 

RO:OOO$ 

15:0008 

55 :00'1$ 

170:000$ 

900:0QO~ 

SU:OOOS 

Total pot· con
slgnnçõcs 

(Papél) 

I 
.c. ..... , 
oç 

" 1l' ., 
~ 
a 
ll 
o 
" "C 
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NumOI'Ofl da..'l suh-conalg>na<:õ~,~ - Nutm·c?.lt \l:l de~IW~A'\ 

Sdentlfleas do Bra!!il (rlecJ·E'tos ns. 22.0n8. de 11 de :\f;llo <le 1933 e ~a.S\1, 
de 31 <l" Oututwo de 1~33) .....................•....•.......•....•..•..... 

. Totnl dns d!nrlns, etc>, •••• , ••• , ••••••.••.•••••••••.••.••.•••• • •••• 

JV - Auxllios dh•eJ'.SOil 

'il. Auxlllu !Hll'n fardamento nos moto..lsta,., continuo,., ><ern>nh'-"• gU:lt'rln., e <le

lni\ls emprl'gaftos. no totnl llP 10. ll 9008000 n nnunea n <'IHl<t um, Jlagos em 

2 J)l'l'stac:ill'!l. a juizo do DlreetoJ• Geml 

Total da conslgnuçiin "P!'Rsóal" 

I - Mutet·lal permanente 

1. MobJlirll'io e nccesso1·io"' 

2. Muchlnn~ de escre\'cl' e de eulculm·, mimeÓ~t'llllhos e outl·of! ohjectos llc l'R-

crh>tm·!o •....•.•... , .... , , .. , , , . , , , , , , , , ..•.....• , •. , . , •... , ... , • , ....... . 

3. !llllrbin!ls, lnstJ'UnH>nto!l, feJ'I'am.,.ntfls e ut<'n,.lJiu,. ngdcolns e lli\l'll hcncflcla-

() 

~· 
OJ 
"-o 

~ 

tt•ixa. Vm·invel Total pnr con-
~ 
8 

sígnações 3 
~ 

(l'a[lel) (l'UllCI) (Pt1.11el) ~ 
~ 
"' . ..... ' ... 36:200$ ~ 

~ 
~ 

- ......... 1.016:200~ 
~ 

g 

~ 
Sl 
~ 
w 
"-

" 
~ 

~ 

30:000$ 
..... , 

.......... ~ 

1:1.401 ;OQOS. 12. 23G·: ~o os 2õ. G37: 2(}0$000 

100:000$ 

100:000$ 



Numero,; <las IIUb -conslgnuc;ões '-- ~ahu·e;:a <la <lt'SJll·r.a 

mcnto de'lii'Odll{' t os ugricolm:! ....•• , .• . . ; .. • , , ..•.... •.... . , •• , . , , . , , • , • , , 

ol. 1\fachlnns, ln!lh'umcntol!. feJTamcnhts c ulC'lllllllos de offlcinn!>, ou pnru fins 

inélu·strlaes ......... .• ................ .. .• , .. . • .... .• . • . .... .• •• .. · ... . · • .• 

5 . ApJmre.lhos e u tenslllol\ <\c lnhorato!'los e gahlnt'tc!'. lnelusl\'l' matet·inJ dc> cn-

genhut·Jn. . . ... .... .. .. ........... . ..... · · . .. · ..• ..... · · · · • · · · · · · · . · · · · · · · · · · 

a. Appnt•elhos, Instrumentos e uten!'lll!os 1\lelllC'O•C h'U l'glcos, O(lontolugleos e phn t·-
11\UCeuUcos , • •.••.•••.•••.•• ··: •.• ••••• • ••••• •. ••••• •• ••••• ••• • • •••• • .. • •... 

7, ~lnchlnns e apt)arelhos <le reh·!gea'O.t:ào. nquec:cdot·es, tnotOJ·c.~ elech:lcos. h·ana

!ormndores, gerncto•·ca, mufloa. ycntllaclot·es, ferros clectr1co!l c outros ma-
tel'lncs d e e lectrl cidade 

8. llurhlnns e utenslllos para Jlhoto;;Ta,,hia ........ ...................... , , .... . 

9. Automo\•els. nuto-camlnhõea c 0 uh'O)'I \'chlculos e ucces:ml'los ... . .... ......... . 

10. Artigos e ]lel'tenceR .. . .. .... .... .. ... .... ...•..... .•. .. .... , .. . , . • .. • , . .. . ... . 

11 . Mutei'Ínl egcolnl' ... ... ... ............... . .... ... ... . . ... . .. . ..... .... ... . . . . . . 

12. Instrumentos e u tensllios de desenho . ... .. . ..... .. ..... . .... . .............. . 

13 . Livros, folhetos, t·cvlstas é jornnes selentlfico!l, Jllll' <'nn\IJ!'n ou a~:~ignatum ... 

l•'ixa Ym·invcl 

( l'II)Jl•l) ( l'll Jl<'l) 

.:.~on;(IOO~ 

~SO:tltiOS 

2llll:OOO$ 

6;}:000$ 

... o· · · -· · !UHI:OOO$ 

O o O O I ~ I I O o 50:000~ 

•••••• o ••• ~00: 00()8 

.. ... ..... 50 :11008 

. . . .. . ..... 200:000S 

. ......... 50 :000$ 

.. ..... ... 40:000$ 

'l'utal por con

signncües 
(PII!~el) 

-... 

""" . 00 c 

i 
õ3 
a 
o 

.g 
~ 
~ 
3 

~ 
~ 
ll .., 
l3 
~ 
~ 
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~ 
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~ 
a 
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Numeras <lns .sub~conslgnuções - Nntureza da dc:;pczn. 

14 . Material d t> co}Jn., cozinha c la vandel'ia 

15. Mu.tet·inl lHU'a dot•mitOI·lo e enfet·mnl'fa. inclush·e mohlllat·io . .. .. ..... ........ . 

16. ÁJ)pal'elhos e ulenslllos pat•a nsselo e deslnfecçiio . . ..... ... .... ... ......... . .• 

11. Fen·aníenlaB e uteusllios de lJellreh·o . ..... .... ... ... . ......................•.. 

U. Màterh\1 llll\':1. allllstel'lmel\lo <lt> ngua l' ln!ftnlla•:ôNI ><nn ittu·hts, lnclu~i\'e calx11~ 

de feno. escR<lns, etc., e outro ma f('J·Inl para fin11 tllvet•:ws <' o <lcstlnndn 

ú. inst<lllnc;:ão <le posto!! t<?l€gt'HJJhicm>< ~ te\CJJbonlc oH •los Nut!leos Colonines 

19. Mntet·iul PIU'I.l. estufa, est uClns e \' h'f li'O.'I . . . .. ........ . ...... . .... .. . . .. ..... . . 

20. Plll'll acqulslç1io de anlmae11 d~ ser\'lço .... ....... . . .. ...... ..... ....•... • .•.• 

Total do mnf<'l'inl )lt'l'lllllllCilte .... .. . . ••.. . .• .. ..•• .•.. . . . . ..... •. 

li - .~lillCI'h\1 1\l" <~Olll\UI\10 OU tl•n lli'ÍOI'II\a<;Ün 

21 . Artigos élt• Expe<llent<', Inclus ive JlôlJit'l pou·a lmJII'e:<~~io •lt• tmlml1111~ 

22. l\lnterinl Jlal'n. nula a ..... . . .. ..... . ....... . ..•...... . . . .... . .• .• ....... .. ..... . 

.:!3 . A1·tlgos 11!\ra engenhn•·Ja. desenho <' JlhntogTaJihla .. • •.••• .. .• . .... .. . ....•• •. 

24. Artigo!! pnrn alhnentnçiío c dieta 1lo.~ nltllliiW-" do~ Alll'l'lHliZ~ulos ,\~;t·iculns , 

I•'ixn 

(Pupel) 

.......... 

..... ..... 

..... ... .. 

.. .... ..... 

Ym•la\'cl 

(Papel) 

lOO :OOOS 

l.OO :OOO$ 

1oo:noo~ 

30:000~ 

:1;;11 :\l iiOS 

411 :000$ 

fi[t:OOO~ 

.J. ; ss :oo•J$ 

:!IIU : OUIJ$ 

~00 ;()CIO!) 

iiO : OIHJl; 

'l'ollll po•·· con-

signaç;õ~~ 

(Papel) 

() 

~ 
Ol 
Q 
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~ 
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~ 
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~ 
~ 
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Numeros d!l8 sub-<:ons!gJnac:~'l - Ni\.tm-eza dn. <lest)l??.'\ 

ER"coln Ag•·lcoln de. Ba•·hncenn e col.ono!'l ..•....•..........•...•.......... 

2ã, Ve!lluarlo completo c artigos ))lll 'll ns&?lo e hn~lene <los nlumnos rlos Apr~o>n-

dll!:ndos Affl"lcolo.s e ela Es,ol!t. Agl'icola de B•n·hnc.,nn .. . ..... , , , , . , ... .. . 

26. Mntet·ia l pnra aPt'l'IHllzagem e tmhnlho nos rampos agt'lcolns 

27. Combustlvel e lenha. e outl'o mntel'inl <le copn e eozlnhn pnr41 o.s AP•·cndlzn<los 

Agrkola!l o Escola Agl'lcoln de Bl\\'baeenn 

ZB . . ~ob•·esnllcnte:,~, comhusth•ehl ~ Jubl'if.lrun tes pnl':\ nutomo\·cl8 e auto-caminhões 

20. Somt•ntes.- (tdubos, .corr~ctivos, Jnsectlcldas e funglclda11 pat·o. o serviço <le co
operação e campos de cultura ...................•................ . ....•.. 

80. Mntcrlnl de <"Onservnc:à<> e •·epoll"o dor. cdlflclos. e hemft?itol'lns, Inclusive cc•·cas. 

_J>OntllhõC!s, etc. . ...•.. • ..•.•••••••..... .. • . • ...•.• •• •. • • •••..• •..• ...••• .• 

31. Pedra br1tadn e matel'Jal Plll',l. ~on$eJ·vaçiio de eHtrnllna e J<H'<'Ilns , • , , , , , •• • , . , , 

· 32. Dt·ogas, pt·oductos phat•maceuticos, mntel'lnl d<' Phlwmacla. de gabinetes, me
dico!!, llente.rlo!l e de laborator!os. deslnf~ctl\ntes, artigos õe vidro o por

cellana e outro!! sémelhante"S, neceg;j:\J·Ios aos la-ahalhos. estudo!'! e pesqulzas 

nos labm·atorlos e gabinetes technlcos ou schmtltlco!l .•. . .... ... .•.••• •.• 

33 •. Fo•·ra&-em }ll\l';l anlmnes de trnnspm·te ou n serviço <ln ln\'OUI'I\. • , .••.. , . , .• , . , , 

Fixn. Vm·invel 

(Pnpel) (I'n.pel) 

1. 600 :ooos 

ROO:OOO$ 

100:000$ 

400:000$ 

300:000$ 

400:000$ 

360:000$ 

150:000$ 

SOO:OOOS 

200:000$ 

Total .pol' con" 
signações 

(Papel) 
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00 
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Numm-o8 daa sub·~onalgmngões - Na.tut-eza da deslleza 

34. l<'el'l'agens e medicamentos l>UJ'n a.nlmaes .........•.•. , , , , , , ...•. , •.•.•••.... 

35. Anlma·es pa!'a ex}Jet•lmentac:ão sclentlflca I • • O t •• o t O • O O ~ o O O O o o O o I o o O O O o O O O I I O O O O 

36, Madeil·a e· !et·t•agem 11arn. o fabrico de cnlxõe9 e engradados dcstlnn«los nos 

a.condlcionámentos tle pinntns, matct·lul agrlcoln e fructns .• , . , •.... , , .... 

37. Artigos de mundnação e instnlla<:ões elecll·!cas e mntel'lul parn nsselo c )Jy-

glene 0 0 0 .. 1 0 0 0 0 0 0 • 0 0 0 O 0 O 0 0 1 0 0 4 0 0 o 0 o o o o o o o o 0 0 o o O o O • o o o o o o o o o o ~ O O I o O o O o O o o o > O 

Total do mntl'l'lal de consumo, «JI~. • • , , • , , • , , •• , ••••• , ••••••••... 

IH - Dh·ersas despesas 

as. l'luntas, semente&. adubos, cot·t'Ctl\'os. ('es\n!ectanteH, fuglclllns pm·a se1'em cc· 
-dldos pelo custo nos layrrulores inf!ct·IJJtos no l>llnlstet·lo .......•• , ..•... 

39. 1\-luphlnnt~ e !n~trumentos ugmt·lo~ que devcot•iio ser çedldos p~lo custo a tavro.-

dot·e~< ln~;"Crlplol! no Mlnl:~tet'lo ~ o • I o • ~ •••• I O • I • O • 4 • O 0 •• I • O O I O O O 0 ••••••• .0. • 0 • 

40. Puhllcações de edltaes e outms de c:u·nctcl' t•·mt!!ltot·lo, Impressão t! cncuclm•. 
nao;;iio, !nclwdve publlcnçüo de lwleUn,, questlonnl'lo:'!, rclatoriO!l, maPllll!i, 

ntonogtuphlus c outros tmbnlho.!l que lnte1·e~sam (~ ngrlcultm·n . , ..•.• , .•. , 

41. Luz, gnz, enet·gln electrlco, despesas tclephonlca~. telegt·aithlcas e postaes .. , . 

I•'Jx:~ 

( I'UJll']) 

V<~rlnvel 

c P:q}el) 

50:000~ 

20:000$ 

80:0008 

85:00(18 

5.G8'i:OU08 

5~0:000$ 

:;uo:uoo~ 

150:000$ 
JõO:OOO$ 

Total pm· .-ull" 

slgnucíles 
(P11p~l) 

I 
~ 
c:.o 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 
3 
~ 
~ 
~ 
"' ~ 
~ 
~ 

~ 

~ 
~ 
Sl 
~ 
~ 

o. 

" 
~ 



Nun\OI'Os elas sub-consig.mtc;õos - N n tua·e-zn tla deHJlE'ZII 

42. Tt·nnsporte de pessoal e material .. .... ...••• ......• •. ..• .•.. • , ......••. , , , .. , 

48. l-Iospcdngcm d e colo~os c- educAndos . -- ...... . . . . ......... . ... . ......... , . ,. , . , 

44. Funerne9 de alumnos e colonos 

46 . Armazenagem. <:n.pntazias. taxas J>m·tundna, <'lli'I'Ctos e fl'etes ....... •. • . • ... , 

40. Alugue!s de CIUins necessul'la ll no!l ser\'lços <lo Dep;:u·lnmt>nlo, al!S['!o c llectuenos 

l'eparos nos edlflclos . , .•.. • ...... .••. . •• .. • •.. • .•.................•... ... 

47 . Despcsus meU<lM c de m·omptl! t>ngumento 

Tot(\J de "DiYN'S!\!1 .de3J>esall'' •. . . ••. .•..•. ...•.••. .•.. • ••••.. . • •• 

48 . Ptll'll. consll·ucçlio de dlvel'sas dependcnclns iln Est.acão Experimental de Dotu~ 
catu'. São Paulo, e de uma usina de llC.SJ>OII>amento, seccagem e beneficio 

e rebeneUclo <le café; Idem de dlvet'lla!l dependenclns e montagem da Suh· 
Estllçiio Expel"lnumtal de Cnf~. n 0 Estado <le- !lflnns Gea·ncs e instnlln.;:üo 

de 18 usinas centrues de de!lpolpnmento, scccns-em e hen<.>tldo de café , , . . 

49 . Pnt·n. dellllPl'Oprlação. ou cOmPl·a de lott>s ou pni•lell <le lot~.!l de ex-Nucleo Co-

lonlnl do Itatlt\ya, ncce~snrlos ú F!!!tn~ão Blologlea. (10 ltntlnya . •• , . .. . . . 

Fixa 

(T'fi)WI) 

.. ... . .. o. 

00 ooo o O O I. 

.... ...... 
••••• o •• ~ • 

........ .. 

.. .. .. ... . 

. .... .. ... 

o 

~ 
õ1 
a o 
o 
.g 
E-
~ 
3 
~ 

YOI'l<t VCI Totnl }JOI' con-
!:: o 

~ 
slgnacões 

I 

(Pn.pel) (Papel) 
~ 
~ 
"' 1 . 800 ;O OI>$ "' o 
"' 80:000$ ~ 

20:000$ 
~ 
~ 

"' o. 

100:000~ 
rn 

tl 
230 :4100$ 

I 
70:000$ ~ 

3.550:000$ l 

6.000:00(1~ 

SO:OOOS 



Numeros tlas !lUb~onslgna~;õe-s - Nn.tut-e""' 1la 1leK!l~U\ 

66. Pl\1;1\ ns LlesnJ>l'OlWiuçõe.s JWcvlstus }leio 1lE!'Ct'eto n. 2-l. 666. tlc ll de Julho d e 

1934 

iil . P11m tmnspor tcl:! de mntel'h\1 ngrlcolu. ))Jan tna, sementes . nduoos e lnsectlcl<lns, 

conce<llllOR !1. t it u lo. <le r~uxlllo u nr:rkultorNI rcgl!-ltr ndoll n0 l\tlnls tcl'lo 

62. Para. t~ funua~õ.o de rur.endns "moaeto " media nte nccünlo com os Est(\(l!H; 

53 . Para nttenlle•· a tlesve~as com o combute á !laG\·n, tlh·cctll.mente ou mcdlu ntc 
nccô•·rlos com 0 s governos d os E s t (l tlO>< ou a<lml nlstrn~lle-s n t unic ipnes • • , • 

'l'utui tla con!ilt;nlu;fw "~lalcl 'la l '' 

Toh LI 1la conslgnnçüo " l 'esl!oul" .. ... .... .. .. ..... ··· ··· ··· ··· ··· · 
Totnl da com!lgnnçiio ":\fntcrlnl" , . ... ... ... .. . ... .. ... .. . .... . .. . 

Totnl dn \'et·bn 3 . • 

~~ixn. Vurla vel 

( Pa)lel) (J'a.p~l} 

300 :000$ 

200 : (}00$ 

300;0{10$ 

300 : 000~ 

7' l :l0:{}00$ 

21 . 1 50 :1JOO~ 

'l'otnl llOl' con

s lgnn.ções 

(P ll·})C! ) 

25.637:200$ 

21. 150:000$ 

46 . 787 :20 0$ 

~ 
00 
C)1 

I 

" 1l' 
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~ 
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O!IAOJ10 N, IV 

~ -

H:!lljn•S<' US3flll 11. \'(.'!l'ba 9.•; 

:>:unwa·o d:;s !>uh·c onP.Ignu~ôe!l ~ ~ntureza du de>!lllesa 
Yerl>r. 4. • 

llP)Jarlrllll('nto ~n<'lonnl da Product:i'o Animal 

{D. ~. P . A.) 

(i), r r<'h lll n!l . 2:1. !lí9 e 24. 640, re!I}Jectlvnment{', de 

s dl' :\hu·•;o e d e> 3 de Julho de 1!134) 

I - Pí'~sonl pea·mnnente 

N . 4 

Dh't>L'i nrla Geral 
( ,\al. r. ... 110 regulamento a pprovado pelo. 1lccreto 

n. 23 .979, d(' 8 de Março de 1934 ) 

J • Cla hlnete do 11ln•rtor gemi: 

~Uhl<'l'Oil !l:t!l l!Uh·<'nn ... ~· niu:ill's - Natua·eza rln despc:>zn 

Oril . (kat. Totnl 
1 dl recto•· geral (com . ) ············ · ······ ·· ···· ············ .. ..... 48:000$ 48 :000$ 
1 uuxlllnt· elo gabinete (com.) . ··· ·· ··· ··················· ·· ....... 4:800$ 4;800$ 
l N!CJ'eve-nte dnctylographo (C'om.) ...... . ................... ...... . 2: -lODS 2:400$ 

n11RII4tt'ntc· engenheiro ...•.•... ..• .. .... . ........•..•..• . . . , 16 :000$ 8:000$ 24 :000$ 

Fixa Val'lavel 

(P~pel) (Papel) 

48:000$ 
4:R00$ 
2:41)0$ 

24:000$ 

Total por con
signncõe!'l 

(Papel) 

I 

~ 
.I 

" 1l' 
~ 
o. 
o 
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i 
~ 
3 
~ 
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~· 

"' o 

~ 
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Numet-o,. daR !JUb·conslllinnc;lli>a - Natuo'\'r.a <l•t tlesJ)<:'zn 

sub-US!!IIItente cngenheh'o . . ..•. ·: .. . •..•..•• •• ..•... . • .• .• 

desenh_lstti cartogropho •... .... . . .... ..... ... , ... ... ...... . 
del"Únchante •• .••..• ••. ... ••.••.• • .••••.••.•••.••.•••.••••• 

1 auxiliar de blbllolheca ....... . ..... ..... . .. . .. . .. .... . .. .. • 
1 protonolllata. .. . . ... ~ ....•.•.... ... ...... •..• •..... •.• ....• . 

1 ntotorletil ..... . ........ . ..... ... ...... ... .. , .. , , .... , .... . . 

Total tla sub-conslgnaçii.o n. 1 ..•......•.. , .. . ....... . 

2. S<'!'~,;iio d., I;lxt>O'dle ntc e Cvntnhllldnrle (F. . l-i. C,) 

(A1·t. 7. n do regulamento nJIJII'O''IHlo JlCio deCI'<'tO 

n. 23.979, de 8 ile Mnl'\!O lle 193~) 

1 chcf c de secÇão · • .. ..... ... ... .. .. .. .. . ..... . . ....•. . ... • 

ú m·Jm~h·os escrlptul'ados ...... ...... ............. ... .....• • 

10 segundos escrlt>tumrlos ........ . .... . ... . ............. ... • 

J(i terceh·os escrfpturarlos , •• .. ..••... .•..... .. .. . . .. •.•....... 
25 csc1·cventes dactylogrntlhog ... . . .... ... ...... .... .. ....•... 

Totnl dn l!UlJ·con'31gnn~,;ão ll• 2 .......... , . ··· ·· ······ 

Ol'd. Gmt. 
10:400~ 5:200$ 
9:600$ 4:800$ 
G:~OOil 3:200.$ 
·l:l\00$ 2:4008 
~ ;(l(l()jl 2:0()0~ 

4;000~ 2:000J 

ji);UUIJ$ X:llliU$ 

11 !200$ 5:1lUO$ 

8:000$ -t:IJIIU~ 

U:-100$ !J::!Oil$ 

4 :000~ 2:0011S 

Fixa V(\l'lnvel 

(Pnllel) (Pn]>el) 

'J'utn) 
16:600$ 15:600$ 

14:400$ 14;400$ 
9:600$ 9:600$ 

7:200$ 7:2003 
6 :000~ 6:000~ 

6:0008 6:000$ 

13R:OllDS 

U :UOO$ 2~ : 000$ 

16:800$ 8~ :000$ 

1 2:000~ 120:000~ 

9:60!1$ 144:000$ 

!i:IIUO' lü0:00()~ 

G22 :0QO$ 

Total t>ot• con

signações 

(Pa.Jlel) 

~ 
-._) 
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3. 

Numel'o11 tlaH Hub-com;ls;na.,;ões - XntUI'<'?.n da tl<'SJl~?.n 

·,· 
T:'ortnrl:\ ( P): 

(Art. k. • do regulamento fllllli'O\'IHlo Jll'lo dl'<•l'<.'to 

n. 23, 97!1, <1<' li d p Ma'r<:u t.l<' l !13-l) 

1 )lortetro 

3 contlnuog 

4 Rl'l'\'l'ntes 

Total dn suh-('Onslgna~fio n. 3 

4. lnstltuto de Blologln Animal (I. B . A , ): 
(At·t. 61 <lo 1·egulnmento nppro\'udo pelo dcc1-eto 

n. 23.!179, 11~ S de 1\Im·ço dt> 1!134 - Qunõros 1 n VI) 

cilrector (com.) ••....... . .••••• . ••.•..•••.... . ......••••.• 

5 nsslsteittea chefes . . ...... .. .. ... ..... .. ... . ....... ... ..... . 

11 USf!lstentes ... ......... ~ .......... .... ........... .. ........ . 

8 !luh-aslllstente!l • , .•.• . •. •..• •• : • ••• . •• .. .•••. . .• ••••• • .•..• 

l auxlllnt• photomlcrogl·upho • ... .. . ..•... ..... .• . •• . •• • •• , , 

6 ujudnntes .• , , •• . , . , ...• .. • , •••••. . . .. .•..• ...• • . , •. , , • , ••• , 

''hl. f.ll'fll. 

G:600$ 2:SOOf! 

3:200~ 1:600$ 
2:400$ 1:!!00$ 

36:000$ 

16:000$ 8:000$ 
12:800$ 6:400$ 
10:-lOO$ 5:2008 
8 : 00(1$ 4:000$ 
8:000$ 4:000$ 

Fixn. Ytwla\·~1 

(P~1.pel) (Papel) 

'l'otnl 

ll :-100$ 8 : 400~ 

~:800$ 14:4!10$ 

3:600$ 14:400$ 

37:200$ 

36:000$ 36:000$ 

24:000$ 120:000S 

19:200$ 211 :200$ 
15:600$ 124 :800$ 
12:000$ 12:ooos 
12:000$ 72:000$ 

•rotnl pot· con 

signações 

( Pil·lH~I) 

~ 
00 
00 

(') 

~· 
õl 
a 
o 

~ 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
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~ ...; ·: 

G. 

Numero11 das sub-conslgnnçõe-.'1 - NatUL'e7.n dn dNipe~'\ 

1 uJbiJothet'lll'iO 

t; s uh.,ljru'lnntes 

1 t'ncnn-egado <le mnterlnl 

2 nuxllklt'(>s de 1. • clns.•e 

2 nux!liat'E'" de 2. • chls.'<e 

1 zetRllor ••.•• ••• .. •.. .. , .. .. .. • • . ... • •. . .. • .. .. ..•.. ... .. . .. . 

G Auxlllnl'eB de 3. n ela &:e ••••••.••.••••..• •• •.••••.•..••.•. • 

6 sel'\'t>ntes 

T o tal dn sub-conslgnnçn() n. -i •••••• ••• •••••••••••• • •• 

Senlc;o de F omento da Producc;üo Anlmnl (S. F. J>. A .) 

(Art. !)!í do t·egutamento ntlPI'0\'1\do ))elo Dt>cr<.>to n. :!l\.~i:l . 1l !! 

8 de l\Jarço de 193-l (Qundt·o 1) : 

Dh'ectot•ln : 

!lh·ector (com.) 
J ILQ!Ih;tent~ ('hefE' 

Ot·d . 

G:.JOOS 

6:400~ 

6:·100$ 

.J:&OO$ 

.J:OOO$ 

3:200$ 

3 :200$ 

2:-IOOS 

16: 0110$ 

Ot·nt. 

:J ::WO$ 

:1: 200f 

:1:200$ 

!?:400$ 

:?:000~ 

1:600$ 

1 :GOO$ 

1 :2008 

3G :00(JS 

S:OOO$ 

Totn.l 

!l :GOO$ 

0:000~ 

!l:600S 

7:200$ 

6:000~ 

4:800$ 

4:ROOS 

:l : GOO$ 

:IG :001'1~ 

24 :QOO$ 

I,,ixa \'orlaycl 

( Pnp el) ( l-'il llPl) 

9:GOOS 

fi7 ; 0011~ 

!1:6(105: 

14 :400~ 

12:000$ 

4:&01\$ 

2S:SOOS 

2·1: GOOS 

734:400!) 

36:000$ 
~4 :000~ 

T otal !lOl' con-
slgnnçõcs 

(Papel) 

.1:.. 
oc 
co 

~ 
@ 
Q 
o 
~ 

ffi' 

i 
3 
~ 
~ 
ll 
~ 
~ 
"' 
~ 
~ 

~ 
~· 
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t:l 



li. 

Numel'OS das sub·c·on~tgnaçõe-s - Na-tureza. lla. lleat>eza. Jo'lxa V!wlavel 

(Papel) 

Ot·<l . Gt·nt. Total 

2 nsswtentes . . . . . ..••..... .•. .... .... .. •.•......... .... •... 12:800$ 6 : 400~ 19:200fl 38 :400S 
2 t-~ub-assistentes .. 10:400$ 5:200$ 15:600$ 31 :200$ 

1 encarrl!gad0 de mttlet·lal ..... . .. . . ...• •••••• ••. . 5:600$ 2:800$ 8:400~ 8:400$ 
1 !181'\"ente • • • • , • •••••••••••• •• ••••••••• • ••.• •• ••••• • • • •••• 2:400$ 1:200$ 3:600$ 3:600$ 

Total da t~ub-couslgnação n . 5 .. ....•........•. •. . . .. . .....• . , ................. , .. . . . ; , .. . 141:600~ 

.At·t. 9ó elo regulamento IIPIH'Ovado !>Cio Dect·eto n. 2;) .979, 
de 8 tle MOl'\:0 de 1934 (QUI\i1l'O 11) : 

In~)lectot•las Reglonnel'l de Fomento da Pro11ucc;ão Animo I: 

7 lnspectot'ftt chefea ................... ... ....••.•........... 
26 Jnspectorc" . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

33 sub-lns11ectores . . 

1)4 sub-lmrpectores. . . • .... ... ..... ............. . .... .. .•. . , . 
11 cscrlpturarlos • , . • • . · •• ••. .•. . •. . ..... ..• . .... •.... .. . •. 

7 ~creventes dnctylogrnphos .. •. , • ... , .. ..... .. . . .... .... ..• 

11 almoxnl'!feso . . . . . ..... ..... .•.. . . .. ...... . .. .. .. ... ..•.• .. 

16:000$ 
1 2:800$ 

10:400$ 

6:41)0$ 

5:600$ 
4:000$ 
4:000$ 

8:000$ 24:000$ 168:000$ 
G:~OO$ 1~ :200$ 499:200$ 
5: 200$ lõ:600$ 514:800$ 

3:200$ !1:600$ 518:400$ 

2:800$ 8:400$ 92 :400$ 
2:000$ 6:000$ 42:000$ 
2:000~ 6:000$ 66:000$ 

Totul 111\ I!Uh·<.'omdgnaçiio n. 6 • • .. . . .. .. . .. • .. ..... . .. .. .. • .. .. • .. • .. • .. . .. .. • .. . .. . . .. 1.!100:8()0$ 

(Papel) 

Total p or con-

slgnn,çõcs 
(PIIllGI) 

~ 
c c 

" 1l' 
~ 
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~ 
~ 
3 

~ 
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Numet·o~.o dll.<t s u h-<'onslgnru:ill'S - ~:ll111''!2n <h •i!'!'ll !'::n 

.Ao•t. !15 <lo ··eguln m <:'nto RP{Jl'OVIIII() pelo DE'C'I'(·t o n . 23 . !l'i9 , 

de S dE! Mon~o lle 1113-\ ( Q UI\Ul'O H 1) : 

7. I llBlle<'tat l:\ Rcgton l\1 dt' Sel'lclcult Ul'l\: 

1 lilsflector chuf.:> 
1 lnspecto•· • . . . 

3 aub-ltlSIJecto•·e-a ~.. .. . . .....• .... .• , .. . , , , ..... •. , . .•. , . . .. . 

6 sub-ajudante-s . . . . . . . .... . .... ....... . .. . . .....•..... . . . • 

1 .esct·lpturarlo , • . , .. . • , . . ...• , . .....••....•..•.•.•........• 

1 escreve.nt{l (lnctylogl·apho . • . .•••.• •••. • ••..............•.. 
1 ''Jmoxurttc ................. . , ... ... ... , .. , , , , . , ... , , , , , , , , , 

Total <la suh·consigna(!iiil n. 7 

Se••vl<:o de- Defeso. S a n ltnt•in A n lm!ll ( S. D. S . A.~; 

Art. 155 ilo ~"gulomen to nPPI'QVIIdo pelo Decr('tO n . 23 . !17!1, 

de 8 do Mnr·<:o <lc 1934 (Qundt•o I): 

8. Dlrcctodn: 

1 dlr ecto1· (cmn,) ... .. ...... ... ... , .... ........ ........ .. . 

o ..... 

IG:OOOS 
12:800S 

10:460$ 
6:400~ 

5:600$ 

4:000$ 
4 :000i$ 

Flxn 

(Pnpr.!) 

Gt·nt. T(ltn l 

8:000$ 24 :000~ 2-l:OOOS 

G:.fOO.'S 1!1 :200$ 1!):200$ 

5:200$ 16 :60(}$ 46:800$ 

3:200S 9:600S 48:000$ 

2:800$ 8:400$ 8;400$ 

2:ooos fl : OOOS G:OOOf; 

2:0008 f) :,ooos 6 :000~ 

1G8:400l 

S~:OOO$ an:OOO$ ~6: 000~ 

Ym·ln vcl 

( I'up~l ) 

'l'otltl por con• 

slgna~:ões 

(Pnpel) 

.~ 
~ -:I 
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o 
~ 

ffi' 
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N\llll(ll'OIJ dwr &ui.J-cunsl!,'lHIÇões - N;~tur<.>za 011 d<.!s)leza 

1 a ssistente chefe . • • . . . .. . .••. . ... . . .. ... . . •. ..... . ....... 

1 as81stente . , • . • . .. , .•. ; ..• .... .. ..• •...•....... .. ..... .. · . 

2 sub-usslstentes- . . . . . . • , . • . .. ..•.. . .. .• •..•.•• . • , . .• , . .•• • 

25 nuxlllat·ea <le t • classe ...... ... .... .... ... . .. .... . . ... ... . 

35 n uxllllll'CFJ de 2• clnsse 
1 guat·lln de mnterlnl . . . .... .. . ........ . ........ . ........•.. 

45 auxiliares de s• classe .. .. . .. . ' ... . . . '' . '' ' '' ...... ' . ' • ..••. 

2 serventes . . . . . ...... . .......... . ....... · .. . ... .... .. • · · . 

Total da suh-conslgnllçiio n. H , .....• 

A 1·t. 165 do a·egulnmento UJIPI'ovudo 11elo Dect·cto n . 23. 070, 

de 8 de Março de 1!134 (Qundro 11) : 

9 , lm!Pectoi'IRI! Rcglonaes de Dctesu Sunital'la Anlmnl: 

7 !llll}Jectores chefes 

18 lmJpectot·es 

20 s ub- ln,s peclol'e!l 

20 ;\jUI\ante~;> • , • , 

Onl . Gt·at. 
JG:OOUS 8:000$ 

12:800$ 6:-100~ 

10:400$ 5:200$ 

4:!100$ 2:400S 

4 :OOOS 2:000$ 
4:000$ 2:000$ 
3:200$ 1:600$ 

2: ~oos 1:200!> 

JG :OOO$ S:OO!IS 

12:800:> 6:-100$ 

10:400$ 5::!00S 

S:OOO$ 4:000~ 

"l•'lxa. Varlnvcl 

(Papel} (PliJICI) 

Totnl 
24:ooos 24:000$ 

19: 200$ t D :2oo~·s 

16:600$ 31 :200$ 

7: 200$ 180:000$ 
6 :OOOS 210 :000$ 

6:000S 6:000$ 

4 :800S 216:000$ 

3:600$ 7 :2008 

729:GOOS 

-.- :": 

24: 000$ 168:000$ 

Hl :2008 345 :600$ 

15 :600$ 312:0DOS 

12:000$ 240:000$ 

Totnl ' llOl' con-

slgnao::'cics 

(Papel ) 

11:>-
co 
1.\:) 

i 
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o 
~ 

~ 
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~ 
3 
~ 
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Nunwro~r du.s suiJ-con~tsm\c;ões - Nt~ctUl·ezn da tll!~'lll'ta 

.7 C!!crhlturarlos .. 

7 ei!C'I'<'l"entes <lnctylogt·aphmt •••••.••••••••••.•• , ••••••• •• .•• 

1 ~er,·entes . , , . . , ............... · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

Totnl da. llUb·C•J:ll!lgnuc;ão n. !l ...•.. ...• , ••.•• . ..•• , • •• , 

Sl't"\"lo;o de 1nlln·~,·,~ílU d e l'nJ<lul•tu~ de Ol·igem Animal (S. 

l. P. O. A.) 

.\ 1'1. l !li do rogula:uenlo llJIIWO\'lulu Jlf.'/o JJc<:rct0 n, 2a. :no, 
ill' R de Mar.:.) tlo 1!13-1 (Quudro 1): 

lO. Dlrectol·ln: 

1 <lh·ecto.- (com.) 

1 n'!t:~lstent{' rllcfc .. ············· ................. , ..... . 
1 n~~lstente o o • o o t o o • 4 • ~ o o • • o t t o I ' t o t I I t t t t o t t t t I t t t t I 

sub-assistente . . . . . ........ .•. .•...•. ..... • . .. .•.•.•..... 

1 ajud1~nh~ . . . . . ...•••• ... .. .. ......... ..................... 
68 auxlllai'Cj< . <lo t•' claRI!O 

l•'lxa Vurlav~l 

Ord. (h·nt. Total 
5:600$ 2 ;SOO-$ 8:400$ 58 :800$ 

I :000~ 2:000$ 6:000~: 42:000$ 

l-!·-IOV$ 1:200$ 3;600$ 21):200$ 

---
.......... . .. ' ...... . 1. 1:11 :600$ 

<) .• 000\1 36 :000fo 36;000~ 

16:000$ S:tl:lllS 21:000$ 24:0110$ 

12 :1iOOS 11 :4(1'$ 19:20()$ 1!!:200$ 

10 :400$ 6:200~ 1(;: 600$ 16:GOO$ 

8:000$ 4:000$ 12:000$ 12:000$ 

4: 800~ 2 :4iHii 7 ::!00$ ~80:600$ 

'l'u\:tl lJOI' !!011· 

signaçõoo 

..r... 
~ 
C.J 

" 1l' 
~ 
o. 
o 
~ 

i 
~ 
3 
~ 
~ 
o 

~ 

~ 
~ 
"' 
" ~ 
~ 
~· 

"' .... 
~ 

1:l 



Nume1'0o <las sub-con!!lgnnt:ões - Natm·ezn lln <le~<pezn 

DO a uxillut•ey de 2" clns~e 

1211 auxlllat·es de 3" c lasse •..•.•..•...•..•• .. •...•.•..•..••••.. 

1 Ret·ventt- . . • . • •..••. •.. •.• • . •. •• 

Totnl da sub-conslgnnt:íio n. 10 .. ...... ................ .. 

A1·t. 197 do regulamento npill'O\'Illlo Jllllo D()N•I'hl n. :!3.97!1. 

de 8 de Mnrço 11<' 1!134 (Qual11'0 TI): 

11 . Inspectorlns Regi(Jnnes dl• hliiPPCr,i\0 c1<' Pt·odu!'tOII 1le Ot·l· 
gem Anlrnal: 

4 lnspectores ch<>fell 

21 luuJ•ectore! .... .......... .... . · ........ ,, ........ ······ ··· · 
2] ~Ub-ii1RJl9CtOI'l'.q . . . • . . .•....... . ... ......... . .. , .. . . ....• 

21 ajudantes . . • • • ......•.•. • . ......••.... . . ... . . .. . . .•.• . ..• 

4 escrlptut•at•io~: . . . . . ............... . .. . .. . ....•.. ....... .. 

Ot·d. Gt•at. 

4:000$ 2:000~ 

3:200$ l:OOO$ 

2:400$ 1 :21)0$ 

16 :000$ 8:000$ 

12:800$ 6:400$ 

10:400$ 5:200$ 

s ;000$ 4 :OOOS 

5:600$ 2:800$ 

(') 

~-
õl 
a 
0: 

~ 
~ 
~ 
3 

F'lxa Vm·invel Total pot· con· 
~ 
~ 

slgnn<.:~el> 

(PJJ.pol) (PnprJI) (P.nPQI) 

Total 

~ 

~ 
~ 
~ 

0:000$ [i40:000$ . 
~ 

~ 
4:ROOS lí.7G:OOO$ g 
3:600$ 3:600$ ~ 

"' "' a 

"' 1. 716:000~ t:l 

I 
~ 
~ 
~ 

24:000$ 96:000$ 

1!1:20$1 -403:200$ 

16:600$ 327:600$ 

12:000$ 262:000$ 

8:400$ 33 :600$ 



Numm·os dl\:'1 aub-conelgnnções - Na.tUl'eZI\ dn desp(lza 

4. _ esc•·eventes' ductylogl·apho~ 

Tot11l da sub-conslgmv;;ilu n. 11 ... . . . ..• , .... ... .•• • .••. • 

J\l't, lU i llo rt>sulrtnJelllo UJllll'O\;IItln pelo DN·t·t•lt~ n . 2:1. Oõtl . 

de· 8 de .Marc;:o de 1934 (Quactt·o UI): 

12. l.abm·n_torlos Rcglonncs de A nalyscs: 

6 cncnne_gndos <le lnlmrntorlo 

Or<l. 

-1:000$ 

S:(HIO$ 

Gmt. 
2:000$ 

·I!UIIO~ 

l•"ixa.. 

(Papel) 

'l'otnl 

~:000$ 24:000$ 

Vm·lavcl . Total }lUr con

sl~;nagões 

(Pnpel) (Pat>et) 

1.136: 400$ 

l:! ;Q(!IJ~ 72:000~ 

Total da sub-eon91gnac;iio n, 12 1 o • O 9 t t t o I t O ~ ' t O I I t t t o t t O O O t O o t o t o o t o t t o O • t - O I t O O t O o t O o O 72:00ó~ 

SN'\'h;o dil Cac;1~,e P OI!Cil (S, C, r.): 

A1·t. 2iln do rej;'ulamcnto nppi'O\'ildo 11el0 Decl·t•to n. 23.079. 
de 8 de l\fargo tle Hl34 (Qnndt'O& I e li): 

13 . Dlreetot·la : 

1 dlrertor (com.-) O ', I o I. o O I t ··.i o o I I I I I I \ I I O I o o • • ' o o ~ o I I I I t I I 3G:OOO$ 30:000~ 36:000$ 

() 

~ 
Ol 
Q 

Ol 
o 
-fl 
~ 
~ 
3 
~ 
~ 
~ 

"' ~ 
~ 
"' 
~ 
g 
~ 
oD 

"' Q 

"' tl 
I . 

11;:. 
~ c:,;, 



H. 

Numeros dna aub-conalgnnço.'lw -- N11turem da de>!!pf't.a 

3 n~lstente:; chetell . . . . . • . . • . . • . . . . . ... . ... •. . . . ...•. .... • 

3 U!Bistentea ............................................... 
2 !!Ub-asitlstentes . • . . 
2 sub-aJudantes 
1 nuxlllat· de tn clns.'le 

3 R~n·ent~ . .... . ....••...•• • .. · • ·. · ·. · · · · 

Totnl da sul>-con:signncii0 n. t:l · •.. .. •.. . 

Escola Nacional de. V~>h•rlnnt·ht (E. N. Y.)t 

Arts. 329, 230 e 405 '<lo t·egulamt-nto appt•ovado pr-~ Decre
to n. 23.979, de 8 de Marc;:o de 1934: 

dh·ectot· (com .> 

16 tuofessot•es <!athedratlcoll . . . ................ . ........... . 

1 secretario blbltothecarto , . . , .. , , ..... ; , .•. . , , .•... ••. , • , • 

8 assistentes . • . . , .... . • • . . ... ... . .•.•. ••.. . .• . . • ....•....• 

· 1 escrl)Jturnrlo . . . . 

C't•cl. Ot·•\t . 

16;000$ S;I!OO' 

12:800$ 6:-100$ 
10:400$ 6:200$ 

6:400$ 3:200$ 

4:!!00$ 2:400$ 

2:4110i I :200$ 

lG:ROO$ 

12:860$ 6:400$ 

12:000~ 6:000$ 

7:200$ 3:600$ 

ú:GOOS 2:800S 

Plxu 

(1:': -i' <' l) 

Totnl 

24:0110$ 72 :Ot!,·f 

l": 200$ 67:600~ 

15:600$ 31:200~ 

!l:GOO$ 19:260$ 

7:2{){}$ 7:2M$ 

!!:601)$ lfl:SOO$ 

294:000$ 

16:800$ Hl:ROO$ 

1D:200J 807:200$ 

1&:000$ 1!1:000$ 

10:800$ 86:400$ 

8:400$ 8 :400!: 

Ym·ia \'1.'1 Total }lor con-
slgnaçtses 

(Pnpcl) (Pa.pel) 

~ c 
~ 

I . 

i 
õ3 
a 
o 

.g 
~ 
~ 
3 

'â 
~ 
ll ., 
l3 
~ 
~ 

~ 

~ 

'* Ol 



Num<'t'os ;lRb • \: ~. l'(··nsigmu.:ões - Natm~w d(l. de11peza 

110rteh•o ~ontlnuo . . . . . 

1 gunrdl\ nm te-t·ln I • . . . . •••• 

e:tcrev.ente di\ctylogrnpho •. 

8 ael·ven tcs t • ~ ,. ~ • • t f t • I t I • t 

Total da !IUb-conslgnnçiio n. H 

Toll\l do •· Pev.lOltl pl'rmanento" 

11 - Pesso.rtl VHrlnvPI 

At·t.. 7. • elo De<"reto n. 18. O~R. de 27 rl11 Janeiro de 1928 

01x1. ',~'a t. 
-l:SOOS . 1(1\.$ 

4:000$ 2 :lk : $ 

4:000$ 2:000$ 

2!401)$ t :.200$ 

111. J>m·a tJngamonto de 12 mensalistas n eoessat·los no3 .rervlço.OJ, no Dh1tricto Fe· 
dera!, da J){reoturia Geral, contt·actado como Vl!(las, ·OPt'l'i\l'los, motoristas, 

h•abalhadore1.• e um uuxlllat• de escrlptorlo, com a. l't'nlUill't-aciío mensal li· 

mltatll\ ao mnxlmo de 800$0ÓO ... • . •..• .. ... , , .•...•.•.•.. , . , . , . , , ••• , , 

16, P l\t'U.. \lng<:\mento de chi('f.t'ilta hiE'tisnllstn~ neC'elll!t\t'los aos Sel'Vl• 

o 
~ 
@ 

~ 
o 

i 
~ 

l•'lsa Ynrlavcl •.rota! 1101' con·· 3 
~ 

eignacões 

(Papel) cra.IJel) (PrtlU!I) 

'l'otnl 

~ 
ll 
~ 
:s 
9 

7:200$ 7:200$ "' 
~ 

1l :OOO$ 6:000$ 
o 

"' 
~ 

6:000$ 6:000$ ~· 

"' 
3:d00~ 28:800$ li 

I t:l 
484: 800$ 

~-. 
'1-

!J.196:800i 
I 

4!>:0011$ 



N\lm~ros drus wb-c()nsis-ha~:õe~l ·:.:.:_ Nl\fureze. dà d~ilpe7.a 

. t;:os no Dlstr1ct0 Fedet·al 4'> l11st.lt11to ele Bloloo.tn A11lt11al comprch~nden· 

tlo a D1rectorla, Se~çõ.o de Asrostologlu o Allm.,~tação " a Eat=õ.o Expc-

rlmental em Deodo1•o, contrnctados como capatazes, cna·plntelros, torrei-

•·os, fe•·•·ad01·es, arndores, cncalxotndores, rotulado•·e.s e dJstrlbuldo•·e-s de 

yacclnn.g, cnnal.,ll'O>I, _tl'l\l!Rih~;tdot·es corn . " r<>n>UJ>et-açiio mensal n>a-

xlma de 500$000 • o 0 1 0 1 o o o ~ O o O t 4 o t o o o o o o o o o O O O O t O O t O t O O t f I t O I f f f I O O I t f I • 

11. Pat-il pagamento de vinte mensal!l!tas necessarlos aos se•·vldo•·es n0 Dlstrlcto 

Federal do S"rvlço <Ir Fomcut<> dn PJ·orl11cçlio Animal conh-actndos como 

encarregndos .d~ cochelms, au::dllares do deposito lle forragens, tratadores 

de ·ntllmaes: · _encanegaclo de Cn!llneJ..a e OJ>el'lll'los. com a remunernçiio 

meni!O.l llmltndl\ no mnximo de 500$000 .. ..... .......................... ,, .. 
18. Pam paga mento ele 560 men.sallstas necessarlos ao serviço, no:! Estado!!, dos 

estabeleclmcntoiJ de Cl'lat;:ão da!l lrMpectorfas regionacs d.o Serviço do Fo-
111eilt_o .crrf Praãuc_çãq .Ap~mal, em TlglpiO (Pernambuco), catu' (Bnhla), 

Pedl'o IA!opoldo (Minas Get'lles), Pinheiro (Estndo. do Rio), Barretos (São 

I•'lxa 

(Papel) 

VE\rla,;el 

,· 
(Pa1)el) 

130;000$ 

65:400$ 

Total ])Ol' con
slgnn çllcs 

(Plll't>l) 
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Numeroa das sub-conslg'naçõea - Naturt"za da despeza 

Paulo}, Ponta Grossa (Paranâ), ~ Rio Q,•amle do Sul (Rio Grande do Sul), 
con:tractado.'l como cnpata?:es, encnJTegados de turma, o~rarlos. 11radores, 

auxiliares de e~crlpta, serventes, tmta.dore-.s de nnlmnes, ruotorlstW!I, v1glns, 
e h·aba:lhndore" ru•·ae,., com a·cmuneJ'nçiio mf'nsnl llmttadn.. no maxlmo de 

t'H'f 450,000 I o I • o O 4 O I O I I I I t I I 0 I I' I I I 1 I I I O o O o O O i o o o I 4 O f I I f 1 I f f 1 •• 1 ~ 

19. Pnt•n pagamento de 50 mensnlfstns neces~nrlos aos Servl<:os, nos Estados. da 

Insvectorí4 Regional dé Berlcieulhtra em Barbace11a, do Serviço de Fo
•nctlto da Producç•ío .otntmal. contt·actados como operat•log, teeelêles, tlan

<kk~"· ~erlclcultol·es, aprendizes, motm•lstas, carrocelro:s, trabnlhndorea ru
••aes e capatazes, com a remunernçiio mensal limitada. no maxlmo de 

rél~ 450$(}0(} • , , . . •••.••••...•••••.••••.•. , • , •• , .• , •••..•••....•..•••• · 

~o. Put'll. pagamento õe 15 men.9<'1ll!lta!! nece.s~arloa nos servll;O!J, no Dlstrlcto .Fe
den·nl e em Barm do Plrahy, do Serviço de Defesa 8anitarla Atlf11161, con
tt·actadog como chefes de turma. deslnt'ectadores de vagões e trabal~a

dorNJ. com a remUll!!J'ac:iio limita ih• ao rnuxlmo de :!40$000 - ..•••••• • • • • • 

21. Pn1·o.. Jmst•mento de zs mensuUiltnN, nece~sarlo.q o.os servll)os nos Estndoll, !laa. 
InB!JÚtol'hzs Reulomrf's d<1 Het·l•lçd ri(' Df'!e1u1 Han.itar!a Anlmal, em Rectre, 

Siio Salvndo\', Bn1·retoR. Bello Horlz~nte e Porto AlegJ•c, contractadol! como 

Fixa. 

(Papel) 

,,, ...... . 

.. ,., ..... 

Vtu·iavel 

(Papel) 

905:000$ 

100:000$ 

38:880$ 

Total poa· con

"lS'nu~ôes 

tPo.pel) 

~-

() 

~· 
OJ 
o. 
o 
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~ 
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~ 
~ 
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Numo1'0s elas sub-conslgnngões - Natureza da. <leapeza 

vncoinadot-es, deslnfeotadot•es, h•abalhadores · e serventes, com a . r.emune
rac;iio limitada ao maxlmo de 260$000 • . ..••.••. . ••••• •• , , , , • , , .• • , , • , , , • 

22 . Para 11nga.mento de 1 mensallstll. .necossarto ao serviço, n0 DJetrlcto Fedoral. 
do .Ser viço de 1118-pccçclo cle Productos de Origem Animal. contrac~do co-
tno protocolllata, com a l'etnunemçúo llmltndn n 5001000 .. , , .... . .. : ••• .. 

23. Pm·a pugamento de 19 mensalhtas necestnwlos 110!1 aet·viços nos Estados' dns 

lnBpeotoi'Kfll Begicmac11 do ser1,lço ele lnllt>ecçc1a de l'rodrtcto.! de . Orlgenl 
Â11imaJ, em. Bello . Hot'lzonte, São Pnulo, Curltyba e Porto Alegre, con· 
h·aotadol! como gunrdns snnltarlos, pt•otocoiiHlas, trnuntho.dores c s et·ven. 

tes, com· t·emunet·açã.o .limitada no muximo (}e 350$000 .. .•.... .. •.... ... ~ . 

24. P..u-o. 11agamento de 27 mensnllstn:s, ne-ce!l!!l\l'loa no Servlco, no Dlstrlcto Fede• 
t•n.l, do Serviço de caca e Pesca, contmctadoll como chefea de ogéntca, 
agent~. itineranti!4· operarias, motot·tstas; vlglns e- trabalhadores, com 
r~munet•ação llmitndU: ao ma.xlmo de 600ÍOOO . . , .. .•....... , •••• , • , ..... 

2ll. Pat·n pago.mento d e 12 .menso.llst.\s necessarlos no Servi~o. -no Dlstrloto Fede· 
· raJ . do. Es(Jola Nacional de VeterlJJat•la, contractados como conservadores. 
zeladores de t• e 2' classes, guardas e guA.rdna dlssccndores, com remu· 
nera~;ão limitada ao maxlmo da 600$00(1 . • • . . , , . , .• ........ , ....•. . ••. , .. 

l•'lxn. Ynrlavel 

(Papç!) (Papel) 

81:120$ 

... ·· ···· . 6:000$ 

.. ' 

...... .... 70:800$ 

....... , .. 100:000$ 

50 :000$ 

Total por con· 
slgnnoões 

(Papel) 
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Numerog clllS trub-consig-naçÕe<J - :Natureza llO. despeza 

26. Paro. pagamento de novos mensallatas neces.sarlos no servlr:o dn. Directorla. 

aerul, no Dlatrlcto Fc>dea•aJ. contrnctadoH como opemrlos. com remunera· 
~;ão. limitada no maxlmo de 400$000 . . • , ...•...................••••••••• 

27. Paa·a pagamento <le novos mensalistas neccB!lnrlofi aoJI servl~o.,, no Dlslrlcto 

Fedet·al, do lf1stft"uto 'de Biologia A nlmnl, t>omo trntadOI't>B lle nnlmnes o 

opet•arlos,_ com l'emunera<:ão limitada no rn!lxlmo de 400$000 •• 

28. Para. pagamento de novos menaal!staa nect>.93Ê\rloa nos serviços. no Dlstrleto 
Federal, da Dircotorla elo Rer·vlco de J.'~>~nento da Producçcio .AnhnaJ, con• 

tractados como ·tratndot'~ll de an!maes, com tl.'rnuneraçi\0 lhnltndn no mn· 
xlmo de 2õ0$000 . . . . . ......................•..••.•.• , , .••••••••..••••. 

29. Para pagamento de nm·o" mensnlfo;ttls necessarlos no.'! servl(jO!! das Iti!Pe• 
ctorias Reulolltle8, noa EtRdos. 1:\o Servlç0 de Fome.nto da Produc~ão Anf· 
mal, contract.ados como opemrlos. trah11lhudore8 rurae.q e tratadores d& 
aninines, com 1\ re-munet·nção Umltada ao mnxlmo de 450SOOO ....•....... 

so·. Para. .pagamento de . no\'o.q men!!!tllatn.. neceRsi\rlo!\1 á ampliação, nos l!l:stados 
dos tmbalhoa 'de vacclna<,;ão do Scl'ufço (~ Defesa Sanltarla Atilmal, contra· 
ctndos como- chefes de tunun. Yll<'<'lnndore-s ~ set'\'erit~s, c<>m remuneração 
llmltnda ao mnxlmo· de 600$000 .• · ................. ,.,.,,,,, .... r, ...... . 

}i'JXtL 

(P{lpel) 

. ········· 

() 

~· 
OJ 
o. 
o 

~ 
~ 
8 

Yn.t•ln.vel . Toto,l 1>01' con· 
s!gnações 

3 
~ 
~ 

(Papel) (Pa.pel) ~ 
"' ~ 
~ 
~ 

5:000$ ~ 

g 

~ 
Sl 
~ 
~ 

o. 

ao :OO"O$ " 
~ 

I 
UI o 
'""' 

37:~00$. 

02:100$ 

80:000$ 



Num.......,. a.. .-ub-coaai~- N'•lurcza da. dMpczn. 

' 31.- Para pagamt-nto d... DOTO& mt-naallstas neeeaarlos fl ampliação, nos Estallus 
dos t rabalhos de ln!!~~ão do Bl'rt·ico ., .. III.JIC!CÇÓO dl' P_rodtrclos dr. o,.,_ 
A.ni11U~r, contractados como guardns sanltarfos o servent{IB, com a-e-mu-

néraçi\o ltmltada no _ mo.xlmo de 350$000 . . . ...• •....•. , .............. ·.·• 

~- ~2. Pat•a pagamento de novos mensnllslna necessarlos no set·vl\;o, no blstl'lcto I•;c~ 
daral, do 8e•·vioo de Oaç<< e :Pcrscn_. c ontr;<ctndos c çonto ngon.te:< Jtlnernntes . 

ope•·arlol!l e vfglaa, com remunt!rnçi\o HmUndn. no maxhno de 660$000 ... . . . . "' . . 

33. Paa·a pagamento de novos mem;allstns necessarlos ao sen·l!:o, · no -Distrlcto f ' e-
'· ·. d~t·al. da- Escola Nacional tle Vetcrhwrla, contNctados como a~slst!!-ntês, 

trab!tlhadores. e serventes. com a·emuneração limitada no moxfmo de 700JOOO 

Tõtal de ·"Pessónl val'lavcl" ... .. , ... .. . . ... .. . . .. ..... .... .. : ............ · .. 

·nl - D!al'las, ajudns de cu~to e grlltlflcn.;ões rcgulnmcntnt·es 

:-34 . . Para i\.tt~nder ao uagamento tte dia rias, ajudas de cu~to, RubsUtul(lões e g\·atlfl~ 

caçõea regulamentares ao pel!aonl da DJrectorln Gerlll, comp1·ehendend0 o 
gabinete do dh"t"ctoi' get•a1, .Secr:ão de Exl•edlentl' c Contabilidade e Pot·· 
tarin, ......... . ,.,, ..... .... .. ....... .. .... .... ..... .. .... ....... .. . 

:Pixa 

(P".IJJel) 

Vu..Sn,·cl 

(Pn]IC!I) 

63:4!00$ 

20:000$ 

30 :000$ 

1.940:000$ 

20:000f 

Total po,.. con

slgnaçk:; 

(Papel) 
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Numt~roa das sub-conalgna<;Õ68 - NntUI-eze. da. t~estleza. 

35. Para nttender ao ·l>agamento de !Unrlns, aJullRs de custo. substltulcões e gratifi
cações •·egulamenmres ao pessoal (1o lnfltltuto !\c- Blologln. Animnl. ....•.. 

36. Pa•·a. attender ao paglllmento de dlar[as, aju<lns de custo. suh~Utul~ões e grntifi
cações regulamentare1! no pessoal <lo Se.·vlt;o de Fomento Cla Pl'OdUC(!ão 

Animal. .. , ......................... · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 

37. Pal'a attendel' ao pagamento ele d!at•las, ajudas de cUHto, substlluh:ões ·!l gratlf~

cac::õe,g regulamentm·es no pessonl do ~e1·v!~o de D[lfe10n Sunitnrla Anlmnl 

38. Para attende1• ao pagamento de Marias, ajudn.a' de custo, substituições e gl'lltlf1• 
• I • 

cações regu!antt\nto.l'cs ao t)esl'lQal ~o Servi~,;o d.~ Inspt"cçiio de Pro<luctos lle 

'· Origem Animal.· •........................................................ 

39. Para· attendet• no pagamento de élladas, _ njudas de CU5to, suhstllul~;ões e grn.tlfl

caçlles rogulamentat·es do pessoal do Serviço 1le Caça e Pellcn, ..........•. 

40. P1wa atter.dl'r no pagamento de glarln~. ajudns õe custo, suhstltul<;:11es e gratifi-

cações t•egula.mentares ao l)Oi'lsonJ <la Escola Nacional de ''etel'lnnl'ln ...... . 

'J'otn I de "Dla1·ias". t.>tc .................... , .. , , .. , .................. , .. , .. 

Fix~< 

(Papel) 

Vuria.vel 

(Pa.pel) 

50:000$ 

220:000$ 

250;000$. 

150:000$ 

30:000$ 

18:000$. 

73R:OOO$ 

Total pul' con-

s!gnn.ções 

(Papel) 
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Numet·oa. das sub-consl&'na.;lles - Natul'6Z.:t. da despeza. 

IV - · AuxlliOfJ <llvei'BOS 

41. }'at-a !ardamento de dous mot01•lo;tns, tt·es continuo.. c h•lntn tt<!r,·ente" da 

d!rectoda geral' e dh·ectol'lns subot•d!nadas, ít t•OJ>.iio (}e 300$ unnunes, pngog 

:;·:. ·em duna prestações ....•........•......•............................ , .... 

42. Pul'a d"espesall de rcp.resentaç:ãv de tuncclonarlos do Detlni'huuento, em con· 
grei!Soi; e eXPI>t:llç11es quo SP. t•eallzarcm nu P.strnngelro .... ... ..• .•... ••.•.. 

Total de "Auxlllos dlvet·sos" .. 

Total da conslgnnc;ão "Pest.)nl .......... , .... , ............• , .•. . . .. ... , •... . 

"l'tlatet•lnl " 

l - Matorlal !Jcrmnncntc 

J>arn a dh"ectorJa gerar c rcpat·tl~oe,, subunllmülns: 

1. MachLnns, motot·e~. appnrNhos. la :;lt•untf:'ntus e f<•t'l'Umentn~ pm·u tr<~bnlhmf 

agl'lcolas. . , , , •••. •• t•••••······ ·• ••••• ..• •·•··•· •.. . .. . 

l<'lxn. Vm·la vel 

(Pnt>el) (PI\.tJel) 

10:500$ 

40:000$ 

60:500$ 

9.196:800~ 2.728:600$ 

60:000$ 

Total pot• con
slgnaçõe.> 

(Pa.pel) 

11. 9~1i: 300$000 
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Numen•a lias aull-con~:~ lgnaçi>t'l:! - ~t,t\ll'll:tAl dn tl!::-~pt·:t..~l 

2. Utc~u!lll oa e outros a r tigos para a ul a~:~ . ... ..... .•• .. •...• •... • ••••. . • . . • • . • •••• 

3 . APl)IUCihos, u l tmsllloH e outro matl'l'lal ))IU'a lnborah>l'IOI> ~ g nblllclcs .•• . . . ••• • 

4. Maclllntsmos, terrnmentns c ou tro mnterlnl parn cozlnhn .. .... .. .. . . . . ..... . . 

5. Matet•Ja l de velet1lllO.l'ln, comprehendend0 o necess:u·io Í\ )ll'OI>h ylaxb c comhnlo 

n ephwotlaH. . • . . . . • • . . . . .. .. . .. . .. . . .. ..• ... . •.• , . ..• ••. ... . ...... . . . . •. 

G. J<~sloju, appai·d livR. lns fl·umi'nlox t' u uln, umtvrlat )IHI'a d t'SC'IIhto. l thotu;:t'Htlhl:r 

o t llmngc.>m . . . ... . . • •• . .. . .. ..... • .. ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . • .. . ... . . . 

7, l\f(ÜN'htl C)CCh~Jco. de telephO!lla , Jll umlunc:i\o <' l'l"Íri!{~l·ac;flo . • ,,. ,.,,. ,.,,. ,,,, 

IL Vaf.'llbl\lnt'. a)>)llll'clh m; I' oult·0 a~Ja t<' l'lu l ueC'('RSILJ'Iol H O i Sl'I'Vi<:l)s •h' lm•Jtt•(·c:àu c 

nHt.n lpulaçiio de cm' tl<!s c <l<' t'lvmlos c tcit<' <' <h•rlnHlo~, . • . . • . • • . •.. .. • , . . • 

!J. Mil.tca·lal paa·u taxlde n n ln, herbn1·1o.~. collec~;ÕE',q c mostr·uaa·lus .. . • . . .. .• •• . .... . 

10 . BRlnnt;as. benglllns c ll.))Jmrelho11 p n m m e<lidio c nuu·ca(!iio tl c nnlmn~;ll c outro 

nmted a l JUll 'l\ fl n >1 :.:ootcchnlcn.~ • •.. . . . , . . •..... . . . .. . .. . . .. . . • . . . .. ..•..•. 

11. :\la c h ln.if.>mos, 1\})lmn •lho !l, e outt·o mut ·~rl>t l <ll• scrlt>leult ut·n. lnc lmd \'l' u !!lllllt'l' · 

gullo no Pt-e))ut·o ( >. fabt·lco de fio~ ~ techlos 1lc l!l'tln. c JHU'n tln tut·m·ln c nh•t•-

Jsl a·ln da sedn . .... . . • . .. . • • . . ... . ... , . . •• . .. . .. . • . . . . . • . . . . .. .... • . . . . •. . . 

12 . Machln~9mos, . ~tltt>at·elhos. lu:strumentoa e t•ntt·o m ntt'l'ial clll)lr ega<lo tHlS lnclus -

l•'lxa 

(l'upel) 

... ....... 

. .. .. . . ... 

... ... .... 

········ ·· 
. . ..... .. .. 

·· ·· ··· ... 

Vud a \ 'CI 

( Pn-llcll 
20 :000$ 

40:000$ 

25:000, 

lã:OOO$ 

:!0 : 0()()$ 

15:000$ 

I ~ :UOOJ 

10 : 000~ 

15:000$ 

40:0UUJ 

'l'ohtl 1101' COil · 

:<lgnu~Õt":l 

(Pa.pel) 
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NumOI'OlJ da.s sub-conalg'na~;õos - Natureza dn. llt.>sp~z.'\. 

b·lns do fl•lo, nns lndu~·h·ills !lo ll'it<' e ilt>J'lvaclo!!. Clll'nl' e !lel'lvrulos. do 

cac:a e pesca . 

13. Mob)lla!·lo e nceessoJ•Ios. • . • .... .. . •..•... .. . •..• , . .. ........ .•.• ..... . ...... 

14": Matl"l'lal <le escJ•!ptorlo, incluJdve mnehlnn~ de e.~N·evel' e calcuhw, mlmiOSl':tt\ho, 

nrchlvos e outros artigos, • 

15-. L ivro<·, J•ev!Htns e jornnes Rcientiflt!OB. . . . .• , . • , ..•........•. • . , . ••.. . , , •..••. 

1(1. Vehlculos de qualquer nntUl'el\n . Ol'l'f'lo;; c ucces,.o.-Jo.e tm••n \·.,hlc ulo ... c nnlm n E'R • • 

17 . Acqulslr,i'io 1le nnimaes <ll' trnbalhn l1t•!!tlnndos no.~ Ynrio~C ~'t'I'Yl1:os do DCJ)Ill'• 
tnmt-n to •.••. , . • • . • . . • . • • • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 

Totn l <l u Mnte•J·Ial n ermon<>nt" ...• .... .• .. . . .. ... .... .... . . , ..... . .. , , • , , . 

n - Material de C01111Umo ou dt> tran!!fol'nt?<:ào 

18 . Artigos <le expediente. lnclu,.h •e pApel J>tu·n inltWe'!,ão ele obJ'aR .. ..... .. .••.... 

19. Material pat•a desenho, plnlurn. photogm]>hla (' tllmagem .• , , , •• • . . . • ..• , ••. , .• 

20. Llvt'Oil dlànctlcOR e· material dE' ensino para dlstrlhuf<:iio ~ratultn . ...... • . ..... 

21 . Drogas, medlcnme.nlos, -sôros e vnc<·lnn~. d~slnfectnnte.~ e outros protlurto~ chl-

l•'lxn. Yttl'lav!!l Total pot• con-
HignnçiSes 

(Pnp el) (Pn.pel) ' (Pn-pcl) 

..... .. ... 

o lo o o o o •• • 

.... .. .... 

.. ········ 

. ... .. . ... 

... ....... 
0 00 0 0 OI li I 

40:000$ 

40 :000$ 

40:00(}$ 

20 :000$ 

!lO : OilO$. 

-
20:01>0$ 

525:000$ 

70 :000$ 

26 :000$ ' 

16 :000$ 
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l'{umeros ll~s suh-conslgnac;ões - Nutm·e~a <l:~ tle~;pezn. 

mícun ou IJiologlcos. • . . .............. , .............. , , ... , ..•..•• , •••..• , 
22. Material de vl<ko e outro J>nrn utll!zn<:iio em lahoratorloe. gnh\n~tCR• phlll'ffifl• 

elas e offlclna.'l. ••••••••••••••••••••••• 1101 , •••••••••••••••••••••••••• 

23, Cal, mangueh·!Ul e uuh·o mat~C>t·ial n<>ceoH:\do aos se1·vt<;os tle }WO}lhylnxln e de 

combate. a Ctll:r.ootlas. . . . .............••.........................••••.••• 

24. A ventru.•s, imperme;n·ets. facn>•. ]lNh'aF: tlo> afh11· " uutl·o matet·lal <le <:ousunw 

\ }>lll'a os Rl'I'Vh:os tlL• lllS!l<'N:fto e manhmlac:ii.o tle carn('s c 'kd,·ados, l<:ite 

o <let·lvndos. . . . ...•..•.• , .• , , , , , • , ...• , •. , ........... , ... , •.• 

26. Al·tlgos de lllumhHtção. asseio e hy~lcnc ................ · . · .. · . · · · · · · · · · · · · · · · · · 

2S4 Mnterlnl de tuxldcrnllu, herb:::H·io!(, nlli!'J.?UR e rnostt·uru·los ..•..... ~., ..•..•.•. , •• 

27. Combu5tl\'l:'fs !)tira machlniUI e whlculos de qualqu~r natureza ................ , 

28. Luhr!Cicnntes e mat!.'l'ial Jll\l'H limJI~za c luhrlfleaçil" Jc apJm•·clhw, machlnns 

c vchlculos. . ................... . ........................•....•.•••.• . t.·v 

29. l~onagens pura os anlmaes l'eJH'oductm·N<, de H?l'\'lt:o c t>lll extwrii'U('Ja", Inclu

sive· palhas pnra cama dos mesmos .......................................• 

30. Madelm~. Ce•·rngen~ e outl'os au·tlgos Jlfll'a <'onro~<:lt•J ti[' emhah\~;~·m c nlojn-

mento de nnlmnes l.'m \·lngens ........................................... . 
31.. Col·(Jus, con~ntes e out1·o mnt~rlal lli'C'(~ss:wlo a ct•ntl•m·ç1iu de ;~nhuncs ....... . 

Fixa 

(Pupcl) 

·········· 
.......... 
• • 4 • ~ o •••• 

' .. ,, ..... 

.......... 

... . ... ··-

.......... 
·········· 

Ynl'lnvcl 

(Pa.pel) 

500:000$ 

200:000$ 

Olt:OOO$ 

:IIJ:UOOS 

;!;;:QQI}~ 

(1:000$ 

tiO:OOO~ 

IU:Q()(I~ 

3~41:000$ 

iO:OOtl$ 

:w:OOtl~ 

Total tlot· con

::>JgnaçõP...; 

(Papel) 
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.NumerOg dna sub-conslsnn~õe<: - .Nntut-e?..a da dcl<!)l'V.:t 

32, RMpndelt·ns. ~!lcov:u~. ft>t'l'nllumH, N'fi\'O~ l' ouh•0 mut l'l'lal nl'cl'; ~:lll, no n~l·ln 

c hyl,.oi('nl' · do!\ nnlmae!< , • 

33. Rc-lnente::c e muflaw de nlnnt::tR ft)rrage-irn.~~. <lc- ornnrrit"nta~iio ou pn:n:. h 'nnnçi\u 

<le bo!\qu~s <'n\ pasln.p;:ens. , .. ~ .. , •.... " ........• . .... -.,,, •..• , 1., .. , .,,, 

34. Alluhos, coOJ·recth·o~. fnsectl{'f(lnll I' fuglci11nH. , •• ,.,,,, ,,, ,.,,.,., •.•• ,. 

'1'nln1 41o "MntPt·inl 411' C'Oilfl\11110 nu 411' ll·am•tot•mar,iin" .•..... ,.,, • • • 

llT - Tli\·~Pa·:-nH (lt&~pr--Ma.'i 

3G. D<•,.)H!~ns lel(o')lhunl~nfi e lt>h•!;t'a(th(f'a!': , rlP lur., ga)l (• f'IH' I'J.:'l:t clcol'lrien,.,,,,,,, 

96, Alu~uel d" castHt ou salas para o funcclonanll'nlo tle <llVet'RII!l <le!)coml<>nc lna do 

DeJt~trtamento no Dlstrlcl<l FPilcrnl r nol! lO:s tnõoa. ,, • . , , ,,,,,,,,.,,. , • . , . 

37. Acqulsl~iio de re\'l!ltns. monOgl·ntthf<t~ I' tmhllcru:õ('~ utels llil\'1\ {'l'flf~\o A'l'nt\\~1:1. 

n, cl'lmlot·e!l lnsl!)'l(llo.il nos t•eglstl·ull do minl~;t~l'lo ........ ... . .. ..• ..•. ... .• 

38, Puhlicar:ilelf de edJtues e oUll'ns. fella.~ em reviRt.n~ ou jo;·naeR no int~.>rerme !lo 

D epat·lamento ou · -da Pl'Otlagnnda llo Ren·l~o; encnclet·nn~õeR c pngnnnr.to 

de 1llreltos nutoraes ... 
:w, DeSJlt'lla., <>nm rmuluec;ão do ll«>S:>mnl Nll ohjecto d l' 1'1<'1'\'IGo. alu,::u Pl •le f(UI\Ifl\!i'\' 

Fixl\ 

(l'apt>l) 

Vurlotve) 

(Papel) 

20:1100$. 

R:OOO$ 

R:CIIIO$ 

1.!i3fi:OOO$ 

!'00:0110$ 

1011 :0011$ 

21i :IHIO$ 

35:1100$ 

Tolnl 11m· con· 

~ignn<:ôC's 

(PaiJC\) 
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Nunwros chl!l !!Ub-con~ign:u:ôes - :NntUI'<:'Zn rla d<>Rpezn 

vehiculo hu::.tltudvê en'lb:u·cat:l"~s e nninlnP~ onde Hi1U holl\"1:'1:" uulnH" uu~tu~ 

conve-nientes do h·:~.nsJ)OI·te. . .•••••••••••.•.••..•..• ••••••••••••••• ••t 

40. Cn•·t•eto's, ft•etl'll e qualquet• tr:uuqJOrte de mntt:>t•fnl (' (\(' anhnncFC, lnC'IUl'I)\'C ar

mnzenagenR, capatnzlm~o taxas JlOrtuar!ns ou qunl'squ!'r outt·a~ des)letHHI 

e en1bUl"QUe ~ dl("sc-mharque- de nlA.. lt?>rial C" nnhnne~ .•... ............... ~. 

H, Dt-sp~sas mludus e !le prompto Jlltgamt"nto ............. , ... , .................. . 

42. Para. concertos de v~hiculo3. apparelho~. mnchlna.~. gelad<>lms. lHlf'I'O>~c•nJllnR e 

<le out•·os matel'ial's <le e:wncte1· pe•·manent(' ............................ . 

43. Pam acqulslçíio, 11el11. dlrcctol'la p;t•ra\. !\!' Sl'l'lnga~. ngulhns, tlHmnomclroJ: c 
demn!!l Utenslllo!l tle USO \'~t.:>l'inndn, )l:tfl\ 1'~1'1.'1\tll\ l10!4 P.l'[aclm·<'~ ll\N11:mt,> 

tabr,lla de )lrt><:OS npprn\'lld:t pelo m!nli!ti'O •.••....•....•.•...........•••• 

44. Para ncqutsi<:iio no lll\iz ou no t>xh·nngelro, <li' anlmnt>s re)ll'oductores d!'Stlnn!loi! 

aos !Jlantels doR e<~lahelccimentm~ <'XJlcl'hllentae~ dn D~Jl;\l'lanH"nlo, im•lu

lndo-se n 0 pre<:o dos t'eprudu<>tm·c~, todnil :t5:. dcsJl!'>l<t!< d!' nc>quhll<.:ào. JH'<U· 

grt;es, attestndoR de sanldnde e ns dccmT<"nt<'li <ln :wu trnn~J)OI·Ie nlé o )IOI'to 

do de~embarque. . . . ... , , ......... , .. , .. , ... , , , , , , , , . , , . , . , ........... • ... . 

45. Pm•n acqutslçiio no pni~ e no .-xtrnn~t:>h-o d<' nnhnaes rcpt'oduc>ton•s, I'CVC'ndn nos 
('I'ÍndoreR Jlt>lo tll'<'<:n do <'listo. lndu!ndn no Jlre<;u ''"~" I'<'Jll'ncluC'lOi'r~; todas a.'f 

.Fix:~. 

( P;IJil'!) 

Y<ll'invt.l 

(P;lJI!'l) 

~r.O:OOOf 

170:000$ 

SO:OOO$ 

511:000$ 

11l:Oilll$ 

!lllfl:llOfl$ 

'l'otlll por enn

Hignac~õe5 
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Numet·oo dns IJUb-conslgna~;õC's - ~aturt>za tla dC'l!fl!';o;;~ 

despesa!! de acqulsl~ão, prdlgrées, nttC'lltndoM de snnldallc r ns decorrentes 

do seu .transporte até o porto de desembarque .. . .... .... .••..• ... . ..•...• 

46. Para ·:tcqulslçiio de anlmaes dc~•tlnado<~ n varins expcl·lenelas nos laborato•·Ios e 
necessarlos 1\0 fqbrlco do .,oros e v nccinns . ..... ....... ....... .... .... .... . 

47. Pnt·a attendet• ao serviço de e-n·ndlcaçiio da tutJet·culose bovina <.>m coopemção 
·com oo ·E~otados , sob n f6rma de }K\ga mento de lndcmn!:~,t;:Üo n lll'Olll'i:?turlus 

de a.l\lmaes sacrlflcudos. . . . ....... . .......... ... . ..... . .. ... ...... ..... , , . 
' · 
48. Parn. orgnnlmção de exposições offlclaes de anlmaee e lll'oductos derl\'ados .. .. 

. 4!1. Pnra acqulalção de Pl'Dlll"iedndM rurnes, ~tmpllação dali j{t pel'tt>ncentes no De

partamento ou tmrn adoptal-na !le novos estabelecimentos . ..•. .. ..... ... ... 

50. Pa•;n a.ttendea• lis de.9Jl9llll9 de fenndio no :'olord~ste Bt•aslleh·u. em collubomcào 
dos Governos dos Estados ••. . •. .• .. .. •.. •.• ...•. ••.. • .• .•........• .• • •••• 

Total de "Diver11as !le!lpesa!'l ". . 

Total da conslgllll!;ào " Material " .. , .............. . · . .. .... ... . .... .... . . ... . 
Total d~t conslgna~;iiu "P~s·soal'' ...................................... , . . . 

Total du \'ea·ba 4". . . 

Fixa. . Variavel 

(Papel) 

... ···· ·· · 

(Prw~l) 

900:000J 

20 :000$ 

80:000$ 

1!!0:000$ 

200:000$ 

50:000$ 

3.l!IO:OUO$ 

......... ....... .. .... .. . , .. 

Tolal por con. 
l!lgnações 

(Pn-pd) 

5.245:000$000 
11.925:300$000 

lí .170:300$000 
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N.:; 

Re.d1ja-1Sc nRllhn a \'Cl'ha !l.•: 

Yea·bn 5.• 
Q l 'A IJIIu N, <t 

•· Pes.qou! r:on tra.<>tn•l n ·• 

NUII\éi'O!I dns suh-conQignno;ões - Nalureza da de-~J)C~a 

(AJlnea S.• do _art. 4." da lei 11 . 1. GOG. -de 29 de De~embro de l\Hl6, e letm j, 

Úaragrat>ho unico. do art. 72 dn lei n. 2.5H, 1lc 4 õe Jnneh·o ele 191 2). 

1. Para pagamento dns grntrflcnçiles mcnt~ncs <lo _pessoal contt·nctndo, ndtnnte 
enumerado, passando a)ara a ~:~uh-constgnnçil.o n . 2 todos os snldms que 

se apufurem em consequ~.>.ncln da r{lllclsão ou tennlnn!;iio dos contractos 
dentro do exet·clclo . ...... . . . ... . . . ..... . ..................... . . .. .• . •••• , , 

2. Pam attcnder (1. dem.lcsa do ·lH.'MSOal cot\ll•actado nté 31 !lc D()Zemhr o d(' 1!135, 

c com n. celehrnc;ão de novo!! contractos no decurso <lo exet•clclo de 1936 .. . 

3. Pm·n nttender no pn.gamento de dim·ln.!l e ajudas dt> eu~tto ao lll'!'."'oal <>onh'llt'tm1o 

Total õn verhn. 5. • .. ........ . ... ....... .... . ...... • . ••. • • .••... . ..•. • 

Relação tlo pessoal contt·act:ulo u. ítUI.' . se refE'I'e n. sub-con.slgnnçiio n . r: 

Plxa Vn l'in \'C I 

( Ptt )>l'l) ( Pn )>el ) 

!!:Jli:OOOS 

50:000$ 

ll :200$ 

300: 000$. 

.Tollltl por con

slgnncllafl 

(Papel) 

(") 
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Nwnerou dAA sub-conslgna~ões - Natut·ezt~ da desJ)P7.a 

P:Lulo de .MOI·aes Costa - lt'fscut do mntel"ial techttlco ......... . 

Auto Cello l\foltn - Auxllla t• technlco •... • •.•..•..... . ........ 

Pery llf.nl'lel - Aux111ur technlco ..................... . ......... . . .. 
:Io11~ Pereira Guimarães - Auxllhu· tec:bnlco •.... ....•......•... 

Raul Marques Alvhn - Auxllhw technico .. . .................. . 
Larayette Fet·nande3 da Cunhn - Clnematogrnphlstll ...... . ... . 

Elzamann MagAlhães - Assistente technlco dn Dh·ectoa•ht tlc 
Ca<:a <> P<>aca •• ... • •.••.•••••••.•••.••••••••••••• ••• ••••••• • 

J.ulz Lanstla k F'Jorl-ft•uc tlc ultot• <la ~tuçiio Dlologlcn !lo 

Itntlaya. . ........ ...........•.•........... . .. . ......... . ... .. 
1\lnrlo 1<'.-anco da. Ct·uz - Conscrvadot• d;L Evtnçiio Blologlca de 

Jta tlaya ........... .. .•.• . .••.. ••......• •......... . .• .... ... . 

Celeste Gobbato - Vltlcultot· entomologlstn da ]<;slaçíio Expe-

rimental do Vlllc ultura. do Caxias .. .............. . ......... . 

l<'t':LJlCO Bagllonl - Technlco ll!U'icola ela. Dlrectot·ln 1lo Fomento 

.411. Producçõ._o Vegetal . ..... . . . ....• • . , ... . ...... ...... .....• 
Pauto Blglet· - As! lste.ntc ehhnlco d ,t ll!st!l~iio Ext•c•·fmcntnl de 

Campos ....•... •• ••.••.... . ... • •. .. • ••• . ..•.. .... . • • .. , •..•• 

Rlcul'do Luiz ll'ert~h-n · da Ct·uz - Hlstologlsttt d!t B scoht Na-
cional de Vclerlnnr lll . . ..... . ... . . .. ..••.•... •• ......... ..... 

Ma!'lo Z1tronl - ES!JE'clali~·tu Clll fumo !lo ~N'Vlc;u de l•'omento da 

24:000$000 

12:0001000 
H : -l00$000 
Hl:SOO,OOO 

10:800$000 
12:000$000 

1!1:200$000 

7:200$000 

0:600$000 

24:000$000 

12:000$0011 

4;800f0011 

U: OIJO,OfJO 

Pixa Vurla\'cl 

(Papel) (Papel) 

Total lJOI' con
slgnaçi:t>.s 

(Papel) 
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· Numet'Oa daa sub-consigna~;ões - Natureza da despe~ 

Producção Vegetal ......... . ............................... . 

Paulo VagE!et· - Pedologlstlt do lnstitut0 de Ch!mictt •. , , ....•. 
Alvaro Eduardo de Bastos - Zootechnlst<l dn Escol<t Nacional 

de Vetorfn:u·la •....••....................................... 

Eduardó Luiz da. Sllvn, ·_ Tcchnlco espcdtllst:t 1m. cuftul'a du 
bntatfnh11 ••••• -~ • , ••• , • , , .. , •• , , , , , , •. , , . , .• , • , • , ••. , • , •• , •• , •..• 

Total da vet·bn 5. • 

N. G 
<W AllllO N". \'1 

Numcrus das sulJ-couslgnuçõc-;; - ~lttut·cz~, tl!t dcl\pesa 

Verba. 6. • 

RediJil."I!OC UB!ilnt a VCl'ba 6 :a: 

Enlpregados: U(.ldldus c ctn <lJSIJo.uii.JiJid:uln 

11):200,000 
36:000$0110 

4:800$000 

12:000$000 

238:800l0U() 

{Decreto n. 19.562, de 31 do Dmwmln·o de 19:10, c 1u·t. ~o da~, Dlsllo~ic,;õcl! 

'fa·ansltm·laR dtt Constituição l•'e<lcml). 

Pessoal 

- Pm·a lli\Kl\IIICl\t\l dus 1'1'11\UneraçõN< 1nwn~aca do>~ ctnJIJ'CI;'a<lo" a<hHdo,., <lc 

accõrdo com o <llspo>sto JJH -Icl n. 3.455, d!l 6 do Janefl'o de l!llS, o do!J 

serventual'los em disponlbll!(ladc, com vencimentos j!'L fixados, como adiante 

l:t,ixu. Vnrlavel 

(Pupcl) (l>unc!) 

300:0110$ 

Total po1· con· 

.s!gna.cõall 

(Pa.pel} 

til -c..:: 
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• 
Nume1·o~ elas suh·conslgnações Natureza da desrwz(l. 

me lmlicado. devehdo set• lncol')lOI'ados ft Rub~cona!gnndio n. 2, pam. at~ 
t!!nder ao pagamento (los empregado~! 11 que elln so rore;:-e ou· tlo novo11 

disponive!s, 011 saÍdos •·esultantes do aprovt>ltamento do peRsoal ahalxn 

monclo.nado: 
1. Bernardo Dlna Ferreh·~~ - Dh·ectol', adlllt\o, llu Campo de Demontsarçilo tlc 

Itaocan~ ...........................••..•...•.......••....••.....•• · .•• · · •• 

2. Achlll{lg de Faria Li8bôa - As~lstentc-chefe do Jardim Botanlco .•• , • , • , •• , • 

3. Fellx Armando <le M01·aes Frazi\o - Ajudante Botanlco da Estação Expet·I~ 

mental de Agrostologla 

4. Joaquim Barreto Co,sta. - Dlt·ector do Horto l~lorestnl de Rezende .•... , •••. , 

5. Carlos de Azevedo - Dlrectol' da Elstn~:ü0 EX!li.'J'imentnl ê\e Plraelcalm. , ... 

6, Anillbftl Revo.ult de Flgueh'e<lo - r~en te da 8. • cadeira da Flscoln Superior 

de Agricultura c Medlclna Veterlmu·la. ................................... . 

7. Eutychlo Leal - Lente dn. 9. • cndt>Íl'a da Escoln Supe.riot• de Agricultura e 

Medicina Veterlnarin 

8. Thomaz Alherto Tclxeit-a. Coelho Filho - Lente da 11.• ca.deh·a dn Escoln. 
Supet•lot• de AgJ•lcultUl'a e Medicina Vetet·lnarh ................ , ... , ..... , 

9.. Francisco Ca.ssiano Gomes - Lt>nte da 17. • cndclra. dn Eooola Supel'for de Agt·f-

Pbm. VnrhlV(•! 

(PUllCI) (l'a.pel) 

. ~ ........ 12:000$ 

·········· l ~ :400$ 

.......... 1t:G20$ 

.......... 6:720, 

.......... 6:720$ 

I o o OI oooO O 19:200$ 

........ ~ ~ 19:200$ 

I O I I 0 I I ~ I 4 19:200f 

•rota! llOl' con~ 

slgnaçõe3 
(Pnpel) 
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Nume~·o~ das sub-consignações - NatUL'CZLI. tln. (lespeza ..... 

cultu•·.n e l'lfedlclnn. Vet>wln:u•ln . ...... . ..... ....••.••.•.. . • , , • , . , .• , • , , • , , • 

10. Mauricio GJ•accbo Cnrcloso- Lente ela 18 .1 cncleh·n <ltl Escola. Superlot• tlc Agrl-

cultum c .l\:fedlcina. VetcrJmll'ln ... ••....•.. ......•.. : .•. , ••.....••.•.... , .. 

Nunlet·os dtu! sub-conBigna~:ões - Nntureza da d&s!>e!la 

.11. Al'll!lotelt>!! Dutra de Carvalho - Lente <ln 30 . • cntlelra da Escola Supc•·lor de 
.\g t·lcultu•·o. c Madlclnn Vcterinarla .. , · • •. .... . .... .... .. . .......... .. .. ... 

l2 . 'Mucto IDmlllo Nelson Senna - Lt>nte {In. lí . • cndelrn. ela Escola Supel'lo•· de 
Agricultura e Medicina Vet<>l'in:u·la •................ . .....• . . .. ." . . .. ..... . 

13. Thl)hliJZ da Ruchu LagO:t - Subs tituto dn 7. • Secção <ln Escola. ~upe>·lor d e 

.Agric ultura c l\fedlclnn VctN•htnrh ... •. .• . ... ......... •. .•. • ..• , ... • ••••. 

H. Flol'lano PeiXoto Bltt(\ncourt - P•·ofesé!OI' dn 1." ca<lcil·n elo Cm·so ele Chlmlct\. 

lndul!tl'llll da Escola SU!lCI'IOt' de Al.n·lcultllnt c Medicina Vett-rlnllrla. , , , , 

] 5. Atullhll Ll't>lll:l' - Prot'es"o•· <ln 4 . • "a<le h·n do m esmo Curso ..•. , . .• , ••. , • , •• , 

1G. Aunlbal Cardoso B!ttencourt- Pt·ofNIROI' !la v.• cntleJrtt tlo !ll(llll\lo Cm·so •.. . 

17. Djalmn Hnsselntann - Pt·ofe~;~~ot· <la 7. • cndelm {lo Curso de Chlmlca In<lus" 

tl'lal dn Escola Superior de At.rt•lcultun:-. e Medicina Vctet·lnarln. ... . .....• 

Fixa V<l.l'ln vel 

( Pnvcol) (l'a}lel) 

19:200$ 

1!!:2.00$ 

. ··· ······ 111:200~ 

... .. .... . UI :200f 

·· ·· ··· ... 19:200$ 

...... .... . lU :200$ 

.... .... .. 1fi :20f)~ 

.... .. .... lri:20il$ 

.......... 1\1: 200, 

Totnl ·)JOI' con

slgnaçõ~:~ 

(Pnpcl) 
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Numél'Og das sub-consignações - NatUI'!':t.a !lu <lefi\H'Z:l 

18,. Joaquim Bet·tino c1e Mot'.'l(>S Can•nllw - ProCe!~HflJ' da ~. • c:ult•IJ-a do meHmn 

.CUI'so ,,,,, .••••• ,,,, .• ,,, •• ,,,,,,.,,,,.,,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,.,,. ,; ,,,,.,, 

19. Pnulo da .Ho~hn Laglla- Profcllsor da 6." cadeira <lo mesmo Cut•so .. , ... , ... 

20. P;mlo dn nocha Lagôa - Lente !la lG.• callclm da. 1-}~cola 8u})ea·lor de AATI-

culturn. e Medlc!nn Vett>rinnria ........•.........••••....... , . , •• , • , , , , , •• 

21. lgnaclo Fonaeeo. - Ajuda.ntE:' np;t·onomo <lo Horto Flot'"stf\1 de R~?-zcn,lo , •....• 

22. lo'rnneJseo Fat·In.s - Dentl:«ta. do Cm·so Complomeulnt• annoxo ,,., Posto Zoo-

. technico F~deJ•nl do Pinheiro . .. . ....................................... . 

~3. Jl'iio F~lhme J{JrchnN· - ~fecanico electrlclsta do Posto Zootechnlco de L~tg<>s 

24. Milton Ferna:ndes 1:"\':relra .:..... A~aistente lle Esta~ão Aerologlca tlo 1.• cla.ssl), .. 
25 •. Prlm0 Flores - Ctu·plnt~lro dn Estnçii.o Aerologlcn de Sebru;tlüo de Lnct>l'dll. 

26. A••ist!des Garcln. Gil Pimentel - A~~f::otPnte de Flstnciio Climntologlca de 1.11 

claS3e O o I I O I I I O o I I I I O f I I o I o f I O I I I ' I I I 4 I I I I I t • I I I I I " t I t o o I I I - • I o I I I I I I I I I I I I 

27. João Baptlstrt Abreu - Mecnnico da. Inspectm·i(t Agr!coln do SNTi~o de Ins-

e>~t:àn e Fomento Agrlcoln~ •....•. , •.... , .............. . 

28. Fmnc!J!co Assl9 Rodrlgu~ de Andmde- - Arntl01· dn, Inspectorln Agdcola do 

mesmo Servl<:o ................................... , , ..•...•.. , ...•.....•••• 

29. Joiio Jgn~c!o P•·udE.>nte Arndor dll In~<})'!etm·ia Ag•·Icoln do mesmo Servl!:O 

li'lx:L 

(P,lp(']) 

••••••••• t 

I t I I 0 t ~ 0 ,._ I 

.......... 
ti 010 li ti I 

. ········. 
I ~ f 0 I I I I I I 

I O I • O ~ I I I I 

·········· 

ooltlolll I 

.. ......... 

I ~ I o o O I I ,. 

......... 

Vorlnvel 

t P•l.lll'l) 

19:200$ 

19 :20~$ 

1H:200~ 

8:680$ 

3:840~ 

!!:.qso$ 

2:400$ 
3:48Df 

2:400$ 

2:200$ 

2:200$ 

2:400$ 

Total p·or con

slgnaçõe:~ 
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Nl.lmeros da~ aub·consiS'nagões - Natureza <la. despeza 

:lO. Joãa Thomaz de Souza. Netto - Mccanlco da lnspcctorln. Agrlcoln. du meamo 

Sel'vlç;o 

31. JU\'enal da Sllvclt·a. Leite - At·adoL" du Inspectorln. J\..;L·Jcola. do mesmo SeL·vi\;O 

32. llfanoel Travassos Subrlnllo - Dlstrlbul!lOJ' de })lnntn.s e seme.ntes dn Inst>C· 

ctoJ•Ia Agt•lcola ... .. .. . . • •• .. .. .... , • • .•........•.•.• . ..... •.. .. .. . .. .. . . . 

33 . Germano Emll Woll - Dlstrlbul<lot• !le .t>hmtns c sementes ·tia Jntspe-
ctorftl Ag1·Jcolu •.•.. . . " .. .... , • • , •••...• • ~ •. • , . • , .••• •• ••.. •• ••••••• , ••. •• 

3-l. l•'mnclsco Moncyt· de Lima Costa - Auxilltu· contt·nclnrlo do Jat•<tlm Botunlco 

35. Ocuwla no L~ão Soares- ~fCIIlt·e de oCflcllm do Curso Complemcntat• de Plnht!lro 

36 . Anton io Perl!il'a Vltlllna - Obset·vu<lor lle Estu~:ão Clhuatoh::gka • .... .•.. •.... 

37 . Annt\ Pinheh·0 (le ~'reltas - Obl!ct·vn<lora <lc Estação Cllmatologlc;t . . . .... .. . 

38. Ra)•mundn P inheiro de ft't·<-ltas - Ajudnntc de 1!1~ta t;ào CJlmatoltlglctL ..• ••.. 

rr- Pll.l'll. ll:l~fllll(llllo dou venclml'ntn,. que lomm (fxado!J J}ltl"(l o )lCtllitJal COl 

tli~p~nlhllhltul e a ilhwtc t\numm·m\o o Jll\ra os novos scrven\uariO!l !l Pcla-

l.'lldos l'lll tal situação 110 dee~•ri'P. I' !lu cice•·cldo . . . .. . . ........ . .. .. • ~ .. .. . . 

1 . Gl\ tlu. Rocha Pratn - Chefe <te C\lltur:li tln 1-'uzt>ndt~ ele Sl'mentl·~ Augusto 

Montenegro. 

l<'lxa 

(PI\pcl) 

........ .. 

... , ..... .. 

..... ... . 

• ••4 ·•·· ·· 

.... .... .. 

... .... ... 
. ......... 
. ··· ·· ··· · 
.......... 

" 1l' ., 
~ 
a 
ll 
o 
" "C 

li-
Vm·lavol T otal llOI' con· ~ 

:~fgnaçõei 3 

(Pn.pel) (Pwpel) ~ 
~ 
l!i 
"' 2: 200$ ~ 
~ 

li: ~00~ '" "' o 

"' 
2: IOU~ 

., .,. 
~· 
~ 
a 

2:200$ I " ~ 
C.ll "' 

2:300$ t-o ..... 
2:-lOtJS 

liOUJ 

768$ 

320$ 375 :828$000 

1 :t4 : 112$000 



N'umN'OfJ dn~ sub-eon91gnrH~e3 - N ltlu1·ezn da dt-S))eza 

2. Fcllppe Bruno dos Snntos Nora - Dentlstn d<> Curso Complementar de Santa 

Monlcn . 
3. Emygdlo Francisco dn Silva - Mecanko <ln In:~nf!ctorla AgrlcolR do Se1·vlço 

de lnspecçiio c Fomento Agrlcoln . 

4. :\{1\l'lo Aguhw Pe•·elrn ..,... Al~1ulo1' (le lns pectol'ln. Agl'icoln do mesmo Set·vh:o 

6, Mnnoel Antonio da Rosn. "'--7 Encanegado das cocheiras da In<lustrl~t Pastoril. 

6 • . Jayme n odt·igo <los Stintoa - Consen'IHIOI' Pl"l'Jllll':tdot• dn. Escola Superior de 

Agricullurn. e Medicinn Vete•·innrla, 

7. Antonio dn Cunha P ereh·n - Pl'a t\co de In!lus\l'la3 A~;rlcoli\R <lo AJll'entllzndo 

do Acre. 

8. Mnnoel <1l'. Sllvn - Trabalhador do lmJ.Ututo Blologlco. 

9 . Albet•to de ~oura Bas tos - Guat·<ln -vlgllnntc do Posto Zootechntco de Pinheiro 

10. l"t·anc!s(.'o Miranda - Trabnlhndm· de< 2." classe do Jnrdlm Botnnlco. 

lÍ. Doot·gal Cambt·a!o. - Set·vtmte contrnctado do Curso Complementar dn. Inspe

~torln ele Pinheiro. 

12. J ouqulna da ConceiGiiu - Lavu<lt- lt-n do mesmo Curso 

13. Antonla Nusclmento - Lnvndeh·n do nw~mo Cur.~o. 

Plx:t Ynrln\·el 

(Plipcl) (Pqpl'l) 

'l'Otlll 1101' COII·• 

s ignac;;ões 

tPnpel) 
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Numeroe das :tu b-constgnaç;õea - Nntut·e:.::n. da despeza 

14. Rosa Augul:itu Bi ttencom·t - Ln va<lelt•n d0 mesmo Cut·so . 

15 . Igl]aclu Mi:mteh•o - L n.vadch·n do mesmo Cut·so. 

18. Plcrnntoni ·Domenl co - T t·abnlhlHlor d e l.R clnsse contractndo !lo Instituto c]e 

Biologia Vegeta l. 

17 . Agenot• Coi'J'ên - Düectm· do Patronato Agdcoln " JoS6 Bonlfacto" . 

18 . Jonquljn Anto.nlo Cot·dovll Mau,.lty - P,·oressor tl<.> mCI3mo Patronat o . 

19 . J osé B•·uno - ·Feltor- anl.dot· contrnctndo 00 . Pnh·onato "Perelm Lima" . 

20. Old emar do Amm·al Murtlnho - Dh·ector ele Secção da extlncl'L Dlt·ector la 

Geral de ,Agricultura. 

2J . Lndlslau Mou t·a - A uxl!ln t· cncnl'l'egnrlo de machlnas do Ser\'lço de Extlttrso 

o Bcnéflclnmen t o do Cel'l\el!. 

22. Asccndlno RO'.h·lguca .A uxll!m· enc:ll'regndo de nwchhllls 110 St•t·vir;n d o 
Expu rgo o Ben eUclament o 1l o Cet·eaes. 

23 . Al'thut· Lu h: Dultrtc - Ca rplntctt·o ela In~pt>ctorln de Plnht>ll'o . 

To ta 1 da ver!Ja. 6. • 

l<'Jxa Vul'luvcl 

(Papal) (PaJlBl) 

T otal llOI' COil· 

::<l gnaçl!tf3 

(Papal) 

500:000$000 
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N. 7 

Verba 3.• Accrescente-se: 

Para r~ttender á..c; de.•pesas com o tJ•ansporte e hospe
dagem dos alumnos dn. Escola :-ia<:ional de Agro

n omia.. nas excut"!'~s prEC>vlstas no art. 402. do 

R~~;ulamento do D. X. I>. Vegetal, appro'l."adl) 

pl:'lo {\ecreto n. 23.979 , de 8 de março de 
1!13~ • . • • 

N. 8 

Yerbr~ 4.• - Accrescente-!le: 

Para atte11der ás despesa.'! com o transporte e hos
ptodagem dos alumnos da Escola Nacional de V-ete

rlnarla. .nas excursõeto previstas no art . 402, do 

Regulamento a.pprovado pelo decreto n. 23.979, de 

.s d~ Ma~o de 1934 e art . 347, do Regulamento 
appro\'ado Pelo decreto acima. moditleado pelo de 

n. 24.540. de 3 de Julho de 1934. do D. N . Anl-
.ma). riE' 

N. !I 

\'erhl'l í.• - Suhvenc:õeR "' a.ux!llo:~~: 

P:u·a. pa.gamento o.le auxlltol! ás empresas de fiação 

<d:? casulos. de accordo com o disposto no art. 
-1 8. dn lei n . 4. 984. de ::t de dezembro de 1925. 

t <1c<":-~t0 n- 17 .2-l7, !le 17 de Mar(:o de 1926 .. 

N. 10 

Verba 7.• - Acc.reE~Cente-se: 

P::ra r,ag.-.me!lto das subvenções devld.a;s ao Instituto 

Jnter ll!lcional do Frio, em Paris. il. União 1-nter
nacicmal de Cbimlca Pul'a e Appllcada.. de Bru-

.Xellas, ao . Conselho Internacional de Pesqul.zas, d e 

Eru:cella-s. num "total de 8.900 francos, ouro . • 

E' -dada como approvada a eegnlnte 

E~IE:-TDA DA COMMISSÃO 

6() : 000$001) 

40 : 000$00~ 

600: 000$000 

35:000$00~ 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 28101/2015 15:05- Pág ina 21 5 de 223 

-521-

N.ll 

Outr-as emenda.!l se impõem pela •sua utilidade, de re!erencfa ~s 
!': Ub-con~ig-na.çõe~ 2 e 3. <la verba 7•, que se occupam dos servlçoR 
(' e plantas t~xteis e !ructlcultura.: O processo .adoptu.do na. proposta, 
;. defeituoso, englobando os compromissos vigentes com os prevfsi
\'eis. Por outro lado. o Incremento extraordlnario. que vl!m t~ndo 
a mba.s as cu! turas · e o· <:unho eml.nenteme]\te :rernunernt1v0 da. des
pesa, nconselharn h abUitar o Governo com meios suttlclentes par.a 

· n::t'.!nder ao desenvolvimento dos servicoa -em eooper4çiio com <>s 
Bsta<io..'<, ... -arios dos qu~s j á. maillestaram o desejo de rever os rc."
I>ectivos contractos. augmentando ag suas contrlbulcões. 

Assim. a sub-tonsignaÇão 2•, deve .ser discriminada peln. Mguin
te !6rm.a: 

Verba 1.•. sub-consignação 2 -Redija-se asmm: 

· EstA-do d o Pará . • • • • • . • • . • . 

Estado do ~ará . • 

Est:tdo do Eio Grande do Norte . . . .. 

Estado da Parahyba . • • • . . • 

E stado de Pernambuco . 

Estado de Sergipe . . . 

Estado de Min:l.ll Geraes 

Pa; a. r~ novação dos çontractos a ter
m lna.rem em 1935, novac;ão dos 

vigent~ ~realização d~ novos con
tractos . . . . . . . . 1 .3~0 :000$000 

100:000$000 

300:000$000 

350 :000$000 

404k000$000 

400 :000$000 

2oo: ooo;ooo 
400:000$009 

s. 500 :oo,);s 

O Sr. Presidente -
votação. 

(Pela ordem) requ~r verlficaçã0 da 

Procedendo-se á ver ificação -de votação, reconhe
ce..:.se terem votado a. fa'-·or 116 Srs. Deputad()S e -contra 
29; total 145. 

O Sr. Barros Cassai Não ha. numero. De accôrdo com o ~e
gimento . vou 9Ubmetter a votos, pelo processo nominal, a ~enda 

,n. • 11, da. Commisaão. 

Os .senhores que approvarem a -emenda n. 11. da Commissão, 
responderão - ~ - e os que rejeitarem, responderão - 'Wio. 

Vae se vroceder á chamada; 

. {) Sr. Caldeira .Aivarcnp .;._;. (4• Secretario) procede á cha
mada dos Sn.. Deputados, ·para a votação no~nal . 

O Sr. Preai'denle - Re:;;ponderam á. cbarnada 154 Srs. t>epu
tados . 
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O Sr. Secretario vae proceder f1 leitura dos nomes dos Sr.~. 
Deputados que l"espondera.m - sim. 

O Sr. Moraes Andr:ade (Servindo dE; Secretario) procede .&; 
:etu~a do.c; nomes dos S€gulnte.s Srs. Deputados que responde
ram- SIM. 

Acyli~o (!e Leão, Fen'elon Perdig-;to, Jo..~ Pingar-ilha. Agostinho 
l\Ionteiro, Celmentino LisbOa, ~naro Ponte, Llno Machado, Gerso:l 
~Iat-ques, Carlos Reis, Eliezer Moreira, Godofredo Vianna, Adelrna.
Ro<:ha, Freire de Andrade, F-ernandes Ta.vora, Pedro Firmeza, Hum
l~erto pe _-\.ndrade, Monte A.naes, Café FUho, Ma.r:tins Veras, Ri-

. ~·ardo Barreto, Máthia.s Freire. Ruy Carneiro, Ozorio Borba. A.do.l
pho Celso, Antonio de Góes, Doming()S Vieira, Artbu,- Cavalcanti, 
Heitor .Ma.f:l.. Humberto Moura, Simõea Barbosa, Motta. Lima, Emi
lio de May.a, Orla.ndo ArauJo, Valente de Lima, Samt~a.io Costa, Mel
<:hiseclek Monte, Clemente Mariani. PJnto Dantas, Arnold Silv,a, Ar~ 
lindo Leoni, Francisco Rocha, Le-oncio Galrã.o, Att.!ln. A:ma.ral, c.:~l

<lei!'a dE> Alvaren~a, Nogueira. P.enido. Amaral Peix.oto, Henrique 
. Lage, ~.alle3 Filho. Joã0 Guimarii.es, Eduardo Duvivi"lr, B~mto Costa • 
.A~nor Rabello. Herm.ete •Silva, Cesar Tinoco, Alipio CostaUat, 

· Prado K:e-11~·· ~entra Costa, Lemgruber Filho, Bandeira. Vaughan, 
Fabio Sodr~. Car!Qs Luz. Noraldino Lima, Pedro Aleixo, Theodomi
ro · Santiago, Celso Machado. Simão da Cunha, A.nthero BoteU1o, 
Bueno 13l'andã?, Delphim Moreira, ~reira Lima. Barros Penteado, 
Moraes Andra~e,' Fabio Aranha, Jairo Franco, José Ca.ssio, Vicente 
Miguel, Claro Godoy. Corrêa· da Costa, Va:ndoni de Barros, Plinio 
Tourinho, Arthur Santos, Paula. Soar~. Lauro Lopes, Francisco 
Pel;'eira. Din\7. Junior. João Carlos, Vespu<:io de Abreu, Joã.o S!m
p!icio, Frederico Wol!fenbuttel, Ascanio Tublno, Barros Ca<tAAl, TJ:.~.

t·Jo Crespo, .Adalberto Corrêa, Aniz Badra., Eurico Ribeiro, Ermando 
Gomes. Setmstlão Domingues, Aber' das Santos, Pedro Jorge, Fran
t"i.;:co ài Flori. Antonio carvalhal, Austro · àe Oliveira, Silva Costa, 
F1·~ncisco .Moura, Edmar Cal:Valho. Chrysostorno de Oliveira, :Ri-

. cardino Prado, Martinho Pra.do, Ferreira. Lima. Ollveit·a Coutinho, 
Alberto Alvares, Gastão de Brito, LeGncio Araujo, Ar!indo Pinto, 
Vieente Gouvt:a, Lourenço Baeta. Neves, Abelardo Marinho, Sylwo 
Leitão, Salgado Filho, Paulo Martins, Moraes Pa!va, Barreto ·Pint·~, 
Thompson Flores • 

. O Sr. Presidente Responderam - Sl:\1 - 12:; Srs. Dep•.!
tn.dos. 

O St·. s~cretario vai proceder á. leitura dos nomes dos_ Srs. 
DEputa~l'os ,que respondera,m - NÃO. 

O Sr. Claro de Godoy (Supplente. servindo de Secretaria) 
m·ocede !i., leitura dos nom~.s do.;; Srs. Deputados que re!;!ponderam 

~ÃO·. . 

Abguar Bastos. Magalhães de Almeida, Henrique Couto, .Agenor 
Monte, Pires de Gayoso, Pl!nio Pompeu, JOsé de Borba, Figueiredo 
Rodrigues. Josê Augusto. João Cleophas, Alde Sa.m.paio, JoãO' Man
gabeira, Wanderley Pinho, Ubatdo· Ea.maJbete. 

Approvadas, . succeosslvamente. as. seguintes 
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Il'ME:'IDA.S .:D..!. COMMISSÁo 

N. 12 

Verba 7• sub-consi~nacií.o - Redija-s~ as9im: 

A :,;uh-consignação n. 3 deve ser di!':crimina.da do seguinte 
modo: 

Estado <lo Ma1·anhão ................•.............. 

E!!tado do Pin.uhy ..........•....•....•..•..•.... 

E!':ta.do de Pernambuco .....•....•.•.......•....... 

Estado do Ceará. 

Emado da Parahyb:t 

Estado de Minas Gel"aes •......•...•.............. 

Para renovai:âo dos contractos a ter-
minarem em 1935. novação dos vigentes 

-e realiza~;:iio <le novos cnntractos .. 

N. 13 

980:000$ 

Orçam~nto do Minísterio da. Agricultura. 
Emenda. ... 

60:000$000 

60:000$000 

101}:000$0()0 

~O:OOOSOflO 

IOO:OQ0$001) 

120:0()0$000 

1. 500 :OOOS 

A' , ·:·ba 7•, -:- "Subvenções e auxillos••. accrescente-~: 

Auxilio á Escola Superior tle Agricultura. do 
Nordeste .•.•.................•..•...•.•..•.. 250 :0 00$000 

Trata~se de a<:cordo firrnad<:>, em 1934, entre o Estado e o :Mi
nisterlo da Agricultura. Na forma do a.1uste, o Estado adquiriu o,; 
irnmc\'<lis ~m que construiu a Escola, tendo dispendido perto tle 
mil contos de rH3. O orc;a.ment0 fed~ral para 19:14, nos termos do 
accordo, consignou o auxilio de 250:000$ ao Estado; entretank• 
no corrente exerc!cio e na proposta. para. 193&, f~i omlttido esse au
xilio. E como não convêm sanar essa folha em credito especial. 
dentro do exe1·clcio vigente. corrije-se a falta no pro:rlmo · Qrça
~t>nto. A escola smjeita aOs regulamentos federaes, attenderá. :18 ne
çessldades de vatio:s Estados. 

E' serviço já iniciado e de caracter reproductivo. 

O Sr. Presidente 
plenario_ 

Passa-se á votação dal! emendatJ de 

Rejeiuda.s, E>Ucceasivament~. as emendas .numeres 
117, 118, 119 e 120. 

Vota<:ão da seguinte 

EMENDA 

N .121. 

V-erba. J.• - Secretária do F.gtado. 

U. Material <le consumo ou de transformação. Dlrectorla de 
Estatistlca da Produco;:ão. 
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Redija-se a::l!;Ín1 a sub-consignação 12 - Artigos de e:xpedlen
te ec d,e de~nho, inclusive .materi.ai de expediente das a.g~ncias mu-. 
nící!)aes ·de e-statistíea, 120:000$000. 

Verba 7• -·Subvenções e Auxilios. 

Substitua-se p;_Ia seguinte a sub-consignação 1'· 

Para pagamento de pre-mios aos informantes munlcípaeEJ e 
:.~gentes especin~s da. Directoria de Estatistlca da. Producção e de 
sul>venç:ões á.s rcr>al·tlç~s ou agencias <le estatlstlca munlciPM!!. 
<'Otn que a D~rectoria de Esta.tistica da Producção :firmar accor
<los ou con,·enli)S. nos termos do Decreto :!eàera.I (art. 2°) nume
l'O 24.546, de 3 de Julho <ie 1934. rêls 1.40G:000$000. 

Sala <las Sessões.· 18 de Julho de 1935. - Claro de God.ov. -
Antonio àe GJ11s. - 08'1.lialrft> Lima. -- Tei:x:eh-a. Leite. - Café F;,.. 
rho. - Vicente Miguel. - La.Udelino Freire de Al~. 

O Sr. Claro de Godoy (Para. mca.minh.ar tt voútção) 
NiLo c~nh~ço, Sr. Presidente. as razões em que se fundou a. Com
missão de Finanças para. r-ejeitar a emenda n. a1 :w Orçamellto 
do :Ministerío da. A.gticultura. Trata-se, no caso, de preparar ma
terial para e!tectivação do que determina. o art. lS das "Disposi
~ões Transitarias., da Constituição, que pl"escreve: 

"~rá. imroediatamente elaborado um plano de l"econ
strucçào eC<lnomica nacional. " 

Sr. Pr.eside11te, a· emenda visa dotar a. Directorla de Estatlsti
ea da Producc::ão .do Ministerio da Agricultura da I~ecessarla. verba. 
lJat-a expansão de seus servio::os. 

~inguem desconhec~, e .principalmente a maioria dos Srs. 
Deputados, os ine.s.timaveis servi~os que vem prestando a. referida 
Dl.rect.oria. Somos uni Pai~ essencialmente agricola. e, entreta~.t.<'• 
i!:'noramos quaefl as nossas possloilidades .. Mesmo mal apparelhado 
como se acha, é nesse Detlartamento que deparamOs com os .sulJ
sidios e os elementos de que poderemos dlspôr para. o e:Xarne de as
~·urnptos pertinente-s i't -econo.mia nacional. 

I.nYoco a respeito o testemunho de varies Srs. Depu1:aido>l Q.lte 

ali têm accorrlào pressurosos a procura de dados, que só lã. se en
contram. A emenda visa collocar em todos -oe Estados !uncciona
rlos que ministram ~dos á Directoria, que <k!lles nÚQ dispõem. Sãt> 
})l·emios que se concedem aos Munlclpios. para. melhor ~xpansão 
dos serviço9 estaüsticos da producc:ão do Palz. 

Para concluir, Sr. Presidente, leio apenas a. ultima part,l d:L 
justificação da em~nda c;.ue th·e occa.sião de apresentar. 

'"Finalmente: ou o Pa1z tem necessidade de estatlstleas 
agrícolas razoaveis, que representem a reallda.de das aetlvi
da.des ruraes, e. neste caso. ê um a.lJsurdo arl.rnlnis.trativo negar 
os recursos lndispensa.vels â reallzac;:iio da.sl pesquisas conti
nuas qlle essa tareta. impõe, sobr-etudo quando j~ possu!mos 
um orgão technic0 capaz de exeouta.I-a, - -ou não existe 
~ssa. necessidade e. ne!!te caso. ao contrario, do que taze= 
todos os paizes ·do mundo, extingamos, por !nuteis os nossos 
8erviços de e!itatlstlcas economlcas." 
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l'l···;o ::tssim, a maior a.tteno;:~o <la C:unara, e que clla JllCditc l,;' l

hl'e :.J. vo_ta~:ãci <lc~ta -emenda, ora submettida a pltma rlu, <l:tn<lo-lhc o 
nece.ss_:u·lo apc.io. 

O Sr. Clemente ·Maria::ti (Pflm r11ccnninhar a 'I.'Otaçcio) 
Sr. Presidente, as razões pelas qu<~.es a Commi;;sào ue Fin;1nc;a:< 

r!.'j!'itti•.l a ~>m.em!a n. 121 ge acham conaubstancí!l.da s no re!ato1·io 
que apres entei á parte. do qual apena s as conclusões rora.m trans 
p!:W'lt:tdn<; Para 0 avu1so. 

A emenda importo. em nu::::mento d!.' despesa de 1. C(}G contos. 
e. l'<'l:l.tlvamente nos nu:;mt>nto~ de c\ea)'l~:sas, a orint:u~<"'Lo s;::uJcl:l 
vela Commls~o. em consequencia da difficultosa ..situação financelrfl. 
e· da né:essida~t> de reduzir. tanto quanto possível. o ''deticit". :::oi 
a de !'Õ admittir 'liellpesas que sejam rapida e altamente remunero
tlva.s .•• 

O SR. CLARo· DE Qo.ooy - E~a serf• re-productl\·:t. 

O ~R. CLE.MEJI:'TE MARrANI - Não serú. alta e rapidoment~ 
t·emun~l'~tiva . 

• . • e não n.quel!:is que po~m dar resultado. embora rem;l
neratlv<>, por~m num longo perfodo. porquanto, conforme tive en
s~Jo de declarar. só em época de abastanÇa se justlfktJ. o empr-:!g'J 
de cnpHal a largo prazo. Em momentos de aperturas tinancefras. 
CC}mo o que atr:n·essamos, devemos evitar novos gastos. que nü.o 
oUerec:l.ril. marge-m a futuras compensa.c;:ões. 

E~as minha~ . aCfirma.r;:ões constituem o principio pelo qual me 
.norteei no opinar a. respeito de todas as emencla.s apresentadas , 
ir.clusl\·e sobre aquellas que t ocavam aos Interesses dOs Estados 
a. cujos representante s me prendem os mais estre.ítos laços de afft~i
c;úo. dentro da Camara. 

Para provar que tal à~pesa não pode ser promptamente rc~

muneradot·a, dis penso-me de invocar melhores argumentos. além 
dos que se encontl·am na fundamentação da emenda, tundamenta
<;ão da. qual lerei á Cama ra alguns trechos: 

•· A grande extensão territorial escassamente povoadn, 
n. escurldii.o mental da,s populações ruraes. a ·d~ficiencia (]., 
meios de communicação e transporte, tudo isso, conjugaü<• 
com a completa desartlculaçã.o das repartições de estatis-.:ic>~ 

existentes, for-ma. o conjuncto das causas :printordiaes res
ponsaveis pelo chãos ~ que se .encontra a estatística agro· 
·t>ecuaria brasUeira." 

·Depois ele enumerar os quatro grupos em que s~ dh· idem o~ 
v:u-Jos p!l!zee, relãtiva.mente ao aperfeiçoamento da e.!ltatistico.. del'<
de aqueJI.es que a teem no mais elevado _gráo. até ol'< que a possuem 
apenas tnciplente, no inicio de sua organização, db:: 

. "Em qual des ses grupos nos e licito enquadrar o Bnu:ll'?, .. 
Com conhecimento de causa, nínguem hesitarl~ siquer um 

momento em incluir o Bra.sil no .grupo menos lisongelro, no 
prlineiro ·grupo, ou o grupo interior. E se o Brasil não se 
g:nqua.drru- bé:rn nesse gllUPO· certamente ·nüo serrt porque es-

• tejn em situncão superior .. • \'· · 
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A.diant~:. u.Cflrma o nobre Deputndo que- fundamentou a e111enua: 

"Nada mais simples do que illustrar de maneir:a deci>li
va a a9Sociação. E' verdade que, !llustrn.ooo-a e documentando
a, demonstramos ao mesmo tempo que o BrasU n!nda não sa
tis(az nem mesmo as condlçõe,s primarias dos paizes que, por 
causa do grande atrazo de suas ematist!cas agrícolas, figuram 
no primeiro õ;"I"UJ>o ua <l!viS:io fundamental dO Professor 
Ricci." 

Ol>set·va ainda : 

.. Dadas, port;m, n.s condições particulares d3 Brasil, con
venhamos em que I< absolutaml'inte impos!Jl.vel o levantamen· 
to das estatlstlcas agrlcolas, opportuno e ,satls!aetorlo, sem qu~ 
a repartição central, encarregada de procedel-o, disponha. c!e 
uma agencia em cada mun!c!plo do Pa!z, que a informe regu
lar.meote ~obre: a) as áreas cultivadas, por ~g.pecle; b) o es
tado das culturas que. como E sabido. pode variar de . mez 
t)ara mez. Sem o conh~hn1'!nto dessas ln!ormações, uma re
parti~ií.o central, por mais bem apparelhada technlcamente 
que seja, ha de forçosamente a·Pre>sentar resultado9 incom
pletos no estudo numerlco dos factos da producçã.o agricola 
brasileira. " -

Ora, Sr. Presidente, dada a. preme.ncla de recursos com que 1u· 
t:l.mos; quando cada mil r~ls, por assim dizer, noe 6 necessarfo pa
ra uma obra util, qu~ produza re~ultados immedlatos; sabido que 
os trabalhos de .estatistica. .custam a ser traduzkle>s em cUras. pu
blicados e levados ao conh-ecimento do publico, pergunto: ~ri1.1. 

justo tirarmos, neste momento de aperturas financeiras, mil e tan
tOoS contos de verbas desfalcadas, para que, dentro de tt"es, quatro, 
cinco annos, com. <'lados irnper:teitamente colligldos ~m todo o Paiz, 
Jlossumos melhorar pouca. cousa mais o. resultado das esta.tisticas 
J,rasl!eiras? 

Positivamente não; e é ·por ~so que a CommJ-ssão de Finanças 
opinou no sentido da rejeição da emend:t. (M·uito be71~ .) 

Em -seguida. é dada como rejPltada a emenda nu
mero·121. 

O Sr . Ubaldo Ramalhete 
ela votaçã.o. 

(Pela ordem) requer verificaclio 

Procedendo-se â verificação de votação, reconhece
ce-se terem votado a favor 28 .Srs. Deputados e contrn. 
100; total, 128. 

O Sr. Presidente- Não ha numero. 
De accordo com o Rez;imanto vou submetter a votos, pelo pro~ 

cesso nominal. a emenda n. 121. 

o s'r. Diniz Junior (Pela ordem.) - Sr. Pres!de~te, J)e~O a 
V. Ex. se digne man&.r verificar. pela lista da porta, (luantos Srs. 
Deputados se encontram na Casa. . . 
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o. Sr. Presidente - Nfin é via,•el 0 pedido. E' necessarla a 
chamadn. para. .saber-<Se quae.s os Srs. Deputados ausentes ;1. vota
ção dentro da hora util dos tral>alhos. 

O Sr. Presidente 
mero 121 responderiio 
rão- NÃO. 

- Os Srs. que approvarem a emenda nu
SIM - e os que rejeitarem, respo.nd~-

Vai Si!' proceder â. chamada. 

O Sr. Caldeira Alvarenga {4° Secrcta.rio) procMe li chama• 
ma da dos Srs. Deputados, para a votação mmlinal. 

O Sr. Presid~nte .- Respon~eram r~ chamada 125 Srs:. 
DeputadDS. 

O Sr. 'Secretarlo vai proceder á. leUura dos nomes dos Srs. 
Deputados que responderam - SIM. 

O Sr. Moraes Andrade (Sert:inllo de Secretario) procede ft 
lettura. ilos n<lmes dos ·seguintes Srs. Deputado!J que responder:m1 

SIM . 

.José P ingarDbo. Agostinho Monteiro, Lino Machndo, Gerson 
Marques, Carlos Re!s, A<lelmaJ" R:QCha. Pires de Gayoso, Freire de 
Andrade. Fernande!l Tavora, Humberto de Andrade, Monte Arraes, 
FigUeiredo R«irlgues, Café Filho, ::M:art!ns Veras, Antonio de Góes. 
Em1Jio de Maya, C8.ldeira de Alvarenga, Correa da Costa, Vandoni 
de l3a.rros, Abel àos Santoo, Pedro Jorge, Ferreira Lima, Alberto 
Alva-res, Leo~clo Araujo, (24). 

O Sr . Presidente 
tados. 

- Responderam ..,.. SIM- 24 S r.s. D epu-

O S,.. Secretario vai proceder á. leiturn <los nomes doa ~r~. 
Deputados que responderam - ~ÃO. 

Acyllno de Leão, Abguar Bastos;, Clementino Li~boa. Genaro 
Ponte, Magalhães de Almeida, Henrique Couto, A~nor Monte, Pll.
nio Pompeu, DemO<:rito . Rocha. PedrÇ> Firmeza, J~ de Borba, 
Jo!M! Augusto, Ricardo Barreto, Ma.thias Freire, Adolpho Celso, 
Domingos Vieira, Arthur Cavalcanti, H~ltor Maia. Alde' S ampaio, 
Humb~to ·Mourn, Simões Bo.rbosa. Motta Lima, Orlando A raujo, 
Valente de Llmo.,. Sampaio Costa, Melchl.sedek Monte, Amando 
Fonteg, Clemente- Marianf, Pinto Dantas, Arlindo Leont, Francis
co Rocha, Wanderle~r de Pinho, Leoncio Ga.trão, Attlla Amn.ro.J. 
übaldo Rnmalhete, Jair Tovar, Henrique Lage, Salle.s Fliho. Sa mpa;o 
Corr~ Chrlst16no Machado. S:lmão da Cunha, Anthero Botelho, 
Pereira Lima. Barros Penteado~ Moraes Andrade, :S!as Bueno, Jor
~e Guedes, Fabto Aranha. · Jairo Franco. José Cass1o, Domingos 
V~ll!U!Co, Franclaco Pereira., 'Rupp Junior. Diniz Junior, Dorv:1l 
:Melchlades, João Carlos Vespuefo de Abreu, João Simplicio, Fre
derlco Woitfenbuttel, A~nlo Tubtno. Bal'ros Cassai, ·Dario ·Cres
po. .A4alberto Corr~ Ntcolau Vergueirl), OScar Fontoura, Aníz 
Badrn.' Eurico Ribeiro. Erman<!o G~;~mes, Sebastião J)w:nin~el', 
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Francisco di Flori, Antonio Carvalhal. Au~ro de Ol!veira, .Francis• 
c~ . Moura, . Eàmar Carvalho, R-icar.ãinci PNJ.do, Vieira Macedo, Oli
veira Coutinho, Euvaldo Lodi, Gastf"LO <le Brito. 

() Sr. Presidente - Responderam - NAO 
Deputado~. 

Cont'irma-se <\ falta de numero. 

Fica adiada a votaÇão da emenQn. n. 121. 

101 Sr~. 

() Sr. Salles Filho (Pelo. aTuem) - Apenas para enviar :'! 
Mel!a a seguinte declaração de voto: 

Vem â Mesa a seguinte 

DEC!J.AAÇÃO DE VOTO 

Declaro Q.ue votei contra as em@ooas que "augmentam despes~. 
notadamente as destinada.'! a pessoal contractado e que elevam 
de cerca de 120 mil contos a <lespesa publica - permlttindo-m·~ 

prote~ar. vebementemente contra a attitu<le da Cama.ra, que reputo 
contraria ao interesse õa Nação. 

Sala das Sessões, 27 de Agosto de .. 1935. - .Salles Fmw .• 

O. Sr_. Presidente ....;. Vou levantar a :s-essão designando par11 
a de amanhã a ·seguinte 

ORDEl\t DO DIA 

Continuação da. votaç.ii.o do projecto n. 101-A. de 1935, (1• Le
gislatura), orçando a Receita e fixan-do a Despesa para· o exerciclo 
·de 193G; éom parecer da Commi$São de Finanças e Orç:amento; sobr~ 
a>; emendas apresentadas (emendas 121 e seguintes) (2a. discussão); 

Votru.;âo do· projecto n. 8-B, de 1935 (1"- Legislatura), permlt
tlndo aos empregados· de Q,Uadros anneXOs inScre·verem-se em con
curso de habilitação ou de entrancia. inda.pendente do limite de
edade; te1;1do parecer com ~menda substitutiva. da. Commissfto de 
.Jllstlça ao a·rt. l 0 e :Parecer ·com substitutivo da Commissão ESIJ~
clai ·de Estatuto (2a <liscu.ssã.o); 

Votação do. requerimento n. 113, de 1935. (1• Legislatu:r:a), ·do 
Sr. Martins e Silva, de. intormações sobre as condiçqe.g •de trabalho 
nll mina de Morro Velho (diBc1lsSláo uníca) ; 

Votação <lo requerimento n. 114, de _193.5 (1• Legi.slatj.l~a); do 
Sr. Acurci0 Torre.s. de in!orrnaç:ões .sobre o qua.<lr9 do pessÔal da 
Cal.xa. Economica do Rio de .Janeiro (discussão. ui:tica): 

Votação do requerimento n. 116, de 1935 (1" Legislatura), do 
· ·Sr. · Thompson Fl<Ores. e· outro~, de lnfox:ma.ções, sobre o financia
. mento das: assocla.çl:iea .coaperatlvas-fil!a.-da-s ·ao 'Min]sterio· ·da Agri
-~cultura:.,alsc~o unlca):. 
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Votação do requerimento n. 117. de 1935 o• Legislatura), do 
Sr. Abelardo Marinho, de inclusão em ord~m d-o dia do projectc. 
n. 137, de 1935 (diSICussão unica->; 

2• discussão do projecto n. 154-A, de 1935 (t• Legislatura), do 
Senado. autorizando o GovernD a dar' garantia. a. uma operação !le 
credito ate- a importancla de 5~.000:000$ entr'El o Estado do Ri) 
Grande do Sul e o Banco do Bra.o;!J. destinada ao resgate drt 
emissão de bonus feita. pelo mesmo Estado; com pareceres t:avora
veis da:5 Commissões de .runiça e Finanças;. 

1• il.iscllssâo do projecto n. 176-A. de 1935 (1" Legislatura), 1'1!

.o;ulando a incidencia. do fmpo·stc de renda. sohre os negocias de cot'
ret.'l.gcns; tendo .parecer, coro "'ubstitutivo, da Comm~sã.o de Fi
nan<;as; 

1" di.\;cussão do projecto n. 194, de 1935 (I• Legislatura), e-sten
dendo os favores dos Decretos ns. H.395 e 19.454, de 1930. ao ex
alumno da Escola Militar; ~om parecer da Commissã.o de Justl~" 
contrario ao proj~cto, pare~er da Commls~:io ode Seg-urança. corn 
substitutivo e parecer~s fo..voraveis das Cornmissões de Justi~o. c 
de Flna.nças aQ s~bstitutivo; 

• 
Dlscuss:i.o unlca do rcquednJ~nto n. llS, ::lc 193~ (1" Le:::islatU· 

ra), do Sr. Arthur Santos I! outros, de informações sobre !afo
res qu~ go:zam os matadouros modelos; 

Dlscussão unica do requerimento n. 11~. de 1935, (1• Legisla
tura). do Sr. Arthur Santos e outros, de informa.c;Õe>! ~JJbre o mon
t:mte d<J imposto de renda pago pelas companhias extrangeirus de 
matadouros e frigorif:lcos; · 

Discllssà.o unica d:~ requerimento n. 12(1, de 193,; (1_" Le:;l~l=l

tura), do Sr. Arthur Santos e outros. de informat:~s :!!Obre o nu
met·o de matadouros e frigoríficos existentes no Bra:>il. 

Lwanta-se a Ses.sfto ás lO horas e 40 minutos. 

Ji'IM DO 14.0 VOLuME 
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